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i>nð 1881 1. dag júlimánaðar var hið 4. 

löggefaudi aiþingi selt í Beykjavík. Fyrst 

söfnuðust allir alþingismenn saman ásamt 

með landshöfðingjanum yfir íslandi, Hilmari 

Finsen, í hinu nýja alþingishúsi, og gengu 

þaðan til guðsþjónustugjörðar í dómkirkjunni. 

Prestaskólakennari Eiríkur prófastur Briem 

prjedikaði, og lagði út af Davíðs sálmi 

25,4.5.

Að aflokinni guðsþjóniistugjörðiiini gengu 

menn aptur ínn í alþingissalinn. Landshöfð- 

inginn gekk til forselasætis og mælti þaðan 

á þessa leið:

Háttvirtn alþingismenn!

Innan alþingið tekur til starfa sinna. 

samkvæmt stjórnarskrá íslands, í þessu nýja 

alþingishnsi, finnst mjer eiga vel við með 

fáeinum orðum að minnast á hin hel/.tu at- 

riði í sögu þessarar byggingar.

Alþingið ályktaði í hitt eð fyrra að 

skora á stjórnina: >að á fjárhagstímabilinu 

1880—81 sje byggt hús handa alþingi og 

söfnum landsins, og að sett sje nefnd af 5 

þingntðnnum, er stjórnin leiti álita hjá á 

milli þinga um tilhögun og bygging hÚ8sins»,

— og fjárlögin veittu fje til framkvæmdar 

þessu fyrirtæki. — Eptir að fjárlögin höfðu 

verið samþykkt af konunginum, fól ráðgjaf- 

inn mjer á hendur að framkvæma verkið 

samkvæmt þingsályktuninni, og að bafa í 

ráðum með mjer þá 5 alþingismenn, sera 

kosnir voru til þessaf báðura deildum þings-

ins. — Okkur nefndinni kom saman um að 

fela hinum nafnfræga byggingarmeistara 

etatsráð Meldahl, forseta hins kgl. Kunat- 

akademies í Kaupmannahöfn, afl búa til upp- 

drátt af húsinu og áætlun um kostnaðinn, 

og í sameiningu við nefndarmann þann, er 

dvaldist vetrarlangt í Kaupmannahöfn, afl 

ráða yfirsmið, og sjá um útvegnn á efni 

þvi, er nauðsynlegt væri afl panta frá út- 

löndum, en um útvegun á grjéti, sandi og 

því um líku var sjed hjer. Um byggingar- 

stæðið var í fyrstunni nokkur ágreiningur í 

nefudinni, en loks kaus meiri hluti nefnd- 

armanna þetta hússtæði, og fjellst jeg fyrir 

mitt leyti á uppástungur raeiri hlutans.

Hinn 9. júníraán. f. á. var hyrningar- 

steinninn lagður, og var í hann múrafl 

silfurspjald, og á þvf voru grafin, auk skýrslu 

ura hin helztu sögulegu atriði hússins, þessi 

orð drottins vors: «Sannleikurinn mun

gjöra yður frjálsa*.

Undir urasjón hins ötula og duglega 

ytirsmiðs, konduktars Balds, var nú vinn- 

unni haldið áfrara allt sumarið, og var þak- 

ið lagt á húsið, áður en hörkufrostið bann- 

aði alla vinnu útanbúss; en þegar að því kom, 

var unnið innanhúss allan vetrartíraann, 

og jafnvel þótt harðindin hafi tafifl mikifl 

fyrir, og haft mikla og marga örflugleika í 

för með sjer, er samt sem áður húsifl 

nú fullgjört til hins ákveðna tíma, og stend- 

ur það nú sem hið skrautlegasta og örugg-
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asta hós, er nokkurn tíma hafi verið reist 

á íslandi, landi og lýð til sóma, og niðjum 

vorum til rninnis um það, að á fyrsta kosn- 

ingartíma stjórnarfrelsisins hafi alþingi ís- 

lendinga í samverknaði við stjórnina haft 

vilja og dug til að framkvæma eins fagurt 

og stórkostlegt verk.

En — háttvirtu alþingismenn! — Vjer 

vitum það allir, að sjerhvert mannaverk er 

ófullkomið og valt, ef eigi vor himneskur 

faðir blessar og varðveitir það; því viljum 

vjer vígja þetta nýja alþingishús með þeirri 

innilegri bæn til hins algóða guðs, að hann 

haldi verndarhendi sinni yfir konungi vor- 

um o'g ættjörðu, yfir þjóð vorri og fulltrú- 

ura henuar, að hann blessi og varðveiti 

þetta hús, og láti æfinlega sannleikann ríkja 

í því, 8vo að fulltrúar þjóðarinnar, þjóðin 

sjálf og landið verði frjálst í rjettum og 

sönnum skilningi þessa orðs, því þá getum 

vjer átt það víst, að framförum og hagsæld 

ættjarðar vorrar sje borgið um aldur og æfi.

Að svo mæltu skal jeg tilkynna yður, 

háttvirtu alþingismenn, að mjer hefur með 

konungsbrjefi dags. 25. dag maímán. þ. á. 

allramildilegast verið veitt vald til að setja 

hið reglulega alþingi, er, samkvæmt stjórnar- 

skrá íslands frá 5. dag janúarmán. 1874, 

hefur verið stefnt saman til þessa dags, 

eptir að nýjar, almennar kosningar hafa 

fram farið.

Konaag8brjefíð hljóðar þannig:

Christján hinn Níundi af guðs 

náð Danmerkur konungur, Vinda 

og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holt- 

setalandi, Stórmæri, fjettraerski, 

Láenborg og Aldinborg.

Vora sjerlegu hylli!

Vjer veitum þjer, sem landshöföingja 

Vorum yfir Voru landi íslandi, allra mildi- 

legast vald til að setja hið reglulega alþingi, 

sem kemur saman föstudaginn 1. dag júli- 

mánaðar næstkomandi, og átt þú þar að

auki að birta alþingi boðskap Vorn, sem 

hjer með fylgir og dagsettur er í dag. 

þetta er vilji vor.

Felandi þig guði. 

llitað á Amalíuborg, 25. dag maímán. 1881. 

Undir Vorri konunglegu bendi og ionsigli.

Chri8tian R.
(L. S . ) _____________

J. Nellemaun.

Til

Vors elskulega 

herra Sörens Hilmars Steindórs Finsens, 

kommandörs af dannebrogsorðunni og daune- 

brogsmanns, Vors landshöfðingja yfir íslandi.

Boðskapar hans hátignar konungsins 

til alþingis er þannig hljóðandi:

Christian hinn Níundi, af guðs 

náð Danmerkur konungur, Vinda 

og Gauta, hertogi i Sljesvík, Holt- 

setalandi, Stórmæri, pjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg:

Vora konunglegu kveðju.

J>au tíðindi bafa orðið, sem alþingi 

mun þykja harmafregn, að hennar hátign 

ekkjudrottning Carolína Amalia og hennar 

konunglega tign, erfðaprinzessa Carolina eru 

látnar.

Vjer kunnum alþingi hjartanlegar 

þakkir fyrir ávörp þau, sem oss hafa send 

verið frá báðum deildum þess, og fyrir þær 

heillaóskir, sem eru þar fram bornar, Oss 

og Vorri konunglegu ætt til handa, eins og 

Vjer af einlægum hug kunnum að meta 

þann vott hollustu og trausts, sem ávörp 

þessi bera með sjer, og þá viðurkenningu, 

sem alþingi hefur sýnt viðleitni Vorri til 

pess að efla hag íslands.

J>á er hið löggefandi alþingi kom sanir 

an í fyrsta skipti, Ijetum vjer i Ijósi þá ör- 

uggu von, aðhin frjálsa stjórnarskipnn, sem 

ísland hefur hlotið, mundi verða hagnýtt 

af fulltrúum þess til að efla framfarir og 

vellíðan landsins, sem vjer höfðum fyrir
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augum. J>essi von hefur rætzt á gleðilegan 

hátt, þar sem það hefur tekizt fyrir happa- 

sælan samverknað milli stjórnarinnar og al- 

þingis, eins og milli beggja deilda þess inn- 

byrðis, á því fyrsta 6 ára tímabili, sem liðið 

er frá því að alþingi tók til löggjafarslarfa, 

að koma fram mörgum mikilsvarðandi lög- 

unu og ráðstöfunum, og með því að koma 

til leiðar þýðingarmiklum endurbótum á 

umboðsstjórn landsins og skattmálum, á 

samgöngum og fl.

Kostnaður sá, sem þetta og aðrar ráð- 

stafanir til þess að efla framfarir landsins 

hafa haft í för með sjer fyrir fjárbag þess, 

hefur hingað til orðið goldinn af hinum 

venjulegu tekjutn, án þess að örðugt hafi 

veitt. En eptirleiðis hlýtur að koma skarð 

í tekjurnar, sem mikið munar um, sjer i 

lagi vegna þess, að lestagjaldið var afnumið, 

og einnig fyrir þá sök, að orðið hefur að 

verja nokkrum hluta af fje viðlagasjóðsins 

til kostnaðarins við byggingu á alþingishús- 

inu; en stjórnin hefur þó eigi fnndið sjer 

skylt af þessum ástæðum aðkoina fiam með 

uppástungur um nýjar skattaálögur, á með- 

an reynslan eigi hefur sýnt, að óumflýjanleg 

nanðsyn sje á þeim.

Ósk sú, seni alþingi opt hefur hreyft 

og aptur ítrekað við þetta tækifæri, að fje 

landsins yrði ávaxtað í landinu sjálfu, hefur 

af stjórninni verið tekið svo til greina sem 

unnt var eptir því, sem ástatt hefur verið 

hingað til, þar sem gjörvöllu því fje, sem 

fyrir hendi var í viðlagasjóðnum, hefur smá- 

saman verið varið til þess að veita lán, 

sumpart sveitarfjelögum og stofnunum, sum- 

part einstökum mönnum gegn veði í fast- 

eignum. Menn verða samt sem áður að 

viðuikenna, að það sje miður rjett, að verja 

fje viðlagasjóðsins sjer i lagi á þann hátt, 

sem síðast var getið, og verður því að álíta 

það æskilegt, að gjörð verði breyting á þessu. 

I>á er tekið var undir yfirvegun, bvernig 

þessu málefni yrði komið fyrir, svo hagan-

[ legt væri bæði fyrir landssjóðinn og fyrir 

j  lántakendur, komst stjórnin að þeirri niður- 

| stöðu, að augnamiði þessu bezt yrði náð í 

sambandi við fyrirbugaða skipun á lánavið- 

skiptum manna á íslandi yfir höfuð. Hjer 

að lútandi lagafrumvarp mun því nú verða 

lagt fyrir alþingi.

Auk lagafrumvarps þessa, sem ætla má 

að mjög mikið sje i varið til eflingar á vel- 

megun landsins, og sem Vjer því sjer í lagi 

leiðum athygli alþingis að, verða lögð fyrir 

þingið bæði fleiri ný lagafrumvörp og svo 

frumvarp það, sem alþingi þegar er kunn- 

ugt, um endurbætur á landbúnaðarlöggjöf- 

inni, en eigi var útrætt á siðasta alþingi.

J>ar sem alþingi nú aptur tekur til 

starfa sinna, eptir að nýjar kosningar hafa 

fram farið, og eptir að búið er að reisa 

sjerstaka byggingu fyrir alþingi, höfum Vjer 

þá von og innilega ósk, að starfi þessi megi 

verða til heilla og hamingju fyrir landið, og 

heitum Voru trúa alþingi hylli Vorri og 

konunglegu rnildi.

Ritað á Amalíuborg, 25. dag maímán. 1881. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli.

Christian R.
(L. S.) ______________ ;

J. Nellemann.

Boðskapur konungs til alþingis.

Samkvæmt því valdi, sem mjer þannig 

allramildilegast hefur verið veitt, lýsi jeg því 

yfir í nafni hans hátignar Konungsins: 

Alþingi Islendinga er sett!

Stóð þá upp þingmaður Suður-f>ingey- 

inga Jón Sigurðsson, og mælti:

«Lengi lifí kouungnr vor, Kristján 
hinn ninndi!», og tóku allir þingmenn 
undir það í einu hljóði.

J>es?ir alþingismenn voru mættir:

A. Konungkjörnir alþingismenn:

1. Pjetur biskup Pjetursson.

1*
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2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Bergur amtmaður Thorberg.

Jón háyfirdóroari Pjetursson.

Magnús yfirdómari Stephensen.

Árni landfógeti Thorsteinson.

Sigurður lector Melsteð.

B. pjóðkjörnir alþingismenn. 

þingmaður Austur-Skaptfellinga, Ste- 

fán hreppstjórl Eríksson.

---Vestur-Skaptfellinga, Ólaf-

ur bóndi Pálsson. 

Rangæinga, Sighvatur 

hreppstjóri Árnason. 

Rangæinga, Skúli bóndi 

þorvarðarson.

Árnesinga, J>orlákurhrepp- 

stjóri Guðmnndsson. 

Árnesinga, Magnús prestur 

Andrjesson.

Vestroannaeyinga, J>or- 

steinn bóndi Jónsson. 

Gullbringu- og Kjósarsýslu, 

J>órarinn prófastur Böðv- 

arsson.

Gullbringu- ogKjósarsýslu, 

J»orkell prestur Bjaruason. 

Reykvíkinga, Halldór yfir- 

kennari Friðriksson. 

Borgfirðinga, Grímur!

Thomsen, Dr. philos. 

Mýraiuanna, Egill borgari 

EgilsáOII.

Snæfellinga, Holgeir kaup- 

roaður Clausen.

Dalamanna, Guðmundur 

prófastur Einarsson. 

Barðstrendinga, Eiríkur

prófastur Kúld. 

ísfirðinga, J>orsteinn borg- 

arí Thorsteinson. 

ísfirðinga, J>órður bóndi 

Magnúsarson.

Strandasýslu, Ásgeir bóndi 

Einarsson.

Húnvetninga, Lárus sýslu- 

maður Blöndal. 

Húnvetninga, Erikur pró- 

fastur Briem.

1 . ---

2 --

1 . ---

2. ---

1. ---

2. ---

1. —

2. —

1. —

2. ---

21. 1. þingmaður Skagfirðinga.Friðrikhrepp-

stjóri Stefánsson.

"22. 2. ---  Skngfirðinga, Jón landrit-

ari Jónsson.

23. 1 . --- Eyfirðinga, Arnljóturprest-

ur Ólafsson.

24. 2 . --- Eyfirðinga, Einar hropp-

stjóri Ásmundsson

25. --- Norður-J>ingeyinga. Bene-

dikl prófasturKristjánsson.

26. ---  Suður-J>ingeyinga, Jón

hreppstjóri Sigurðsson.

27 1 . --- Norður-Múlasýsln, J>or-

varður læknir Kjerulf.

28. 2 . --- Norður-Múlasýslu, Bene-

dikt sýslumaður Sveinsson.

29. 1 . --- Suður-Múlasýslu. Tryggvi

kaupstjóri Gunnarsson.

30. 2. ---  Suður-Múlasýslu, Jón rit-

stjóri Ólafsson.

Síðan skoraði landshöfðingi samkvæmt 

þingskapanna 1. gr. á hinn elzta þingmann,

1. konungkjörna. biskup Pjetur Pjetursson, 

að gangast. fyrir kosningu á forseta liins 

sameinaða alþingis; tók liann þá sæti í for- 

setastólnum, og kvaddi sjer til aðstoðar 

þingmann Barðstendinga og þingmann Reyk- 

víkinga. J>ví næst var gengið til prófunar 

á kjörbrjefum allra þingmanna, og gekk 

þingið til þess eptir lilutkesti í 3 deildir, 

og urðu í

1. deild:

Friðrik Stefánsson,

Jón Sigurðsson,

Grímur Thomsen,

Magnús Stephensen,

Lárns Blöndal,

Olafur Pálsson,

Egill Egilsson,

Arnljótur Ólafsson,

Tryggvi Gnnnarsson,

J>orvarður Kjorulf,

Jón Jónsson.

Jón Ólafsson.

2. deild:

Árni Thorsteinson,

Benedikl Sveinsson,
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Bergur Thorberg,

Einar Ásinundsson,

Eiríkur Briem. ,

Guðmundur Einarsson,

Magnús Andrjesarson,,

Sigurður Melsteð. 

fórarinn Böðvarsson, 

f>orsteinn Jónsson,

J>orsteinn Thorsteinson.

3. deild:

Holgeir Clausen.

Stefán Eiríksson,

|>orlákur Guðmundsson,

Halldór Friðriksson,

Eiríkur Kúld. 

fórðiir Magnúsarson,

Benedikt Kiistjánsson,

Skúli f>orvarðarson,

Sighvalur Árn;ison,

J>orkell Bjarnason,

Ásgeir Einarsson,

Jón Pjeturssón.

1. deild, sem rannsakadi kjörbrjef 3. 

deildar, kaus sjer framsögumann Jón Sigmðs- 

son, og fann deildin ekkert athugavert. við 

kjörbrjef 3. deildar, og voru |mu því samþykkt. 

í einu hljóði.

2. deild hafði kosið sjer fyrir framsögu- 

mann Berg Thorberg, og liafði hún rann- 

sakað kjörbrjef 1. deildar; framsögumaður 

gat þess, að við kjörbrjef Ólafs Pálssonar 

hefði deildin haft það að athuga, að eigi væri 

í eptirriti kjörbókarinnar, er doildin hefði 

haft til skoðunar, gelið nm, að kjörfunduiinn 

hefði verið boðaður nioð na^uni fyrirvara. 

oer enn fremur hefði d<ildin veitt þvi optir- 

tekt viðvíkjandi kosningu þingmanna úr 

Suður-Múlasýslu, að í ejitiriiti kjörbókarinnai 

væri þess getið. að boðnnarbrjefin um kjör- 

fuijdinn hefðu eigi ineð 4 vikna fyrirvara 

komizt til allra hreppstjóni í sýslunni, en 

aptur befði fundurinn með mánaðar fyriivara 

verið auglýstur í blaði á Austurlandi. pessi 

atriði þóttu deildinni þó eigi svo inikils verð, 

að bún fyrir þá sök vildi vefcngja kosningu 

hlutaðeigandi þingmanna.

í Kjörbrjef 1. deildar voru þannig sam-

| þykkt í einu hljóði.

j  3 deild hafði kosið sjer fyrir framsögu-

í mann Eirík Iíúld. og hafði hún rannsakað 

kjörbrjef 2. deildar. Framsögumaður gat 

þess, að kjörbrjef Einars Ásmundssonar og 

^orsteins Jónssonar skýrðu eigi frá atkvæða- 

tölunni, en í eptirriti kjörbókanna sæist, að 

báðir þessir þingmenn hefðu hlotið á kjör- 

fiiudi ytir hchning hinna greiddu atkvæða, 

og að-önnur þingmannaefni hefðu eigi boðið 

sig þar. Kjörbrjefin voru þannig öll sam- 

þykkt.

f>ví næst skoraði forseti á alla þingmenn, 

að nndirskrifa hinn fyrirskipaða eið; nrðu 

þá nokkrar umræður um það, hvort allir 

þingmeon skvldu eiðinn vinna eða að eins 

þi'ir þingmenn. s-em eigi höfðu áður áltþing- 

si-tu og nnnið liann; að þea$uin umræðum 

loknuin uiidirskifiiðii allir þingmenn eiðinn.

pví næst, skoraði forseli á þingmenn að 

kjnsa forseta hins sameinaða alþingis, en 

bað?t sjálfur undan kosningu, og hlutii þeir 

Tryggvi Gunnarsson 13 atkvæði og Beigur 

Thoiberg 11 atkvæði En með því hvorugur 

þessara liafði fengið nógii inörg atkvæði, var 

kosið að uýju óbitndnuin kosninguin, og 

hlaut þá Bergur Thorberg 18 atkvæði, en 

Tryggvi Gunnarsson 14, og varð þannig 

Bergur Thorberg forseti hins sameiuaða al- 

þingis, og tók sæti í forseUstólnum, og 

kvaddi þingmenn til að kjósa varaforseta. 

Fyrir þeirri kosningu varð Tryggvi Gnnnars- 

son með 24 atkvæðum. Til skrifara hins 

sameinaða alþingis voru kosnir Eiríkur Briein 

með 20 atkvæðnm og Eiríkur Kúld með 16 

atkvæðum (Magnús Andijesson fjekk 15 at- 

kvæði og Halldór Friðriksson 13).

Loks voru kosnir 6 þjóðkjörnir |>ing- 

inenn til þess ásanit hinuin konungkjöruu 

að eiga sæti í efri deildinni, og urðu þessir 

fyrir þeirri kosningn :

Stefán Eiríksson með 33 atkvæðum,

Sighvatur Árnason — 33 ------

Benedikt Kristjánsson -- 3 2 -

Asgeir Einarsson — 31 ------
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Sknli f>orvarðarson — 2 4 ----

Einar Ásmundsson — 1 9 ---

(Arnljótur Ólafsson hlaut 12 atkvæði, Bene- 

dikt Sveinson 7, Eiríkur Káld 6, einn þing- 

maður 3, þrír þingmenn 2, og fjórir 1).

Eptir að alþingi var sett, og það sam- 

kvæmt þingsköpunum hafði skipt sjer í deild- 

ir, gengu efri deildar þingmenn til sals þess, 

sera ætlaður er efri þingdeildinni, og tóku

til starfa.

í  deild þessari áttu sæti:

A. Konungkjörnir:

1, Pjetur Pjetursson, biskup yfir íslandi.

2, Borgur Thorberg, amtroaður yfir suður-

og vpsturömtunum.

3, Jón Pjetursson, háyfirdómari íslands.

4, Magnús Stephensen, 1. yfirdómari.

5, Árni Thorsteinson, landfógeti.

6, Sigurður Melsteð, forstöðumaður presta-

skólans.

B. Kjörnir af hinu sameinaða alþingi.

1, Ásgeir Einarsson, þingmaður Stranda-

manna.

2, Bonedikt Kristjánsson, þingmaður Norð-

ui-jjingeyinga.

3, Einar Ásmundsson, 1. þingmaður Ey-

fitðinga.

4, Sighvatur Árnason. l.þingmaður Rang-

æinga.

5, Skúli þorvarðarson, 2. þingmaður Rang-

æinga.

0, Stefán Eiríksson, þingmaður Austur-

Skaptfellinga.

Hinn olzti þingmaður dcildarinnar, Dr. 

Pjetur Pjetursson, biskup yfir íslandi. gekk 

til forsetasætis sem aldursforseti og kvaddi 

sjer til aðstoðar sem skrifara hinn 4. kon- 

ungkjörna þingmann og þingmann Suður- 

|>ingeyinga, síðan skoraði hann á deildar- 

inetm að kjósa forseta, en baðst jafnframt 

undan kosningu. Hlaut hinn 2. konung- 

kjörni þingmaður, Bergur amtmaður Thor- 

bcrg, kosningu með 8 atkvæðum.

Að því búnu gekk hinn nýkjörni forseti 

til sætis og gckkst fyrir kosningu varafor- 

seta; var til þess kjörinn hinn 5. konung-

kjðrni þingmaður, Árni iandfógeti Thorstein- 

son, með 7 atkvæðum.

|>ar næst voru kosnir skrifarar deildar- 

innar, og urðu fyrír þeirri kosningu, hinn

4. konungkjðrni þingmaðor, Magnús yfir- 

dómari Stephensen, með 9 atkvæðum, og 

þingmaður Norður-I>ingeyinga, Benediktpró- 

fastur Kristjánsson, með 7 atkvæðum.

Forseti skýrði því næst frá, að lands- 

h&fðingi hefði tilkynnt sjer með brjefi, dag- 

settu samdægurs, að hatin á næsta fundi 

mundi leggja fyrir efrí déildina þau konung- 

leg lagafrnmvörp, er nú iegir:

1, Frnmvarp til laga um vlxlbrjef fyrir ísland.

2 , ------- um vlxlbrjefamál og víxl-

brjefakfsagnir.

3 , --------- um börgun handa hrepp-

sfcjdrute og ððrum, sem 

hafðir eru til að fremja 

rjettaíjgðrðir.

4, --------- um slyldu presta að sjá

ekkjuð) sínum borgiðmeð 

fjárstyrk eptir sinn dag 

og uth stofnun prests- 

ekknasjóðs.

5, --------- um brbyting á tilsk. 15.

desbr.^1865, 1. og 2. gr.

6 , ------- um breyting á Iðgum 27.

febrúal 1880 um skipun 

prestakalla.

7 , ------- um a| stjórninni veitist

heimiÉ til að selja nokkr- 

ar þjdftjarðir.

8 , ---— — um gjfald fyrir. rannsókn

og átéiknun skipaskjala.

Eptir að hið sameinðöa alþingi, eins og 

áður er sagt, hafði lokið þingstörfum þeim, 

sem fyrirskipuð eru i 1., 2. og 3. grein 

þingskapanna, settist néðfi deild alþingis að 

í þingsal neðri deildarihnar, og tók til 

starfa.

í  þingdeildinni höfðii þessir þingmenn 

sæti:

1, Arnljótur Ólafsson, í. þingmaður Ey- 

firðinga.
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2, Benedikt Sveinsson, 2. þingm. Norður-

Múlasýslu.

3, Egill Egilason, þingmaður Mýramanna.

4, Eiriknr Breim, 2. þingm. Hónretninga.

5, Eiríkur Kúld, þjngmaður Barðatrendinga.

6, Friðrik Stefánfson, 1. þingmaðar Skag-

firðinga.

7, Grímur Thom^en, þingm. Borgfirðinga.

8, Guðmundnr Ejparsson, þingmaður Dala-

manna.

9, HalldórKr. Frij)riksson, þingmaðar Reyk-

vikinga.

10, Holgeir Clausep, þingmaður Snæfellinga.

11, jón Jónsson, Í . þingmaður Skagfirðinga.

12, Jón Ólafðson, 2. þingmaðor Suður-

Múlasýslu.

13, Jón Sigarðssoij, þingmaður Snður-þing-

eyinga.

14, Lárus I>. Blöqdal, 1. þingmaður Hún-

vetninga.

15, Magnús Andrjesson, 2. þingmaður Ár-

nesinga.

16, Ólafnr Pálssop, þingmaður Vestur-

Skaptfellingij.

17, Tryggri Gunnálsson, 1. þingmaður Suð-

ur-Múlasýsld.

18, Þ6rarinn Bötyarsson, 1. þingmaður

Gullbringu-í og Kjósarsýslu.

19, (>órður Magnúpson, 2. þingmaður Is- 

firðinga. f.
20, |>orkeII Bjarn|pon, 2. þingmaðar GuII-

bringu- og ^jósarsýslu.

21, þorlákur Guðfeundsson, 1. þingmaður

Árnesinga. #

22, ^orsteinn Jóifsson, þingmaður Vest-

mannaeyingf.

23, {>orsteinn Th%steinson, 1. þingmaður

ísfirðinga. *

24, J*orrarður Kjeíulf, 1. þingmaður Norð-

nr-MúIasýslf.
Elzti þingmaðbr deildarínnar, præpos. 

honor. Guðmundúf Einarsson, þingmaður 

Dalamanna, gekkeft fyrir kosningu forseta 

deildarínnar samkvjpmt 4. gr. þingskapanna; 

kvaddi hann sjer fijl aðstoðar sem skrifara 

Halldór yfirkennar^ Friðriksson, þingmann 

Beykvikinga, og Eirik prófost Kúld, þing-

mann Barðstrendinga. Til forsela var 

kosinn Jón Sigarðsson, þingmaður Suður- 

pingeyinga, með 18 atkvæðum af 23, sem 

greidd voru.

f>ví næst gekk hinn kjörni forseti til 

sætis og gekkst fyrír kosningu á hinuui 

embættismönnam deiidarinnar. Var þá fyrst 

kosinn varaforseti, og hlaut póiarinn pró- 

fastar Böðvarsson, 1. þingmaður Gullbríngu- 

og Kjósarsýslu, flest atkvæði, en þó eigi 

nema 11, og þar eð meir en helming at- 

kvæða þarf samkvæmt þingsköpunum til 

þess að verða kosinn varaforseti, þá var kos- 

ið upp aptur óbundnum kosningum, og hlaut 

þá þórarinn prófastur Böðvarsson kosningu 

með 14 atkvæðum af 23, er greidd voru' 

t>ar á eptir voru kosnir skrifar þingdeildar- 

innar, og urðu fyrir kosningu Eiríkur pró- 

fastur Briem, 2. þingmaður Húnvetninga, 

með 19 atkvæðum, og Magnús prestur 

Andrjesson, 2. þingmaður Árnesinga, með 

15 atkvæðam.

Að því búnu las forseti upp brjef frá 

landshöfðingjanum, dagsett samdægurs, þar 

sem landshöfðingi skýrír frá, að hann á 

næsta fundi muni leggja þessi konuuglegu 

lagafrumvörp fyrir þingdeildina.

1, Frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1882 og

1883.

2, Frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin

1878 og 1879.

3, Frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 

1880 og 1881.

4, Frumvarp til landbúnaðarlaga fyrír ís- 

land.

5, Frumvarp til laga um stofnun lánsfje- 

lags fyrir eigendur fasteigna á íslandi.

6, Frumvarp til Iaga um útflutningsgjald 

á fiski og lýsi.

7, Frumvarp til laga um, að gefinn verði 

eptir nokkur hluti af skuldakröfum 

landssjóðsins hjá ýmsum hreppum í 

Snæfellsnessýslu útaf kornlánum, sem 

þeim hafi verið veitt.

8, Frumvarp til laga um samþykkt á reikn- 

ingnutn yfir tekjur og útgjöld íslands á 

árunum 1878 og 1879.
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Til skrifstofusf jóra fyrir báðar deildir j og cand. theol. Morten Hansen, en í neðri 

var af forsetum þingsins tekinn Lárus yfir- \ deildinni eand. phílos. Jón I>órarinsson, 

dómari Sveinbjörnsson, og hoíiuin til aðstoð- Árni skólapiltur Jónsson, Halldór stúdent 

ar í skiifstofunni Steingrímur söngkennaii j Jónsson og Valtýr skólapiltur Guðmundsson. 

Johnsen og Bjarni skólapiltur f>orsteinsson. Seinna var’bætt við í neðri deild sem skrif- 

Til innanþingsskrifara í efri deildinni voru ! urum Lárusi stúdent þorlákssyni og Ásgeiri 

teknir cand. med. & chir. f>órður Thóroddsen j stúdent Blöndal.



Fjárlög fjrir árin 1882 og 1888.
1.

Frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1882 

og 1883, frá stjórninni. Frumvarpið er 

prentað í fyrra bindi Alþingistíðindanna,

1.-37. bls.

Á 2. fundi neðri deildar, 2. júlí, Iagði 

landshiifdinginn frnmvarp þetta fyrir deild- 

ina, og mælti:

Jeg hef þá æru að leggja fyrir alþingi 

frumvarp til Qárlaga fyrir árin 1882 og

• 1883, og skal þegar nú leiða athygli deild-

arinnar að því, að niðurröðun þessa frnm- 

varps er í öllu vernlegu samkvæm fjárlög- 

unum fyrir yfirstandandi fjárbagstímabil; 

einstakar brevtingar þær, er frnmvarpið 

stingur upp á í þessu tilliti, eru sumpart 

afleiðingar af þeim lögum. sem alþingi 

samþykkti í hitt eð fyrra, og sem seinna 

hafa verið staðfest, og skal jeg í því tilliti 

taka fram lögin um breyting á eldri lög- 

um um siglingar og verzlun á íslandi frá

7. nóvember 1879, lög 27. febrúar 1880 

um skipun prestakalla, og lög frá s. d. um 

eptirlaun presta, sumpart miða þær til að 

færa yfir á viðlagasjóðinn allar eigur hans, 

en þær voru áður taldar á ýmsutn tölulið- 

um i 4. og 5. gr. fjárlaganna, þar sem í 

þessu frumvarpi allar tekjur af viðlaga- 

sjóðnum eru taldar í 4. grein, og skal jeg 

í sambandi hjer við sjerstaklega geta þess, 

að þar sem styrktarsjððurinn er af numinn 

með allrahæstum úrskurði 24. septbr. 1879, 

eru «innstæðurj> og skuldabrjef hans lögð 

til viðlagasjóðsins.

Hvað hin einstöku atriði tekjumegin 

og útgjaldamegin í frumvarpinu snertir,

skal jeg á þessu stigi málsins vísa til at- 

hugasemda þeirra,. er fylgja frumvarpinu og 

prentaðar eru við það; jeg skal einungis 

geta þess, að samkvæmt tillögum hlutað- 

eigandi amtsyfirvalds og gagnkunnugra og 

málsmetandi manna, hefur í 9. gr. verið 

stungið upp á, að veita töluvert fje til 

varnar móti sandfoki á jarðagózi lands- 

sjóðsins í Skaptafellssýslu.

fess hefur þegar verið getið í boðskap 

konungsins til alþingis, að stjórnin hefur 

ekki fundið tilefni til, að svo stöddu, að 

leggja fyrir alþingið uppástungur um nýjar 

skattaálögur; en samt sem áður mun frum- 

varp það, er í dag verður lagt fyrir þessa 

heiðruðu deild, um útflutningsgjald af fiski 

og lýsi, ef það verður samþykkt af þinginu, 

hafa ekki alllítil áhrif á tekjur landsins, 

þar sem það miðar til að af nema spítala- 

gjaldið, með því að breyta þessu í útflutn- 

ingsgjald af sjávarafla þeim, er fluttur er 

út úr landinu.

Jeg hef enn þá ekki sjeð mjer fært 

fyrir fullt og allt að semja landsreikning- 

inn fyrir árið 1880, af því að einstaka

specíal-reikningar enn þá eru ókomnir, en

jeg skal lijer geta þess, að viðlagasjóður- 

inn hinn l. janúar þ. á. átti rúmar 770,000

kr., og er í þessari upphæð meðtalin inn-

stæða hins fyrra styrktarsjóðs, en útgjöldin 

til þinghússbyggingarinnar ekki dregin frá.

Síðau afbenti landshöfðingi forseta 

frumvarpið og Ijet bann útbýta því meðal 

fundarmanna.

2
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FYRSTA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 3. fundi deildarinnar, 5. júlí.

Grímur Thomsen: Menn hafa forna

venju fyrir sjer í því, að bafa sjaldnast 

Jangar umræður við 1. umræðu fjárlaganna, 

og er þetta gamall vani frá tímum ráð- 

gjafaþinganna. Samt sem áður virðist mjer 

rjett., að líta yfir formið á frumvarpi því, 

sem hjer liggur fyrir, og yfir hinar skýrandi 

athugasemdir, er því fylgja.

J>að vill einmitt svo til, að í athuga- 

semdunum koma fyrir ýms orðatiltæki, sem 

beinast að þinginu 1879, og með því að jeg 

er einn af þeim, sem þá sátu á þingi og þá 

hafði, ef tíl vill, nokkur áhrif á form og 

efni fjárlaganna, þá finn jeg mjer skylt, að 

fara nokkrum orðum um þetta frumvarp 

stjórnarinnar fyrir 1882 og 1883 og þær 

athugasemdir, sem því fylgja.

Jeg skal fyrst og fremst leyfa mjer að 

geta þess, að jeg hef ekki enn getað fengið 

boðskap hans hátignar konungsins, og vona 

jeg því, að hinn hæstvirti landshöföingi lag- 

færi, ef mjer kann eitthvað að missegjast.

Ef mig minnir rjett, þá er svo að orði 

kveðið í konungsbrjefinu, að tekjur landsins 

hafi rýrnað eða muni rýrna við afnám lesta- 

gjaldsins, en þessu er ekki þannig vatið. 

Tekjurnar á árunum 1880 og 1881 eru tald- 

ar 777,825 kr., og eru þá talin með gjöld 

af verzluninni eða lestagjaldið með hjer um 

bil 37,000 kr. En á þessa Qárlagafrumvarpi 

eru tekjurnar meiri en á hinu fyrra, sem 

sje hjer um bil 797,000 kr., þó að búið sje 

að af nema lestagjaldið, því að aðflutnings- 

gjald af áfengum drykkjum og tóbaki nem- 

ur nú, eins og ráð var fyrir gjört 1879, 

eins miklu eins og fyr meir bæði víntollur- 

inn og lestagjaldið, sem sje 140,000 krón- 

nm á ári. Svo mikið um nákvæmnina hjá 

stjórnlnni. Jeg ætla ekki að fara út í hina 

einstöku liði frumvarpsÍDs, en þó er vert að 

taka eptir því, að tekjurnar eru alstaðar 

orðnar meiri á frumvarpinu fyrir 1882—1883 

nema vitagjaldið eitt og erfðafjárskatturinn. 

Tiliagið úr ríkissjóðnum er og meira, þótt I

skipin sjeu stærri og ferðirnar fleiri. sökum 

þess að nú er ekki dregið frá hið afnumda 

lestagjald af póstgufuskipunum. En samt 

sem áðtir, þá hefur þessu frumvarpi tekizt 

að vinna svo upp tekjurnar, að afgang- 

urinn verður einungis hjer nm bil 15,000 

kr. f>að hefði því, ef til vill, verið rjettara 

að kenna það, hversu afgangurinn af tekj- 

um fram yfir útgjöld nú er lítill, því, hve 

hátt gjöldin eru reiknuð fram yfir það, sem 

áður hefur verið, en ekki því, að lestagjald- 

ið er afnumið. Sjer í lagi hefði það ðtt, 

vel við í hinum allrahæsta boðskap kon- 

ungs. Afgangarnir hafa hingað til ávallt 

vetið milli 40000 og 114000 kr. á hverju 

fjárhagstímabili; nú er hann orðinn 15000 

kr. Jeg skal að þessu sinni eigi fara lengra 

út í þetta mál, enda er eigi samkvæmt 

þingsköpunum leyfilegt, að ræða um hin 

einstöku atriði við fyrstu umræðu, en jeg 

skal þó leyfa mjer að taka það fram, og 

það því fiemur, sem hjer eru margir nýjir 

þingmenn samankomnir, að rjettara mun 

að fylgja þeirri stefnu, að sem mest verði 

afgangs tekjunum. Jeg verð einnig að 

láta þá skoðun í ljósi, að það sje óhæfa að 

taka inn í fjárlagafrumvaipið þær athuga- 

semdir, sem ekki eiga við, og jeg skil ekki, 

hvaða heimild stjórnin hefur til þess að á 

minna annan málsparlinn, eða rjettara 

annan pait löggjafarvaldsius, því með því 

að áminna þingið, þá sveigir hún um leið 

að hans hátign konunginum, er hefnr 

undirskrifað fjárlögin. Forfeður votir sögðu: 

°Ekki er að sakast um orðinn hlut», og 

skal jeg því vera fáorður um þetta atriði. 

En sem gamall þingmaður vil jeg ekki sitja 

þegjandi undir ávítum og ámælum, þar 

sem um dóma þingsins er að ræða, og það 

frá þeim, sem, eins og hin heiðraða stjórn, 

ekki eru kallaðir til að vera skólameistarar 

þingsins. Allt um það væri rjett að taka 

þessar áminningar til greina með sjálfum 

sjer, þó þær ekki komi frá þeim, sem köll- 

un hefur til að áminna, ef áminningarnar 

annars eru á rökum byggðar.

Yil jeg því með fáum orðum leyfa mjer
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að þræða atbugasemdirnar. J>ar stendur, 

bls. 19. og 20., að skilyrðið fyrir þessari 

Qárveitingu, að fastir embættismenn verði 

ekki settir í embættin, sje alveg óþarft. Hvað 

þessu við víkur, skal jeg leyfa mjer, að 

benda á það, sem viðgengst í öðrum löndum 

og þá einkum þar, sem næst liggur, nfl. í 

Danmörku sjálfri, og skal jeg ekki leita þar 

fyrir mjer, sem Danir kalla hina síðustu 

og vestu tima, heldur bverfa til þeirra tíma, 

þegar Andræ var forseti fólksþingsins og 

Monrad formaður Qárlaganefndárinnar.

í  fjárlögum Dana fyrir árið 1851, bls.

24, stendur undir dómsmálastjórn,- 150 rdl., 

fellur burt þegar embættið losnar, sömuleið- 

is á bls. 25. E. b. ogábls. 26. stendur, að 67 

rbd. 80 sk. til aðstoðarprestsins í Kolding 

falli burt, þegar embættið losni. En fólks- 

þingið hefur þó jafnvel tekið dýpru í árinni. 

Við fje það, sem veitt er til hermála, er 

gjörð sú athugasemd (bls. 37. tl. 3.), að 

laun yfirumsjónarmanns skotliðsins falli burt, 

ef embættið losni, og á öðrum stað (bls. 42.

B. b.), að ekki megi setja nýjan fastan 

mann í það embætti, og loks að ein laun 

til hershöfðingja og aðstoðarmanns h^ns falli 

burt, þegar embættið losnar, og má margt 

fleira til nefna í þessu efni.

|>annig var ákveðið hjá Dönurn á þeirra 

fyrstu fjárlögum, og svipaðar athngasemdir 

gjörði fjárlaganefndin 1879 um amtmanna- 

embættin og landsböfðingjaritaraembættið. 

J>að er reyndar hvergi tekið fram, að eigi 

megi brúka Qárupphæðina, heldur einungis 

hitt, að það sje eigi handa föstum embætt- 

ismönnum. Jeg skal nú játa, að jeg 1879, 

fyrir mitt leyti, var því mótfallinn, að þessi 

atbugasemd um amtmennina kæmi inn á 

fjárlögin, en uú, eptir að konungur engu 

að síður hefur staðfest þau, er öðru máli

að gegna. Jeg hjelt þá, að athugasemdin

kynni að verða til þess, að fjárlögin 1880

og 1881 næðu ekki staðfestingu konungs.

En nú er athugasemdin helguð með stað- 

festingunni. Eins og nú hjá oss, eins voru 

Danir þá að koma jafnvægi á tekjur og út- 

gjöld, ogþá hafði stjórnin ekkert ámóti því,

gjörði engar atbugasemdir, gaf engar kenn- 

ingar eðá áminningar. Hjer við bætist og 

það, sem stjórnin nú vill reisa skorður við 

hjá oss, að aptast í Qárlögum Dana eru á- 

vallt allir fyrirvarar ítrekaðir, að því er sparn- 

að snertir, og fjárlög Dana enda með þess- 

um orðum: «Ákvarðanir þær á hinum fyrri 

fjárlögum um sparnað, þegar embætti losn- 

ar, og aðrir svipaðir fyrirvarar sknlu og fram- 

vi'gis gilda fyrir næsta fjárhagstímabiN 

Að öðru leyti skaljeggeta þess viðvíkj- 

andi athugasemdinni við 16. gr. frumvarps- 

ins, þá hefur hjá Dönum síðan 1856 ávallt 

veiið veitt fje til málaferla stjórnarinnar 

(a: landsins); sbr. fjárlög Dana 1878 þar 

sem svo er sagt:

«Kostnaður við málaferli milli fjármála- 

stjórnarinnar og annara 2000 kr . r
Vjer höfum og reynsluna fyrir oss í því, 

að landssjóðurinn getur komizt í málaferli, 

t. a. m. amtmaðurinn f suður- og vestur- 

amtinu höfðaði mál á móti honum út af 

skrifstofufje sínu og læknirinn í Vestmanna- 

eyjum sömuleiðis um embættislaun sín. 

pessi dæmi eru nóg til að sýna það, að þetta 

getur fyrir komið. Jeg vil alls ekki hrósa 

þvf, að landssjóðurinn eigi í málaferlum, en 

með því svo getur að borið, að hann verði 

annaðhvort að verja mál sitt eða sækja það, 

þá vona jeg, að þingmenn taki þá stefnu, að 

vuita fje til þess svo sem með þarf, og feli 

eigi landshöfðingja einum að taka það, þar 

sem honum lízt. Viðvikjandi Qe því, sem 

ætlað er til eflingar landbúnaði, þá er því 

hjá oss eigi beinlínis skipt niður milli bún- 

aðarfjelaganna eins og hjá Dönum.

Má ske landshöfðinginn vildi, að fylgt 

væri sömu reglu og tíðkast í Danmörku, að 

ákveðið sje visst handa hverjum fyrir sig. 

J>ar var árið 1878 veitt alls til búnaðar 

eitthvað 14000 kr., til verðlauna 20,000 kr.< 

til skóga 12,000 kr. o. s. frv., en stjórnin 

sjálf hafði að eins omráð yfir einum 14,000 

kr. af 295,000 kr., sem í allt eru veittar j 

þessu skyni. Að þessu ginni má jeg ekki 

fara lengra út í málefnið sjálft, og skal ein- 

ungis að síðustu geta þess, að hjer á landi

2*
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kemur það sjer ekki vel, að heimtað sje með 

sjálfskyldu og þegið með vauþakklæti, og er 

því vonandi, að hin hæstvirta stjórn aldrei 

bjóði þinginu þess konar.

Landshöfðingi: Ef hin heiðraða deild 

ákveður, eins og venjulegt hefur verið á hin- 

nm undangengnu þingum, að setja nú þegar 

nefnd og fresta 1. umræðu, er ekki nein á- 

stæða fyrir mig á þessu stigi málsins, að 

taka þátt í umræðunum, því að jeg álít ó- 

þarft að hafa 4 umræður um þetta frumvarp 

og um önnur lagafrumvörp, endagjöra þing- 

sköpin ekki ráð fyrir fleirum en 3 umræðum, 

en samt sem áður skal jeg leyfa mjer að 

svara hinum heiðraða þingmanni Borglirð- 

inga. J>ar sem hann hefur álitið sjer skylt 

að halda vörn uppi fyrir afnám lestagjalds- 

ins, virðist mjer þetta alveg óþarft, þar sem 

lögin um þetta hafa veiið samþykkt af al- 

þingi og staðfest af konunginum.

Hvað snertir ummæli þingmannsins um 

það, að athugasemdum þeim, er bætt hefur 

verið inn í fjárlögin, er sleppt í frumvarpi 

því, er hjer liggur fyrir, skal jeg geta þess, 

að í athugasemdunum við 9. gr. C. 4 (bls. 24) 

er ljóslega tekið fram, hví slíkar athuga- 

semdir megi álíta'alveg óþarfar, og viðvíkjandi 

fyrirvara þeim, um amtmanna embættin, sem 

sleppt hefur verið í þessu fiumvarpi 9. gr.

A. 1, mun nægja, sumpart að vísa tii at- 

hugasemdanna á bls. 19—20, sumpart að 

minnast þess, að hinn heiðraði þingmaður 

Borgfírðinga á alþingi í hitt eð fyrra var al- 

veg á þeirri skoðun, sem stjórnin nú ljóslega 

hefur tekið fram á hinum tilvitnaða stað.

Hinn heiðiaði þingmaður færði til dæmi 

frá ríkisdeginum í Danmörku, og skal jeg 

síðar svara því, ef nauðsynlegt þykir, þegar 

jeg er búinn að fara yfír ríkisdagstíðindin. 

Að því er snertir athugasemdirnar við 16.gr. 

um, að það virðist eigi eiga alls kost- 

ar vel við, að gjöra ráð fyrir sem sjálfsögðu, 

að landssjóðurinn verði að eiga í málaferlum, 

skal jeg geta þess, að einmitt þessi orð hafa 

verið viðhöfð um þetta atriði í báðum deild- 

um alþingis í hitt eð fyrra.

Arnljátur Ólafsson stakk upp á því, að

fyrstu umræðu væri frestað, þangað til nefnd 

væri kosin í málið, og skaut forseti því undir 

atkvæði deildarinnar; var það samþykkt í einu 

hljóði, að fresta fyrstu umræðu og kjósa 

nefnd í málið. því næst var stungið upp á

7 manna nefnd, og hlutu kosningu með 

flestum atkvæðum þessir:

1. Tryggvi Gunnarsson 19 atkvæði

2. Magnús Andrjesson 18 —

3. Arnljótur Ólafssou 17 —

4. J>órarinn Böðvarsson 16 —

5. Jón Ólafsson 14 —

6. Benedikt Sveinssou 12 —

|>á höfðu. þeir Grímur Thomsen og |>orsteinn 

Thorsteinson jöfn atkvæði, 10 hvoi; var þá 

varpað hlutkesti um, hvor þeirra skyldi fá 

sæti í nefndinni, samkvæmt 38. grein þing- 

skapanna, og sagði svo hlutur til, að það yrði

7. J>orsteinn Thorsteinson.

Síðan var fyrstu umræðu frestað.

í nefndinni var Tryggvi Gunnarsson 

kosinn formaður og Arnljótur Ólafsson skrif- 

ari og framsögumaður.

FKAMHALD FYRSTU UMEÆÐU

I NEDRI DEILD, 

á 36. fundi deildarinnar, 6. ágúst.

Nefndarálit: I. bls. 332—353.

F r a m s ö g u m a ð u r  (Arnljótur Ólafsson): 

Á þessu stigi málsins skal jeg að eins leyfa 

mjer að gjöra nokkrar almennar athugasemdir 

eða skýringar á meðferð nefndarinnar á máli 

þessu. Hún hefur nú, eins og að undanförnu, 

lagt fram frumvarp sitt samhliða frumvarpi 

stjórnarinnar, þannig að þær greinar, sem 

eru samhljóða greinum stjórnarfrumvarpsins, 

hafa ekkert merki, en þær greinar, sem ein- 

hver breyting hefur verið á gjörð, eru merkt- 

ar með einni eða tveimur stjörnum; með 

einni stjörnu, þar sem eru eintómar orða- 

breytingar, en tveimur, þar sem eru efnis- 

breytingar, eða tölubreytingar, því það er 

efnisbreyting. Hvað niðurröðun efnisins 

snertir, skal jeg leyfa mjer að geta þess, að 

nefndin áleit sjer skylt, að aðgreina sem
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mest hin sönnu gjöld frá hinum sönnu tekj- 

um; þó hefur hún pjört þann mismun, að 

þegar tekjurnar koma eigi fyr en að frá- 

dregnum kostnaði inn í landssjóðinn, eins 

og á sjer stað í 2. gr. undir tölulið 11 um 

aðöutningsgjaklið, og afgjald af umboðsjörð- 

um í 3. gr. 1. tölul., þá hefur nefndin látið 

sjer nægja að setja kostnaðinn innanstryks, 

en flytja afgangstekjurnar út fyrir strykið. 

En aptur á móti þegar tekjurnar koma af- 

dráttarlaust inn í landssjóð, svo sem er í

6. gr. frutnvarpsins, áleit nefndin sjer skylt 

að færa þær alveg út sem fullkomnar tekjur, 

en aptur í gjaldabálkinum að titfæra þau 

gjöld, sem samfara eru tekjum þessum, 

eða liggja á tekjum þessum. Nefndin 

hefur gjört sjer meira far um, en að 

undanförnu hefur verið, að leiðbeina breyt- 

ingum sínum með nákvæmari og fyllri skýr- 

ingum, og áleit sjer einnig skylt að skýra 

iyrir þingmönnum.af hverjum ástæðum breyt- 

ingarnar væru gjörðar, til þess að þingmenn 

gætu dæmt um þetta mál með Ijósari þekk- 

ingu og greind, og svo umræðurnar gætu 

orðið styttri. Jeg skal leyfa mjer að taka eitt 

sjerstaklega fram: nefndin áleit sjer skylt 

að gjöra fullan greinarmun á þeim gjöldum, 

sem eru lögákveðin samkv. 25. gr. stjórnar- 

skrárinnar, og þeim sem eru komin uudir 

veitingarvaldi þingsins einu saman, það er 

að skilja, er þingið veitir fyrir lög fram. 

Nefndinni var það Ijóst, að 25. gr. stjórn- 

arskrárinnar takmarkar fjárveitingarrjett vorn 

meira en grundvallarlög Dana gjöra hjá 

þeim, og fyrir því áleit hún nauðsynlegt að 

skýra þessa spurningu, og svara henni: 

Hver eru hin lögboðnu útgjöld? eða hver 

eru þau gjöld, sem eru grundvölluð á Iögum, 

tilskipunum og öðrum gildum ákvörðunum 

eptir orðum 25. gr. í stjórnarskiánni ? Hver 

eru þau gjöld, sem veitt eru eptir vana, og 

hver eru þau, sem vjer viljum veita af því 

vjer erum sannfærðir um, að það verði land- 

inu til heilla og nota? |>ingmenn geta 

ekki vitað, hvort þessi eða þessi fjárvsiting 

sje landinu til heilla og nota, eða þeir geta 

ekki sagt: þetta vil jeg veita til að koma á

fót þessari stofnun, þetta vil jeg veita til að 

styðja þetta fyrirtæki, fyr eu þeir vita greini- 

lega, hvort það er skylda þeirra að veita 

það eða ekki- og eins hvert gagn það muni 

vinna þjóð vorri.

Að síðustu skal jeg leyfa mjer að geta þess, 

að af vangá er reikningsvilla í uiðurlagi 7. gr., 

því að aðalupphæðin befði átt að vera jöfn 

tekjuupphæðinni í 1. gr. laganna, og 18. gr. á 

að vera 40 kr. minni en hún cr. Jeg skal 

og geta þess, að nefndin tók að sönnu eptir 

því í fylgiskjali stjórnarfrumvarpsins B. 36. 

á 37. bls., að sýslumannssonur Sigurður 

Thoroddseu var orðinn 18 ára gamall 16. 

júli 1881, en mjer láðist að geta þess, þeg- 

ar jeg skrifaði upp fjárlagafrumvarpið í at- 

hugasemdunum við 15. gr., en þetta gjörir 

út af fyrir sig ekkert til, enda veit jeg, að 

fleiia þarf að leiðrjetta í þessari grein, og 

lanusstjórnin muni taka það allt af sjálfri 

sjer nákvæmlega tíl greina.

L a n d s h ö f ð i n g i : J>ar sem frumvarpið

til fjárlaga fyrir árin 1882—83 liggur hjer 

fyrir til fyrstu umræðu, og við hana eigi 

má ræða binar einstöku greinir, heldur að 

eins frumvarpið í heild sinni, en athuga- 

semdir þær, er jeg kynni að finna ástæðu 

til að gjöra við nefndarálitið, að mestu leyti 

snerta hinar einstöku greinir frumvarpsins, 

þá skal jeg á þetta stigi málsins að eins fara 

fáeinum orðum um uppástungur hinnar hátt- 

virtu nefndar, að svo miklu leyti sem mjer 

virðast þær standa í sambandi við frumvarpið 

í heild sinni.

Að því er viðvíkur niðurstöðu þeirri, 

sem nefndarálitið kemst að: að afgang fjár- 

hagstímabilsins skuli telja kr. 67,171 24 

en eptir stjórnarfrumvarpjnu er 

ætlast á, að hann sje að eins kr. 15,679 24 

mismunur kr. 51,492 00 

skal jeg leyfa mjer að geta þess, að þetta 

að vísu kynni að sýnast mjög gleðileg breyt- 

ing, en hún er að mestu leyti fólgin í því, 

að nefndin stingur upp á, að hækka tekjur 

landssjóðsins af spítalagjaldinu um 36,200 

kr. og lækka í útgjaldabálknum upphæð þá, 

sem í stjórnarfrumvarpiiiu er áætluð til varnar

4
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á móti sandfoki á jarðagózi landssjóðsins í 

Skaptafellssýslu, nm 15,000 kr„ og þetta gjörir 

samtals 51,200 kr. Að vísu breyta aðrar 

uppástungur hinnar háttvirtu nefndar einnig 

eigi allfáum öðrum tekju-og gjaldaliðum í 

frumvarpinu, en eins og sjá má af því, sem 

jeg þegar hef tekið fram, mnnu þær í heild 

sinni vega upp hverjar á móti öðrum. Niður- 

staða hinnar háttvirtú nefndar er þannig í 

öllu verulegu hin sama sem stjórnarfrum- 

varpsins, að þessum tveimur atriðnm undan- 

skildum. Jeg skal við aðra umræðu ítarlega 

ræða þessi tvö atriði, en hjer að eins geta 

þess, að hækkunin á spítalagjaldinu að vísu 

hefur nokkuð við að styðjast, þar sem þessi 

tekjuliður í stjórnarfrumvarpinu hefur verið 

tiltekinn með bliðsjón af hinum undan- 

gangandi landsreikningum, án þess að taka 

tillit til þeirrar viðbótar, sem síldarveiðin 

árið sem leið kann að hafa gefið af sjer; 

en, eins og hinni heiðruðu nefnd er kunn- 

ugt, kemur spítalagjaldið frá aflaárinu 1880 

fyrst til inntektar á þessu yfirstandandi ári, 

og jeg hef enn eigi fengið spítalareikningana, 

svo að jeg — sem stendur — eigi get dæmt 

um, hve mikið þetta gjald hafi aukizt fyrir 

sakir síldarveiðanna 1880, og stjórnin hefur 

þannig eigi getað t.ekið þetta til greina, er 

hún samdi frumvarpið.

Hin háttvirta nefnd stingur upp á, að 

taka upp aptur þá niðurröðun, er breytt 

var í hitt eð fyrra, með tilliti til útgjalda 

hinnar æðstu stjórnar innanlands, og full- 

trúa stjórnarinnar á alþingi, og er jeg 

henni alveg samdóma í því. En mál þetta 

var svo ítarlega rætt á alþingi í hitt eð 

fyrra, að jeg get skírskotað til þess, er jeg 

þá tók fram, og jeg ætla eigi á þessu 

þingi að taka upp aptur umræðurnar um 

það, en láta það alveg á þingsins valdi, að 

skera úr þessu með atkvæðagreiðslu sinni, 

og að öðru leyti vísa til athugasemdanna 

við 6. gr. stjórnarfrumvarpsin3, þar sem 

segir, að þó að stjórnin álíti, að það sje 

eðlilegast, að telja þessi útgjöld með út- 

gjöldum á fjárlögunum, þá þykir henni þó 

litlu skipta, hvar þau eru færð til.

Loks hefur hin háttvirta nefnd bætt 

nýrri grein við frumvarpið, sem sje 20. gr. 

Um hana verð jeg að segja, að jeg álít 

bana óþarfa, og þetta á bæði við fyrri og 

síðari málslið hennar, því það er sjálfsagt, 

að fjárveitingar þær, er fjárlögin eiga inni 

að halda, gildi að eins fyrir fjárhagstímabil- 

ið, og hitt er eigi síður sjálfsagt, að stjórnin 

hafi fulla heimild til að viðhafa allan þann 

sparnað, sem getur staðizt með hinum gild- 

andi lögum, og skyldu stjórnarinnar að sjá 

um framkvæmdir á þeim.

Jeg vil leyfa mjer að áskilja mjer breyt- 

ingaratkvæði við 2. umræðu, við 3. gr. tölul.

2., sem sje að upphæðin 1184 kr. verði færð 

upp í 1198 kr. J»essi breyting nemur að 

vísu litlu, sem sje 14 kr., og er hún í því fólg- 

in, að lóðargjald það, sem áskilið befur verid 

af ýmsum byggingarlóðum á Arnarhólstúninu, 

verður að hækka um þessar 14 kr. En til- 

gangur þessarar breytingaruppástungu er sá, 

að bera undir samþykki alþingis þá ráðstöf- 

un, sem jeg hef gjört með því að selja eig- 

endum nábúalóðanna 10 álna breiða spildu 

af túninu. Jeg skal í þessu tilliti skýra 

hinni háttyirtu deild frá því, að þegar bygg- 

ingarstæði handa alþingishúsinu fyrst var 

kosið í austurhluta túnsins, að viðbættum 

kálgörðum þeim, er heyra til húseigna þeirra, 

er jeg nýlega gat um, þá samdi jeg við eig- 

endur þessara húseigna um það, að þeir Ijetu 

í tje kálgarða sína gegn endurgjaldi í sam- 

svarandi túnblettum. Eins og þingmönnum 

er kunnugt, var alþingisbúsið eigi byggt á 

þeim stað, og þegar semja átti við hlutað- 

eigendur um skaðabætur fyrir skemmdir þær, 

er lóðarblettir þeirra befðu orðið fyrir, áleit 

jeg það kostnaðarminnst fyrir landssjóðinn, 

að veita þessar skaðabætur á hinni umgetnu 

10 álna spildu, og kom okkur saman um 

þetta, þó með því skilyrði, að lóðargjald 

þeirra til landssjóðs undir eins skuli hækka 

með 2 kr. fyrir hvern um sig. Til þess nú 

að hafa suðurtakmörk túnsins í beinni stefnu, 

hef jeg einnig samið við eiganda hinnar 

þriðju byggingarlóðar með fram Bakarastígn- 

um, um að auka þessa lóð á sama hátt með
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hinni samsvarandi 10 álna spildu, og undir 

eins hækka lóðargjaldið til Iandssjóðs með 

8— 10 kr. á ári hverju. J>ar sem kynni að 

vera vafi á því, hvort samþykki alþingis út- 

heimtist til þessarar ráðstöfunar, sem að 

öðru leyti ekki hefur midað til ncins annars 

en að spara landssjdðnum útgjöld, þá vil jeg 

leyfa mjer að leita þessa samþykkis á þann 

hátt, sem jeg nú hef bent á. Einnig skal 

jeg leyfa mjer, að áskilja mjer breytingar- 

uppástungur við 10. gr. 1. tölul. stjórnarfrum- 

varpsins: «Iaun lækna> í þá stefnu, að sú 

persónulega launaviðbót, er ræöir um í fylgi- 

skjalinu við nefndarálitið undir 19. tölul., 

verði veitt þeim 5 hjeraðslæknum, sem þar 

ræðir um, og sem hafa sent bónarbrjef um 

það, en þessi vidbót er sem nú skal greina:

1. Fyrir lækninn í 4. lækuisumdæmi

1882 1883

(Hjört Jónsson) 454 454

2. Fyrir lækninn í 6. læknisd.

(J>orvald Jónsson) 224 224

3. Fyrir lækninii í ll.Iæknisd.

(Þorgr. Johnsen) 456 456

4. Fyrir lækninn i 15. lækuisd.

(Fr. Zeuthen) 28 182,67

5. Fyrir lækninn í 20. Iæknisd.

(f>orstein Jónsson) 454 454

Samtals 1(316 1770,67

G r i m u r  Thamstn: Jeg ímynda rnjer, að 

hið helzta, sem hjer komi til umræðu, sje 

&ð glöggva sig á frumvarpinu í lieild sinni 

og undirbúa breytingar á því til 2. uraræðu. 

Jeg vil þá leyfa mjer að taka fram nokkur 

atriði, sem jeg einkum álít að þnrfi breyt- 

ingar við, og hefur ræða landshöfðiiiírja að 

nokkru leyti gefið mjer tilefai til þess.

J>að sýnist jafnan áríðandi við tekjuliði, 

að tekjurnar sjeu eigi of hátt settar, og að 

þar sje eigi annað tilfært, en það sem roaður 

veit að muni koma til inntcktar, því annais 

kemur sá annmarki, að afgangurinn verður 

enginn eða kannske minni <>ti enginn, og þá 

verður afleiðingin sú, að taka verður mis- 

maninn af innstæðu landssjóðsins. v Bæði 

hjá stjórninni og hjá nefudinni er 1. tölul. 

í 2. gr. of hátt talinn, þvi eptir jafnmikinn

harðinda-vetur og grasleysis-sumar, sem í 

ár, er ómögulegt að lausafjárskatturinn neini 

jafnmiklu sem seinastliðið ár. f>að er eng- 

um vafa undirorpið, að lausafje hlýtur að 

minnka — jeg vil segja jafnvel allt að ein- 

um þriðja hluta. — J>á kem jeg til spitala- 

gjaldsins. Stjórninni befur orðið á að telja 

spítalagjaldið með sömu upphæð bæði árin, 

en það er eigi rjett að telja spítalagjaldið 

nema annað árið, því síðara árið kemur í 

þess stað útflutningsgjaldið af flski. þessu 

hefur nefndin ekki heldur gjört ráð fyrir í 

frumvarpi sínu. Nefndin setur spítalagjaldið 

hvort árið á 25,000 kr., en sá reikningur 

nefndarinnar held jeg að sje hæpinn, einkum 

hvað síldarveiðarnar snertir. I lögum frá 12. 

febr. 1872 um sildar- og tapsaveiði með nót 

er eigi ákveðið neitt annað gjald af síld, en 

landhlutur. Fyrst árið 1880 var talað um 

spitalagjald af síld. Annað afgjald, sem er 

of hátt hjá stjórninni, nfl. af umboðs- og 

klausturjörðum, hefur nefndin eigi fært nóg 

niður eða að eins um 2,500 kr. Hvað við- 

víkur formspurningunni í 6. grein um gjöld 

úr ríkissjóði til hinnar æðstu stjórnar lands- 

ins og fulltrúa stjórnarinnar á alþingi, þá 

sjá allir, að þau gjöld eiga fyrirfram að drag- 

ast frá, og það er spaugilegt, að þingið skuli 

vilja greiða atkvæði um upphæð, sem það ekk- 

ert á með að leyfa nje banna. Stjórninni 

verður aldrei neitað um yfirráðin yfir þessu, 

því hún tekui það undir sjálfii sjer.

Jeg vil áskilja mjer breytingaratkvæði 

við 2. umræðu til að lækka tekjuliðinn eptir því. 

sem jeg þá mun nákvæmar taka fram. Aptur 

hefur nefndin sumstaðar útgjaldamegin eng- 

anveginn veiið svo mjög sparsöm, þannig 

hefur hún á einum stað veitt stjórninni 

meira, en hún bað um, til póststjórnarinnar. 

í 10. gr. aptur hefur nefndin sparað 18000 

kr., með þvi að nema í burtu stóra upphæð, 

sem sljórnin hafði gjört ráð fyrir. 20. grein 

frumvarpsins áleit landshöfðingi óþarfa ; en 

hún á víst að skoðast 'sem svar upp á nið- 

urlag 14. greinar stjórnarfrumvarpsins. í  

sjálfu sjer hefur nefndin rjett, en hún hefur 

eigi gengið nógu langt, eigi sýnt nógu mikla



einurð. Athngasemdina um arntmennina úr | 

fjárlðgunum frá 1880—81 hefur nefndin hafið. | 

I>að væri óskandi, að nefndin hefði sýnt i 

sömu einurð upp á við, sem hún hefir sýnt j 

niður á við, þar sem hún dregur af launum

2 embættismanna.

í stað 20 gr. befði mátt bæta í grein 

á þá leið, að öllum fyrirvara með sparnað 1 

verði haldið fram eptirleiðis. Jeg skal geta 

þess að síðustu, að nefndin hefur að eins 

tekið eptir Sigurði Thoroddsen af þeim börn- 

um dáinna embættismanna, sem konungur 

hefur veitt styrk, en sem nú eru vaxnir frá 

honum, en jeg veit 1 eða 2 aðra unga menn, 

sem eins eða líkt stendur á fyiir, en sem 

nefndin eigi hefur veitt eptirtekt. Jeg skal 

Ieyfa mjer að taka þetta nákvæmar fram 

við 2. umræðu.

F r a m x ö g u m a f i u v : Mjcr finnst málið

vera þegar farið að ræðast við 2. umræðu. 

En einungis af því, að það var hinn háttvirti 

þingmaður Borgfirðinga, sem talaði, og for- 

seti teknr allt vel upp, lætur hver og einn 

sjer það lynda. Jeg skal því ekki svara 

ncma fáum orðum.

Honum þótti tekjubálkannn um 70,000 

kr. of hár, og tilfærði einkum lausafjár- 

skattinn og spítalagjaldið. Jeg ætla að leyfa 

mjer að svara því um ábúðar- og lausafjár- 

skattinn, að nefndin hefur ineð atliugasemd- 

unum við hann bent á, að hann væri heldur 

hátt talinn, en vildi þó ekki færa hann nið- 

ur, af þvi að landsstjórninni var inna.n hand- 

ar að færa þessa upphæð niður cptir því 

sem henni þókti við eiga, og í öðru lagi var 

það ekki köllnn nofndarinnar, þannig að 

gcgnnm ganga livert atriði tekjanna. Við- 

víkjaudi spítalagjaldinn hefur nclndin sýnt 

með fullum lökum, að ept.ir því sern síldar- 

veiði var í fyrra, kemur inn nú, að því er 

ætla má, enda talsvert hærri upphæð, en 

nefndin gjörir ráð fyrir. Landshöfðinginn 

og ráðgjafinn hafa gjört gangskör að því, 

að krafið verði spítalagjald af síldarveiði 

Norðmanna. Hvort einnig skuli gjörð gang- 

skör að því, að heimta það að Norðmönn- 

um fyrir umliðin ár, getur nefndin ekki átt

| við. En hvort gjald þetta er gjört of hátt, 

j getur þingmaður Borgfirðinga fullvissað sig 

i um af skýrslum Norðmanna. far er sumt., 

i er nefndin hefur ekki tekið til greina. Hún 

tók verðlagsskrárnar, taldi ekki nema 50 

aura í alin og lagði eptir því 25 aura á tunn- 

una. En er þingmaður Borgfirðinga talaði 

i um veiðiaðferðina, þá vil jeg ráða honum 

til — áðurenhann semur breytingaratkvæði 

sín — að kynna sjer það, sem ritað er í 

bókmenntafjelaginu um síldarveiði, og atla 

sjer skýringar hjá þeim þingmönnum, er 

þekkja betur til, t. a. m. 2. þingmanni 

Suður-Múlasýslu, er þekkir síldaiveiði mæta 

vel.

Nefndin gjörir 70,000 tunna meðalafla, 

þar sem hann var 90 til 100,000 tunnur í 

fyrra. f>að var sjálfsagt allgott síldar-ár, 

en þau góðu ár geta einnig orðið fleiri. Og 

svo er annað, og það er, að þetta sumar 

stunda svo langt um fleiri menn síldarveiði 

en í fyrra. Mig furðar meir á því, er þing- 

maðurinn vildi færa niður 1. tölulið 3. grein- 

ar, vogna þess að formaður og framsögu- 

maður fjárlaganefndarinnar á siðasta þingi, 

sem er eitthvað kunnugur þingmanni Borg- 

firðinga. keyrði þennan tölnlið afar-hátt upp 

(Gr. Th.: »t>að var þá rjett»). Nefndin

hefur bent á tekjuleifai nar þá í byrjun fjár- 

tímabilsins, og hver hann var nú 1. janúar 

1880, nfl. 7,286 kr. 38 a. f>ótli henni því 

ekki ástæða til að færa þessa tekjogrein 

lengia niður; en við tökum bieytingarat- 

kvæðurn hins háttvirta þingmanns, þegar 

þau koma. Jeg get ckki verið þingmannin- 

um samdóma um niðunöðun 6. greinar. 

Hann áleit ólöglegt að hafa hana eins og 

nefndin gjörði. |>ingmaðurinn getur þó eigi 

neitað, að tillagið úr ríkissjóði eru löglegar 

tckjur. f>að bcr þó að telja með tekjum 

það, sem erti lögskyldaðar tekjur. Tekjur 

þessar verða eigi að löglegri, þótt gjöldin til 

hinnar æðstu innlendu stjórnar o. s. frv. sjeu 

dregin frá, eins og gjört var á síðasta þingi. Jeg 

ímynda mjer þingmaðurinn hafi stungið upp á, 

að draga gjöld hinnar æðstu innlendu stjórnar 

frá 6. gr., af því honum hafi þótt það lögu-
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legra en ekki löglegra, samkvæmt 25. gr. 

stjóroarskrárinnar. Skoðum þá 25. gr. stjórn- 

arskrárinnar. Júlþar stendur ekki frádráttur 

þingmannsins, heklur að greiða skuli fyrst og 

fremst, eða fyr en ðnnur gjöld, þessi lilteknu 

gjöld til hinnar æðstu innlendu stjórnar. 

þetta er hið sama, sem nefndin segir. En 

hvað kemur svo í 2. inálslið sömu greinar? 

f>ar eru taldar margar fleiii gjaldagreinir, 

er eiga að standa óhaggaðar fyrir fjárveit- 

ingarvaldi þingsins. «GjöId, sem ákveðin 

cru með eldri lögum o. s. frv. s k u 1 u , þang- 

að til breyting verður á því gjörð *>ieð lög- 

um, bæði í frumvörpum til íjárlaganua og 

þeim sjálfum færð til með þeim upphæðum, 

sem einu sinni voru ákveðnar, nema kiafizt 

sje sjerstaklega viðbótar fyrir hið einstaka 

fjárhagstímabil eða hún veitt».

fetta segir 25. gr. stjórnarskrárinnar. 

Allt svo eiga þessi gjöld einnig að standa 

óbreytt, þangað til frumvarp kcmur frá 

stjórninni, og á því hefur liklega verið byggt 

á síðasta þingi, að veita ekki fulltrúa stjórn- 

arinnar á alþingi þessar 2000 kr, af því upp- 

hæðjn var ekki ákvcðin með konungsúrskurði. 

Sá eini munur milli gjaldanna í 1. og 2. 

málslið 25. gr. stjórnarskrárinnar er sá, að 

konungur þarf eigi samþykki þingsins til að 

breyta fyrri málsliðnum.

|>esá vegna ef engra breytinga er beðið 

frá þingi eða stjórn á launalögum embælt- 

ismanna og öðrum útgjöldum, þá hefur þingið

— eptir haus skoðun — engan rjett til að 

veita það eða greiða atkvæði um það. ( G r .  

T h . :  >misskilningur>). f>ingið hefur sama 

rjett til að greiða atkvæði um laun hinnar 

æðslu innlendu stjórnar á Islandi og um 

öll öunur laun, eins og um hverja aðra 

launaupphæð. ( G r .  T h  : «fyrir fram, »for- 

lods>). f>ó hann komi með þetta «fyrir 

fram> og «forlods>, þá er það ekkert annað 

en: fyr skal þetta gjalda en aunað. Getur 

hann ncitað því, að oss er heimilað þetta gjald 

í stöðulögunum og í stjórnarskránni sjálfri? 

Getur hann neitað, að það þurfí hjer í landi 

æðstu inulendu stjórn? Geti hanu það ekki, 

getur hann þá ueitað, að það þurfí að launa

henni? ( H .  K r .  F r .: «konungur ákveðuro). 

Hann þarf ekki að leggja frumvarp fyrir 

þingið um það, það er sá cini munur, hann 

er enginn annar. Um póststjórnina skal 

jcg geta þess, að ástæðurnar fyrir þessari 

uppfærslu eru teknar fram í athugasemdun- 

um við 12. gr., en þær hefur þingmaðurinn 

víst ekki lesið. f>ess er þar getið, að lands- 

höfðinginn hafí komið með uppástungu um 

þctta efni, og nefndin fallizt á hana, eins og 

bún var; og jeg skal bæta þvívið, að nefnd- 

in var hrædd um, að enn meiri upphæð 

þyrfti, en vildi ekki fara lengra, en lands- 

höfðinginn bað um. Jeg veit ekki, hvort jeg 

fer villt í því eða eigi, en jeg hygg jafngilt, 

hvort stjórnin fer fram á eitthvað í frum- 

varpi sínu eða landshöfðingi seinna, þegar 

hann hefur athugað það.

f>að gleður mig, að þingmaðurinn er 

mjer samdóma um 20. grein, og jeg er ekki 

á móti að orða hana öðru vísi eptir sam- 

komulagi við hann. Jeg skal geta þess — 

það getur verið af hugleysi mínu — að jeg 

get ekki gjört mikið úr þessum fyrirvörum 

eða forskotum í fyrri fjárlögum. f>eir eru 

magrir og einungis feitir um landritarann og 

amtmennina. Nú er komið fram frumvarp um 

amlmennina, er þingmaðurinn fórummörg- 

um glæsilegum orðum og risti feiknstafi á 

siðasta þingi. Um landritarann hefur ekkert 

verið tekið upp, en það er vonandi, að þing- 

maðurinn gleymi honum ekki.

Jón Ölafsson: Jeg ætla að svara enn 

itarlegar en framsögumaður gjörði athuga- 

semdum þingmanns Borgfirðinga við 10. 

tölul. 2. gr. í frumvarpi nefndarinnar um 

spítalagjaldið. Jeg ætla að leyfa mjer að 

segja, að spítalagjaldaf fiskihafiað undanförnu 

verið um 7,000 kr. og af síld c. 25,000 kr., það 

er til samans 32,000 kr. í spítalagjald síðastliðið 

ár. f>ess má reyndar geta, að í fyrra var án efa 

gott ár fyrir síldarveiði, og það er ekki von, 

að þau verði ávallt jafngóð. En setjum nú svo, 

að það verði ekki nema ijórði partur, sem 

hver veiðimaður aflar í ár mót því, sem var 

í fyrra, og er það rýrt í lagt, þá er aptur 

þess að gæta, að það eru fjórum sinnum

3
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fleiri, seta stunda síldarafla í ár en í fyrra. 

f>að mundi því óhætt að teljá spítalagjaldið

32.000 kr., hvað þá heldur eins og við gjörð- 

um 25,000 kr. (Gr. Th.: «En seinna árið?»). 

f>að mun eins fara að vonum heldur hækkandi. 

Við höfum því farið variega og talið það

7.000 kr. lægra, en það að líkindum nokk- 

urn tíma kemur til að verða. f>ingmaður 

Borgfirðinga byggir öfugmæli sín á þvi, að 

1883 verði ekkert spítalagjald heldur útflutn- 

ingsgjald. En þegar nefndin samdi álit sitt, 

þá var ekkert útflutningsgjald til. {>au lög eru 

ekki enn komin í gegn um þingið, og auk 

þess er ekki vissa fyrir, að þau nái konungs 

staðfestingu, sakir breylinga þeirra, er þingið 

hefur gjört á frumvarpi stjórnarinnar, og 

þingmaður Borgflrðinga mun ekki, hversu 

spámannlega sem hann er vaxinn, geta sagt 

það fyrir. En þótt það væri alveg víst, að það 

frumvarp yrði að lögum,' þá er það þó ekki 

lög enn, meðan vjer samþykkjum fjárlögin, 

og væri alveg óformlegt, að byggja á þeim 

lögum, sem ekki eru til. Hefði þingmaður- 

inn Iesið 19. gr.," þá mundi honum Ijóst, að 

nefndin gjörði ráð fyrir staðfesting útflntn- 

ingstolls-fiumvarpsins; en við gátum ekki 

sett það nema sem fyrirvara, því við urðum 

að láta það ganga á undan, sem á að vera 

á undan. Auk þess, er jeg nú hef fært rök 

að þvi, að spítalagjaldið sje ekki of hátt. á- 

ætlað af oss nefndaimönnum, ■ þá skal jeg 

nú þar að auki bæta því við, að okkur er 

persðnulega kunnugt um, að á Seyðisfirði 

hefiir ékki vetið innheimt spítalagjald í 8— 

10 ár, scm gjöia ’má ráð fyrir að lands- 

stjómin gjöri gangskör að að inn verði 

heimt og muni það því renna inn á fjárhags- 

tímabilinu og þannig auka spitalagjaldsupp- 

hæð þá, er i landssjóð mun renna á fjárhags- 

timabilinu. Um amtmannaembættin er svo 

ástatt, að það eru gildandi lög enn fyrir upp- 

hæð launanna, og' embættin eru sett með 

lögum og verður að breyta slíkri skipun með 

sjerstökum lögum ; það er alveg óconstitu- 

tionelt að vilja þvinga fram með Qárlögun- 

um breyting á slíku fyrirkomulagi. Og jeg 

skal jafnframt taka það fram, að það mundi

óhyggilegt fyrir fámenna þjóð að vekja svo 

strítt og strembið constitutionelt spursmál 

eins og það. að fá þessu breytt. f>að hafa sterk- 

ari þjóðir, sterkari þing, en þetta er, reynt að 

reisa þess leiðis spursmál, sem hjer var reynt 

til að vekja, með því að setja athugasemdir 

svona lagaðir inn í fjárlög, en reynslan varð 

I sú á, að þau reistu sjer þar með hurðarás um 

\ öxl. þegar Demókratai nýlega komust í meiri 

! hluta á þinginu í Washington, því þingi, er 

I kalla má hið sterkasta i heimi gagnvart stjórn- 

:inni, þá settu þeir inn í fjárlögin ákvörðun 

j um, að af skyldi taka embætti þeirra manna,

! er af hálfu umboðsstjórnarinnar skyldu gæta 

i reglu við kosningar til þinga. Forsetinn 

sendi lögin þinginu aptur og neitaði þeim 

undirskript, og neyddist. þingið til að taka 

út aptur athugasemd sína, og síðan hefur 

þingið sett lög um það, að aldrei megi setja 

inn í fjáilögin athugasemdir, fyrirvara eða 

ákvarðanir, er ákveði breytingar á gildandi 

lögum; þegar nú sterkasta þing í heimi hef- 

ur orðið að beygja sig í þessu máli og láta 

undan stjórninni, þá vil jeg spyija: er það 

væntanlegt, að vort þing verði sterkara? Er 

það hyggilegt, og til að auka virðing þings- 

ins, að vekja .þá deiiu við stjórnina, sem fyr- 

irsjáanlegt er að við verðum að hafa ósigur 

í? Slíkt er ekki svo «diplomatiskt», sem 

jeg mundi ætlað hafa hinum háttvirta diplo- 

matiska þingmanni Borgfirðinga. fetta á 

eitthvað skylt við það, sem maður kallar 

að gefa selbita í vasa sinum.

I l a l l d ó r  h'r. F r i ð r i k s s o n : Mjer finnst

reyndar, að hinir háttvirtu þingmenn bafi 

farið lengra út í hinar einstöku greinir en 

leyfilegt er við 1. umræðu; jeg skal því ekki

tala margt að sinni, en að eins fara nokkr*-

um orðum um málið í heild sinni. Menn 

verða vel að gá að því, hvernig ástandið er 

nú, og útlit er fyrir. Allir munu vera

mjer samdóma um það, að þetta ár hefur 

þegar gjört oss allmikinn hnekki, og muni 

gjöra næsta ár; menn mega því ekki gjöra 

tekjurnar meiri, en nauðsyn krefur efta lík- 

indi eru til að þær verði, þegar til inn- 

heimtunnar kemur. Tekjuliðurinn 1. í 2.



19

grein er allt of hár, því svo lítur ót, sem 

skattur af lausafje muni verða talsvert 

minni en ráð fyrir er gjðrt; hinn háttvirti 

þingmaður Borgfirðinga gjörði ráð fyiir, að 

hann yrði þriðjungi minni; mjer þykir vjer 

þá sleppa vel, ef hann minnkar eigi meira. 

f*að eru komnar bænaskiár um, að landssjóð- 

urinn styrki menn sökum óáranar. f>ingmenn 

verða að gæta þess, að ekkeit útlit er fyrir, 

að landsmenn geti borið áömu gjöld næsta 

ár og dú |>að er því full ástæða til að 

gjöra ráð fyrir talsvert minni tekjum, en 

nefndin hefur gjört Jeg get heldur ekki 

neitað því, að mjer virðist hin háttvirta 

nefnd hafa veiið full ríf með tillög lil al- 

þýðuskóla og vísindalegra og verklegra fyir- 

tækja. (A r n l j n l u r  Ö l a f s s o n  : prentun fyiir- 

lestranna á piestaskólanum) |>að er satt, 

en mjer fanst, að það mætti nægja — eins 

og hinn háttvirti þingmaður Eyfirðinga sagði 

í dag, að taka góðar prentaðar bækur og 

leggja til grundvallar fyrir kennslunni. {>að 

er auðvilaö, að það er mjög gott og æski- 

legt, að alþýðuskólar komist upp, en jeg vrrð 

þá að sjá eiuhverja ávexti hjá þessum skól- 

um. Jeg játa, að það er gott að fá útlenda 

verkamenn til aö standa fyrir veikum og 

kenna mönnum, en er lími til þess uú; má 

ekki fresta fjárveiting til þess konar til 

næsta þings og láta ai;nað ganga fyiir, sem 

meira ei áríðandi. Eins er um þá Qárupp- 

hæð, sem nefndin vill veita til að rannsaka 

landið; það kann að veia gott, en hvað á 

þá að rannsaka og  til hvers ? (J ó n  Ó l a f s -

s o n :  • til þess að þingmaðurinn skiifi betri 

íslands lýsingu næst»). Jeg verð að mót- 

mæla því með öllu, að fje sje veitt svona 

út í bláinn, það væri öðrti máli að gegna, 

ef ræða væri um, að veita Ije til að lann- 

saka eitlhvert sjer^takt atiiði. En það get 

jeg eigi fallizt á, að auka útgjöldin svona, 

að nauðsynjalausu, eins og nú er ástatt. 

Jeg væri manna fúsastur til þess að styðja 

vísindaleg og verkleg fyrirtæki, ef það væri 

á rjettum tima, en nú sem stendur er jrg, 

á móti þvi, fremur en nauðsyu ber til. Jeg; 

vii aptur taka til um skólana, jeg vil fyrst

sjá, hvaða verk þeir vinna og láta þá gjöra 

grein fyrir, hvernig þeir verja sínu fje; jeg 

vil taka til dæmis skólann í Flensborg, sem 

nefndin vill veita 1000 kr.; jeg hef ekki 

sjeð neinar skýrslur frá honum, og það verð 

jeg að sjá, áðtir en jeg gef atkvæði mitt 

fyrir svo miklu fjárframlagi. Jeg er ekki 

samdóma hinni háttvirtu nefnd um 6. gr., 

að löggjafarvaldið í heild sinni ákveði laun 

hinnar æðstu innlendu stjórnar samkvæmt

25. gr. stjórnarskrárinnar. J>að er öldungis 

tilgangslaust að láta slíkt koma undir at- 

kvaði þingsins. Konungur veitir þau laun, 

og það samkvæmt lögum, hvað sem svo 

þingið segir. Annars er ýmislegt tleira, sem 

jeg hef að athuga við frumvarp nefndarinn- 

ar, og skal jeg áskilja mjer að koma með 

breytingaratkvæði til næstu umræðu.

Frainsögunuiður: Jeg finn ekki ástæðn 

til að svara hinum háttvirta þingmanni 

lleykvíkinga að sinni, en ætla að bíða, 

þangað til hin viturlegu breytingaratkvæði 

haiis eru komin fram.
E i r í h u r  K ú l d :  Jeg er samdóma hin- 

um háttvirta þingmanni Borgfirðinga um 

það, að það er varasamt að setja tekjukafl- 

ann eins hátt, og nefndin hefur gjört, því 

það er öldungis víst, að lausafjárskatturinn 

hlýtur að rýma, jafnvel meira en þriðjung. 

Jeg skil ekki, livers vegna hinn háttvirti

2. þingmaðuj' Suður-Múlasvslu er svo sann- 

færður um upphæð spítalagjaldsius. Jeg 

verð að ímynda mjer, að allt spítalagjald 

verði horfið 1883 ( U .  S v . :  hvers vegna?). Af 

því að jeg hygg, að útflutningsgjaldið vérði 

þá komið á, en spítalagjaldið afnunjjð (A.

0 : eru það ekki tekjur?). Jú en það er ekki 

spítalagjald. Einn háttvirtur þingmaður tók 

það mjög óstinnt upp fyrir hiuum háttvirla 

þingmanui Borgfirðinga, að hann benti 

nefndinni á, að hún hefði fellt úr í athuga- 

semdunum skilyrði þau, sem voru í hitt eð 

fyrra viðvíkjsindi landritaiaembættinu og 

amtmannaembættunum; jeg get ekki sjeð 

betur, en að þingmaður Borgfirðinga hpfði 

rjett að raæla í því tilliti, og að það sje 

engin áhætta að taka fram bendingar, í

3*



20

fjárlögum. Jeg hef sjeð í fjárlögum Dana, 

að það er algengt, að nákvæmlega er tiltek- 

ið um margar útgjaldagreinir, til hvers þeim 

skuli verja, og undir hvaða skilyrðum þeim 

skuli verja; það er því engin ökurteysi nú 

að fylgja þeirri reglu, þar sem það heldur 

ekki 1879 var því til fyrirstöðu, að konung- 

ur staðfesti lögin.

Jeg skal bæta því við um sþítalagjald- 

ið, að ef innheimta þess er svo örðug, og 

ef svo mikill vafi er á, hvort rjett er eða 

löglegt að heimta spitalagjald af síld, þá er 

það óhyggilegt að byggja svo mikið á því; 

euda munu Norðmenn varla vera fúsir að 

greiða þessar 8— 10 ára eptirstöðvar af spí- 

talagjaldi af síld, ef ekki eru bein lög fvrir 

því, en það gæti rýrt tekjur landssjóðsins, 

ef það ætti að sækja það með lögsókn. Jeg 

er öldungis sannfærður um, að það er rjett- 

ur skilningur á 25. gr. stjórnarskrárinnar, sem 

hinn háttvirti þingmaður Reykvíkinga lagði 

í hana, af því að í henni stendur, að greiða 

skuli fyrirfram útgjöldin til hinnar æðstu 

innlendu stjórnar íslands, og geta þau þess 

vegna alls ekki komið undir atkvæði þings- 

ins, úr því þau eru dregin frá fyrir fram, 

eptir úrskurðí.

Jón ÓlafsHon: pegar jeg heyrði hina 

snjöllu og skarpvitru ræðu hins háttvirta 

þingmanns Barðstrendinga, íninntistjeg þess, 

að mjer gleymdist áðan að geta þess, aðjeg 

hygg, að efi hins hátlvirta þingmanns Borg- 

firðinga um það, hvort spítalagjald skuli 

greiða af síld, sje sprottinn af ókunnugleika. 

Hann ímyndar sjer, að sildin muni veidd í 

nótum og dregin á land í þeim; en hún ev 

veidd á opnum bátum, og er ekki ein ein- 

asta síld dregin með netum á land, því 

fyrst og fremst yrði það of þungt að diaga 

slíka mergð á land, og í annan stað hlyti 

síldin að merjast og skemmast stórum við 

það, hún er svo gjörð, að hún þolir enga 

kröm. Hún er þar á móti kvíuð af með 

nótum og síðan ausin með háfum upp í 

bátana. Að öðru lcyti eru menn neyddir 

til að leggja síldina á land, þar sem mergð- 

in er svo mikil, og þótt menn kynnu að 

flytja síldina undir eins á bátunum út í

skip sín, — sem miklu sjaldnar mun fyrir 

koma — þá verður það þó að eins lítill hluti; 

og sá hluti ætla jeg lika að sje vafalaust 

spítalagjaldsskyldur, samkvæmt skýringu hins 

hæstvirta landshöfðingja, sem jeg rerð alvog 

að vera samdóma ; en mestan partinn neyðast 

menn ævinnlega til að flytja í land til að 

salta hana þar og verka, cf nokkuð er af 

henni til muna, og mest ef ekki öll sú síld, 

sem enn er óborgað af spítalagjald fyrir 

8—10 ár á Seyðisfirði, má jeg fullyrða að 

hcfur verið lögð á land. Hvað afnámi amt- 

mannaembættanna viðvíkur, þá held jeg 

hinum háttvirta þingmanni Borgfirðinga sje 

ekki eins annt um afnám þeirra embætta 

sem hann lætur, því þegar frumvarpið um 

afnám þeirra var hjer á ferðinni um daginn, 

mundi hann hafa skrifað undir það, ef hon- 

um hefði verið annt um málið, en þá vildi 

hann ekkert hafa með̂  það að gjöra. {(ir . 
Th.: það var ekki meiningin hjá mjer að af- 

nema þau, en lialda þeim óveittum). I>að 

er þó ekki meiningin að halda þeim til ei- 

lifðar þannig, að constítuera menn i em- 

bættin; ef nokkur alvara fylgir athugasemd- 

inni, þá hlýtur það að vera tilgangurinn, að 

leggja embættin niður sem fyrst. Ef hinn 

háttvirti þingmaður Borgfi:ðinga hefði lesið 

athugasemdir stjórnarfrumvarpsins bls. 19 —

20, þá hygg jeg, að hann hefði komizt að 

þeirri niðurstöðu, að varasamt væri fyrir 

þingið að samþykkja frumvaipið með þess- 

um fyrirvara; það er eins og jeg sagði áður, 

ekki svo diplomatiskt, eins og menn skyldu 

ætla af þingmanni Borgfirðinga, að vilja 

helja deilur við stjórnina, þar sem fyrirsjá- 

anlegt er, að þingið mundi bíða pólitiskt 

niðurlag; og afleiðing athugasemdanna yrði 

vafalaust sú, að fjárlögunum yrði synjað 

staðfestingar, og við fengjum »provisorisk» 

fjárlög, og þá væri vel að verið. f»að yrði 

þung ábyrgð fyrir hvern þann, sem verður 

valdur að því, að vekja upp slíkan draug.

Með þvi ekki tóku fleiri til máls, ljet 

forseti ganga til atkvæða og var samþykkt 

í einu hljóði, að málið gengi til annarar 

umræðu.
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ÖNNUR UMfíÆÐA í  NEÐRI DEILD, 

á 39., 40., 41. og 42. fundi, 10. og ll.ágúst.

B r e y t in g a r t i l lö g u r  

við frunmrpið, eins og það kom frá stjórninni.

Tekjur:

Við 1. gr.

í staðinn fyrir 796,985 kr. komi: 856,958 kr. (N).*

Við 2. gr.

I staðinn fyrir 490,680 kr. komi: 526,880 kr. (N).
Við 1. tölulið. í staðinn fyrir 50,000 - 50,000 -  100,000

komi: 45,000 - 38,000 — 83,000 (G—Ó).
Við sama tölul. í  staðinn fyrir 50,000 — 50.000 — 100,000

komi: 48,000 — 38,000 -  86,000 (L - f) .
Við 2. tölulið. í staðinn fyrir 1,500 - 1,500 -  3,000

komi: 2,000 - 2,000 -  4,000 (N).
Við 3. tölulið. í staðinn fyiir 14,000 - 14.000 -  28,000

komi: 14,700 - 14,700 — 29,400 (G—Ó).

Við 4. tölulið. í staðinn fyrir 14,000 - 14,000 — 28.000

komi: 13,000 - 13,000 -  26.000 (G-Ó).
Við 10. lölulið I staðinn fyrir 7,400 — 7,400 — 14,800

komi: 25,000 - 25,000 — 50,000 (N).
Við 11. tölulið. í staðinn fyrir orðin innanstryks: • Aðflutningsgjald — innheimtulaun

komi : «Aðflutningstollur af áfengum drykkjum og af tóbaki, að

frádregnum 2% í innheimtulaun (== 2800 kr.)» (N).

Við 12. tölulið. í staðinn fyiir 10,000 — 10,000 — 20,000

komi: 9,000 — 9,000 — 18,000 (G-Ó).

Við .13. tölulið. í  staðinn fyrir 1,000 — 1,000 — 2,000

komi : 2,000 — 2,000 -  4,000 (G-Ó).

Við-3. gr.

í  staðinn fyrir 71,578 kr. komi: «68,578 kr.» (N).

Við 1. tölulið. I staðinn fyrir orðin innanstryks: «Afgjöld af — prestsmötu o. fl.« komi:

<■ Afgjöid af uinboðs- og klausturjörðum alls 40,000 kr. 

þar frá umboðslaun, prestsmata o. fl. . . . 9.500 —

og nð upphæðin utanstryks verði samkvæmt þessu:

30,500 — 30,500 -  61,000 (N).

Við sama tölulið. Innanstryks komi: «39,500 — 9500»

og út fyrii strykið 30,000 — 30,000 — 60,000 (G—Ó).

Við 2. tölulið. í staðinn fyrir orðin innanstryks: «afgjöld af öðrum jörðum landssjóðsins*

komi: «afgjald af spítalajörðum o. fl.« (N.).

* N merkir breyfingaitillögur fjárlaganefndarinnar.
G-Ó — ---  Gríms Thomsens, Ein'ks Kúlds, porláks Guðmnnds-

sonar og Ólafs Fálssonar.
—   Lárúsar Blöndals, Eiríks Briems, Guðmundar Einars-

sonar, Halldórs Friðrikssonar og f>orvarðar Kjernlfs. 
L — — - Landshöfðingja.
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Víð sama tölulið. 

Við 3. tölulið.

«

Við 4. tölulið.

Við 1. tölulið.

Við 1. lölulið. 

Við 3. tölulið.

í staðinn fyrir G. 

Tillag nr

í staðinn fyrir: «1184 — 1184 — 2368»

komi: «1198 — 1198 — 2396«. (L.).

í staðinn fyrir orðin innanstrvks: «Leigugjöld — þingeyjarsýslu 1800» 

komi: «Leigugjöld af Lundey og brennisteinsnámnnum í 

|>ingeyjarsýslu». (N.). 

í staðinn fyrir: «600 — 600 — 1200»

komi: «1000 — 1000 — 2000». (G—Ó).

Við 4. grein.

í staðinn fyrir orðin innanstryks: «Leigur af innstæðufje viðlagasjóðsins»

komi: »Vextir af arðfje viðlagasjóðsins. (N.) 

Við 5. grein.

í staðinn fyrir orðin innanstryks: «Það sern — — 1880»

komi: «Tillag fiá bratiðum samkvæmt löguiri 27. febr. 1880«. (N.).

í staðinn fyrir orðin innanstryks: «Endurborganir á öðrtim fyrirfram-

greiðslum» komi: «Endurgjald á bráðabyrgðagreiðsluin».

Við 6. gr.

grein stjórnarfrumvarpsins komi svo látandi grein: 

ríkissjóðnuin verður talið 191.000 kr.

1882 1883 alls

kr. kr. kr.

Fast tillag ...................  60.000 60,000 120,000

Aukntillag 34,500 71,000

Samtais 96,500 94,500 191,000

Útgjöld:

7. gr.

I staðinn fyrir:; «796,958 kr.» komi: »789,786 kr 86 a.».

og lyiii: «8,-— 17. gr.» komi: «8.--18. gr.» (N) *

8- gf• ("ý grein):
• Gjöld til liinnar a'ðslu stjórnar innanlands og fulltrúa sitjórnarinnar á

eru talin fyrir árið 1882 12,400 kr.

og árið 1883 ................................................................  14,400 —

26,800 kr.

Greinatalan á eptir broytist samkvæmt þessu». (N).

Seinni liður 8. greinar (sem nú verður 9. grein) orðist þannig: «Til kostnaðar 

við yfirskoðtin landsreikuinganna veitast 1400 kr.; samtals 33,400 kr.». (N).

9. grein (10. gr. nefndarinnar). 

í staðinn fyrir «343,292 kr. 38 a » komi : «338,440, kr. 38. a.»

* L. merkir br«ytingartillögu landshöfðingja.
N. — ---  fjárlaganefndarinnar.
G-f> — ---  Gríms Thomsens, Halldórs Friðrikssonar, Eiríks Ivúlds,

f*oiláks Guðmundssonar.
L-E — ---  Látusar Blöndals, Guðmundar Einarssonar, Halldórs

Friðrikssonar, |>orvarðar Kjenílfs, Eiríks Briems.
H-f> — --- Halldórs í’riðrikssonar, J>orvarðar Kjerulfs, f>órðar

Magnússonar.
M*í> — ---  Magnúsar Andrjossonar og f>orláks Guðmundssonar.
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A. Við 3. tölulið. í  staðinn fyrir: «3000 — 3000» komi: «2000 — 2000» (G.—'f.)

— sama tölulið. í  staðinn fyrir: «3000 — 3000-

komi: «2500- 2500» (N).

B. 3. í staðinn fyrir: «4130 — 4130» komi: »3000 - 3000» (G.—J>.)

í  staðinn fyrir: «4130 — 4130» komi: «4000 — 4000» (N.).

Við 4. tölulið. í staðinn fyrir «3200 — 3200» komi: «2340 — 2340» (G —{>.).

C. 1. í staðinn fyrir: «1450 — 1450»

komi: «1654 — 1654» (N.).

C. 3. í staðinn fyrir: »950— 950» komi: «1100— 1100» (L.).

C. 4. a. í  staðinn fyrir: «10000— 10000» komi:«15000 —15000» (N:).

b Viðauki innanstryks: «Landshöfðingi úthlutar Qenu milli sýslúnefnchintia, öðfum

hélmingi þess eptir fólksfjölda, en hiuum eptir jarða- og 

lausafjárhundraðatölu í sýslufjelagi hverju» (N.).

C. 5. Við orðin: «Til vogabóta á fjallvegum» bætist: einkanlega [óstvogum*. (N).

C. 3. í  stað orðanna: «Til vegabóta á fjállvegum* komi innánétryks:

«Til vegabóta:

a. Til að bæta fjallvegi, einkanlega póstvegi 14000 T 14000.

b. Til að styrkja að helmingi sýslnvegasjóði, tfl að bæta sýsluvogi á aðalpóst- 

leiðnm 6000 — 6000» (L.—E.).

C. 7. í staðinn fyrir: «3100 — 3100» komi: »3000 -3000» (G—{>).

C. Nýr liður (sem verður 8. liður hjá nefndinni): «Til vörðuvita 500— 500*. (Ni).

C. 10. (Nefndarinnar 11. Iiður). «Til burtvoitingar Hafursár í Mýr’dal 2500» (utan-

stryks) (N.).

10. grein. (11. gr. nefndarinnar).

1. tölul. í staðinn fyrir: «37,726 — 37,726 — 75,452»

komi: «39,342 — 39,496 kr. 67 a.

Samtals: 78,838 kr. 67 a.» (L.).

11. grein (12. gr. nefndariunar)

I  staðinn fyrir: «35100» komi: «36200». (N ).

1. tölul. í staðinn fyrir: «4550 — 4550 — 9,100».

komi: «5050 — 5050 — 10,100». (N.).

Sami tölul. í staðinn fyrir: «4550 — 4550 — 9,100».

komi: «4310 — 4310 — 8620». (G.-f>.).

2. tölul. í  staðinn fyrir: «11000 — 11000 — 22,000».

komi: «13000 — 13000 — 26,000», og innanstrvks bætist við

orðin: «Af því 2000 kr. hvort árið til póstfiutninga með gufubáti 

milli Reykjavíkur og Akraness» (G.—1>.).

3. tölul. í staðinn fyrii: «2000 — 2000 — 4000»

komi: «2050 — 2050 — 4100» (N).

Við sama tölulið. í  staðinn fyrir: «2000 — 2000 — 4000»

komi: »1750 — 1750 — 3500» (G—f>).

12. gr. (13. grein Defndarinnar).

í staðinn fyrir: «215,138 kr. 38. a.» komi: «197,038 kr. 38 a.» (N).

A. a. í staðinn fyrir: «.8432 — 8432 -- 16,864»

komi: «8032 — 8032 — 16,064» (N).

A. b. 1. í staðinn fyrir: «5500 — 6000»— komi: «4500 — 5000» |G.— f>).

A. b. 2. Fyrir: «4500 — 4000»— korni: «3500 — 3000» (G.—1>).
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A. b. 5. Fyrir: «2500 — 2500» korai: «2000 — 2000». (G.—£>).

B. I. a. Fyrir: .10,316 -  10,316» komi: «9,916 -  (N).

B. I. b. 1. Fyrir: «960 — 1200» (innanstryks) komi: «800— 1120«. (N)

Sathi liðnr. Fyrir: «960 — 1200» komi: «960 — 960«. (G.—f>.).

B. I. b. 2. Fyrir: «600 — 600» komi: «400 — 400». (N).

------- Fyrir: «600 — 600- komi: «200 — 200». (G.— f>).

B. I. b. 7. Fyrir: «200 — 200« komi: «150 — 150». (N).

 - - Fyrir: «200 — 200» komi: «100 — 100». (G.—f>).

B. II. b. 1. í  staðinn fyrir: 3 ölmusur, 200 kr. hver — 600» 

komi: «1 ölinusa — 200 kr.» (N).

B. II. b. 5. í staðinn fyrir: •búsaleiga handa 3 lærisveinum 240 kr.»

komi: «húsaleiga handa 2 lærisveinum 160 kr. (N).

B. III. b. 1 staöinn fyrir: «handa fímleikakennara 700 kr.»

komi: «handa fímleikakennara 600 kr.» (N).

B. III. b. I staðinn fyrir: «handa dyraverði 900 kr.»

komi: «handa dyraverði 800 kr.» (N).

í  staðinn fyrir: «handa dyraverði 900 kr.»

komi: «handa dyraverði 700 kr.» (G.—£»•).

B. III. c. 2. í  staðinn fyrir: «1500» komi: «1200» (G- f>).

B. III. c. 5. í  staðinn fyrir: «9000« komi: «8000» (N).

B. III. c. 7. I staðinn fyrir: »1500» komi: «1200« (G—f* og L—E).

B. IV. b. 1. í staðinn fyrir: «400» komi: «600» (N).

B. IV. b. 3. í  staðinn fyrir: «400» komi: «300» (N og G—f>).

B. V. a. 1. og 2. tölul. falli burt. (N og G—f>).

B. V. b. í  staðinn fyrir: «3000» — 3000» komi: allt að «2000 — 2000» (G—í>).

B. V. c. í  staðinn fyrir: «Til bainaskóla og alþýðuskóla til sveita 4500 — 4500»

komi: «Til barnaskóla 1200 — 600.

Til alþýðuskóla 3000 — 3500,

þannig, að styrkurinn úr landssjóði til hvers alþýðuskóla nemi 

, eigi raeiru en helmingi alls kostnaðar til skólans.* (L—E).

B- V. c. (nefndarinnar b. c.). í staðinn fyrir stafiið c. í stjórnarfrumvarpinu komi tveir

liðir þannig:

«b. til barnaskóla 1200 — 600

c. — alþýðuskóla 4500 — 4500» (N).

B. V. c. Orðin innanstryks: «til sveita» l'alli burt, og bætist við: «Með því skilyrði, að

hlutaðeigandi bæir og sveitastjórnir leggi helming Ijár móts við tillagið.» (G—1>).

C .'l. Í staðinn fyrir orðin: «til stiptsbókasafnsins» komi: «til landsbókasafnsins* (N).

C. 2. Liðurinn falli burtu. (N).

C. 3. í  staðinn fyrir: «2000 — 2000» komi: «500 — 500» (N).

  í  staðinn fyrir: «2000 — 2000» komi: «1500— 1500» og við orðin innanstryks:

•Til bókmenntafjelagsins* bætist: «deildarinnar á Islaudi» (G—f>).

--- í staðinn fyrir: «Til bókmenntafjelagsins 2000 — 2000» komi: «1000 — 1000» (L-E).

C. 4. (nefndarinnar C. 3.). Liðurinn orðist þannig :

Til forngripasafnsins:

a. til forngripakaupa 400 (innanstryks).

b. til umsjónar 200
c. til rannsókna fornmenja 800 1400 — 1400 (N).



25

C. 5. Liðurinn falli burt (N og G—f>).

13. grein (14. gr. nefndarinnar).
Orðabreyting.

a. Á milli 13. og 14. greinar stjórnarfrumvarpsins komi ný grein þannig bljóðandi:

• Til lána banda ábúendum á þjóðeignum til jarðabóta gegn 6%  árlega í 28 ár í

leigur og endurborgun af skuldinni 10,000 kr.» (H—J>).

b. Á milli 13. og 14. greinar komi ný grein svo látandi:

• Af viðlagasjóði veitast að láni allt að 100,000 kr. til að stofna allt að 4 bún- 

aðarskóla, sem endurborgist með 6%  í 28 ár» (H~E).

14. grein (15. gr. nefndarinnar).

Orðabreyting.

15. grein (16. gr. nefndarinnar).

a. í  staðinn fyrir: 8000 komi: 12000 (N).

b. í  staðinn fyrir: 8000 komi: 12000, og aptur við greinina bætist: «|>ar af 2000 kr.

banda útlendum dýralækni, til að rannsaka eðli og orsakir fjársjúkdóma á landinu, 

sjer í lagi bráðafársins (M—J>).

c. í  staðinn -fyrir: 8000 komi 6000 (G—{>).

16. grein (17. gr. nefndarinnar).

Orðin: «sem upp á kunna að koma* falli burt (N).

17. grein (18. gr. nefndarinnar).

í staðinn fyrir 15,679 kr. 24 a. komi: 67,171 kr. 24 a. (N).

Aptan við frumvarpið bætist ný grein (19. grein nefndarinuar). 

í  stað 20. greinar nefndarinnar komi svo látandi grein:

•|>eirra fyrirvara við og skilyiða fyrir Qárveitingu og Qárbrúkun, sem standa í 

fyrirfarandi fjárlögum, skal einnig gætt á fjárhagstímabiliuu 1882 og 1883

(G-H.
20. grein nefndarinnar.

Sbr. Nefndarálit I. 332—353.

Forseti skipti frumvarpiuu í kafla til 

umræðu, og tók fyrst til umræðu: 

Tekjubálkinn: 1.—6. grein.

F r a i m ö g u m a d u r  (Arnljótur Ólafsson): 

Aður en þessir háttvirtu deildarmenn, er 

gjört hafa breytingaruppástungur, taka til 

máls, álít jeg skyldu mína að fara nokkrum 

almennum orðum um breytingaratkvæðin og 

eiukum lýsa áliti nefndarinnar á þessum 

breytingartillögum, svo uppástungumenn geti 

svarað því, ef þeir vilja. Jeg skal þá fyrst 

leyfa mjer að geta þess, að nefndin aðhyll- 

ist ekki fullkomlega neina af þessum breyt- 

ingartillögum nema breytingaratkvæði lands- 

höfðingja við 3. gr. 2. tölul., af þeim ástæð- 

um, er hann tók fram við 1. umræðu, og 

sem er fólgin í því, að töluliðurinn er færður 

upp um 14 krónur. Mestar breytingar eru

gjörðar við 2. gr. Fyrsta breytingin er við 

ábúðar- og lausafjárskattinn frá L.—1>. 

Nefndin neitar enganveginn, að hætt er við, 

að tekjur þessar muni minnka einkum árið 

1883, meir en ráð er fyrir gjört í frumvarpi 

stjórnarinnar. En nefndin getur þó ekki 

sjeð ástæðu til að færa það svona mikið 

niður, það er seinna árið úr 50,000 kr. ofan 

í 38,000 kr. og því síður fyrra árið úr 50,000 

kr. ofan í 48,000 kr.; því nefndin hefur 

sýnt í athugasemdunum við 2. gr. 1. tölul., 

að þegar reiknað er með 55 aura meðalverði 

um land allt, þá kemur fram hjer um

52,000 kr., og tekjur þessar voru, eptir lands- 

reikningnum fyrir árið 1879: 52,831 kr. 

59 aurar.

Látum oss nú gjöra ráð fyrir, að tals- 

vert fækki lausafje til tíundar. Tíundarfjo

4
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má fækka um 6 af hundraði til þess, að 

tekjurnar nái ekki 50,000 kr. Er nokkur 

ástæða til að ætla lausafje minna nú en í 

fyrra? Til þess ætla jeg sje engin ástæða 

í  fyrra haust voru hey œeð mesta móti; 

lömb voru sett á rneð mesta móti og annað 

ungviði, og jeg get ekki sagt, að nokkuð 

hafi fallið í vor að mun yfir land allt, að minnsta 

kosti ekki í Norðlendingafjórðungi. Lítið eitt 

af hestum i Borgarfirði og nokkrar kýr 

skornar hjer og hvar á Suðurlandi {II. Kr. 

Fr. : «Fje líka»). fað má ávallt toga með 

getgátum; jeg vil ekki binda mig við einstök 

dæmi; jeg vil ekki fara í neinu skæklareikn- 

ing. Traust hins háttvirta landshöfðingja 

á fjárhag landsins er nóg til þess í þessu 

efni að gjöra mig áuægðan. Að öðru leyti 

mun nefndin fús á, að koma sjer saman vid 

L.— um að færa niður seinna árið um

5,000 kr. Jarðahundruðin eru enn jafnmörg 

sem áður, ábúðarskatturinn getur ekki breytzt 

nema eptir verðlagsskrá. Lausafjárskattur- 

inn aptur á móti getur minnkað, má vera 

um ‘/4, er mest verður fólginn í því, að kúm 

ogsvolömbum verður fækkað í haust. Eptir 

frjettum, sem hingað hafa borizt, er úte.ngi 

ekki verra en í löku meðallagi; en töður 

fjarska litlar. Setjum nú svo, að lausafje 

fækki um ' / 4, en þá er þess að gæta, að 

þessi «/4 kemur ekki allur á það fje, sem ‘ 

talið er fram til tíundar. Hver, sem hefur j 

litið í laudshagsskýrslurnar, mun hafa sjeð,! 

að lausaQe, það er að segja það tíundaða, i 

fækkar ekki að sama skapi sem harðærið er! 

mikið til, og hvers vegna ? Af því — það j 

verður að segja það eins og það er — að j 

menn draga ávallt nokkuð undan og kemur i 

fækkunin eins á hið undandregna. 1 annan 

stað er örðugra að draga jafnmikið undan,! 

þegar um fátt er að gjöra. Fyrir því verður I 

upphæðin nóg, þótt lausafje fækki meira en ! 

um sjöttung. Hin breytingaratkvæðin, sem | 

G.— ó. eða G ó  m i n n  stendur fyrir aptan, eru 

fremur til að gjöra breytingaratkvæði, en að 

þau hafi mikið við að styðjast, og ætla jeg 

ekki að tala um þau, fyr en ástæður koma. 

Jeg hef borið saman reikninga fyrir undan-

farin ár, og get ekki fundið, að þessar breyt- 

ingar sjeu á rökum byggðar. Jeg skal taka 

til dæmis 4. tölul. 3. greinar. Jeg sje ekki, 

hver ástæða er til að breyta þeirri tölu úr 

600 kr. í 1000 kr. Jeg get mjer þess til, 

að hinir háttvirtu uppástungumenn hafi tekið 

dómkirkjuua með, og lái jeg þeim það ekki, 

sem hafa verið yfirskoðunarmenn. En er 

nokkur rjettur til þess? Jeg vil Ieyfa mjer 

að benda hinum háttvirta þingmanni Borg- 

firðinga á athugasemd yfirskoðunarmanna við 

landsreikninginn , 1878, undirskrifaðan af 

honum sjálfum; þar sem yfirskoðunarmenn 

segja um dómkirkjona: «eí stjórnin telur 

dómkirkjuna með kirkjum landsins* (198. 

bls.). f>essa atbugagrein vil jeg biðja þing- 

manninn að bera saman við breytingaratkvæði 

þetta, áður en hann fer lengra út í þetta 

mál.

Nefndin þatf ekki á þessu stigi málsins 

að mæla fram með tölubreytingunni 

á 2. tölul. við húsaskattinn, og því síður 

við breytinguna á 1. tölulið 3. greinar, því 

þingmaður Borgfirðinga er henni hlynntur, 

og G.—Ó. minn hefur fært hana enn þá 

meira niður.

l . a n d s h ö f ð i n g i n n  : Jeg er hinni háttvirtu 

nefnd samdóma um það, að jafnvel þó að 

ástæða sje til að óttast fyrir, að lausafjár- 

hundruðin fækki á fjárhagstímabilinu, þá er 

þetta ekki i sjálfu sjer næg ástæða til að 

færa 1. tölul. 2. gr. niður. fó  að vjer 

sjeum hræddir um, að ástandið hjer á land- 

inu kynni að vesna til næsta árs, er það 

alveg ómögulegt að segja þetta, eða hversu 

mikið lausafje muni fækka. f>essa upphæð 

getum vjer gizkað á, en ekki ætlað á, í 

þeim skilningi, sem á við, þegar á að gjöra 

reikningslega áætlun. Sumir gizka á, að 

það tnuni fækka um helming, sumir um 

þriðjung, 0. s. frv. En það er auðsætt, að 

á þess konar <*individuelt Skjen» má ekki 

byggja áætlun þá, er skal ákveða með fjár- 

lögum ; en betra er við hana að fara eptir 

meðaltölu hinna undanförnu reikningsára. 

Jeg skal játa það, að það sje óheppilegt, að 

hjer ræðir ekki nema um tvö ár, en samt
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setn áður mun meðaltalan af þessum 

tveimur árum vera áreiðanlegri undirstaða 

undir - áætluninni, en laust álit einstakra 

þingmanna. En tekjurnar af ábúðar- og 

lausaQárskattinum voru 1879, eins og fram- 

sögumaður tók fram, 52831 kr. 59 a. og 

1880 rúmar 48900 kr; meðaltalan þannig 

á árunum rúmar 50800 kr Munurinn á 

þessum 2 árum er að mestu leyti afleiðing 

af hækkun veiðlagsskrárinnar, og er heldur 

ekki mögulegt með neinni vissu að dæma 

um það, hvort þessi lækkun haldist eptir- 

leiðis, eða hvort verðlagið aptur fari hækk- 

andi.

Jeg skal þess vegna mæla með því, að

1. tölul. 2. greinar haldist óbreyttur, þó að 

menn eigi að búast við því, að tekjurnar á 

þessum tekjulið ef til vill kvnnu á fjárhags- 

tímabilinu að verða nokkrum þúsund krónum 

minni en áætlað er. Við 3. og 4. töhil. 2. 

greinar skal jeg geta þess, að þó að enn 

þá vanti einn reikning fyrir 1880, mun mega 

telja lekjuskattinn það ár ekki fullar 14000 

kr. og aukalekjurnar á hinn bóginn rúmar 

16000 kr. Jeg verð því að mæla með upp- 

hæðum þeim, sem tilfærðar eru í frumvarp- 

inu og hin háltvirta nefnd hefur fallizt á.

pó að jeg fyrir mitt leyti álíti hækkun 

hinnar báttvirtu nefndar á 10. tölul. 2. 

greinar í hærra lagi, sjer í lagi af því mjer 

virðist 70,000 tn. af síld meira en gjöra má 

ráð fyrir á ári hverjn, ætla jeg samt ekki 

að mæla á móti breylingaruppástungu hinn- 

ar háttvirtu nefndar, bæði af því, að ekki 

er til fleiri ára reynsla. sem byggja má á 

reikningslega áætlun um spítalagjaldid af 

síld, og af því að lagafrumvarpið um afnám 

spítalagjaldsins eða um úttlutningsgjald á 

fiski og lýsi o. fi. nú er samþykkt af báð- 

um deildum, og þegar það verðm löglejtt, 

sem jeg tel ekki neinn vafa á, þá kemur 

spítalagjaldið einungis til greina sem auka- 

gjald á árinu 1882, en auk þess útllutnings- 

gjaldið, samkvæmt 19. gr. fjárlagafrumvarps- 

ins eptir uppástungu nefndarinnar; en þetta 

gjald má með vissu telja hjer um bil 25000 

kr. árlega. Við 2. gr. tölul. 12 skal jeg geta

í þess, að tekjur af póstferðum 1880 hafa 

I numið rúmum 11,000 kr.

| Uppástunga nefndarinnar, að telja netto- 

tekjurnar á 1. tölul. 3. gr. «afgjald af um- 

boðs- og klausturjörðum • 30,5000 kr., er nær á- 

ætlun stjórnarinnar í frumvarpi til fjárlaga 

fyrir árin 1880 og 1881: 30,400 kr., en al- 

þingi breytti þessari áætlun í 32,000 kr., og 

því hefur þessi upphæð verið tekin upp í 

frumvarp það, sem hjer liggur fyrir.

Með tilliti til breytingartillögu minnar 

við 2. tölul. 3. greinar, skal jeg skírskota til 

þess, er jeg tók fram við 1. umræðu, bæði 

um þær 14 kr., er hjer ræðir um, og um 

tilgang þann, sem jeg hef með því, að bera 

undir samþykki alþingis ráðstöfun þá, er 

jeg bef gjört til þess, án kostnaðar fyrir 

Iand8sjóðinn, að greiða hlutaðeigendum skaða- 

bætur fyrir skemmdir þær, er kálgarðar 

þeirra urðu fyrir í tilefni af hinni fyrir— 

huguðu bygging alþihgishússins á Arnar- 

hólstúninu. Jeg skal því leyfa mjer að 

vona, að hin háttvirta deild samþykki þessa 

ráðstöfun, með því að fallast á breytingar- 

uppástungu nu'na.

Út af oiðura hins háttvirta framsögu- 

manns um tekjur af ljenskirkjum, skal jeg 

leyfa mjcr að geta þess, að tekjur af þeim 

hafa árið 1880 verið^ekki fullar 500 kr., eða 

um .460 kr.
Viðvíkjandi ástandi viðlagasjóðsins 1. 

þ. m., skal jeg leyfa mjer að skýra hinni 

háttvirtu deild fiá því, er nú segir :

Viðlagasjóðminn átti 1. ágúst þ. á. 

auk innskriptarskírteina þeirra, er getur um

bls. 11 í athugasemdunum við frumvarpið,

og sem eru talin : atls 306,000 kr.

a. í skuldabrjefum með af-

borgun .................... 157,000 kr.

b. í skuldabrjefum með '/*

árs uppsagnarfresti . 230,000 —

og eru hjer í ekki meðtalin þau skulda- 

brjel', er nefnd eru undir tölul. 44.," 45. og

46., bls. 14 og 15 í athugasemdunum, nje 

heldur upphæðir þær, er áður voru til- 

færðar í Ijárlaganna 2. gr. 4., og sem get-

4*
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nr um bls. 16 í athugasemdunum. |>að 

mun þess vegna vora dhætt, að færa 

þennan tölulið upp í 28000 kr. hvort árið 

um sig, og skal jeg leyfa mjer að vekja 

athygli hinnar háttvirtu nefndar á þessu, 

ef hún kynni að finna tilefni til að gjöra 

breytingaruppástungu í þá átt við 3. um- 

ræðu.

Halldór Friðriksson: Af því að jeg á

þátt í breytingartillögunum, þá vil jeg 

leyfa mjer að tala nokkur orð um þær, og 

þá einkum um tekjur af ábúð og lausafje. 

þessar tekjur hafa þegar minnkað 1880 um 

4000 kr. frá því, sem þær voru 1879; og 

það vil jeg biðja hina háttvirtu þingmepn 

vel að athuga, að nú lítur svo út, að það 

er hægt að sjá fram á, að verðlagsskráin 

muni lækka næsta ár sökum fjárfækkunar 

þeirrar, sem auðsætt er að verða muni í 

haust, svo að rjettara hefði verið, að við

2. gr. tölul. 1. stæði eigi 50,000 kr. og 

eigi 48,000 kr., heldur að eius 45,000 kr. 

Verðlagsskráin er breytileg, og er nú lægri 

en áður, en lækkar þó að öllum líkindum 

enn meir næsta ár, og þess vegna er það 

sannfæring mín, að breytingartillagan um 

45000 kr. sje nær sanni en 48000 kr., og þá er 

því heldur 50000 kr. of hátt. Hinn háttvirti 

framsögumaður gat þess, að það tjón. er 

menn mættu búast rið sakir árferðisins, 

mundi einkum koma niður á nautpeningi, 

en af hvaða ástæðu hann heldur það, það 

veit jeg eigi, en það get jeg vel sjeð, að 

fækkunin kemur eigi eingöngu niður á 

nautgripunum, heldur muni sauðfjenu einn- 

ig verða fækkað. Hann gjörði einnig of 

lítið úr fækkuninni, þar sem hann sagði, 

að fækkunin mundi eigi verða meiri en frá 

*/«—*/«, því að í fyrra voru almennt 

miklar heybyrgðir, en nú munu þær því 

nær engar, og heyafli bænda verður talsvei t 

minni þetta árið en hin undanförnu; og 

töðuafli verður meir en helmingi minni en 

vanalega, og þessi minni töðu-afli verður 

eigi eingöngu til að fækka kúpeningi, heldur 

hlýtur hann og að valda fækkun sauðfjár- 

ins, og sú fækkun hlýtur að verða mikil.

f»að er annað, sem hinn háttvirti fram- 

sögumaður gat um, að fækkuuin yrði eigi 

eins mikil i framtalinu sakir tíundarsvika. 

Jeg játa það, að undandráttur í þessu efni 

er sjálfsagt nokkuð almennur, en það dug- 

ar ekki að slengja öllu upp á undandrátt- 

inn, að minnsta kosti standa þó innstæðu- 

kúgildin óbreytt, hversu mikil sem fækk- 

unin verður, og þau þarf ekki að tíunda. Jeg 

vona, að hinn háttvirti framsögmnaður sjái, 

að fækkunin getur ekki komið fram á kú- 

gildunum, heldur á því fje, sem bændur 

eru skyldir að telja fram. Árferðið getur 

hver og einn sjeð; veturinn er liðinn, og 

sumarið einnig að miklu leyti; það er auð- 

sjeð, hverjar afleitMngar eru. pess vegna 

álit jeg rjett, að þingið hallist fremur að 

hinu lægra en að liinu hærra, og búist eígi 

við meiri tekjum, en standa undir tölul. 1. 

í breytingartillögunum. Ef þær verða meiri, 

þá er það gott, en jeg verð að telja það 

ísjárvert, að teija tekjur landsins eptir því, 

sem er eins óvíst og þetta, enda er það 

betra, að telja tekjurnar of lillar en of 

miklar. Enn fremur fellst jeg á bieyting- 

aruppástunguna um spitalagjaldið, þvi að 

jeg finn eigi ástæðu til að hækka það 

gjald, meðan eigi er víst, hversu rjett er 

krafið spítalagjald af síld. Jeg ætla enn 

fremur að benda á eitt atriði í lekjudálkin- 

um, og beina ræðu miuni eiuktim að lands- 

höfðingja, og það er um 5 gr. frumvarps- 

ius um það, sem greilt er fiá prestaköllum, 

fyrra árið 3000 kr. og siðara árið 3500 kr. 

Jeg ætla, að upphæð þessi sje eigi annað

en hrein og bein ágizkun, og er það a(- 

hugavert. Jeg veit eigi betur, en að þessar 

tekjur sjeu nú 2800 kr., og hvers vegna 

á þá að ætla þessar tckjur hærri, en þær 

eru nú? |>að get ji'g lieldur ekki skilið,

hvernig hann fer að reikua það tekjur, sem 

ekki geta orðið tekjur. 1 stjórnai brjefi 15. 

maí þ. á. segir, að presturinn að Hólmum 

eigi að greiða ekkjunni eptiilaun sín einnig

af þeim 600 kr., sem presturinn á að

greiða í landssjóð. pað er sjálfsagt, að 

ekkjunni bera full eptirlaun af öllum hinutn
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fyrri tekjum brauðsins, og þá líka af þeim 

600 kr, 8em prestorinn á að greiða af 

brauðinu; en að presturinn að Hólraum 

eigi að greiða ekkjunni eptirlaun af þeim 

tekjuœ, sem áskildar eru landssjóði, get jeg 

ekki skilið, að sje rjett; því að þegar 

presturinn fær brauðið, og á að gjalda 600 

kr. frá því, þá hljóta tekjur bans að minnka 

við það. |>að er sjálfsagt, að ekkjan á 

fullan rjett til eptirlauna, en getur eigi 

heimtað þau af prestinum af því, sem í 

landssjóð rennur, ~og þess vegna á lands- 

sjóðurinn að bafa 600 kr. að frádregnum 

þeim hluta, sem ekkjunni ber af þeim. 

Viðvíkjandi 6. gr. skal jeg geta þess, að 

jeg vil fylgja stjórnarfrumvarpinu, því að 

það er auðsjeð, að það er samkvæmt laga- 

ákvörðunum, og að það eru. bin einu út- 

gjðld, sem þingið hefur ekkert um að segja 

og getur ekki neitað. Konungur hirðir 

ekkert um, hvað það segir í því efni, og 

þ«ás vegna er breyting nefíidaiinnar ekty 

rjett hugsuð.

Landihöfðinginn: £>ar sem hinn hátt- 

virti þingmaður Keykvikinga mini'tist á 1. 

tölulið í 5. gr. frumvarpsins, þá skal jeg 

geta þess, að jeg hef eigi nægilegar skýrslur 

við hendina til þess að geta skýrt það mál. 

En hvað viðvíkur eptirlaununum af Hólma- 

brauöinu, þá er það að segja, að þegar ráð- 

gjafinn er búinn að skera úr því, þá verður 

fyrst átt við það; en sæki hlutaðeigandi 

prestur um leyfi til þess, að bera roálið 

undir dómstólana, skal mæla með beiðni 

bans.

G r i m u r  T h o m s e n :  Jeg hef á<kilið mjer 

breytingaratkvæöi við ýmsar greinir frum- 

varpsius, og þótt hinn heiðraði framsögu- 

maður bafi eigi gjört þeim þann sóma, að 

svara þeim miklu, þá ælla jeg þó að tala fá- 

um orðum um nokkur þeina, jafnframt og 

jeg óska þess, að honum mogi þóknast að 

svara þeim í alvöru, en eigi í spaugi. Jeg 

vil nú taka þau í röð. |>að er þá fyrst 

lausafjárskattur; hanu var 1878 eplir áætl- 

un stjórnaiinnar 33.000 kr., en eptir aura- 

tali nefndarinnar á meðalalin ví jeg gjðri

ráð fyrir, að hún reikni eptir meðalalin) 

fellur þessi lausafjárskattur þegar um 1000 

kr. Hinn heiðraði framsögumaður segir ttm 

meðalverð verðlagsskráar, að líkindi- sjeu til, 

að hún lækki, og hann er hræddur um, /ið 

skattar sjeu heldur hátt settir, en þó þykir 

houum og liinum háttvirtu meðnefndar- 

mönnum hans eigi ástæða til þess að lækka 

þá. f>etta er logík! Hin heiðraða nefnd 

segir: «Jeg hef reiknað of hátt með vilja. • 

En áf því jeg veit, að hinn heiðraði fram- 

sögumaður getur bæði verið spaugsamur og 

alvörugefinn, þá vil jeg biðja hann í þessu 

máli að taka heldur til alvörunnar, en geyma 

spaug sitt til annars viðúrkvæmilegri tima; 

því í þessu máli reynist það Ijett í vasanum. 

f>að dugar eigi, að ætla tekjurnar of háar, 

því komi það fyrir, að tekjurnar eigi slái til, 

þá verður annaðhvort að hverfa til innstæðu 

viðlagasjóðsins eða að taka fje að láni, og 

hvorugt er gott. Hinn heiðraði framsögu- 

maður gjörir lítið úr því, að taka tillit til 

harðindanna, eu hinn heiðraði þingmaður 

Beykvikinga hefur svarað honum, svo jeg 

vil að eins skýra honum frá þvi, að i suður- 

hluta Gulibringusýsiu hefur orðið talsverður 

fjárfellir, að minnsta kosti %  blutar alls fjár, 

og auk þess hross til muna; fje hefur og 

fallið í Bangái vallasýslu, Landeyjum og víð- 

ar. Enn fremur skal jeg geta þess, að ný- 

lega vildu Borgfirðingar fá lán til þess að 

kaupa korn l'yiirhanda fjenaði sínum. petta 

sýnir, hve illt árferðið er. Hinn heiðraði 

framsögumaður segir, að þessi fellir gjöri 

lítið tii, þvi framtalið verði betra í harðind- 

um. En er það líklegt, að framtal manna 

verði áreiðanlegra, þegar menn fella skepnur, 

heldur en þegar hagur þeirra stendur i 

blóma? Jeg held vaila. f>að hafa 5 lieiðr- 

aðir þingmenn gjört breytingartillögu við 

upphæð lausafjárskattsins í frumvarpi hinnar 

háttvirtu nefudar. f>að kanu nú að vera, 

að þeir vilji færa hanu nokkuð mikið niður, 

en sje hann of lágt settur hjá þeim, þá er 

haun aptur á mót sannarlega of hátt setlur 

bjá nefndinni. Töður verða þriðjungi eða 

jafuvel helmingi minni en í fyrra, og því
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neyðast menn til að farga fje sínu <1 ýmsan 

hátt jafnvel i góðum sveitum. En jeg von- 

ast til, að jeg geti komið mjer saman við 

hina heiðruðu nefnd um að lækka upphæð- 

ina, að minnsta kosti þá síðara árið, þótt 

jeg fyrir mitt leyti sje sannfærður um, að 

þess hefði þurft við bæði árin. Hin heiðr- 

aða nefnd á ekki að leggja alla sína atorku 

og fylgi í það að verja tö lu r , som hún 

sjálf hefur smíðað, heldui til þess að sjá 

almenningsheill borgið.

|>á eru nokkrar breytingartillögur frá 4 

þingmönnum, þar á meðal mjer, um að breyta 

nokkrum minna áríðandi upphæðum. Við 

gátum ekki farið eptir skýrslum þeim, sem 

hinn hæstvirti landshöfðingi hefur í höndum 

fyrir 1880, því við áttum engan kost á þeim, 

og mig furðar stórlega á því, að hann skuli 

brúka slík skjöl, sem eigi liggja fyrir, og 
eru óendurskoðuð. Jeg kem þá til tekju- 

skattsins. Hann var 1879 14,000 kr., og 

jeg sjeeigi. að hann þurfi að vera lægri nú; 

því harðindin geta eigi lækkað hann, ncnia ! 

þau gangi mjög svo l'ram úr hófi. Hvað 

aukatekjuin viðvíkur, þá vortt þær 1879 hjer 

tim 13,500 kr., en hvers vegna það á að 

færast. upp í 14,000, fæ jeg .eigi skilið. En 

þetta eru nú allt smáatriði, sern hægt er 

að koma sjer saman ttm. þar á moti get 

jeg eigi álitið annað, en að spítalagjaldið 

sje áreiðanlega of hátt sett. Hinn hæstvirti 

landshöfðingi skírskotar til tekjanna af út- 

flutningsgjaldinu. en þær heyra eigi til hinn- j 

ar 2. gr. tjárlagafrumvaipsiiis, heldur til j

18. gr., og jeg vona, að hinn hæstvirti lands- I 

höfðingi vilji játa, að það er eigi formlegt, ! 

að telja það til þess. Við skiilnm nú raiui- í 

siika, hvoi t líkindi eru til, að 25,000 kr. ! 

komi árid 1882. í  tilsk. 12. fobr. 1872 er | 

tekið til, að greiða skuli ’/i alin af hverri j 

tuunu af söltnðum fiski. Jeg var þá sjálfur! 

á þingi, er þessi lög voru samin, og kom j 

hvorki mjer nje öðrum til hugar, að síld j 

væri þar í fólgiti, og ætla að svo Itafi al- 

mennt, verið um Hesta. En hvað varð svo? 

Fyrst kom út stjórnarbrjef 1875, sem gaf 

Norðmönnum leyfi til að fiytja salt til ís- |

! lands, án þess að greiða neitt lestagjald af 

i saltinu, en sama ár fluttust út 2059 tunn- 

ur af síld, og af þeim var ekkert spítala- 

j gjald greitt. Hvorki hinn hæstvirti lands- 

I höfðingi nje gjaldheimtumenn höfðu glöggv- 

i að sig á, hvort taka ætti spítalagjaldið eður 

eigi 1877, 78 og 79 eins. Fyrst 16. apríl 

! 1880 kom ráðgjafabrjef um það, að fiski- 

\ fjelag eitt i Björgvin væii að búa út skipa- 

j flota t.il síldarveiða á íslandi, og skoraði á 

j  landshöfðingja, að brýna fyrir þeim tilskip- 

1 un frá 12. febrúar 1872 u m  f t s k i v e i ð a r  ú t -  

\ lendra, ekki tilskipun frá sama degi um 

| spítalagjald, og áminna þá um, að þeir megi 

ekki afla í landhelgi, nema þeir gjörist dausk- 

ir þegnar, taki borgarabijef, greiði sveitar- 

útsvar og tekjuskatt. Á spítalagjald er enn 

þá ekki minnzt með einu orði. það er fyrst

26. júlí 1880, að landshöfðingi í brjefi sínu 

til amtmaunsins í suðurumdæminu fyrirskip- 

ar, að greiða spítalagjald af síld. En árið 

1879 vom, eptir skvrslu Trolles, fluttar út 

úr landinu 8000 tunnur af síld af eintt Qe- 

lagi (Jacobsen og Lund) en að eins greitt 

gjald af 10 tunnum. Loks hleypur ráðherr- 

atin í brjefi frá 16. okt. 1880 upp til handa 

og lóta, og flnntií að því, að ekkert spitala- 

gjald sje greitt af síld. Jeg heyri að vísu, 

að Norðmenn lofi nú að borga gjald af síld- 

inni, en mjer virðist enn of snemmt, að 

gjöra ráð fyrir þessari tekjugrein. Jeg heyrði, 

að hinn heiðraði framsögumaður skirskot- 

aði til hins heiðraða 2. þingmanns Suður- 

Múlasýslu, sem kunnugs síldarspámanns í 

þessu máli, en þótt sildin sje lítil, getur 

spámaðurinn verið stór, ef spádómurinn 

reynist rjettur. Vilji hinn heiðraði 2. þing- 

maður Suður-AIúía-iýslu ábyrgjast þetta gjald, 

þá getur það heldur komið til íhugunar, en 

laus loforð Norðmanna, sem engin vissa er 

fyrir að verði efnd. Hin heiðraða • nefnd 

heftir íeiknað eptir meðalverði allra meðal- 

verða, en hvað lauslega hún hefur gjört 

sjer grein fyrir þessari tekjugrein, sýnir 

það, að þessi fisktegund er eigi nefnd í 

verðlagsskráuni, og þó á að gjalda af 

henni, ekki eptir meðalverði allra meðal-
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verða, h e l d u r  e p t i r  m e ð a l n l i n  i  f i n k i .  Jeg 

vildi óska, að þetta færi allt vel, og yrði 

sem mestur ágóði fyrir landið; en hann ev 

eins viss fyrir því, þó banu sje ekki of hátt 

taliuu á fjárlögum. Komi gjaldið inn, þá 

er enginn skaði skeður, þó áætlunin sje held- 

ur undir en yfir því, sem raun veiður á. 

Jeg get ekki annað en látið undrun mína í 

ljósi yfir því, að hinn hæstvirti landshöfð- 

ingi skuli yfirgefa stjórnarfrumvarpið og 

faallast að frumvarpi ncfndarinnar fyrir eigi 

mikilvægari ástæður. Mjer er spurn! Hver 

er skaðinn, þótt maður setji tekjuliðinn of 

lágan; sje hann of lágt settur. er það gróði

fyrir tekjuliðinn. Jeg gleymdi áðan að

minnast á brjef hins hæstvirta landshöfð- 

ingja dags. 30. maí 1881 til sýslumannsins 

í Saður-Múlasýslu, sem p á  e n n  í vor eð var 

var í efa um, hvort taka ætti spítalagjakl 

af síld eður eigi. Hinn hæstvirti landshöfð- 

ingi bauð honum í brjeti þessu að krefja

inn gjaldið, og það þó að síldin væri tiutt 

úr nótunum út í skip, sem lægju í landhelgi. 

Mjer þætti gaman að sjá þann dómstól,

sem dæmdi spítalagjald á síld, sem aldrei 

hefði í land komið. Til þess að fá dóm fyiir 

því, þyrfti einhvern sjerstakan dómstól. Hiu- 

ir almennu dómstólar mundu varla dæma í 

þá stefnu. petta sýnir, að þrátt fyrir vissu 

hins heiðraða 2. þingmanns Suður-Múlasýslu, 

þá var sýslumaðurinn í þessari sýslu svona 

óviss í því, hvort heimta ætti'gjald þetta eða eigi.

Jeg vona, að bin heiðraða nefnd sje 

mjer samdóma um, að það sje rjett, að dóm- 

kirkjan greiði tekjur sínar í landssjóð. pað 

eru líka tieiri kiikjur eign landsins, en þær, 

sem í reikningunum standa, þó það breyti 

ef ti) vill lítið sjálfri upphædinni.

f>á kemur nú loks 6. gr., sem hin 

heiðraða nefnd hefur gjört breytingar við. 

Hún hefur fært ástæður fyrir því, að form- 

legra sje, að allar tekjur sjeu taldar tekju- 

megin, en gjöld gjaldamegin, en því hefur 

þá hin heiðraða nefnd samkvæmt þessu eigi 

sett innheimtulaun af útflutningstolli, prest- 

mötu o. ti. útgjaldamegin ? Er tiltekið 

nokkurstaðar, að nokkurt gjald úr landssjóði

eigi að dragast fyrir fram frá tekjunum, 

nema einmitt þetta gjald til hinnar æðstu 

stjórnar og fulltrúa stjórnarinnar á alþingi, 

frá tillaginu úr ríkissjóði? Setjum svo, að það 

kæmi fyrir, sem jeg vona að aldrei verði, að 

þingið neitaði að greiða þetta gjald, þá 

greiðir hin báttvirta stjórn það engu að síð- 

uv, því það er í hennar höndum. Jegfæsann- 

arlega ekki skilið í því, að hinn hæstvirti 

landshöfðingi og hinn heiðraði framsögu- 

maður skuli ekki sjá, að það er greinarmun- 

ur á þessura tekjum og öðrum tefcjum lands- 

sjóðsins. possi upphæð er tekin af fyrir 

fram (f o r l o d s ). Og það er í mesta máta 

hlægHegt, að hið heiðiaða þiug skuli vera að 

greiða atkvædi uin nokkuð, sem því ekki 

kemur við. í  hinum dönsku Qárlögum er

mjög víöa dregið fiá upphæðum, áður en

löggjafarvaldið fær yfirráð yfir þeim. Hvað 

nú viðkemur formi þessa frumvarps, þá má 

framsögumaður ekki firrtast við mig, þóttjeg 

segi, að í þvi tilliti stendur frumvarp hinn- 

ar heiðruðu nefndar langt að baki fruravarpi 

stjórnarinnar. Og hver þörf er líka á, að 

breyta því 1881, sem samþykkt var 1879?

En-jeg sje, að nú er komið mál fyrir hinn

heiðraða framsögumann að taka til máls, og 

ætla jeg því að setjast niður.

J ó n  Ó l n f s s o n  : Hinn háttvirti þingroað- 

ur Borgfirðinga hefur tekið fram allmörg 

atriði móti frumvarpi nefndarinnar, og dett- 

ur mjer ekki í hug að fara orðum um þau 

öll, heldur drepa að eins á fáein. Hinn 

háttvirti þingmaður segir, að nefndin játi, 

að hún hafi sett lausafjárskattinn of hátt, 

en það er ekki svo, heldur segir hún, að hún 

sje hrædd um, að skatturinn sje of hátt 

talinn, en það virðist ekki rjett, eins og 

hinn hæstvirti landshöfðingi einnig tók fram, 

að byggja á hræðslu og hugarburði, heldur 

á reikningum frá síðustu árum, eins og 

nefndin hefur gjört. Hinn háttvirti þing- 

maður sagði, að fje og hross hefðu fallið 

hjer á Suðurlandi á næstliðnu vori, en jeg
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bið binn háttvirta þiogmann að gæta þess, 

hvort það fje, sem fallið hefur, hefur verið 

talið fram til tíundar, og jeg vona, að þeir, 

sem kunnugir eru bjer syðra, muni skýra 

frá því; jeg ætla, að fæst af því muni hafa 

verið tíundað, og getur því tíundin ekki 

rýrnað að mun frá því, sem verið hefur að 

undanförnu, þótt þetta fje fjelli. J>á hefur 

hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga farið 

mörgum orðum um spítalagjaldið, og virðist 

það stöðugt vera honura þyrnir i auga. 

Hann sagði meðal annars, að á þinginu 

1871 hefði engum dottið í hug, að spítala- 

gjald næði til síldar. Jeg verð að biðja hinn 

háttvirta þingmann að lesa þingtíðindin það 

ár, og þá mun hann sjá, að það kom einmitt 

fram í umræðunum, að orðin, eins og þau stóðu 

í frumvarpi stjórnarinnar, nl. «alls konar 

fiski”, næðu einnig til síldar, og til þess að 

fyrirbyggja það, var það að þingið felldi úr 

orðin * a f  a l / s  h o n a r  f s k i » ,  og setti í staðinn

•  a f  p s k i », svo það næði ekki til síldar; en í

• Tíðindum um stjórnarmálefni íslands» má 

aptan við tilskipunina um spítalagjald lesa 

•ástæður» ogþar í kemurþað fram, að kon- 

ungsfulltrúi lagði það til við stjórnina, að 

hún staðfesti lögin, þrátt fyrir orðabreytingu 

þingsins, sem hann áleit ekki gæti útilokað 

spítalagjald af síld, því hún væri líka fiskur, 

og næðu orðin þvi yfir hana með, og sam- 

kvæmt þessum tillögum staðfesti stjórnin 

tilskipunina; þetta getur hinn háttvirti þing- 

maður sjeð, ef hann vill kynna sjer umræð- 

ur og tillögur konungsfulltrúa; en þess ber 

vel að gæta, að þingið var þá einungis ráð- 

gefandi, og þess vegna má ekki fara eptir 

ræðum þingsins þá, hvað Iagaþýðingu snertir, 

en konungur var þá einn löggjafi, og þess 

vegna er allt undir því komið, hver hans 

vilji hefur verið, og hvort sá vilji getur sam- 

þýðzt orðum tilskipunarinnar, því l ö g  e r u  

l ö g g j a f a n s  ú t t n l a S i  v i l j i j  þá definition þekkir 

hiun lögfróði þingmaður víst. Hinn háttvirti 

þingmaður Borgfirðinga kvaðst enga vissu

hafa fyrir greiðsln þessa gjalds, en jeg get 

sagt honum það, að jeg var einmitt við- 

staddur á manntalsþingi í ror, er sýslnmað- 

ur heimti þetta gjald skýlaust, og neitaði 

enginn Norðmaður (eða neinn umboðsmaður 

fyrir þeirra hönd) að greiða. Jeg get enn 

fremur sagt það: margir Norðmenn hafa 

skrifað mjer og spurzt fyrir um, hvort jeg 

áliti, að þeir væru eptir lögum skyldir að 

greiðá þetta gjald, og sagði jcg þeim nátt- 

úrlega öilum, að svo væri, og tóku allir þvi, 

að einum undanteknum, sem var í nokkrum 

efa, hvort sem það nú befur veiið af þvi, 

að bann bafði skrifazt á við merkan og 

fróðan mann á Suðurlandi, og mikinn

• patriot*, og þessi maður mun vera einmitt 

mjög kunnugur hinum báttvirta þingmantii 

Borgfirðinga; befði nú þessi «patriot« frætt 

viðkomanda um, hverjar væru skyldur og 

gjöld hans á Islandi, en getið ekki um neitt 

spítalagjald, og ef þetta er orsðkin til, að einn 

af Norðtnönnum skorast nú undan því, að 

greiða spítalagjald af síld, þá vona jeg, að 

hinn háttivirti þingmaður Borgfirðinga muni 

kannast við, hvaðan sú alda er ruunin. 

Jeg á brjefið til og hef það hjá mjer enn, 

og hann getur fengið að sjá það, ef hann 

kann að rengja mig. það hefur litla þýðingu, 

þótt einhver maður á ísafirði hafi greitt 

gjaldið með mótmælum, gjaidið er greitt 

eigi að siður og peningarnir eru runnir i 

landssjóð, og mun varla nokkur einn fara í 

mál út úr þessu, enda þori jeg að segja, að 

þeir hlytu að tapa því. Eins hlýtur að fara 

með það spílalagjald, sem Norðmenn eiga 

nú að greiða; þeir v e r ð a  að greiða það í 

landsíjóðinn, og það h l ý t u r  því að koma til 

inngjalda á þessu fjáihagstimabili, og þótt 

þeir hefji lögsókn úr því, sem jeg er viss 

um þeir gjöra ekki, og þó þeir ynnu mál 

sitt, sem jeg er enn vissari um að aldrei 

getur fyrir komið, þá mundi málið varla 

verða útkljáð fyr en 1883, og kæmi þá 

endurgreiðsla þessa fjár eigi fram sem út-
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gjöld fyr en á fjárbagslímabilinu 1884—5; en 1 

á p e s s u  fjárhagstímabili verður það að teljast 

t e k j u r .  Gf hinn háttvirti þingmaður efar, að 

sýslumenn geti náð gjaldinu inn, veið jeg 

að vekja athygli á því, að þessir ínenn eiga 

hús og útbúnað bjer á landi, sem sýslumenn 

geta látið selja fyrir gjaidinu, sje það eigi 

viijiiglega goldið. Hinn háttvirti þingmaður 

Borgfirðinga sagði, að spítalagjald af síld 

ætti að reiknast eptir meðalverði á fiski, og 

það væri um 20—22 aura fiskurinn, en 

nefndin hefði farið eptir meðalverði allra 

meðalverða, sem væri um 27 aura fiskurinn. 

En þetta er rangt; nefndin fór einmitt eptir 

meðalverði á fiski. fað var hvorttveggja, 

að mjer sýndust gleraugun sitja eitthvað 

skakkt á nefinu á hinum háttvirta þingmanni, 

þegar hann var að lesa upp úr þessum 

skrifuðu blöðnm sínum, enda hefur hann 

hraparlega mislesið, þvt meðalverð á tiski 

er einmitt hærra en 20—22 aura fiskurinn, 

eins og hann getur sjeð, ef hann vill slá 

upp í Stjórnartíðindunum fyrir 1880 og 81. 

|>ar að auki á að eins að fara eplir meðal- 

verði á fiski í p e i m  s v e i t u m ,  s e m  s i l d  v e i ð i s t  

i ,  um aðrar sveilir varðar ekki. J>að er 

merkilegt að koma með slíkt hjer fram á 

þingi, sem hver, sem hefur augun opin og 

kann að lesa, getur sjeð að er rangt. Hvað 

snertir atbugasemdir bans við 6. gr. um 

tillagið úr ríkissjóði, þá skal jeg geta þess, 

að það eiu til fleiri lögákveðin gjöld, t. d. 

laun embættismanna, skattar o. 11., sem eins 

er farið með, en þetta hefur dálitla praktiska 

þýðingu, því þá getur stjórnin ekki breytt 

upphæðinni, áu þess að þingið geti sjeð það 

og greitt um það atkvæði sitt, og þótt það 

atkvæði verði að eins ráðgefandi, þá er það 

samt ekki þýðingarlaust.

L a n d i h ö f ð i n g i n n : Jeg skal einungis leyfa 

mjer að geta þess út af atbugasemdum hins 

háttvirta þingtnanns Borgfirðinga, að jeg get 

ekki ‘sagt með vissu, hvort spítalagjald af 

síld befur verið innheimt siðastliðið ár, því

mjer hefur ekki gefizt kostur á að skoða 

reikningana. Jeg skal leyfa mjer að geta

hins, að jeg var fyrst spurður um það í

fyrra, hvort það skyldi heimta, og skar jeg 

fyrst úr því 26. júlí f. á. I>ar sem hinn

háttvirti þingmaður Borgfirðinga bar mjer 

það á brýn, að þetta væri í fyrsta sinni

sem jeg yfirgæfi stjórnarfrumvarpið, þá bið 

jeg hann að minnast þess, að meðan hann 

var formaður fjárlaganefndarinnar, mun jeg 

opt hafa yfirgefið stjórnarfrumvarpið og að- 

hyllzt uppástnngur fjárlaganefndarinnar, t.

a. m. við dómkirkjuna, eins og hinn hátt- 

virti framsögumaður hefur bent á. Að jeg 

ekki hef haft á móti 2. gr. 10. tölul., að 

því hef jeg þegar áður leitt rök. |>að er 

sumpart af því, að stjórnarfrumvarpið hefur 

ekki tekið tillit til spítalagjalds af síld, 

sökum þess, að það var fyrst árið 1880 

að síld hefur veiðzt hjer við land að teljandi 

sje; en eptir það að sildarveiðarnar í -fyrra 

hafa gefið þann arð, sem allir eru samdóma 

um, má sjálfsagt taka tillit til þeirra, þar 

sem þær eru stundaðar af jafnvel þúsundum 

manna; sumpart af þvi, að nú er ■ sam- 

þykkt af þinginu frumvarp um að af nema 

spítalagjald, en koma á aptur öðru gjaldi, 

sem fullkomlega vegur upp á móti því, og 

hefur það enga verulega þýðingu, undir 

hvaða lið í fjárlögunum það stendur, því 

það blýtur þó að koma landssjóðnum til 

inntektar. Af þessum ástæðum mæli jeg 

eigi á móti uppástungum nefndarinnar. 

Með tilliti til 6. gr. ætla jeg að láta mjer 

nægja það, sem jeg tók fram við umræðurnar 

í hitt eð fyrra og skirskota til þess; ef hin 

háttvirta deild aðhyllist þar tillögur nefnd- 

arinnar, og ef fjárlögin svo fá staðfestingu 

konungs, þá breytist þar við konungsúrskurð- 

urinn frá 25. maí þ. á., og skal jeg fyrir 

mitt leyti ekkert hafa ámóti því.

T r y g g v i  G u n n a r s s o n : Jeg skal Ieyfa

mjer að svara nokkrum athugasemdum, sem 

hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga tók

5
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fram. Hann sagði, að ábúðarskattnrinn

undir 1. tölulið 2. gr. væri of hár og ósam- 

kvæmur við það, sem nefndin segði í athuga- 

semdunum, að verðlagsskráin mundi lækka 

og lausafje minnka, og vill hann því færa 

þessa upphæð niður. Gn jeg bið, að þess 

sje gætt, að stjórnin hefur einmitt fært 

upphæðina niður frá því, §em hún var árið 

1879, því þá var hún yfir 52000 kr., en nú 

er hún ekki talin nema 50000 kr., og þess 

vegna fann nefndin ástæðu til að fylgja 

stjórnarfrumvarpinu og ekki fara lengra. 

Jeg játa, að nefndin hefur sagt, að meðal- 

verðið kunni að færast nokkuð niður, en 

þegar jeg gæti betur að, þá virðistmjer ekki 

mikil hætta fyrir því; það er kunnugt, 

að verðið á fiski og lýsi er miklu hærra nú 

en að undanförnu, ull veit jeg ekki um, enda 

vil jeg ekki þreyta menn á því að telja upp 

hverja einstaka vörutegund. Sömulerðis 

hækkar og verð á búpeningi, ef sú spá verður 

rjett, að hann fækki svo mjög; ef til dæmis 

kýr fækka mikið, þá verður meiri eptirsókn 

eptir þeim, og munu þær um leið hækka í 

verði; það er að minnsta kosti ekki hætt 

við, að landssjóðurinn missi tekjur í næstu 

fardögum, en hinn háttvirti framsögumaður 

kvaðst tilleiðanlegur að lækka upphæðina 

fyrir seinna árið, og jeg er á sama máli. 

I*á kemur spítalagjaldið, og vona jeg, að 

hinn háttvirti þiogmaður verði þar sjálfur á 

sama máli og nefndin, þegar bann hugleiðir 

þetta vel. Af þeim fiski, sem aflast í ár, 

verður goldið spítalagjald í fardögum 1882, 

og af þeim fiski, sem veiðist frá 1. septem- 

ber í ár til 1. september 1882, verður jafn- 

framt goldið útfiutningsgjald árið 1882, og 

verður gjaldið þannig tvöfalt það árið. Jeg 

vil benda á, að breytingarnar eru ekki allar 

til að færa tekjuliðina niður, þó þingmanni { 

Borgfirðinga þyki tekjurnar of háar, það er i 

eins og hann hafi gaman af að breyta svona 

upphæðunum og færa anuan liðinn upp og ] 

hinn niður. |>á hefur verið mjög mikið tal- j

að um 6. gr. frumvarpsins, hvort hún væri 

á móti stjórnarskráuni eða eigi. í  ástæðun- 

um fyrir frumvarpi stjórnaiinnar sjest ljós- 

lega, að hún álítur þessa reikningstilhögun, 

sem nefndin hefur sett sjer, ekki vera neitt 

stríðandi í móti stjórnarskránni, enda er víst 

engin ástæða til að líta svo á þetta mál. Ef 

ekkert tillag væri frá Danmörku, yrðu laun 

til hinnar æðstu innlendu stjórnar sjálfsagt 

greidd af landssjóðnum, og þá skil jeg ekki, 

hvernig það væri rjettara að draga þá upp- 

hæð frá, heldur en að hafa það þannig, sem 

nefndin nú hefur gjört.

F r a m s ö f f u r n u S u r : |>ótt búið sje að svara 

hinum háttvirta þingmanni Borgfirðinga að 

nokkru bæði af hinum háttvirta 1. og 2. 

þingmanni Suður-Múlasýslu, þá ætla jeg að 

svara honum nokkrum orðum, bæði af því, 

að jeg held, að hann háfi ekki skilið rjett á- 

stæður nefndarinnar, og af því bann bað 

mig að tala alvarlega við sig í þessu máli. 

Hann fann mikið að því, að 1. tölul. 2. gr. 

væri of hár ogósamrýmilegur viðathugiisemdir 

nefndarinnar. En það er engin mótsögn, þó 

nefndin segi, aðhenni hafi ekkiþótt nægástæða 

til að færa þessa upphæð niður, þó hún í 

rauninni kynni að vera of há, en heldur farið 

eptir þeim mælikvarða, sem talinn er í verð- 

lagsskránum fyrir 1881. Verðlagsskráin það 

ár er að meðaltali alinin 53.7, það er 2l/2 

af 100 minni en 55 aura meðalalin. Nú 

var ábúðar- og lausafjárskatturinn eptir 55 

aura meðalalin samtals 57,975 kr., en þessi 

upphæð er nálega 4 af 100 hærri en 50,000 

kr., er nefndin Ijet stauda.

Hvað harðinda-mótbáruna snertir, þá 

er jeg ekkert á móti að færa uppbæöina 

niður seinna árið, en 1882 verður skattur- 

inn goldinn eptir því framtali, sem var í vor, 

og það framtal get jeg ekki skilið að verði 

lægra en í fyrra, þvi það sem kann að hafa 

fallið suður með sjó, ímynda jeg mjer að 

hafi verið miklu fremur til skaða fyrir menn- 

ina, sem áttu fjenaðinn en fyrir landssjóð.
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Viðvíkjandi spítalagjaldinu skírskota jpg til 

ræðu hins háttvirta 2. þingmanns Sudur- 

Múlasýslu, en jeg skal bæta því við, að jeg 

skildi ekki tilganginn með hinni löngn og 

sögulegu ræðu hius háttvirta þingmanns 

Borgfirðinga. Viðvíkjandi greiðslunni á spít- 

alagjaldi af síld, þá skýrði hinn háttvirti 

þingmaður Suður-Múlasj’slu frá, að enginn 

hefði haft á mót-i að greiða gjaldið þar,

nema hvað einungis 1 maður hefði verið í

vafa um það, af því hann hefði ráðfært sig 

við mann á Suðnrlandi, sem hinn háttvirti 

þingmaður Borgfirðinga mundi þekkja, og 

það get jeg sagt honum, að í Eyjafjarðarsj'sln 

höfðu Norðmenn ekkert á móti að greiða 

spítalagjald af síld. Spítalagjald af síld 

næsta vor verður greitt af þeirri síld, 

sem aflast í sumar. Jeg treysti betur

gangskör landshöfðingja til þess, að gjald- 

ið verði heimt inn, en efasemdum hins 

háttvirta þingmanns Borgfírðinga. Mjer 

finnst, að heldur ætti að þakka landshöfð- 

ingjanum fyrir, að baun með úrskurði síuurri 

um gieiðslu gjaldsins hefur unnið lands-

sjóðnum miklar tekjur, en að koma iiú með 

vífilengjur um, að það væri ef til vill ólög- 

mætt. Að nefndin hafi sett gjaldið af síld 

of hátt með því að reikna það af 70,000 

tunnum, get jeg ekki fallizt á ; jeg held hún 

hafi einmitt gjört ráð fyrir því lægsta, þar 

sem menn vila. að nú I sumar hafa svo 

margfalt fleiii skip aflað síldina en í fyrra. 

Viðvíkjandi því, hvernig gjaldið er reiknað, 

þá er ekki rjett að fara eptir meðalverði al- 

staðar á landinu, heldur einungis í þeim 

sýslum, sem síldarveiði ei í. Yfir höfuð 

er bezt að fara ekki út í neina spádóma, en 

byggja á þeim skýrslum ög reikningum, sem 

við höfum. f>á kemur 6. gr. Jeg sje ekki 

eptir allar þessar umræður, að um annan 

ágreining sje að tala milli nefndarinnar og 

þingmanns Borgfirðinga, en hvort löglegra 

sje að ganga til atkvæða um tekjur og gjöld

6. greinar I einu lagi sem frádráttardæmi, 

eður um tekjurnar einar í 6. gr. og síðan 

um gjöldin sjer í 8. gr.; því æfinfega er þó 

gengið til atkvæða um tekjuvnar og gjöldin,

1 um minnkanda (minuendus) og frádraganda 

(subtrahendus), hvort sem frádráttardæmið 

stendur í 6 gr. einni, eður sín talan í hvorri 

I greininni, tí. og 8. gr. Menn verða þó að 

játa, að stjórnin sjálf hefur haft sömu niður- 

röðun, sem nefndin nú, í frumvarpinu 1875, 

77 og 79; en af sjerlegri virðingu fyrir hin- 

um háttvirta þingmanni Borgfirðinga hefur 

stjórnin sleppt því nú. Hinn háttvirti þing- 

maður Borgfirðinga vitnaði i Ijárlög Dana, 

að betra fyrirkomulag væri á þessu þar, en 

hann hefur ekki gáð að því, að nefndin hefur 

einmitt fylgt fjárlögum Dana, þar sem tekj- 

urnar renna kostnaðarlaust inn í landssjóð. 

En það er aðgætandi, að sýslumenn skila 

ekki öllu tollgjaldinu inn í landssjóð og 

heimta siðan út aptur 2%, og því verður 

þessu ekki við komið á 11. tölul. 2. gr., 

Eins er með afgjaldið af umboðsjörðunum 

á 1. tölul. 3. gr., að umboðslaun, prests- 

mata o. s. frv. er dregin frá, áður en gjald- 

ið er greitt inn í landssjóð. Má jeg nú svo 

spyrja, er ekki bin æðsta inulenda stjórn 

landsius? (Nokkrir: «Jú»). Eru þá ekki gjöld 

til hennar einnig landsins? Ef menn játa 

hinu fyrra, geta menn ekki neitað hinu síðara.

Viðvíkjandi dómkirkjunni í Reykjavík, 

þá er í Alþingistíðindunum 1877 í athuga- 

semdunum við fjárlagafrumvarpið bls. 48, I. 

tekið fram, að veita skyldi dómkirkjunni 

lán og siðan sagt, að «sjóður kirkjunnar skuli 

vera sjerstakur sjóðurn. Jeg vil fylgja hin- 

um háttvirta þingmanni Borgfirðinga í þessu, 

sem varð fyrstur til að koma fram með það, 

og álíta kirkjuna sem eign Reykjavíkmkaup- 

staðar, og þá getur ekki verið talað um 

neinar tckjur í landssjóð frá henni, nema 

greiðslu á skuld hennar með vöxtum.

Að lyktum skal jeg geta þess, af því 

þingmaðui Borgfirðinga var að brýna fyrir 

þinginu, hvílíkur háski það væri að telja 

laudstekjui nar af hátt, að fjárhagstíœabilið 

1878—79 urðu laudstekjurnar 204,471 kr. 

72 aur. fram yfir það, sem áætlað var. 

petta er reynslan fyrir, að hinn háttvirt 

þingmaður Borgfirðinga hefur að undanförnu 

lagt of lítið í tekjurnar, og því er ekki á-

5*



stæða til að fylgja honum lengra, en gdðu ; 

hófi gegnir. Viðvíkjaudi breytingartillögunni ‘ 

frá L—f>, þá getur nefndin talað sig saraan 

við uppástungumenn hennar.

f>egar hjer var komið umræðunum, 

frestaði forseti þeim til næsta fundar.

Á. 40. fundi neðri deildar var haldið 

áfram umræðunum um t ekj u b á 1 k i n n.

Þ o r k e l l  R j n r n a s o n : Af því að í dag

var skírskotað til þingmanna Gullbringu- og 

Kjósarsýslu um fjárfelli á liðnum vetri hjer 

syðra, leyfi jeg mjer að skýra frá því, að í 

Kjósarsýslu hefur ekki orðið fjárfellir, svo 

jeg viti, en aptur hef jeg heyrt talað um, 

að talsvert hafi fallið í Gullbringusýslu; en 

þar hefur aldrei verið mikið tíundað, svo að sá 

fellir getur aldrei haft mikil áhrif á tekjurn- 

ar yfir höfuð. Mjer þykir það heldur engin 

furða, þó ekki komi fram mikil tíund í 

Gullbringusýslu, því að þegar kvartað hefur 

verið undan hinu misháa gjaldi til sýslu- 

sjóðs, í Gullbringu- og Kjósarsýslu, hefur 

því allt af verið við barið, að fjenaður væri 

svo lítill í Gullbringusýslu, sem og vonlegt 

er, þar sem kládinn er þar svo nýlega af- 

staðinn. Jeg segi því: þó að fellir hafi 

orðið talsverður í Gullbringusýslu á seinast- 

liðnum vetri, getur það engin veruleg áhrif 

haft á tíund á landinu yfir höfuð að tala. 

Hvað viðvíkur 1. tölulið, þá felli jeg mig 

bezt við stjórnarfrumvarpið með þeirri breyt- 

ingu, að lækka lausafjárgjaldið seinna árið. 

Tíundin mun ekki lækka ;if hallærinu, eins 

og búast mætti við. J>egar menn verða að 

fækka við sig, fækka allir mest þeim fjenaði, 

sem lægstur er í tíund svo sem vetrungum 

og lðmbum, svo vona jeg að allir menn sjeu 

hyggnir, en reyna í lengstu lög að halda 

sem mestu af þeim peningi, sem hæstur er 

í tíund, sem eru kýr og ær. ]?að hefur 

verið tekið fram í dag, að ástæða sje til að

ætla, að verðlagsskrá muni lækka á þeim 

árum, sem I hönd fara |>að held jeg ekki 

sje ástæða til að óttast; jeg hekl, að það 

væri hugsanlegt, að það færi þveit á móti, 

að hún hækkaði einmitt. í'egar fjenaði 

fækkar að nokkrum mun, er öll ástæða til 

að halda, að hann hækki I verði, eins og 

hver önnur vara, sem Jítið er til af, og 

sömuleiðis að allur afrakstur af Ijonaðinnm 

hækki, svo sem skinn og tólg. |>að mun 

því mega tieysta því, að þó tíundin lækki, 

bætist það upp með hækkaðri verðlagsskrá, 

að minnsta kosti að nokkm leyti. Jeg segi 

þetta ekki af þvi, að jeg álíli, að það sje 

heppilegt fyrir gieiðendur, þvert á móti er 

óheppilegt, að verðlag hækki í harðindum, 

en jeg þykist sjá, að þetta muni fara svoha. 

Um 2. gr. 10. tölulið var jeg nokkuð á 

báðum áttum, eplir að jeg heyrði ræðu þing- 

manns Borgfirðinga, en eptir að jeg hafði 

heyrt ræðu hins háttvirta 2. þingmanns 

Suður-Múlasýslu. hvarf mjer allur efi, hann 

sagði, að aðeins 1 þessara Norðmanna hefði 

skorazt undan að boiga spítalngjahl af sild, 

og hefði þessi Norðmaður slyrkzt í þeini 

trú, að hann þyrfli ekki að borga spílala- 

gjald af því, að hann hefði skipzt brjefum 

á við einn, að hann sagði, meikan inann 

hjer fyrir sunnan, sem þekkja mundi þing- 

mann Borgfirðinga. J>egar jeg hevrði þessi 

orð þingmannsins, tók af allan efa fyrir 

mjer um það, að jeg ætti að aðhyllasl 

nefndina og greiða alkvæði með henni, því 

að jeg álít, að þingið eigi ekki með atkvæði 

sínu að styrkja þá rnenn, sem skyldu vilja 

kosta kapps um að stæla upp þessa útlend- 

inga, og telja þeim trú um, að þeir eigi 

ekki að gieiða gjöld til landsins þarfa.

G r i m u r  T h o m < > e n ' .  Jeg verð að svara 

fáeinum athugasemdum, sem komið hafa 

fram frá nokkrum þingmönnum og svo lands- 

höfðingja. Jeg ætla fyrst að geta um það, 

sem mjer gleymdist I dag, og leiða rök að 

breytingaratkvæði mínu og nokkurra annara
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þingtnanna. Hinn háttvirti landshöfðingi 

skýrði oss frá því, að tekjur af póstferðum 

hefðu árið 1880 numið 11,000 kr., og tek 

jeg það trúanlegt, að svo hafi verið, enda 

þótt sá reikningur liggi alls eigi fyrir, og 

maður þess vegna hafi ekkert leyfi til að 

byggja neitt á honum. |>að, sem jeg þar á 

móti hef leyfi til að byggja á, og það, sem 

jeg einnig hef byggt breytingaratkvæðið á, 

er reikningur fyrir árið 1878 og 1879. Hvað 

segir nú þessi reikningnr? 1878 voru tekj- 

ur af póstferðum 8763 kr. 71 eyrir, en árið

1879 voru þær 9673 kr. 48 aur., og það 

verður að meðaltali nálægt 9200 kr. hvoxt 

árið. Eptir þessu fer jpg, þegar jeg set 

upphæðina 9000 kr. Allt öðru iháli er að 

gegna um hinar óvissu tekjur; því get jeg 

ekkert skilið i, hví bæði stjórnin og nefndin 

hefur sett þær svo lágt. £>að er aðgætandi, 

að það hefur ailt af verið venja, að telja 

allar þær tekjur, sem umfram eða afgangs 

hafa orðið, og einnig ýinsar versúrur, roikn- 

íngsúrskurða-upphæðir o. s. frv. til óvissra 

tekja, og hafa þær því opt orðið talsverðar. 

Jeg tek til dæmis áriu 1878 og 1879. Árið 

1878 voru þær 2815 kr. og árið 1879 2924 

kr. Breytingaruppástunga okkar ler fram á 

að setja þær upp í 2000 kr.; en við hefðum 

getað sett þær hærra. f>að sýnist engin 

skynsamleg ástæða geta verið til þess, að 

setja tekjur, sem verið hafa nær 3000 en 

2000 kr., að setja þær, segi jeg, niður í 1000 

kr. Jeg held, að það verði rjettast, eins og 

jeg hef tekið fram, og enn vil taka fram, að 

setja tekjunar eins og þær geta orðið w i n m i a r ,  

en iægra getur engin ástæða verið til að 

setja þær. Hinn háttvirt-i 2. þingmaður 

Suður-Múlasýslu hafði haldið langa og fagra 

ræðu í dag, sem jeg því miður fór á mis 

við, jeg varð að ganga út í brýnum erind- 

nm; en þó jeg væri nú svo óheppinn, að 

geta ekki heyrt ræðu hins háttvirta þing- 

manns, hef jeg frjett, að jeg held, meiningu 

orðanna eða merg málsins úr ræðu hans. 

Hann mun þá í fyrsta lagi hafa sagt, að 

meðalalin í fiski í Suður-Múlasýslu sje 50 

aurar; þetta er alveg rjett; en það er ekki

eins rjett hjá þingmanninum, að taka tillit 

til þessarar einu sýslu. í Eyjafjarðarsýslu 

var meðalalin i fiski 45'/« eyrir, en meðal- 

verð allra meðalverða 52 aurar, og þannig 

er meðalalin hjer um 7 aurum lægri. petta 

verður vel að takast til greina. Elinnig 

hefði þingmaðurinn þurft að taka tillit til 

ísaljarðar- og Gullbringusýslu; Gullbringu- 

sýslu sjerstaklega vegna eins fjarðar, og það 

er Hafnarfjörður; þar er á ári hverju nokk- 

ur síldarveiði, og gæti verið meiri ef vel 

væri á haldið. pví næst sagði hinn hátt- 

virti þingmaður, að hann hefði verið stadd- 

ur á þingum fyrir austan, þar sem spítala- 

gjald af síld var inn krafið, og hefði aðeins 

einn maður skorazt undan að greiða gjaldið; 

en að þessi eini maður hafi skrifazt á við 

mann hjer á Suðurlandi, sem mjer mundi 

vera kunnur. pað er nú enginn hægðar- 

leikur að geta sjer í vonirnar, hver þessi 

maður á Suðurlandi hafi verið; en þar sem 

þinginaðurinn vjek að því, að hann muni 

vera kunnugur þingmanni Borgfirðinga, og 

með því, ef til vill, meint mig, þá get jeg 

gefið honurn þær upplýsingar, að jeg að vísu 

skrifaðist á við 2 nienn fyrir austan, en hvor- 

ugur þessara manna voru Norðmenn; þeir eru 

báðir íslendingar, og annar þeirra skrifaði 

mjer, að tregt. gengi með borgunina; sumpart 

neiti menn að borga spítalagjald af síld; 

sumpart sjeu þeir, sem áður hafi heitið 

borgun, farnir að fá «Betænkeligheder», 

eins og bann nú orðar það; og segir hann 

einnig, að mönnum þar eystra muni ekki 

þykja það nóg, að landshöfðinginn skipi 

að innheimta, heldnr þurfi að vera vissa 

fyrír, að það sje Iögum samkvæmt. En að 

svo miklu leyti sem 2. þingmaður Suður- 

Múlasýslu hefur sveigt að mjer, að sá, sem 

ekki vildi borga, hafi skorazt undan því 

vegna minna orða, þá verð jeg að biðja 

þingmanninn að breyta þessari skoðnn 

sinni. Svo get jeg látið úttalað um at- 

hugasemdir 2. þingmanns Suður-Múlasýsln, 

og sný jeg mjer þá að hinum hæstvirta 

landshöfðingja. Hann sagði tvennt, sem
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rajer þykir athugavert. Hann sagði, að

10. tölul. 2. gr. hefði enga verklega þýð- 

ingu; jeg held, að jeg herrai orð hans rjett, 

að hann hafi sagt, að þessi töluliður hefði 

enga verklega þýðingu. Hinn háttvirti 

iandshöfðingi, eins og nefndin, treystir upp 

á það gjald, sem kemur inn við utflutn- 

ingsgjaldið; en það gjald á alls ekki hjer 

heima; það heyrir undir 18 gr,; enda leyfi 

jeg mjer í þessu tilliti að benda á atliuga- 

semdir nefndarinnar við 10. tölul. Jeg 

leyfði mjer áður að efast, um, að 25000 kr. 

innheimtust sem spítalagjald af síld, en 

uin hitt lief jeg aldrei efast, að svo raikið 

og meira geti komið inn sem útflutniugs- 

gjald, og það skoða jeg sem lífakkeri þessa 

fjárhagstí rnabils. f>að muii ekki fjarri 

sanni, að þessar tfikjur geti orðið um eða 

jafnvel yfir 40000 kr. á ári, en þessi tnkju- 

grein kemur, eins og jeg sagði, undir 18. 

gr. og ekki undir 2. grein. Hún er þetta 

athvarf, sem jeg tieysli á, ef það skyldi 

reynast, að tekjurnar yrðu lægri og gjöldin 

yrðu hærri en ætlazt er á. Eins og það 

er engin von. að þessar 25000 kr. komi 

inn fyrir spítalagjald af síld, eins er það 

min vísasta von. að nefndin sjái, að það, 

sem hún vonar og treystir að bæti þetta 

gjald upp, að |iað eigi ekki heima við 10. 

tölulið 2. gr., heldur við 18. gr., ef hún 

yfirvegar þelta mál kapplaust og rólega. 

Við (i. gr. gjörði landshöfðiuginn þá at- 

hugasemd, sem kom mjer á óvart, en sem 

aptur á mnti má vera okkur huggun og 

von, ef við skyldum við annað tækifæri 

vilja brjóta stjórnaiskrána. Hann sagði á 

þessa leið: — jeg vona, að jeg hermi orð

lians rjett; nijer þóttu þau svo þýðingar- 

mikil, að jeg setti þau á mig —: «Ef

deildin samþykkir, að frádragið verði sett 

gjaldamegin, þá er það að vísu bieytiug á 

konungsúrskurði, en jeg skal þó ekki hafa 

neitt á móti því». petta er dýrmætt; jeg 

vissi það ekki áður, en w/ reit jeg, að hið

heiðraða nlþingi hefur vald til að b r e y t a  

konungsúrskörði á fjárlögum, ef það vill. 

Fyrst svona er, get jeg greitt atkvæði í 

herrans nafni með 6. gr„ eins og nefndin 

vill hafa hana. Jeg vona, að aðrir hinir 

háttvirtu deildarmenn geti skilið, og vor- 

kennt mjer, þó mjer þyki þessi tvö atriði, 

sem jeg hef nefnt, þýðingarmikil og hugg- 

andi. f*á verð jeg að minnast á athuga- 

semdir tveggja þingmanna. sem minntust 

á verðlagsskrána; hjelt annar þeirra, að 

hún mundi ekki lækka á þeim árum, sem 

nú fara í hönd, en öðrum þóttu likur til, 

að hún mundi öllu fremur hækka. 1. þing- 

mann Suður-Múlasýslu vil jeg spyrja: Elru

líkindi til þess, þegar mjög er fækkað fje, 

ng mikið kemur á markaðinn, að verð 

þess hækki? Nei! f>vert á móti. f>að 

lækkar í verði, en hækkar ekki. Menn 

bjóða það fvrir minna verð til þess að 

gela komið því út, og sjá ekki í það, þó 

þeir verði að selja sauðinn krónunni minna. 

Jeg er viss um. að hinn háttvirti þing- 

maður, sem er svo skýr og skilningsgóður, 

getui skilið þetta, og verður á mínu máli, 

þegar hann yfirvegar þetta rólega og kapp- 

laust. Á 3. blaðsiðu í athugasemdum 

nefndarinnar gjörir nefndin sjálf ráð fyrir, 

að verðlngsskrá lækki; og þegar jeg nú 

tala orðum nefndarinnar, hve nær get jeg 

þá talað út af betri textn? f>að hefur 

verið sngt, að kýr mundu hækka i verði; 

jeg held ekki; þær koraa víst ekki á mark- 

aðinn, og það, sern ekki kemur á markað- 

ittn, getur ekki ltækkað í verði, um það 

erum við vonandi saradóma. 1. þingmaður 

Suður-Múla>ýsln sagði enn freraur, að það 

væii s k e m m t i l e g r a  að sjá þessi gjöld útgjalda- 

tnegin; það er hvorttveggja, að fáir hafa 

skemmtun af fjárlögunum, enda mun lands- 

höfðingjanum ekki þykja nein skemmtun að 

sjá okkur veita Ije, sem við höfum enga heim- 

ild til að veila. En efþað skvldi koma fyrir, 

að eitthvað væri strykað út af fjárlögunum.
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og það hefur komið fyrir, þá er sjálfsagt 

skemmtilegra að fá aptur konungsúrskiuð 

fyrir því, enda hefur það og verið gjört. pá 

sný jeg mjer loksins að hinum háttvirta 

framsögumanni Qárlaganefndarinnar. Hann 

gat þess, að spitalagjaldið af sild kæmi fyrst 

ino árið eptir; en jeg verð að gjöia honum 

viðvart, að þetta er ekki rjett; reyndar kem- 

ur gjaldið inu í landssjóð árið eptir, en þeir. 

sem eiga greiða það, eiga að gjöra það áður 

en þeir fara úr plássinu burtu. Jeg bið þvi 

liinn háttvirta formann fjárlaganefndarinnar, 

að svara því spursmáli, hvort hann hefur 

vissu fyrir, að gjald þetta hafi verið gieitt 

fyrir austan og norðan, áður en menn fóru; 

'þetta þætti mjer fróðlegt að vita, einkum 

vegna þess að jeg sje, að sýslumaðurinn fyrir 

austan vorið 1881 — í vor er var — var enn í 

vafa um, hvort hann ætti að innheimta þetta 

gjald. Eða ef nokkrir hafa goldið, hvortþeir 

leita þá ekki dómstólanna um endurborgun 

gjaldsins. Ef jeg fæ ekki fullnægjandi svör 

upp á þessi spursmál, verð jeg að minnsta 

kosti að telja þetta óvissar tekjur landssjóðs, 

sem mikið spursmál er um hvort honum 

skuli telja til innheimtu. Enn talaði hinn 

háttvirti framsögumaður um, að jeg mundi 

hafa tekið tillit til eða hugsað mest um 

dómkirkjuna, þegar jeg hækkaði 4. tölul. 3. 

greiuar. í  stjórnarfumvarpinu, eða að 

minnsta kosti í landsteikningnum fyrir 1878, 

minnir mig að að eins sjeu nefndar 4 kirkj- 

ur, og þó sumstaðar sjeu taldar 7, þá vant- 

ar þó eina: Möðruvallaklausturs-kirkju.

Nef'ndin hefur þar á móti að eins tekið 4 

til greina, og má þó með tímanum vænta 

tekja af hinum, þó þær bafi verið í skuld. 

Af þessum ástæðum vildi jeg hækka þennan 

tölulið, en ekki af því, að jeg tæki dómkirkj- 

una með í reikninginn. Hinn háttvirti fram- 

sögumaður sagði, að rjett væri að telja allar 

kosinaðarlauMr tekjur á tekjudálki, en 

má jeg spyrja, hvaða kostuaður er við tekj- 

ur þær, sem við köllum tillag úr ríkissjóði ?

eða gjald til hinnar innlendu stjórnar? Jeg 

get, eins í)g jeg hef áður sngt.. greitt at- 

kvæði með þessari grein, eimtngis sakir hinna 

huggandi orða landshöfðingjans, on hugsun- 

arrjett er það ekki. Jeg vona að síðustu, að 

! hinn háttvirti núverandi framsögumaður Qár- 

; laganefndarinnar, þó hann annars í öllu 

I kunni að vera mjer fremri, fylgi mjer þó í 

| því, að setja tekjur landsins heldur of lágt,

! en of hátt, því að sjeu þær settar of hátt, 

er stór óleikur gjörður fjárhag laudsins. Jeg 

| hef sagt það áður, setjið áætlunina á tekju- 

j dálkinum svo, að hún geti verið viss, þá er 

hægra að ætlast á um útgjöldin ; hafi jeg

10,000 kr. í vasanum. get jeg betur vitað, 

hvað jeg hef að borga með, heldur en ef jeg 

hef það í óvissii áætlun í tölum. Jeg vona,

I að bæði hin heiðraða nefnd og framsögu- 

1 maður hennar sjái, að engin af þessum at- 

| hugasemdum miðar til þess að lcita á hana 

; eða hann, heldur vil jeg biðja hana og hann 

J að taka þessi orð mín sem vinsamlega bend- 

j  ingu frá gömlum framsögumanni fjárlaga- 

; nefndarinnar.

l . a n d s h ö j ð i n g i n n : Jeg hef ekki neitt

 ̂á móti breytingaruppástungu hins háttvirta 

| þingmanns Borgfirðinga og 3annaraháttvirtra 

j þingmanna við 13. tölui.'2.gr.,aðfæra upphæð- 

j ina upp í 2000 kr. og skal tnæla meðþví, að hin 

j  háttvirta deild samþykki hana. Jeg held, að 

hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga sje sá 

eini hjer í salnum, sem befur inisskilið orð 

mín um spítalagjaldið. Jeg skal taka til 

j  dæmis, ef stjórnarfrumvarpið stendur óbreytt 

j í 10. tölul. 2. gr., eins og hinn háttvirti þing- 

maður vill, ætli þá þessar 7400 kr. hafi verk- 

lega þýðingu. Hinn háltvirti þingmaður 

Borgfirðinga hefur misskilið orð mín viðvíkj- 

andi konungsúrskurði 25. maí þ. á., þar sem 

jeg sagði, að e f  alþingi samþykkti o g  kon- 

úngur staðfesti fjárlögin með þessari breyt- 

ingu, sem nefndin hefur stungið upp á við

6. gr., þá er undireins binum kgl. úrsk. 25. 

maí breytt, sjálfsagt af konungi sjálfum
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með úrskurfti hans eða með staðfestiogu hans 

á Ijárlögunura. En á hinn bóginn má sjá 

af athugasemdunum við stjórnarfrumvarpið

6. gr. bls. 18, að þessi breyting eða þessi 

»Ompostering» ekki muni verða því til fyrir- 

stoön, að fjárlögin verði staðfest, þvi þar er 

wed bei um orðum tekið fram, að það skiplir 

lit.lu, hvar þessi útgjöld eru fæið til. Kon- 

ungsúrskurð 25. maí mætti í sjálfu sjer 

álíta óþarfan, eins og segir í aths. bls. 18, 

þar sem konungur ineð því að samþykkja, 

að (jáilagafrumvarpið, þar sem upphæð sú. 

ei ræðir um, er tiltekin, verði lagt fyrir 

alþingi, í raun og veru hefur ákveðið upphæð 

útgjaldanna. En til pex* að tnkn af öll 

tvímœli otf prúltnnir um þetta atriði, sem 

áttu sjer stað á alþingi 1879, fyrir fram- 

göngu hins háttvirta þingmanns Borgfirðinga, 

hefur samt sem áður þessa konungsúrskurðar 

verið leitað. petta er tilgangur þessa kon- 

ungsúrskurðar, en það stendur á litlu, bvort 

þessi upphæð er fæið til í fjárlaganna 6. 

eða 8. gr.; en ráðgjafinn, er hefur leitað sam- 

þykkis konungs til að leggja fyrir alþingið 

þetta frumvarp, tekur það fram með berum 

orðum í athugasemd við það, að hann álíti 

það eðlilegmt, að telja útgjöld þau, er ræðir 

um, með útgjöldum í fjárlögunum; hann er 

því nefndinni samdóma um það, að eðlilegra 

sje að færa útgjöldin, eins og hún stingur 

upp á, en eins og hinn háttvirti þingmaður 

Borgfirðinga stingur upp á, með því að draga 

þau frá árstillaginu úr ríkissjóðnum; en jeg 

tek það upp aptur: þessi breyting skiptir 

lillu.

Jón Ölafsson: Jeg vil svara nokkrum 

atriðum í ræðu hins háttvirta þingmanns 

Borgfirðinga. Hann sagði, að nefndin hefði 

viljað hækka á pappírnum að eins tekjurnar, 

til þess að hún hefði átyllu til að veita rífari 

útgjöld; en þetta er gjörsamlega rangt og 

ástæðulaust. Sjerstaklega verð jeg að mót- 

mæla því, að þetta eigi sjer nokkurn flugu-

i fót, þar sem um tekjurnar af póstferðum er að 

ræða; miklu fremur hið gagnstæða: af því að 

vjer höfum veitt fje til að stofna nýja brjef- 

hirðingastaði, og eins af því, að nú verða 

eptirleiðis fiuttir þyngri bögglar með strand- 

ferðaskipunum (samkvæmt lögum, sem þing- 

ið befur fallizt á), þá þótti oss auðsætt, að 

fleiri bijef og fieiri bögglar yrðu póstfluttir 

eptir en áður, og að brúttóinntektir af 

póstferðiim mundu því vaxa jafnframt út- 

gjöldunum, ef ekki jafnt, þá samt í tiltölu 

rjettri. fað var mikið Ieiðinlegt, að hinn 

háttvirti þinginaður Borgfirðinga skyldi ekki 

vera inni í dag, þegar jeg talaði í fyrra 

sinnið, því að þær fregnir, sem hann hefur 

fengið af ræðu minni, get jeg ekki kallað 

rjett hermdar. Jeg talaði þannig aldrei um, 

að hann hefði skrifazt á við mann fyrir 

austan, heldur við mann í Noregi, og þessi 

maður er grósseri Lehmkuhl í Björgvín; 

hann mun varla neita því, þar sem jeg hef 

skilríkin í höndum hjer á þingi bjá mjer. 

Hann lagði mesta áherzlu á, að alinin í 

fiski væri talsvert lægri í öðrum sýslum en 

í Múlasýslu, svo sem í Eyjafjarðarsýslu nú 

46 aurar; en það er ekki langt síðan, að 

hún var 48 aura, og þar hafa aflazt 10,000 

tunnur af síld; á ísafirði er alin í fiski 53 

aurar, en þar hafa aflazt 6000 tunnur, og i 

Múlasýslu er meðalalin 51 eyrir, og þar hafa 

veiðzt 90,000 tunnur; en frá Hafnarfirði 

hafa eigi verið fluttar út nema 30—40 

tunnur, og er því mjög ólíklegt, að verðlags- 

skráin þar geti gjört mikið til, þó að hin- 

um háttvirta þingmanni Borgfirðinga finnist 

það. En þar á ofan bætist nú það, að í 

Gullbringusýslu er alinin í fiski 60 aurar. 

En meðau að eins einar 30 tunnur flytjast 

út þaðan, hefur það litla þýðing, og þó al- 

inin væri þar aldrei svo lág, þá mundi spí- 

talagjaldið ekki rýrna við það, þó að «meira 

kynni að aflast» í Hafnarflrði en nú. |>að 

vona jeg hver beilvita maður sjái. 0g 

þetta gildir um hverjar nýjar stöðvar, scm
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síld fcann síðar að aÖast á, en aflast ekki 

á nú; og það því fremur sem alinin í fiski 

fr í flestum sýslum hærri en í Mnlasýslum, 

nema í Eyjafjarðarsýslu. petta er því bezta 

ástæða með nefndinni en eigi á móti henni, 

þó að ekki líti út fyiir, að hinn háttvirti 

þingmaður Borgfirðinga sjái það. Hvað 

Norðmennina snertir, þá hafði hann ekki 

rjett eptir mjer; jeg hef sjálfur verið á 

manntalsþingi, og þar neitaði enginn að 

borga spítalagjald, en meðal Norðmanna 

þeirra, er skrifazt hafa á við mig, var einn, 

sem var í efa um, hvort hann ætti að trúa 

mjer til þess, að sjer bæri að borga það, 

en jeg hef nú heyrt af hinum háttvirta 

þingmanni, að sumir hafi borgað með fyrir- 

vara um að mega höfða mál, en þeir hafa 

eigi gjört það enn. Hinn háttvirti þing- 

maður Borgfirðinga sagði, að eigi væri 

skemmtun að fjárlögunum, nema það kynni 

að verða skemmtun fyrir landshöfðingjann, 

ef vjer færum að greiða atkvæði um fjár- 

veitingar, sem vjer hefðum engin ráð 

yfir. pessarar skemmtunar getur nú hinn 

hæstvirti landshöfðingi notið, alla þá tíð 

sem nokkur útgjöld eru lögákveðin þannig, 

að þingið er skylt að veita þau, meðan þau 

eru eigi með lögum af numin; við verðum að 

greiða atkvæði um alla skatta og tekjur 

landsins, og eru þær þó lögákveðnar allar 

að kalla; ef við ættum eigi að greiða at- 

kvæði um neitt, sem lögákveðið er áður, 

þá yrðu fjárlögin næsta mögur, og þá held 

jeg að hinum háttvirta þingmanni Borgfitð- 

inga þætti frumvarpið dauflegt; þá mætti 

t. d. fella hjer um bil allan tekjubálkinn 

úr, því hann er allur lögákveðinn, og svo 

má úr útgjaldabálknum fella öll embættis- 

mannalauu og fleira, sem er lögákveðið. Hinn 

háttvirti þingmaður sannar því, «ptir sinni 

skoðun, að vjer höfum ekkert að sýsla með 

meginatriði fjárlaganna. En «qui nimium 

probat, nil probat». pað er ekki gott, að 

tekjur landsins sjeu of hátt reiknaðar, en

eigi er heldur hóti betra, að þær sjeu of 

lágt reiknaðar. Nefndin vildi reyna að forð- 

ast hvorttveggja og fara sem næst því, er 

satt mundi reynast, og jeg get ekki sjeð, að 

ástæða sje til að ætla, að nefndinni hafi 

skjátlazt mjög í því.

V a r a f o r s e t i : Jeg ímynda mjer, að hinir

háttvirtu þingmenn hafi þegar fengið nóg 

af þessari baráttu, sem hinn háttvirti þing- 

maður Borgfirðinga hefur vakið. Hann lýsti 

því yfir, að hann gjörði það ekki sem vand- 

lætari, eða af því, að hann vildi spilla fyrir 

nefndinni; og var það gleðilegt fyrir nefnd- 

ina að heyra það, því að henni var ekki 

orðið grunlaust um, að svo væri. Hann tók 

það fastast fram, að tekjur landsins væru 

eigi settar nema sem lægstar, af því að það 

væri svo áríðandi, að komast eigi í fjárþrot. 

Hann vill setja suma gjaldliðu niður um 

samtals um 20,000 krónur, aðra vill hann 

hækka um 3000 kr. Lækkun hans verður þá 

um 17000 kr., og með þessari lækkun óttast 

hann gjaldþrot, og sjer þó, að afgangs eru 

undir 60,000 kr. f>egar gjöldin koma, þá 

má þó búast við minni niðurfærslu og 

sparnaði af hans hálfu. Jeg get nú ekfci 

sjeð neinar lífcur til, að árið 1882 verði 

lausafjárskattnrinn minni en nú. f>ar sem 

hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga sagði, 

að í Gullbringusýslu hafi fallið tveir þriðj- 

ungar af Qe, þá er það ekki rjett, og jeg 

er viss um, að enn er þar meira af tíund- 

arfæru fje lifandi en menn tíunduðu í fyrra 

haust; jeg leiði hjá mjer að færa frekari 

rök fyrir því, en skal að eins geta þess, að 

við vísitatíu á einni kirkju var enginn bóndi 

í skiptitíund í fyrra, nema kirfcjueigandinn; 

jeg spurði, hvernig á því stæði, og kváðust 

þeir þá eigi tíunda, fyr en niðurskurðurinn 

væri borgaður. En þó að sauðfjenaður 

fækfcaði, skyldu skipin þá einnig fæfcka? en 

þau eru þó lögð í tíund, og eru ekki svo 

lítill hluti af tíundinni. Fækkunin getur ekki 

komið til greina fyr #n 1883. Jeg vil ekki

6
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tala meir um einstök atriði þessa máls, en 

jeg leyfi mjer að vænta þess, að nefndin 

hafi nóg atkvæði með sjer. pað verða allir 

að sjá, að það er miklu rjettara, að byggja 

sem mest á því. sem verið hefur, en að 

byggja á hugarburði einum og spádómum. 

Sú fyrri aðferðin er sæmandi fyrir þingið, 

sú síðari ekki. pó að tekjurnar verði þá 

nokkuð minni en áætlað er, þá er öllu ó- 

hætt og sízt að óttast fjárþrot.

HaUdór FrH>riks*on.; f>að er búið að 

t.ala margt um þetta mál, og einkum um 

hinn 1. tölul. 2. gr. Jeg verð að segja það, 

að jeg hef enn eigi getað sannfærzt uin það, 

að hann væri rjettur, og allra sízt eptir að 

jeg heyrði þessa síðustu ræðu, því að ef 

nokkuð ætti að geta sannfært hina háttvirtu 

þingmenn um, að stjórninni og nefndinni 

hefði skjátlað í því atriði, þá hlyti sú ræða 

að gjöra það. Jeg tek það enn fram, að 

til þess að fá rjetta hugmynd um tjár- 

hag vorn, er áríðandi, að telja eigi tekjurn- 

ar meiri en full vissa er fyrir að þær muni 

verða. f>að er óneitanlega merkileg skoðun, 

sem hinn 2. þingmaður Suður-Múlasýslu hef- 

ur, þegar hann segir, að til þess að fá útgjöld- 

in, verði að hækka tekjurnar, en sú hækk- 

un verður einungis á pappírnum. Nei, til 

þess að auka tekjurnar í raun og veru, þarf 

að auka gjaldstofninn eða taka upp nýjan 

gjaldstofn. pegar komið er með slíka ástæðu, 

sem þessi heiðraði þingmaður gjörir, þá er 

það að eins til að villa sjónir fyrir öðrum, 

og það getur ekki verið rjett. Jeg ætla, að 

rjettast sje, að telja tekjurnar sem næst 

hinu sanna, og heldur of lágar en of háar, 

og þá sjest, hver útgjöld er hættulaust að 

leggja á þær. En sjeu útgjöldin of hátt sett 

og tekjurnar of lágt, koma vandkvæði, því 

að þeir, sem gjöldin eru ætluð, munu eigi 

þykjast skyldir að gefa eptir af því, sem 

þeim hefur verið lofað, þótt tekjurnar verði 

miuni, en á er ætlað. Ætli t. a. m. að for- 

stöðumenn Flensborgarskólans segðu ekki:

«Alþingi hefur veitt mjer þennan styrk, og 

jeg vil fá hann, hvort sem einhver skattur 

verður meiri eða minni, en við var búizt». 

f>að getur enginn sagt með sanni, að fje 

hafi eigi fækkað hjer sunnanlands að mikl- 

um mun, því að jeg veit til, að bændur hafa 

misst jafnvel svo hundruðum hefur skipt, 

sumir hafa misst allt sitt fje, og 1 t. a. m. 

á einar 70 kindur eptir af 200; og þó það 

kunni að hafa orðið mest brögð að þessu í 

Gullbringusýslu, þá hefur fieð fækkað líka 

annarstaðar og það til muna. |>etta safn- 

ast, þegar saman kemur, þótt lítið kunni að 

vera á hverjum stað. f>að er og athugavert 

við hina næstu verðlagsskrá, að hún hlýtur 

að lækka, einmitt við fjármissinn í ár. f>að 

er rjett, að verðlagsskráin hækkar að likind- 

um aptur næsta ár vegna fæðar (járius, en 

þó eigi mjög mikið, því að þótt fæðiu verði 

mikil, þá verða h'ka fáir, sem geta keypt. 

Að því er síldargjaldinu viðvíkur, þá tinnst 

mjer mikill vafi um það; það Iítur svo út, 

sem frumvarpið um útfiutningstoll sje orðið 

að lögum, og spítalagjaldið talið eptir því 

frumvarpi, en jeg get eigi sjeð, hversvegna 

menn vilja hækka þetta gjald svo mjög, því 

að þetta útflutningsfrumvarp er eigi orðið 

að lögurn, og þingið má alls eigi miða tekj- 

urnar við það frumvarp, heldur að eins við 

hina gildandi spítalalöggjöf. Jeg verð að 

leyfa mjer að lagfæra hjá 2. þingmanni 

Suður-Múlasýslu þau orð, sem hann hafði 

eptir þingmanni Borgfirðinga um síldarveið- 

ina í Hafnarfirði. Hann sagði ekki að þar 

v œ r i  mikil síldarveiði ( J ó n  Ó l a f s s o n : Jú, 

nokkur síldarveiði!), heldur að þar g œ t i ,  ef 

til vildi, o r ð i ð  mikil síldarveiði, ef vel væri 

á haldið. ( J ó n  Ó l a f s s o n :  Ekki minnkar við 

það!).

f>á kem jeg nú til 6. gr. Ef uppá- 

stunga hinnar heiðruðu nefndar gengur fram, 

get jeg eigi greitt atkvæði um hana, því að jeg 

hef þar engan atkvæðisrjett. Vjer getum 

eigi ráðið neinu um þessa upphæð; kon-
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nngsúrskurður einn getur breytt þeirri upp- 

hæð. Konungur segir 25. maí: «f>etta fje 

e r  dregið frá tillagi ríkissjóðsins•. Vjer höf- 

um rjett til að segja t. a. m.: «f>etta er 

ekki rjett reiknað»; þess vegna höfum vjer 

atkvæði um það, því að vjer gefum eigi at- 

kvæði um það fje, sem frá er dregið, heldur 

um afganginn. pesía gæti þingmenn vel. 

Vjer getum bætt við 96,500 kr. í 6. gr. og 

gjört það að 97,000 kr., ef svo ber undir;

• en ef vjer vildum breyta 12,400 t. a. m. í

12,000, þá skyldum vjer sjá, hvort, hinn

hæstvirti landshöíðingi bæði oss eigi vel að 

lifa; og til þess hefur hann lika fullan rjett. 

f>að getur hver maður skilið eptir skj'laus- 

um orðum stjórnarskráar vorrar, að það er 

eigi að eins rjett, heldur áskilið, að draga 

tillag þetta frá f y r i r  f r a n i .  Jeg skal nú eigi

tefja hina heiðruðu þingdeild leugur. Jeg

ímynda mjer, að efþeir skilja eigi ástæðuruar 

lyrir 1. og 6. gr., þá sje það af því, að þeir 

vilji ekki skilja þær.

F r a m n ö g u n i a ð u r : Jeg finn mjer >kvlt,

aft þakka hinum háttvirta þingmanui Borg- 

firðinga fyrir það, hve stillilega hann talaði 

í síðari ræðu sinni. P’n þó verð jeg að veia 

á móti honum stundum í sumum atriðum. 

Jeg verð eptii hvatiiing hans, að minnast 

enn á spítalagjaldið, og læt, jeg hann vita, 

að nefndin hefur byggt upphæð þess á þeim 

afla, sem hún veit að liefur veiið síðastliðið 

haust bæði við Eyjafjörð, á Austfjörðum og 

víðar, eins ogjeg tók fram áður í dag. Mig 

furðar á því, að menn vilja breyta fyrirsögn

10. töluliðar, eins og hinn háttvirti þing- 

maður Eeykvíkinga tók fram. f>að gegnir furðu, 

að menn, sem hafa veiið á alþirigi áður, skuli 

láta sjer detta slíkt í hug. Jeg vil benda 

hinum háttvirtu þingmönnum á það, að í 

fjárlagafrumvarpinu 1877 yfir fjárhagstíma- 

bilið 1878 — 79, voru 5 tekjugreinar teknar 

af, en settir í staðinn 4 skattar, þó þannig, 

að í fjárlagafrumvarpinu voru nöfnin látin 

halda sjer. Jeg vil spyrja þessa hina hátt- 

virtu tillögnmenn: voru eigi «tekjur af ljens-

sýslum, Iögþingisskrifaralaun, tekjur af um- 

boðssýslugjöldum, konungstíundir, lögmanns- 

tollur» látin standa bæði árin í fjárlögun- 

um, þótt þingmenn vissu, að tekjugreinar 

þessar hyrfu síðara árið? Eða voru þeir 

hinir nýju tollar settir inn síðara árið, ept- 

ir að skattalögin höfðu náð staðfestingu 

konungs? Nei, nöfnin á tekjugreinunum 

stóðu og enda hlutu að standa eins fyrir 

árið 1879, sem 1878, þótt tekjur þessar 

væru fyrir 1879 af teknar með lögum. Nú 

hefur nefndin haft hina sömu aðferð, með 

því að útíiutningsgjaldið verða tekjur á 18. 

grein. Og þó eru gamlir þingmenn, eins og 

þingmaður Reykvíkinga, að mæðast út af 

þessu, eins og það sje nokkur nýjung; en 

honum er reyndar fyrirgefanlegt, því honum 

hættir við að verða nokkuð ákafur, þeg- 

ar hann kemst út í einbverjar röksemda 

leiðslur. En jeg hef að eins tekið þetta 

fram, at því að hinn háttvirti þingmaður 

Boralirðinga hefur einnig hneyxlast hjer á( 

par sem hinn háttvirti þingmaður Borgfirð- 

inga talar um tekjur af kirkjum, þá þótti 

mjer gott, að hann hafði ekki dómkirkjuna 

á bak við eyiað, og að það hefur verið tóm 

ímyndun mín. En þó verð jeg að segja, að 

i jeg get ekki verið á sömu skoðun sem hann, 

að færa þær tekjur upp. í landsreikningun- 

nm bls. 148 eiu taldar upp eigi nema 7 

landskirkjur, en af þeim eru þó að eins 5, 

sein tekjur koma af. Möðruvallakirkja er í 

stór-skuld, svo engar líkur eru til, að frá 

henni koini nokkur eyrir á næsta fjárhags- 

tímabili. Meiri ástæða er til uð hækka hin- 

ar óvissu tekjur en þessar kirkjutekjur; jeg 

skal játa það; en nefndin vildi þó ekki gjöra 

það, einkum til þess að fara eptir hinni góðu 

reglu hins gamla framsögumanns, að setja 

eigi tekjurnar of hátt. Mig minnir, að hinn 

háttvirti þiiigmaður Borgfirðinga segði, að 

það væri móti stjórnarskránni aö hafa 6. gr. 

frumvarpsins svo orðaða, sem nefndin hef- 

ur gjört. Ef svo ert þá hefur stjórnin sjálf

6*
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breytt á móti stjórnarskránni í fjárlagafrum- 

varpinu 1875, 77 og 79 með því að hafa 

þar sömu niðurröðun. þingmaðurinn sagði 

og, að það væri brot á móti stórnarskránni, 

að breyta konungsúrskurði. Hefur þá hinn 

háttvirti þingmaður Borgfirðinga eigi gjört 

sig sjálfan sekan í líku broti? Er ekki fjár- 

lagafrumvarpið byggt á konungsúrskurði? 

Er fjárlagafrumvarpið nokkur lítilfjörlegur 

konungsúrskurður? Hinn háttvirti þing- 

maður Borgfirðinga hefur gjört sig sekan í 

því að breyla fjárlagafnitnvarpi stjómarinn- 

ar, og hann hefur gjört sig sekan í því, að 

nema burtu þessar gömlu 2000 kr., og hef- 

ur þá gjört sig sekan í tvöföldu broti móti 

konungsúrskurði. Ef konungur staðfestir 

niðurröðun 6. gr., þá er breytt fyrri kon- 

ungsúrskurði, því að staðfesting fjárlaganna 

er sannarlega fullt ígildi konungsúrskuiðar. 

Jeg skal svo ekki tala meira að sinni. Jeg 

hef álitið skyldu mína að svara hinum hátt- 

virta þingmanni Borgfirðinga, en með allri 

stillingu, eins og hann sjálfur talaði.

L a n d s h ö f ð i n g i n n : Hinn háttvirti þing-

maður Reykvíkinga tók það svo sterklega 

fram, að með konungsúrskurði 25. maí *;'e 

upphæð sú, er ræðir um (2000 kr.), d r e g i n  

f r á  árstillaginu, og verð jeg að leiða at- 

hygli hins háttvirta þingmanns að því, að 

þetta er misskilningur. Hann hlýtur að sjá, 

að þar sem árstillagið 1883 er enn ekki 

komið í gjalddaga, þá er það ekki sam- 

kvæmt rjettum hngsunarreglum að segja: 

upphæðin e r  dregin frá því. Jeg tek það 

upp aptur, að jeg sje ekki neitt- því til 

fyrirstöðu, að breyta þessari niðurskipun, 

sem hjer ræðir um, og skal jeg í því tilliti 

skírskota til þess, sem jeg áður gat um. 

I>að er sitt hvað, að breyta konungsúrskurði, 

til þess vantar alþiugi alla heimild, og að 

breyta niðurröðun Qárlagafrumvarpsins.

B e n e d í k t  S v e i n n o n :  Mjer hefur heyrzt \

það á ræðum sumra háttvirtra þingmanna, 

einkum hins háttvirta þingmanns Borg-1 

firðinga og þingmanns Reykvíkinga, að það I

væri nauðsynlegt, til þess að fá r j e t t a  hug- 

mynd um fjárhag landsins, að telja ekki 

tekjurnar o f  h á t t ,  og það væri s f o i ð i  fyrir 

landið, að telja þær of hátt, en þetta á þó, 

vænti jeg, ekki að innibinda í sjer, að það 

sje h a g u r  eða ábati fyrir landssjóðinn, að 

telja þær o f  l á g t .  Menn skyldu þó ímynda 

sjer, að ef það er skaði að telja tekjurnar 

of hátt, þá sje það á b n t i  að telja þær of 

lágt, eða e l s l t i  of hátt, því að, ef tekjurnar 

minnka við það, að telja þær of hátt, þá * 

hljóta þær líklega að vaxa við það, að telja 

þær of lágt, eða ekki of hátt. Jeg kann 

ekki «logík». ef þetta er ekki rjett «logík»; 

en Jeg get ekki ímyndað mjer, að þessi 

logík hinna heiðruðu þingmanna sje þó 

rjett, og það veit jeg, að nefndinni hefur 

aldrei dottið í hug, að láta fje landssjóðs- 

ins vaxa með því, að setja tölur einar á 

pappírinn, eins og hinn háttvirti þingmaður 

Reykvíkinga sagði, en hún hjelt, að fjeð 

mundi hvorki vaxa nje minnka við það, að 

telja Qe landssjóðs of lágt eða of hátt, eða 

það, sem ómögulegt er með áætlnn fyrir- 

fram, hvorki of hátt nje of lágt. En það 

er þó sannarlega ekki þýðingarlaust, að 

telja tekjurnar heldur of hátt, en of lágt, 

úr því hjer er um áætlun að ræða og 

maður getur ekki fyiirfram sjeð töluupp- 

hæðirnar alveg rjettar, heldur en í óskrif- 

aðri bók.

En þetta verður að vera innan 

vissra takmarka, þeirra takmarka, að út- 

gjaldabálkur frumvarpsins ekki sje byggður 

á því, sem umfram gdur verið talið. Tök- 

um dæmi og gjörum oss það ljóst. Margii 

hafa kvartað undan því, að illa sje talið 

fram til tíundar á íslandi, en sjeu nú 

tekjur af lausafjártíund settar heldur of 

hátt eptir tíundarframtalinu gamla, er það. 

óefað hvöt fyrir landsstjórnina, að ganga 

ríkt eptir, að rjett sje talið og allt goldið, 

sem landssjóðnum ber. En sjeu þær settar 

of lágt, þá getur landsstjórnin náttúrlega og
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skattheimtumennirnjr sagt við landssjóðinn 

og alþingi: þú þarft ekki, góðurinn minn, að 

ganga ríkara eptir, því að upphæðin, sem 

þú hefur tiltekið í fjárlögunum og þorað að 

áætla, er komin inn í landssjóðinn, og þegiðu 

svo! Svona fer eptir kenningu hinna hátt- 

virtu þingmanna Borgfirðinga og Reykvík- 

inga. Jeg get. heldnr eigi sagt, að ástæða 

sje til sökum fellis í vor að færa niður 1. 

tölul. 2. gr., því þó að eptir ræðu hins háttvirta 

þingmanns Reykvíkinga hafi kveðið r:imt að 

felli hjer á Suðurlandi í vor, sem jeg neita, 

þá get jeg borið vitni um það, að þar sem 

jeg þekki til norðanlands, sem er aðalhluti 

Islands, efast jeg um að nokkurntíma hafi 

fleira fje verið framfleytt að vordögum, en 

einmitt á þessu voriogeptir þennan víkings- 

vetur. J>etta sýnir þá þolrifin í Norölend- 

inga fjórðungi fram yfir Sunnlendinga. fað 

er að sönnu satt, að þetta sumar lítur illa 

út, og líkindi eru til að fjenaðui- fækki í 

haust; en hinn háttvirti þingmaður Borg- 

firðinga segir, að ekkert megi byggja á lög- 

um, sem ekki eru komin út. Hvcrnig getur 

hann þá byggt á útliti árlerðisins? Náttúr- 

unnar lög eru líka lög, sem standa í óskrifaðri 

bók, eins og fjárhagslög alþingis.en sá er mun- 

urinn, að árferðið er í d r o t H n s  hendi, og hann 

er máttugur og hefur nóg ráð til að afstýra 

öllum þessum gífurlega felli, sem þingmaður 

Borgfirðinga er svo hræddur við og telur 

alþinginu trú um að það eigi að byggja fjár- 

hagslögin 1882— 1883 á! Jæja! Látum það 

gott heita. Ef hinn hátivirti þingmaður 

Borgfirðinga getur komið moð óræka á œ t l u n ,  

jeg segi ekki reikning um, hvernig ár- 

ferðið verður, og hve mikill þessi ímyndaði 

fellir verður \ J ó n  Ó l a f s s o n :  himnabrjef!); já, 

ef hinn háttvirti þingmaður kemur með 

h i m n a b r j e f  fyrir þvi, hve mikill þessi fellir 

verður, þá er hægt að búa til fjárlög fyrir 

ísland 1882—1883 eptir grillum þingmanns 

Borgfirðinga. En jeg get sagt honum það 

með sanni, að jafnvel þótt lausafjeð í land-

inu fækki sem l/o part, getur lausafjárskatt- 

ur sá, sem nefndin hefur ráðgjört, haldizt. 

Jeg álasa ekki bændum fyrir tíundarsvik, 

því sú synd er eins og erfðasyndin, en þetta 

er þó sannmæli.

Hinn háttvirti þingmaður Reykvíkinga 

Iiofur misskilið orð hins háttvirta sessunautar 

mínj, 2. þingmanns Suður-Múlasýslu, og finn 

jeg mjer skylt að leiðrjetta það. Hinn hátt- 

virti þingmaður Reykvíkinga sagði, að hann 

hefði sagt, að það þyrfti að hækka tekjurnar 

til þess að fá útgjöldin, en það er ekki rjett 

hermt, því að hann sagði, að með þvi að 

nefndin hefði fjölgað brjefhirðingastöðum, 

mætti ætla að tekjurnar yxu, án þess að 

þingmaðurinn staðhæfði, að það yrði í s a m a  

hlutfalli; þetta sagði hinn háttvirti sessunaut- 

ur minn og ekkert annað, og af þessu 

og engu öðru má hinn háttvirti þing- 

maður Reykvíkinga draga ályktanir sír.- 

ar. Jeg skal enn taka eitt atriöi fram við- 

vikjandi síldarveiði Norðmanna. Af síld 

voiu útfluttar árið sem leið 106,000 tunnur, 

og greitt gjald af, en nefndin leggur ekki 

nema á 70,000 tunnur, og enn fremur ber 

þess að gæta, að nú stunda síldai veiði sjálf- 

sagt þrefalt fleiri en umliðið ár. Af þessu 

sjá menn berloga, að hinn háttvirti þing- 

maður Reykvíkinga hefur ekki byggtá rjettu, 

er hann sagði, að nefndin hefði farið of 

langt í þessu áætlunaratriði. En þar sem 

komið hefur fram júridiskur vafi um, 

hvort spítalagjald beri að greiða af síldar- 

veiöi Norðmanna, þá er það fjarskalega var- 

úðarvert fyrir þingið að láta skilja á sjer í 

fjárlögunum efa um, að gjaldið af síldarveið- 

inni muni gjaldast landssjóðnum, af því 

hann eigi ekki lögheimtingu á því. Slík 

kenning f y r i r  f r n m  er hættuleg kenniug, 

jafnvel á hinum dýrmætu vöruin þingmanns 

Borgfirðinga. Jeg skal að síðustu leyfa 

mjor að fara fáeinum orðum um hina marg- 

umþrættu 6. gr. Mjer liggur við að segja, 

að hinir háttvirtu þingmenn þræti þar um
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geitarhár, og það gegnir furðu, að hinn 

háttvirti þingmaður Borgfirðinga, sem er 

sannkallaður gimsteinn þingsins í mörgu til- : 

liti, skuli hafa verið að spreita sig á að i 

þrátta uno sjálft geitarhárið. fín jeg hygg, 

að þræta hans sje og ekki geitarhárslaus. í 

Hvað segir nú stjórnarskráin sjálf? Hún 

segir: «Með t e k j u m  s k u l  t e l j n  bæði hið fasta 

tillag og aukatillagið. ■> f>að hefur nefndin 

einmitt gjört, en hinn háttvirti þingmaður 

Borgfirðinga stingur upp á að telja það e l c k i  

með t e k j u n u m .  Svo stendur framvegis: «|>ó 

þannig, að g r e i ð a  skuli.» »Greiða» bendir 

hjer auðsjáanlega á ú t g j n l d a d á l k i n n ,  en 

<• telja» beudir á t e k j u d á l k i n n ,  öldungis eins og 

nefndin hcfur sett. Skilur nú nokkur maður 

eða þingmaður, að setning nefndarinnar sje : 

ekki eins rjett eins og skilningur þingmanns i 

Borgfirðinga ?

Jeg skal enn leyfa mjer að taka 

það fram, að það er rjettara að telja 

tekjurnar heldur of liátt, en of lágt,, því að 

það er hvöt fyrir skattheimtumennina og 

framkvæmdarvaldið að hafa sem beztar gætur 

á innheimtunni, að hún verði með sem bezt- 

um skilum. Hið U i g g e . f ' n n d i  þing íslend- 

inga má vara sig á, að hlaupa ekki eptir 

neinum kenningarþyt; upphæöir fjárlaganna 

verða aldrei rjettar, því þær eru og verða 

áætlun, og hið rjetta, tölulega hnitmiðaða 

rjetta verður hins komanda tíma, hins 

komanda alþingis að ákveða.

Einkur Kúld: Jeg verð að játa, aðjeg 

skil ekki logík hins háttvirta 2. þingmanns 

Norður-Múlasýslu. Hann vildi telja tekju- 

kallann heldur of háan til þess, að menn 

við það hvettust til að vera ríflegri í gjöld- 

unum. Heldur þingmaðurinn, að það sje 

nokkuð hægra fyiir raenn að boiga fvrir 

það, þó þeim sje ætlað að borga þriðjttngi 

meira, ef þeir yfir höfuð að lala geta ekki 

borgað sín gjöld? Jeg segi fyrir mitt leyti: 

jeg aðhyllist þó heldur breytingartillögurnar, 

þó þær hafi f'engið þungan dóm. Jeg skal

ekki fara að halda langri vörn uppi fyrir 

breytingartillögunum; þingmaður Borgfirð- 

inga hefur gjört það betur, en jeg get gjört 

það. Við byggjum á því, að lausafjárskatt- 

urinn lækki, enda gjörir nefndin sjálf ráð 

fyrir. að svo verði. Hinn heiðraði framsögu- 

maður kvaðst vera tilleiðanlegur að setja 

niður tekjuliðinn seinna árið, en gjörði

minna úr fellinum í vetur En það er sann-

arlega undarlegt, að hann skuli ekki taka

tillit til þeirra radda, sem heyrzt 

hafa í dag frá þingmannabekkjunum, sem 

margar hafa sannað hið mótsetta. Jeg 

veit, að í mörgum sýslum, bæði Hnappadals- 

sýslu, Skaptafellssýslu og Barðastrandarsýslu, 

hefur fje fallið til stórra muna í vetur. I 

síöast nefndri sýslu 800 fjár í einum fá- 

tækum hreppi, og er það þá ekki undarlegt, 

að heyra þessu mótmælt af mönnum, sem 

ekkert þekkja til í þessurn sýslum? J>að virð- 

ist vera alveg auðsætt, að tíund hlýtur að 

verða að mun minni 1883, ef til vill 

allt að helmingi, þegar litið er á það gras- 

leysis-ár, sein nú lítur út fyrir, og þá fjár- 

; fækkun, sem af því hlýtur að leiða. Menn 

i hafa revndar sagt, að tíundin mundi ekki 

minnka að ijettu hlutfalli við fellinn; og 

jeg skal ekki vera móti því, að talsverður 

undandráttur á tíund hafi átt sjer stað, eins 

og menn segja, en það get, jeg ekki sjeð, 

að undandrátturinn verði minni fyrir það, 

þó menn verði fátækari til að borga skatt- 

inn, heldur verður það gjaldandanum, sem 

við fellinn er orðinn efnaminni og á því ó- 

hægia með að greiða lausafjárskattinn, enn 

meiri hvöt til að draga undan tíundinni, 

svo skatturinn verði sem lægstur. f>ett.a 

vona jeg að 2. þingmaður Notður-Múlasýsltt 

viðnrkenni sem rjetta logík.

Spítalagjaldið segist nefndin hafa byggt 

á skvrslum; en sú áreiðanlegasta skýrsla, 

sem jeg hef fyrir mjer í þessu efni, er 

stjórnarfrumvarpið; þar er það talið að vera 

7000 kr.; allar aðrar skýrslur nm það, álít
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jeg vera teknar úr lausu lopti. fað hefur 

verið sagt, að óhætt sje. að setja þetta , 

gjald heldur hátt, því að útflutningsgjaldið 

bæti það upp. Nefndin segir þó sjálf á 4. ; 

bls., að hún taki það ekki til greina, og 

það gjörir hún alveg rjett, því að það heyr- ; 

ir undir annan lið. Landshöfðinginn hefur : 

sagt, að hann hafi engar skýrslur um þetta j 

spítalagjald, ep 2. þingmaður Suður-Múla- 

sýslu er allt af að berjast fyrir, hve hátt: 

þetta spítalalagjald af síld sje. En jeg verð j 

að segja, að jeg get ekki byggt á orðum j 

þingmannsins, eins og þau væru áreið- 

anleg skýrsla, er lægi hjer fyrir til sönnunar. ;

Að hve íniklu leyti gjald þetta er lögum í 

samkvæmt, skal jeg ekki tefja títn- ; 

ann með að tala um. 2. þing- : 

maður Norður-Múlasýslu sagði, að þetta j 

gjald af síldinni væri komið inn í landssjóð í 5., 

1883, en það er aðgætandi, að það gæti j  

orðið heimtað, svo framarlega sem ekki eru; 10. 

lög fyrir að heimta það aptur; og þar að ; 

auki: hvar er spítalagjald fyrir áiið 1883? 

það er ekkert til. |>ó jeg kynni ekki við orð 11. 

hins beiðraða þingmanns Keykvíkinga um ; 

að breyta fyrirsögninni, get jegþó ekki bet- ; 

ur skilið, en að henni yrði að brevta, ætti j  

þetta að gQta staðizt. Jeg hef skoðað þetta ; 12. 

mál eptir beztu sannfæringu. og get 

jeg ekki með nokkru móti sjeð, að sá dóm- 

ur, sem nefndin hefur fellt yfir breytiugar- 

tillögunum, sje sanngjarn. Aðrar breyting- 

artillögur eru svo varðar, að þær þurfa ekki 

minnar varnar við.

Síðan var gengið til atkvæða, og fjell 

atkvæðagreiðslan þannig:

1. g r .  Breytingartillaga nefndarinnar við

1. gr. var ekki borin undir atkvæði að 

sinni, þar eð þar var um breytilegar 

tölur að ræða.

2. g r .  Breytingartillaga nefndarinnar við 

upphaf 2. gr. af sömu ástæðu ekki 

heldur borin undir atkvæði að sinni.

1. tölul. Breytingartillaga Gríms Thomsens 

o. fl. felld með 15 atkvæðum gegn 5. 

BreytingartiIIaga Lárusar Blöndals o. 

fl. felld með 14 atkvæðum gegn 9. 

Töluliöurinn óbreyttur samþykktur með 

16 atkvæðum gegn 3.

2. tölul. Breytingartillaga nefndarinnar 

samþykkt með 20 atkvæöum.

Töluliður stjórnarfrumvarpsins þar með 

fallinn.

3. tölul. Breytingartillaga Gríms Thomsens 

o. fl. felld með 14 atkvæðum gegn 6. 

Töluliðurinn óbrevttur samþykktur með 

20 atkvæðum.

4. tölul. Breytingartillaga Gríms Thomseus 

o. fl. felld með l(i atkvæðum gegn 5. 

Töluliðurinn óbreyttur samþykktur með

19 atkvæðum.

6., 7., 8. og 9. töluliður óbreyttur sam- 

þykktur í einu bljóði.

BreytingartiIIaga nefndarinnar samþykkt, 

með 16 atkvæðnm gegn 3.

Töluliöur fi umvarpsins þar með fallinn. 

tölul. Breytingartillaga nefndarinnar 

samþykkt ir.eð 19 atkvæðum. 

Töluliðurinn þannig breyttur samþykkt- 

ur með 22 atkvæðum. 

tölul. Breytingartillaga Gríms Thomsens 

o. fl. felld með 17 atkvæðum gegn 4. 

Töluliðurinn óbreyttur samþykktur með

20 atkvæðum.

13. tölul. BreytingartiIIaga Gríms Thomsens 

o. fl. felld með 12 atkvæðum gegn 8. 

Töluliðurinn óbreyttur samþykktur með 

16 atkvæðum.

3. gr. Breytingartillaga nefndarinnar við 

upphaf 3. gr. var ekki borin undir at- 

kvæði að sinni.

1. tölul. Breytingartillaga nefndarinnar 

samþykkt með 18 atkvæðum. j 

Breytingartillaga Grims Thomsens o. fl. 

þar með fallin.

Töluliður frumvarpsins þar með fallinn.



2. tölul. Breytingartillatra nefndarinnar 

samþykkt án atkvæðagreiðslu. 

Breytingartillaga Iandshöfðingja satn- 

þykkt með 22 atkvæðum.

Töluliðurinn með áorðnnm breytingum 

samþykktur með 21 atkvæði.

3. tölul. Breytingartillaga nefndariunar 

samþykkt með 17 atkvæðum. 

Töluliðurinn þannig breyttur samþykkt- 

ur í einu hljóði.

4. tölul. BreytingartiIIaga Gríms Thomsens 

og tl. tekin aptur.

Töluliðtirinn óbreyttur saruþykktur í 

einu hljóði.

4. gr. Bieytingartillaga nefndarinnar sam- 

þykkt án atkvæðagreiðslu.

Greinin með áorðinni breytingu sam- 

þykkt í einu hljóði.

5. gr. Breytingartillögur nefndarinnar við

1. og 3. tölul. samþykktar án atkvæða. 

Greinin þannig breytt samþykkt í einu 

hljóði.

6. gr. Ný grein nefndarinnar samþykkt 

með 17 atkvæðum gegn 3.

(3. grein stjórnarfrumvarpsins þar með 

fallin.

F y rs t i k a f l i  frumvarpsins með á- 

orðnum breytingum samþykktur til 3. 

umræðu með 22 atkvæðum.

Á 41. fundi neðri deildarinnar var 2. 

urnræðu haldið áfram, og var þá ræddur 

fy rr i k a f li ú tg ja ld a b á lk s in s , 7.—

11. grein.

Framsögumaður: Jeg vil leyfa mjer

að fara nokkrum orðum um breytiugarat- 

kvæði fjárlaganefndarinnar, og er það þá 

fyrst, að við 8. gr. stjórnarfrumvarpsins, 9. 

gr. nefndarinDar, hefur nefndin gjört eina 

breytingu, nefnilega þá, að færa niður kostn- 

aðinn við yíirskoðun landsreikninganna um 

400 kr. Kostnaöur þessi á í raun og veru 

eigi að vera af skornum skammti, og leggur

nefndin það á þingsins vald, hvort það vill 

fallast á þessa breytingu eða eigi. En nið- 

urfærsluna byggði nefndin á sama grund- 

velli, sem nefndin á síðasta þingi, því að 

þá var þessi þóknun færð niður úr 2400 kr. 

niður í 1800 kr. því næst er 10. gr. nefnd- 

arinnar. f>ar hefur nefndin gjört eina breyt- 

ingu við A. 3. tölulið um þóknun fyrir um- 

boðslega endurskoðun. f>essi þóknun hefur 

áður verið 2000 kr., en í stjórnarfrumvarp- 

inn er stungið upp á 3000 kr., og þess 

vegna þótti nefndinni hæti legt að setja hana 

2500 kr. Við 10. gr. nefnaarinnar B. 3. 

tölulið, um kostnað til hegningarhúss og 

fangelsa, hafa nokkrir háttvirtir þingmenn 

komið fram með breytingartillögur, sem 

nefndin fær ekki skilið. í  athugsemdunum 

við stjórnarfrumvarpið eru þessar stærðir 

við 3. og 4. tölulið svo sundurliðaðar, að 

nefndin fær ekki skilið, að þann kostnað 

megi færa eins mikið niður, eins og liinir 

háttvirtu þingmenn vilja gjöra, nema uppá- 

stungumennirnir vilji binda kostnaðinn sama 

skilyrði sem á seinasta þingi, að ef fanga- 

talan hækkaði, mætti kostnaðurinn verða 

meiri. f>ar sem hinn hæstvirti landshöfð- 

ingi hefur stungið upp á að hækka bruna- 

bótagjaldið í 3. tölulið C., þá er ekkert á 

móti því, með því að fjölgun á húsum út- 

heimtir þennan viðauka, að það sje fært upp 

úr 950 kr. upp í 1100 kr. f á  er breyting- 

aratkvæði nokkurra háttvirtra þingmanna 

við C. 7. tölulið, um gjöld til vitans á Reykja- 

nesi, að þau verði lækkuð niður í 3000 kr. 

Nefndin fær að vísu ekki skilið, hverja gjalda- 

grein þeir vilja færa niður, því að reikning- 

urinn er sundurliðaður i athugasemdunum 

hjá stjórninni. En aptur er það, að næsta 

lítill er munurinn á þessu breytingaratkvæði 

og á uppástungu stjórnarinnar, og það litur 

út fyrir, að hinir háttvirtu þingmeun hafi 

komið fram með breytingaratkvæði sitt til 

þess að fá sljettari tölur. Við 1. tölulið 10. 

gr. stjórnarfrumv., 11. gr. nefndarinnar, um
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laun lækna er komin breytingarnppástunga 

frá hinum hæstyirta landshöfðingja, þar sem 

hann mælist til launaviðbóta handa lækuum. 

Nefndin getur ebki fallizt á þetta breyt- 

ingaratkvæði, fyrst og fremst af þeirri á- 

stæðu, að læknar hafa enga rjettarkröfu til 

þessa launauka samkvæmt 3. gr. í læknalög- 

unum ; enn fremur að þótt læknar hefðu til- 

kall til hærri launa eptir 3. málsgrein hinna 

almennu launalaga, er þeir ekki hafa, þá stoð- 

aðiþað harlalítið. Hjer er þá að eins um sann- 

girniskröfu að ræða, en hún virðist nefnd- 

inni hljóta að (alla niður, með því að öll 

hin nýju læknahjeruð eru þegar fullskipuð, 

og nóg læknaefni eru til, svo hin gömlu víð- 

lendu og örðugu, læknisumdæmin eru þegar 

eigi framar til, og þeir, sem hafa fengið þau 

með gömlu laununum, þeir halda þeim 

launaukum og jarðarafgjöldum, er þeir fengið 

hafa, þótt umdæmin hafí minnkað. Af þessu 

leiðir það, að engin sanngirnisástæða er til 

að veita þessa uppbót, úr því embætti þeirra 

eru eigi örðugri nje umfangsmeiri en hinna 

nýju lækna, er hafa minni laun. Nefndin 

vill ekki veita nein laun yfir lög fram, nema 

ef sjerleg sanngirnisástæða mælir með því, 

og er hún því mótfallin þessari breytingar- 

tillögu landshöfðingja. f»ví næst koma tals- 

verðar breytingartillögur frá nokkrum heiðr- 

uðum þingmönnum við 12. gr. nefndarinnarj 

1. tölulið, er hljóðar um kostnað við póst- 

flutninga. peir vilja færa kostnaðinn við 

póstflutningana talsveit niður. Stjörnar- 

frumvarpið hefur stungið upp á 4550 kr. 

hvort árið, en nefndin hefur lagt það til, að 

það væri aukið upp í 5050 kr. hvort árið, 

en þessir heiðruðu breytingarraenn bafa farið 

niður fyrir stjórnarfrumvarpið og stungið 

upp á 4310 kr. hvort árið. f>að að nefndin 

fer hærra en stjórnarfrumvarpið, er komið 

til af því, hversu mikill kostnaðurinn er. 

Fyrst eru laun póstmeistarans, og svo launa- 

viðbót hans, eða vilja þessir heiðruðu þing- 

menn taka hana frá honurn aptur. í  annan

stað er nauðsynlegt, að stofnaðir verði nýir 

póstafgreiðslustaðir og brjefhirðingastaðir, til 

þess að auka samgöngur; en samgöngur og 

póstmál eru eitt af þjóðmálefnum landsins. 

Nefndin er á gagnstæðri skoðun við hina 

heiðruðu þingmenn; hún hjelt jafnvel, 

að þetta tillag mundi ekki nægja um fjár- 

hagstímabilið. Við 2. tölul. 12. gr. um 

póstflutninga vilja þessir sömu heiðruðu þing- 

menn aptur á móti færa stjórnarfrumvarpið 

upp um 2000 kr. hvort árið, þannig að þess- 

um 2000 kr. skuli vera varið til gufubáts- 

ferða milli Beykjavíkur og Akranes. Nefndin 

veit nú ekki til, að neinn gufubátur sje hjer 

til, sem fenginn verði, og hyggur því, að 

þessar 2000 kr. muni vera eigi í negluna.

3. tölul. 12. gr. hefur nefndin fært upp um 

50 kr. hvort árið, handa brjefbera hjer í 

bænum. En hitt þykir nefndinni engin á- 

stæða til, að færa töluliðinn niður um 500 

kr. bæði árin til samans, eins og hinir sömu 

háttvirtu þingmenn vilja gjöra. fegar jeg 

hef minnzt á þær breytingaruppástungur, 

sem nefndin vill eigi fallast á, þá kem jeg 

nú til breytingartillögunnar við 10. gr. nefnd- 

arinnar C. 5, um gjald til vegabóta á fjall- 

vegum, að nokkrum hluta af fjallvegagjaldinu 

sje varið til að bæta sýsluvegi. pessari upp- 

ástungu er nefndin hlynnt að efninu til, en 

fjárveiting þessi er eigi samkvæm gildandi 

lögum, því að fje þetta er einungis ætlað til 

fjallvega; og þar sem nú nefndin hefur 

stungið upp á, að 2 vegfróðir menn skuli 

standa fyrir vegagjörðinni, þá er það of 

mikið að taka 6000 kr. af 20,000 kr., nema 

kostnaðurinn til hinna vegfróðu manna væri 

lagður að sínum hluta á þær 6000 kr., sem 

sýslunefndirnar ía af þessu Ije. Nefndin er 

með uppástungunni að efninu til, þótt hún 

ætli, að fjárveitingin sje eigi samkvæm lög- 

um.

I . a n d s h ö f ð i n g i : Jeg er hinni háttvirtu

nefnd þakklátur fyrir það, að hún stingur 

upp á að hækka þóknina handa hinum um-

7
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boðslega endurskoðunarmanni um 500 kr. 

árlega, þó að jeg samt sem áður álíti við- 

bót þá, sem frumvarpið, fer fram á, mjög 

sanngjarna, og helzt vilji mæla með því, að 

hin háttvirta deild samþykki hana. í  9. gr. 

stjórnarfrumvarpsins, 10. gr. hjá nefndinni, 

tölulið B. 3, til hegningarhússins og fang- 

elsanna, befur hin háttvirta nefnd ætlazt til 

að spara 130 kr., með því að færa upphæðina 

frá 4130 kr. niður í 4000 kr., og hefur 

leitt rök að því, að því er snertir 60 kr., 

þar sem hún segir, að hún hafí ekki getað 

fundið stoð í konungsúrskurði 28. febrúar 

1874 fyrir þóknun þeirri á 60 kr., er ætluð 

er lækninum. En þessi konungsúrskurður 

eða tilskipun um, hvernig út tekin skuli vera 

hegningarvinna í hegningarhúsinu í Reykja- 

vík, 28. febr. 1874 gjðrir í 21. gr. sinni bein- 

línis ráð fyrir því, að fastur læknir sje nauð- 

synlegur við þessa stofnun, og það er auð- 

sjeð, að kostnaðurinn við að tilkalla lækni 

við hvert einstakt tilfelli, þar sem þess þarf 

við, að við hafa læknisráð, mundi kosta 

hegningarhúsið meira en þessar 60 kr. árlega. 

Jeg verð að álíta, að fastur læknir sje 

nauðsynlegur við hegningarhúsið, enda þekki 

jeg ekki álíka stofnun, þar sem ekki er álitið 

nauðsynlegt að hafa fastan lækni, en sjálf- 

sagt með langt um hærri þóknun, en hjer 

er farið fram á, og skal jeg þess vegna 

biðja hina háttvirtu nefnd að taka þessa 

breytingaruppástungu aptur, eða hina hátt- 

virtu deild að samþykkja hana ekki.

Viðvíkjandi 9. gr. C. 1. skal jeg leyfa 

mjer að geta þess, að eins og lands- 

hagsskýrslur ekki hafa verið prentaðar í 

Stjórnartíðindunum B 1880 — enda var ekki 

veitt nema prentunarkostnaður á 24 arkir, 

sem prentaðar hafa verið á árinu — eins 

hefur á hinn bóginn þóknun fyrir það, að 

semja þessar skýrslur, sjálfsagt sparazt. Apt- 

ur á móti vona jeg, að út verði gefnar á 

þessu ári nokkrar arkir af landshagsskýrsl- 

um, og ef samþykkt verður breyting hinnar

háttvirtu nefndar um, að ákveða þóknuuina 

til 50 kr. fyrir samninguna og próflestur á 

örkina allt að 10 örkum ár hvert, skal jeg 

leggja drög til, að þetta arkatal verði prent- 

að ár hvert á fjárhagstímabilinu. — f»ó að 

jeg játi, að sanngjarnt sje, að móttakendur, 

en flestir þeirra eru, eins og kunnugt er, 

sveitarnefndir og hreppstjórar, greiði flutn- 

inginn sjálfir, er jeg hræddur um, að þessi 

breyting mæti meiri óánægju og mótspyrnu, 

en sparnaðurinn fyrir landssjóð 1—200 kr. 

(1879 eptir landsreikningnum 107kr.) nemur. 

f>að er snertir breytingaruppástungu hinnar 

háttvirtu nefndar við staflið C. 4. til efling- 

ar búnaði, og athugagrein þá, er nefndin 

hefur bætt við þennan staflið, að fjenu skuli 

úthluta milli sýslufjelaganna, öðrum helm- 

ingi eptir fólksfjölda, en hinum eptir jarðar- 

og lausafjárhundraðatali í sýslufjelagi hverju, 

gjöri jeg ráð fyrir, að meining þessarar at- 

hugasemdar eigi að vera sú, að landshöfð- 

inginn eins og hingað til útbýti fjenu eptir 

tillögum sýslunefndanna í stað amtsráðanna 

um allt land, og með þeirri upphæð í hverju 

sýslufjelagi, er samsvari hlutfalli því, er 

nefndin tekur til; og að landshöfðingi aug- 

lýsi við byrjun hvers árs, í hvaða hlutfalli 

fjenu verði útbýtt í hverri sýslu landsins, 

að svo miklu leyti að tillögur sýslunefndanna 

komi til hans innan ákveðins tíma, t. a. m. 

innan ágústmánaðarloka hvers árs, en að því 

fje, sem verður afgangs, útbýti hann án til- 

lits til sýsluskiptingarinnar til eflingar búnaði 

í öllu landinu. Jeg skal bæta því við, að 

úthlutunin milli sýslufjelaganna innbyrðis 

eigi að mínu áliti að vera með heilum töl- 

um t. a. m. 100 kr., og að bæta eigi upp 

þeirri sýslu, sem 1. árið á fjárhagstímabil- 

inu hafi fengið minna í tiltölu við annað 

sýslufjelag, 2. árið, og að öðru leyti, að 

landshöfðingjanum sje heimilt að leita álita 

búnaðarfjelaga landsins viðvíkjandi tillögum 

hlutaðeigandi sýslunefndar, þyki honum vafa- 

samt, hvort þær eigi að taka til greina —
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sje meining uppástungunnar þessi — og jeg 

skora á hina háttvirtu fjárlaganefnd, hvort 

jeg hafi skilið hana rjett — get jeg fallizt 

á hana. En jeg tek það upp aptur, jeg verð 

að álíta það nauðsynlegf, að útbýtingin sje 

gjörð af landshöíðingjanum eptir tillögum 

sýslunefnda, en ekki af sýslunefndunum 

sjálfum.
J>á skal jeg snúa mjer að tölul. C.

10. Af athugasemdunum við frumvarpið 

má sjá, að jeg hef óskað stærri fjárveiting- 

ar til ráðstöfunar til varnar móti sandfoki á 

jarðagózi landssjóðsins í Skaptafellssýslu, og 

jeg er enn þá á þeirri skoðun, að æskilegt sje 

að gjöra þessa tilraun, en samt sem áður 

ætla jeg ekki að mæla á móti breytingar- 

uppástungu hinnar háttvirtu nefndar við 

þennan staflið.

í>á kem jeg til 12. gr. Af því að 

spursmál var við 1. umræðu um viðbót þá, 

er jeg hef lagt til við nefndina að auka við 

laun póstafgreiðslumanna og brjefhirðingar- 

manna, skal jeg geta þess, að þessi launa- 

hækkun, eptir skýrslum þeim, er mjer bárnst

i júlímánuði þ. á. frá póstmeistaranuiu, má 

álíta alveg nauðsynlega til þess að koma í 

veg fyrir það, að margir þessara sýslunar- 

manna, og það hinir duglegustu þeirra, 

segðu þjónustu sinni lausri, ef þeim ekki 

veittist hæfileg launaviðbót, sem samsvarar 

þeirri aukningu á störfum þeirra, er hinar 

nýju aukapóstgöngur, sjerílagi með strand- 

siglingaskipinu, hafa haft í för með sjer.

þegar jeg nú er búinn að skýra frá 

skoðun minni á breytingaruppástungum 

hinnar háttvirtu nefndar, skal jeg fara fá- 

einum orðum um breytingartillögur mínar 

við þennan kafla frumvarpsins.

Við 9. gr., stafl. 0. 3., hef jeg stungið 

upp á, að hækka brunabótagjaldið fyrir 

ýmsar opinberar byggingar frá 950 kr. í 

1100 kr., hvort árið um sig, og er það til- 

gangurinn með þessari hækkun, að tryggja 

móti eldsvoða fangelsi þau, er byggð hafa 

verið fyrir kostnað hlutaðeigandi amts- 

jafnaðarsjóða, en samkvæmt lögum 2. nó- 

vember 1877, 1. gr., skal eptirleiðis greiða

kostnaðinn til viðurhalds þessara fanga- 

húsa úr landssjóði. f>ess vegna virðist vel 

til fallið að tryggja þessi hús á sama hátt 

og aðrar opinberar byggingar móti elds- 

voða. Brunabótagjaldið má áætla hjer um 

bil '/•2°/0, og öll þessi fangahús, sem sje í 

Stykkishólmi, ísafirði, Akureyri, Eskifirði 

og Vestmannaeyjum — en jeg gjöri ráð 

fyrir, að Iagafrumvarpið um sölu á fang- 

elsinu í Húsavík fái fram að ganga — má 

að mínu áliti hæfilega meta samtals 30000 

kr.; þess vegna hef jeg og leyft mjer að 

leita fjárveitingar á þessari viðbót 150 kr.

Við 1. umræðu leyfði jeg mjer að leiða 

rök að hinni breytingaruppástungu minni 

við 10. gr. 1. tölul., og vísaði jeg til yfir- 

lits hinnai háttvirtu nefndar, 19. tölul., en 

samkvæmt fyrirmælum ráðgjafans bar jeg 

þessi bónarbrjef undir álit hinnar háttvirtu 

nefndar; henni þóknaðist ekki, eins og sjá 

má af tillögum hennar á hinum tilvitnaða 

stað, að taka þessa tillögu mína til greina, 

og liinn háttvirti framsögumaður mælti nú 

ítarlega með þessum tillögum nefndarinnar, 

og því levfi jeg mjer nú að bera hana 

undir atkvæðagreiðslu hinnar háttvirtu 

deildar. Hlutaðeigandi læknar hafa, að á- 

liti stjórnarinnar, enga rjettarkröfu á þess- 

ari persónulegu launaviðbót, eins og sjá 

má af brjefi ráðgjafans frá 8. nóv. 1875 

(Stjórnartíð. B. 98. tölubl.); en aptur á 

móti hafa þeir hina mestu sanngirniskröfu 

á henni, því það er hinum háttvirtu þing- 

mönnum kunnugt, að það var ekki neinn 

ágreiningur á alþingi 1875 um það, að 

læknunum skyldi veita alveg hin sömu 

launakjör og öðrum embættismönnum þeim, 

er ræðir um í hinum almennu launalögum 

frá 15. okt. 1875, en það vildi svo óheppi- 

lega til, að lögin um skipun læknishjeraða 

voru samþykkt af báðum deildum áður en 

sú breyting komst á hinna almennu launa- 

laga 7. gr., 3. málsgrein, að þeir embættis- 

menn, er eptir eldri ákvörðunum hafa að- 

gang til að fá hærri embættislaun, en á- 

kveðið er í þessum lögum, skuli einkis í 

missa við þau, og þess vegna var álík

7*
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breyting ekki gjörð í læknalögunum, en 

það getur ekki leikið neinn vafi á því, að 

það var meining alþingis, að læknar skyldu 

sæta hinum sömu kjörum og hinir aðrir 

embættismenn landsins. Að svo miklu 

leyti sem hin háttvirta nefnd bendir til 

«hins nafnkunna» frumvarps 1862-63 

skaljeg við þennan tölulið að eins taka það 

fram, að eldri ákvarðanir þær, er giltu 

fyrir þessa embættismenn, eins og segir í 

launalögunum 15. okt. 1875, vafaiaust voru 

þær, sem þetta frumrarp á inni að halda, 

því þetta var einmitt sú eldri ákrörðun, er 

var í fullu gildi, og sem veitingarvaldið á- 

leit sig skuldbundið við, þá er þeir voru 

skipaðir í hlutaðeigandi embætti.

G u ð m u n d u r  E i n a r s s o n : Jeg vildi að

eins skýra eitt atriði, sem hinn háttvirti 

framsögumaður tók fram, og væntist þess, 

að tillaga mín og nokkurra annara heiðr- 

aðra þingmanna undir 9. gr. C. 5, að taka 

6000 kr. til sýsluvegabóta, en veija 14000 

kr. til fjallvega, kæmi í bága við vegabóta- 

lögin. pá vil jeg benda á, að vjer uppá- 

stungumenn höfum strykað út «til fjallvega», 

svo nú eru komnar fram tvær sjerstakar 

tillögur, sem standa í engu sambandi og 

geta því eigi komið í bága rið gildandi lög. 

f>etta tvennt er sjálfstætt hvað fyrir sig, og 

má ekki blanda því neitt saman. J>að er 

annars mjög óskemmtilegt að koma ofan 

af góðum fjallvegi, t. a. m. Bröttubrekku 

eða Holtavörðuveginum niður á veg til 

byggða, sem varla er fær. f>ess vegna vild- 

um við með þessu styrkja sýsluvegina, því það 

er fyrirsjáanlegt, að þeir komast aldrei 

áfram, svo í lagi sje, með þeim fjárafla, sem 

þeim er ætlaður.

H a l l d ó r  K r .  F r i ð r i k u o n : pað er ým-

islegt, sem jeg hef að athuga við uppá- 

stungur nefndarinnar; kem jeg þá fyrst til

8. gr. |>að er undarleg ósamkvæmni hjá 

formanni nefndarinnar, að samþykkja ein- 

hverja ákvörðun 1879, en vilja nú fella hana 

burtu aptur. J>etta Iýsir óhappalegu stað- 

festuleysi, sem, ef til vill, gjörir minna til í 

þessu atriði, en sem gæti orðið sannarlega

óheppilegt fyrir landið, ef sro ræri opt að 

farið, að skoðun þingmanna ætti eigi rið 

meiri rök að styðjast en sro, að þeir þætt.- 

ust geta breytt sannfæiingu sinni hvað ept- 

ir annað, svo að hún væri aldrci stöðug. 

f>á verð jeg að minnast á 9. gr. stjórnar- 

frumvarpsins, eða 10. gr. nefndarinnar, um 

laun endurskoðara hinna umboðslegu reikn- 

inga. Nefndin hefur fallizt á, að hækka 

laun þessa manns. En jeg veið að segja, 

að mjer þykir undarlegt, þegar einhver hef-

ur fyrir 1 eða 2 árum sótt um embætti með

tilteknum launum, að hann þá komi þegar 

á næsta ári, og biðji um hækkun á launum 

sínum. Mjer finnst hann ætti að sitja við 

sín laun fyrst umsinn; einkum þegar ann- 

ar maður hefur boðizt til að taka að sjer 

starfið fyrir sama kaup. Jeg vil engan

veginn neita því, sem sagt hefur verið, að 

þetta sje allstarfamikið, og launin sjeu með 

minnsta móti, en það er ekkert rjettlæti, að 

hakka laun þessa manns, en neita þeim

mönnum um hækkun lanna, sein reyndar 

ekki með ströngum lagarjetti, en þó með allri 

sanngirni geta krafizt að fá launaviðbót, eins 

og er um þá 5 lækna, sem nefndin vill neita 

um alla launahækkun þrátt fvrir það, þótt 

þeim hafi að upphafi verið gefin von um þessa 

hækkun. Allt þetta fje, sem nefndin vill 

verja til útgáfu stjórnartiðindanna, það get- 

ur vel verið, að því sje vel varið, en jeg 

ætla, að það sje nóg, sem áður var, og það 

sje nógur tími til, að auka þessi gjöld, þeg- 

ar eitthvert sýnishorn er komið af lands- 

hagsskýrslum þeim, sem ætlazt er til að 

stjóinartíðindin hafi inni að halda. Yiðvíkj- 

andi launum póstafgieiðslumanna er jeg 

með nefndinni; það er vafalaust áríðandi 

fyrir landið, að greiða samgöngurnar, og 

fjölga bæði póstafgreiðslumönnum og brjef- 

hirðingarstöðum, en við það eykst að sjálf- 

sögðu kostnaðurinn nokkuð, og jeg veil, að 

það er satt, að sumir hafa afsagt að vera 

lerigur póstafgreiðslumenn fyrir þau laun, 

sem þeir nú hafa. Jeg sje því ekkert móti 

því, að stjórnin fái nokkurt fje til umráða í 

þessum tilgangi, í þeirri von og trausti, að
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hún reyni til að fá bonum framgengt sem 

kostnaðarminnst að auðið er. En fyrst 

nefndin vill greiða samgöngur, kemur vel 

við uppáslungan um bætur á sýsluvegum; 

og það getur aldrei verið móti lögum, að 

styrkja að endurbótum á sýsluvegum, því að 

þótt einhver sjóður eigi að rjettu lagi að 

bera einhvern kostiiað, þá getur aldrei verið 

móti lögum að styrkja hann til að bera 

þennan kostnað. Orðin: «að helmingi»

hefðu ef til vill mátt falia burt, en hvað 

sem er um það, vona jeg að nefndin v-'rði 

þessu hlynnt.

Framsögumaður talaði um, að þær 

14000 kr., sem ætlaðar eru til vegabóta, 

mundu lítt hrökkva til, ef þeir hinir vegfróðu 

menn, sem stungið er upp á að fengnir 

verði, ættu að vera kostaðir af þeim, og er 

jeg honum alveg samdóma um það, jeg er 

meira að segja hræddur uui, að 2000 kr. 

mundu lítið hrökkva, ef yjer ættum að fá 

vegfróða menn, sem að nokktu gagni væru. 

Vjer megum ekki miða laun slíkra manna 

við þau Iaun, sem embættismennirnir fá hjer 

á íslandi. J>ar að auki, eigi að halda fast 

við þessa vegfróðu menn, þá er ekki til 

neins að taka 2 að eins; það þarf fleivi, og 

þá fer nú að verða meiri þörf á að leggja 

meira fje til; þvi er ráðlegast, annaðhvort 

að hækka tillagið ei'ia fella þessa ákvörðun 

alveg burtu. Jeg vona að síðustu, að við- 

aukatillagan um sýsluvegina nái fram að 

ganga, því að það er kunnugt, að umbótun- 

um á sýsluvegum hefur mii'iað harðla lítið 

áfram hingað til, eins og þingmaður Dala- 

mantia tók fram. J>að er ekki skemmtilegt, 

að fara ttm slíkar vegaleysur í byggðum, að 

varla verður komizt áfram. J>að er og til 

gagns fyrir hið opinbera, að bæta þessa vegi, 

bæði vegna póstferðanna og annars. p>að 

er og eigi vegurinn á Holtavörðuheiði sjálfii 

eða fjallvegurinn sjálfur, sem bættur hefur 

verið, heldur hefttr umbótum verið haldið 

áfram nokkuð á þeim vegi, sem má heita 

byggðarvegur; svo að þetta er eigi eins 

dæmi. J>að er ekki svo, að jeg lasti þotta, 

þvert á móti, það er með öllu nauðsynlegt.

Framsögumaður: Jeg kann h in u m  heiðr- 

aða þingmanni Dalamanna þakkir fyrir at- 

hugas3md  hans. f>að er alveg satt, að þessi 

breyttng kemur ekki í bága við vegabótalögin. 

f>að, sem jeg því óttast fyrir, er einungis 

það, að fjeð verði of lítið. en jeg vona, að 

nefndin geti komið sjer saman við hina 

heiðruðu uppástungumenn. Nefndin verður 

að ha lda fast við, að það sje nauðsynlegt að fá 

vana veggjörðarmenn, ekki neina vegmeist- 

ara, heldur  menn, sem eru vanir vegagjörð- 

um, og sem þekkja til líks loptslags og 

landslags, eins og hjer á landi á sjer stað. 

Jeg sje, að kostnaðurinn við þessa vegfróðu 

menn fellur að nokkru leyti á sýslusjóðinn, 

þar sem tekið er til, að styrkja skuli sýslu- 

sjóðina «að helmingi»; en þetta er ekki vel 

nákvæmlega orðað. Fyrir breytingunni við 

C. 10. tölul. hefur nefndin gjört grein í at- 

h uga sem dum  sínum að miklu leyti.  Breyt- 

ing nefndarinnar er talsverð, þar sern hún 

veit i r  að eins 2,500 kr. i stað 17,500 kr. 

Nefndinni þótti upphæðin 13000 kr.til sand- 

foksins næstum út í loptið, meðan engin 

reynsla er fengin um það, •hvern árangur 

slíkt fyrirtæki mundi bera. í raun rjettri 

er og fjárveiting þessi ekki annað en lieim- 

ild til lánveitingar, eða á eigi að vera ann- 

að. Ef landsetar þessir þar á móti vilja 

biðja um lán gegn skuldbinding til þessa 

fyrirtækis, getur ekkert verið móti því, að 

þeir fái lánið, svo enginn er með þessum 

tillögum nefndarinnar útilokaður, en þessari 

fjárveiting er að eins synjað um upptöku á 

fjárlögin. Nefndin vonar, að hin háttvirta 

deild og þingmaður Vestur-Skaptfellinga sje 

samdóma sjer um, að 2500 kr. sje næg fjár- 

veiting til móts við helming kostnaðar frá 

landsetunum til að veita burt Hafursá.

Ö l a f u r  Páhson: Jeg stend upp af því, 

að mjer finnst nefndinni hafa verið mislagð- 

ar hendur í meðferðinni á 10. gr. C. tölulið

10. |>ær 17500 kr.. sem stjórnarfrumvarpið 

stingur upp á, koma ekki Hafursá við, nema 

4500 kr., en nú kemur nefndin með að veita 

ekkert fje annað en til þess að veita Hafursá 

2500 kr. Jeg skal ekkert um það segja,
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hvort 2500 kr. er nægt fje til þessa, en jeg 

tek það fram, eins og jeg hef gjört áður, að 

þessar þjóðjarðir: Ketilstaðir, Skeiðflötur og 

Hryggir eru að eyðileggjast og eins getur jörð- 

in Hvoll gjört það líka, sem er landsins eign. 

farna sjá allir hver skaði það er, að ekkert 

er við gjört. Tún og engjar skemraast og eyði- 

leggjast og afgjald af þeim jörðum, sem bein- 

línis eru í veði, mun nema 363 kr. 32 a. Jeg 

veit nú ekki, hvort það er rjett, að láta 

landssjóð missa þetta fje, en jeg vil ekki 

stuðla til þess. Jeg skal láta það á deild- 

arinnar valdi, hve mikið fje hún vill veita 

til þess að koma í veg fyrir þetta mikils- 

varðandi fjártjón fyrir landssjóð. Jeg leyfi 

mjer að geta þess, að ábúendurnir hafa staðið 

í að veita Hafursá nú í 3 ár, misst meira 

og minna af heyi árlega, og mikið tekið af 

slægjum og högum. fó  -hafa þeir orðið að 

gjalda fullt eptirgjald, þó uni hafi verið sótt, 

að þeir fengju gjaldlinun, svo jeg verð að á- 

líta, að þeir hafi lagt allt sitt til, að reyna 

að afvenda ánni, og verð að álíta, að þeir 

sjeu fyrir fram búnir að leggja nokkurn skerf 

af því, er nefndin stingur upp á að þeir eigi 

að gjöra á móts við þessar 2500 kr., er hún 

hefur stungið upp á að lagt væri til veiting- 

ar árinnar.

I A r u s  B l ö n d a l : Jeg hafði i cyndar

beðið um orðið, áður en hinn háttvirti 1. 

þingraaður Eyfirðinga tók til máls, en þar 

sem undirtektir hans undir breytingarat- 

kvæði roitt um 9. gr. C. 5 eru þannig, að 

hann er samþykkur uppástungunni, þá hef 

jeg eigi ástæðu til að tala frekar um það. 

En af því að jeg stóð upp, þá vil jeg leiða 

athygli bins báttvirta franisögumanns að 

breytingartillögu hins hæstvirta landshöfð- 

ingja viðvíkjandi 11. gr. nefndarálitsins. 

Hann skýrði greinilega frá, að bænar- 

skrárnar frá hjeraðslæknunum væru byggð- 

ar á jafnrjetti og sanngirni; svo fögur orð, 

eins og •<jafnrjetti■> og «sanngirni» eiga að 

vera í heiðri, og hinir háttvirtu þitigmenn 

eiga ekki að ríghalda sjer við kaldan laga- 

bókstaf, til þess að komast hjá að greiða 

þau gjöld, sem sanngirni og jafnrjetti

heimta. Jeg vona því, að hin háttvirta 

deild samþykki þessa tillögu hins hæstvirta 

landshöfðingja, og það því fremur, sem jeg 

sje í athugasemdunum við 9. gr. B. 1., að 

nefndin hefur farið í aðra stefnu en þingið

1879, og látið sannfærast. Yfir höfuð álít 

jeg það rjetta reglu, að fylgja jafnrjetti og 

sanngirni, en það hygg jeg, að þingið 1879 

hafi eigi gjört. En viðvíkjandi 9. gr. C. 4. 

þætti mjer æskilegt, að hinn háttvirti 

framsögumaður vildi svara áskorun hins 

hæstvirta landshöfðingja um það, hvort 

landshöfðinginn hefði skilið rjeft ræðu fram- 

sögumannsins, því að jeg ér því hlynntur, að 

úthlutunin fari eptir tillögum sýslunefndanna.

Framsögumaður: Jeg gleymdi að

svara hinum hæstvirta landshöfðingja um 

skilninginn á 9. gr. C. 4., og skal .jeg nú 

gjöra það, því fremur sem hinn háttvirti 

1. þingmaður Húnvetninga æskti þess. 

Jeg held, að skilningur okkar á greininni 

sje hjer um bil hinn sami. f>að er mein- 

ing nefndarinnar, að landshöfðinginn hafi 

hin sömu yfirráð yfir fje þessu sem áður, 

er það gekk til amtsráða og búnaðarskóla, 

þótt það nú gangi til sýslunefnda. Lands- 

höfðinginn úthlutar því eptir tillögum sýslu- 

nefnda, svo sýslunefndirnar koma hjer í 

stað amtsráðanna. f>að væri æskilegt og 

nauðsynlegt, að skýrsla kæmi um það fyrir- 

fram í Stjórnartíðindunum, hve mikið Qe 

hver sýsla geti fengið ráð yfir. En þar 

sem hinn hæstvirti landshöfðingi vill út- 

hluta því fje, sem afgangs veiður árlega, 

þá er jeg honum ekki samdóma, heldur 

skoða jeg svo, að þótt að eitthvað verði 

eptir hið fyrra ár fjárhagstímabilsins, þá 

megi greiða það út síðara árið. íln ef 

sýslufjelögin benda ekki á fyrirtæki í sín- 

um sýslum, sem landshöfðinginn getur 

fallizt á, þá er honum rjett að úthluta eigi 

fjenu. Jeg vil gefa sýslufjelögunum, eins 

og áður amtsráðunum, tækifæri og rjett til 

að koma fram með tillögur sínar um fjár- 

tillögin. í  annan stað er það, að fje þessu 

ætli eigi að eins að vera varið til jarða- 

bóta og garðyrkju, heldur og til að efla
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allan búnað, og tel jeg þar með sjávarút- 

veginn. Hvað brunabótagjaldið snertir, þá 

er nefndin samþykk hinum hæstvirta lands- 

höfðingja um að hækka það. Viðvíkjandi

9. gr. C. 10. tölul., um ráðstafanir til 

burtveitingar Hafursár, þá gat hinn hátt- 

virti þingmaður Vestur-Skaptfellinga þess, 

að stungið hefði verið upp á 4500 kr. til 

þessa, en óríst væri, að það yrði nóg. 

Ætlast þá hinn háttrirti þingmaður til, að 

nefndin veiti það fje, sem nægi? Á ekki 

að nefna einhrerja tölu ? Ef sro er, sem 

jeg hygg sjálfsagt, ætli sú tala verði þá 

eigi vissust, sem fer næst því, sem búfræð- 

ingurinn segirP Að vísu vildi stjórnin láta 

veita til þessa 4500 kr., en þó með því 

skilyrði, að hæfilegur samningur væri gjöið- 

ur við landsetana á þessum jörðum að taka 

þátt í kostnaðinum. En nefndinni fannst 

áríðandi, að þetta væri fastlega ákveðíð, og 

rjett væri, að landssjóður og leiguliðar legðu 

til sinn helminginn hvor þeirra.

Grinmr Thomsen: J>ó að jeg hafi litla 

von um, að breytingaratkræðuxn mínum verði 

framgengt, þá er mjer skylt að færa ástæður 

fyrir þeim. fað er þá fyrst breytingaratkvæði 

mitt og annara heiðraðra þingmanna við 9. 

gr. A. 3. tölul., um þóknun fyrir hina um- 

boðslegu endurskoðun. Til þess vill nefnd- 

in veita 2500 kr., en jeg vil eigi fara svo 

langt, og því hef jeg stungið upp á 2000 

kr. Fyrst þegar endurskoðunip kom inn í 

landið, þá var kostnaðurinn við endurskoðun 

landsreikninganna 1200 kr., og fyrir jarða- 

bókarsjóðsreikninginn 400 kr. ; og sá. sem 

þá hefði endurskoðunina á hendi, óskaði 

ekki uppbótar, og hafði þó jarðabókarsjóðinn 

með. f>egar menn hafa beztu völ á mönn- 

um, sem vilja taka að sjer endurskoðunina 

fyrir minna, en hin háttvirta nefnd hefur 

stungið upp á, verð jeg að álíta, að breyt- 

ingaratkvæði hennar og stjórnarfrumvarpsins 

sjeu ástæðulaus, og álít jeg 2000 kr. nóg 

fyrir það verk, því að nú er að eins um 

reikninga fyrir hvert fjárhagstímabil að 

ræða, en áður varð endurskoðarinn og að 

endurskoða gamla reikninga, og var honum j

þá að eins launað með 1600 kr. alls. Jeg

get ekki skilið, að hin báttvirta nefnd, sem 

stundum er svo sparsöm, skuli í þessu

eina atriði vilja leggja svo ríflega til;

það getur rerið, að hún hafi ástæður fyrir 

sig að bera, sem þingið eigi sjer, en gaman 

væri að fá að vita þær, þvi að uppástungan 

er, eins og hún liggur fyrir, ástæðulaus. J>á 

kemur því næst breytingarnppástunga mín, 

við 10. gr. B. 3. tölul. um kostnað til

hegningarhúss og fangelsa. Jeg vil halda 

mjer við reynsluna og fara eptir því, sem 

brúkað hefur verið árið 1879; það var eigi 

nema 2370 kr. 19 a.; þvf á þá að setjaþann 

kostnað upp fyrir 3000 kr., einkum þar er 

nú er komið frumvarp um að selja eitt af 

fangabúsunum. Jeg get eigi sjeð annað, en 

að 3000 kr. hvort árið megi nægja, því að 

það eru þó nokkrar krónur fram yfir það, 

sem áður hefur verið nægilegt. Jeg vil

því leyfa mjer að skora á nefndina að

viðhafa alla þá sparsemi á landsins fje, sem 

framsögumaður nefndarinnar er svo þjóð- 

frægur fyrir, láti hann nú sjá, að hann eigi 

lof sitt. f>á er næst breytingaruppástunga

mín við 10. gr. B. 4. tölul. um önnur út-

gjöld, og þar fer jeg fram á það, sem þessi 

útgjöld hlupu árið 1879, og verð jeg að á- 

líta, að það hljóti að vera nóg, einkum þar- 

eð á að selja eitt fangahúsið, því að 

þá þarf minna að leggja til viðurhalds 

fangahúsanna, er eitt fangahúsið gengur frá. 

Einnig vil jeg geta þess, að þar sem á bls. 

13. í nefndarálitinu stendur, að meðal 

gjalda bins fyrverandi dómsmálasjóðs finnist 

eigi getið þeirra 60 kr„ sem ætlaðar eru 

sendiboðanum víð yfirrjettinn, þá er það eðli- 

legast og rjettast, að öll þau gjöld, sem 

áður hafa hvílt á dómsmálasjóðnum, hvíli 

einnig nú á þeim, sem hafa eignir hans. 

En að þau áður hvíldu á dómsmálasjóðnum, 

það getur nefndin lesið sjer til í áætlun um 

tekjur og gjöld landsins 1874, athugasemd- 

ir bls. 27. Sömuleiðis hef jeg leyft mjer að 

koma fram með breytingu við 10. gr. C. 7. 

tölul., um vitagjald. pað er að eins lítil 

breyting, »em jeg fer fram á, 100 kr. hvort
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árið, en í henni liggur það, að það er svar frá 

minni hálfu upp á það, hvernig því fje, sem 

lagt hefur verið til vitans, hefur verið varið 

af landsstjórninni. Fyrst var vitanum lagt 

til fje, og það heldur rífiega, og svo í auka- 

fjárlögunum fje, sem átti að duga til vors

1880, en er reikningurinn kom, þá var búið 

að brúka meira; því vil jeg segja það, að 

þegar maður sjer örlæti stjórnarinnar á op- 

inberu fje, þá er það skylda þingins að balda 

í skildinginn sem mest, Jeg get ekki sjeð, 

að það sje rjett, að gjaldið hækki árlega með 

aukafjárveitinguin, og því virðist mjer ástæða 

til að fara bægt í sakirnar; það sýnir sig 

oinhveintíma, hver segir satt, sá sem vill 

spara, eða sá, sem viil fylgja stjórninni í ör- 

lætinu. f á  kemur enn breytingaratkvæði 

frá mjer og fleirum, fróðlegt i formi, 

bæði fyrir nefndina og þingdeildina, við

1. tölul. 11. gr., um laun til póst- 

stjórnarinnar. Hvernig stendur á því, að 

hinn háttvirti framsögumaður spyr mig, 

hvort jeg meini, að jeg vilji taka af póst- 

meistaranum skrifstofufjárviðbótina (400kr.), 

sem hann fjekk í hitt eð fyrraí' Jeg senai 

honum spurninguna aptur. Hvað segir hin 

háttvirta nefnd til þess, að hún hefur dreg- 

ið út úr athugasemdunum við 12.gr., að af 

cöðruro gjöldum» skuli taka 400 kr. í rit- 

laun handa póstmeistaranum ? Jeg \erð að 

skilja þetta svo, að hin háttvirta fjárlaga- 

nefnd vilji spara þessar 400 kr., sem póst- 

meistarinn fjekk í hitt eð fyrra, en ef þess- 

ar 400 kr. standa eigi í fjárlögunum, þá er 

engin heimild til þess að hann fái þær ept- 

irleiðis. Hinn hæstvirti. landshöfðingi má 

vita það, að athugasemdirnar í fjárlögunum 

eru ekki alveg þýðingarlausar, þvi að ritfje 

póstmeistarans væri heimildarlaust útgjald, 

ef þessa útgjalds er eigi getið í athuga- 

semdunum; jeg vona, að öllum hinum hátt- 

virtu þingmönnum sje það ljóst, að þegar 

einhver gjöld eru ákveðin fyrír lengri tíma, 

þá er nauðsynlegt, að athugasemd sje um 

það í fjárlögunum, en ekki utan þeirra. 

Hin háttvirta nefnd og hinn háttvirti fram- 

sögumaður mega vita það, að jeg hef ekki

komið fram með þetta breytingaratkvæði 

af þvi, að jeg hafi búizt við, að það mundi 

fá framgang, heldur til þess að sýna fram 

á, að til þess að sá maður, sem á að fá 

fjeð, fái það, þá þarf að gjöra athugasemd 

við þennan tölulið 12. gr. f>á er við 2. 

tölul. 12. gr. breytingaratkvæði frá mjer og 

öðrum háttvirtum þingmönnum um að 

hækka póstflutningsgjaldið um 2000 kr. frá 

11000 kr. upp í 13000 kr. þetta mál er 

nú orðið gamalt; það er síðan 1848, og 

eru því 33 ár, síðan menn fóru fyrst að 

reyna að koma gufubátsferðum á um Faxa- 

ílóa, einkum vegna póstflutninga, og reyndu 

að fá lán til þess hjá stjórninní. Síðan Iá 

þetta mál í dái til 1878 og 1879. Sýslu- 

fundir í Borgailjarðarsýslu og Mýrasýslu 

gjöiðu nákvæmt reikningsyfirlit yfir flutn- 

inginn, sem mundi verða árlega, ef gufu- 

bátur kæmist á, og kostnaðinn við hann, 

og komust að þeirri niðurstöðu, að það 

mundi verða miklu ódýrara, en eins og 

nú er ástatt. Nú hafa póstarnir eigi leyfi 

til að faia sjóveg upp á Akranes, heldur 

eru þeir skyldaðir til að fara landveg, og 

það tekur upp 5 dnga tíma hjeðan og á 

Akianes, 2xk dag hverja Ieið; dagarnir i 

hveni póstferð fiam og aptur eru 26, en 

ferðirnar 8, og kostnaðuiinn við hvcrja ferð 

220 kr., og fyrir þær allar 1760 kr.; svo 

að sparnaðurinn með því að hafa gufubát- 

inn til póstflutninganna upp á Akranes 

verður upp og ofan fyrir hverja ferð 36 kr., 

og þar að auki verður hver hestur að 

minnsta kosti 10 kr. ódýrari.

f>ó að jeg sje sjálfur í vafa um, hvort 

þingið vilji veita þessar 2000 kr. til gufu- 

bátsferðanna, þá hef jeg þó eptir ósk kjós- 

enda minna leyft mjer að bera það mál 

fram fyrir hina háttvirtu deild, og vona, 

að hún sýni þessu fyrirtæki eins mikinn 

velvilja fyrir það, þó að það sje sunnlenzkt. 

pá kem jeg að 10 gr. C. 11. tölulið, þar 

sem hin háttvirta nefnd hefur í stað upp- 

hæðarstjórnarfrumvarpsins aðeinsstungið upp 

á 2500 kr. til burtveitingar Hafursár í Mýr- 

dal. Hinn háttvirti þingmaður Vestur-Skapt-
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fellinga befur tekiö það fram um þetta at- 

riði, sem þörf var á, en jeg vil leyfa mjer 

að bæta því við, að í athugasemdunum við 

stjórnarfrumvarpið er farið fram á að veita 

fje til að teppa sandfok það, er hætt er við 

að leggi Síðuna í eyði, ef eigi er komið i 

veg fyrir það, en þar eru margar góðar 

klaustuijarðir og skal jeg telja þær upp. 

Beztu jarðirnar eru Kirkjubæjarklaustur og 

Geirland, og þess utau Hæðagarður, Breiða- 

bólsstaður, Prestsbakki, Neðri-Mörk, Ytri- 

Tunga, Eystri-Tunga, Ásgarður, Kárstaðir 

og Hátún.

í  athugasemdunum við stjórnarfrumvarpið 

er það land, sem gjört er ráð fyrir að megi 

rækta svo, að þar geti vaxið melur eða þá 

orðið graslendi, talið frá 450—600 dagsláttur, 

en það er eigi gott að segja, hvort þetta 

fyrirtæki beppnast eða hvort fleð verði 

nægilegt. En fyrst að þingið hefur áður veitt 

íje til vatnsveitinga fyrir norðan, og hikaði 

ekki við það, þá má eins búast við, að það 

vilji styðja þetta fyrirtæki, en sá er munur- 

inn, að nú blæs hann á sunnan, en eigi á 

norðan. Hin háttvirta nefnd á ekki sjerstak- 

lega að styðja einstaka landsfjórðunga; það 

fer eigi ve) á því, og mun mælast illa fyrir. 

HvaJ viðvíkur 10. gr. 0. 4., þar sem hin 

háttvirta nefnd hefur veitt 15,000 kr. hvort 

árið til að efla búnað, þá er því íje vel varið, 

og jeg get ekki skilið, hvers vegna hin bátt- 

virta nefnd hefur viljað binda það þeirri at- 

hugasemd, sem bún hefur sett um, að fjenu 

skuli verða varið af sýslunefndunum, og ekki 

eins og ákveðið var 1879. Búnaðarfjelögin eru 

fleiri en eitt, því þau eru bæði í suðuramt- 

inu, vesturamtinu og norðuramtinu; það 

verður því torvelt fyiir sýslufjelögin að skipta 

þessu fje meðal margra fjelaga, sem ná yfir 

fleiri sýslur, og jeg get því eigi gefið þessari 

breytingu hinnar háttvirtu nefndar atkvæði 

mitt.

T r y g g v i  G u n n a r s s o n :  Eins og binn

háttvirti framsöguraaður tók fram, er 

nefndin samþykk hinum hæstvirta lands- 

höfðingja um brunabótagjald fyrir ýmsar 

opinberar byggingar, og sömuleiðis mun

' nefndin aðhyllast tillögur hinna háttvirtu 5 

I þingmanna, að sjálfsagt sje að styrkja nokk- 

! uð vegina um sýslurnar, og láta sjer ekki 

í nægja fjallvegina eina. þar sem hinn hátt- 

virti þingmaður Keykvíkinga talaði um, að 

þessi verkfróði maður, sem nefndin hefur 

stungið upp á, mundi verða svo dýr, að fje 

það, sem lagt er til vegagjörðanna, mundi 

talsvert rýrast þar við, þá get jeg ekki verið 

á sama máli. Jeg hygg, að kostnaðurinn 

þurfi ekki að verða mjög mikill, og að kostn- 

aðurinn verði ekki öllu meiri, þegar á allt 

er litið, en sá, sem gengur til ferðar hans 

til landsins og burt frá því. Jeg býst við 

því, að valinn verði duglegur maður, og þá 

vinnur hann meira með forgöngu sinni og 

-tilsögn, þegar margir ganga að verkinu, en 

nokkur annar, sem full daglaun hafa. |>að 

er hægt að hugsa sjer þennan verkfróða 

mann á tvo vegu, annaðhvort «Ingenieur», 

sem ferðast um og segir álit sitt um, hvernig 

haga skuli verkum, og hvernig vegir skuli 

liggja, eða þá hann verður verkstjóri, sem 

stýrir allii vinnunni, og kennir mönnum að 

búa til góða vegi. Jeg skal ekki eyða mörg- 

um orðum til þess, að svara hinum bátt- 

virta þingmanni Borgfirðinga um 11. gr. 

stjórnarfrumvarpsins, sem hljóðar um út- 

gjöld í póstþarfir. f>að er gamall vani 

bans, að færa ætíð niður allan kostnað til 

póstanna, en það er óskiljanlegt, af hverjum 

ástæðum það er; jeg verð að álíta það 

mjög óheppilegt, því að góðar samgöngur- 

eru eitt af fyrstu skilyrðum fyrir framför- 

um landsins. Mig furðar sannarlega á 

kappi hans við það, bæði 1879 og nú. 

Hann áminnti nefodina enn fremur fyrir 

formgalla, sem hann sagði að væri á 11. 

gr. tölul. 1. Jeg get ekki betur sjeð, en 

forrnið sje alveg rjett; það er alveg óþarft 

að tilueína, hver njóta skuli áminnztra 

eptirlauna, þvi að nefndin byggir á sömu 

uppbæð, sem til er tekin í stjórnarfrum- 

varpinu, og á bls. 29 í athugasemdunum 

við stjórnarfrumvarpið er tekið nákvæmlega 

fram, bvað innifalið er í upphæð þessari, 

og væri því þýðingarlaust að taka það aptur

8
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fram í nefndarfrutnvarpinu, og jeg held. að 

það sje alveg óþarft, að benda hinum 

háttvirta þingmanni Borgfirðinga á þetta, 

því að hann mundi geta sjeð þetta sjálfur, 

ef hann vildi. Enn fremur er hinn sami 

háttvirti þingmaður að tala um gufubát, 

sem hann viil að gangi hjer um fióann 

milli hafna; jeg verð að greiða atkvæði 

mitt móti þessari uppástungu, því að það 

fyrirtæki er allt of lítið yfirvegað og undir- 

búið. í>að kemur hvorki til af því, að

• hann blæs á norðan eða sunnan», en 

einungis af því, að menn hafa enn þá enga 

hugmynd um, hvað slíkur gufubátur mundi 

kosta, og hvaða kostnað brúkun hans og 

viðhald hefur í för með sjer, en það er 

bersýnilegt, að það hlyti að baka aðliggj- 

andi sveitum afarmikið fjárframlag, og er 

það því þeim sveitum til gagns, eptir mínu 

áliti, að jeg greiði atkvæði mitt móti fyrir- 

tæki þessu að svo komnu; komi málið síð- 

ar vel undirbúið, væri máske vert að 

styrkja það. Nefndin getur heldur eigi að- 

hyllzt uppástungu þá, að veita þá stóru 

fjárupphæð, 13000 kr., til að reyna að bæta 

úr sandfokinu í Skaptafellssýslu. |>að þarf 

vandlega að athuga það, hvort slíkt fyrir- 

tæki muni verða tilvinnandi fyrir ábúend- 

urna, sem hlut eiga að máli, fyrst ákvæðið 

um lánið er svo, að þeir eiga að borga 

það allt aptur. f>ar sem hann minntist á 

Staðarbyggðarmýrar í sambandi við sand- 

fokið í Skaptafellssýslum, þá má ekki jafna 

því saman, því það er án efa eitthvert hið 

gagnlegasta fyrirtæki, og bezta fyrirmynd 

fyrir aðra, sem landssjóður hefur lánað fje 

til. Hinn háttvirti þingmaður var fjölorður 

um það, hversu nefndin væri örlát á fje 

landssjóðsins. f>að er orðið gamalt vöggu- 

kvæði; frá honum beyrast þessar eilífu 

prjedikanir í blöðum og á þingi, að spara,_ 

spara; það er eins og honum blæði í aug- 

um hver evrir, sem goldinn er úr lands- 

sjóðnum. En í hvaða átt s'tefna þessar 

sparsemdarræður; það kemur ekki fram, að 

hann vilji spara gjöldin á bændum, heldur

spara fvrir landssjóðinn. Mjer. virðist. ekki 

rjett, að vera að leggja gjöld á bændur, til 

að hrúga fjenu upp í landssjóðinn, heldur 

ætti að brúka það landinu til gagns. Af- 

gangurinn af tekjum landssjóðsius er á- 

ætlaður á þessu fjárhagstímabili 60000 kr., 

og virðist það vera fullmikil upphæð í öðru 

eins árferði og nú er, og engin hætta á 

ferðum, þó einstaka tekjugrein reyndist 

lægri en áætlað er.

Hinn háttvirti þingmaður Reykvíkinga 

brá mjer um staðfestuleysi viðvíkjandi 6. 

og 8. gr. frumvarpsins. Hann getur víst 

varla sýnt, að jeg hafi mælt ,með breyt- 

ingum á þeim í þessa átt, hvorki á þing- 

fundi eða í nefndinni á síðasta þingi (1879). 

Jeg hef allt af álitið það vera svo mikið 

smáræði, hvort 14000 kr. væri dregið frá 

tillaginu úr ríkissjóði eða ekki, að jeg vildi* 

ekki, í hvorugt skiptið, vera að gjöra á- 

greining í nefndinni. Jeg get ekki skilið í 

því, að hinn háttvirti þingmaður Borgfirð- 

inga og þingmaður Reykvíkinga skuli hafa 

viljað eyða svo miklum. tíma þingsins til 

að þrátta um þetta. En þótt jeg hefði nú 

verið á annari skoðun 1879, en jeg hef nú

1881, þá álít jeg skyldu mína að breyta 

þannig skoðun minni, ef jeg sje og sann- 

færist um, að annað er rjettara- Jeg læt 

mjer enga læging þykja að breyta skoðun 

minni, ef jeg sje og sannfærist um,

að hún er röng. Og jeg held, að 

hinn háttvirti þingmaður Reykvíkinga 

hefði haft gott af því stundum, t. d.

í fjárkláðamálinu, - að breyta skoðunum sín- 

um, en berja ekki blákalt fram, hversu and- 

stætt sem það er, einungis af þeirri ástæðu, 

að honum hefur einhvern tíma sýnzt það 

vera rjett; jeg vil gefa honum það heilræði, 

að hve nær sem hann sjer, að eitthvað er

rjettara, en hann áður sá, þá hiklaust að

taka það.

Jón Ólafsson: Hinir háttvirtu þingmenn 

Borgfirðinga og Reykvíkinga hafa komið 

hart við nefndina fyrir það, að hún skuli 

ekki hafa lækkað nóg laun fyrir hina um-
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boðslegu pndnrskoðun. Hinum háttvirta 

|>ingmanni |jót.t,i það furðu sæta, að sá, seni 

þann starfa hefur á hendi, skuli hafa dírfzt 

að sækja um launaviðbót, eptir að hann fjekk 

starfa þennan. Hann hefur víst aldrei orðið 

var við það, að embættismenn hafí sótt um 

launaviðbót, eptir að þeir fengu embættin ? 

En liinn háttvirti þingmaður hefur öldungis 

gleymt því, að störf þessi hafa talsvert auk- 

izt eimnitt síðan hann tók viðþessum störfum, 

bæði við skattalögin og nýju tíundarlögin. 

Kn nú er og veitt í fjárlögunum fje til að 

stofna allmarga nýja brjefhirðirigastaði, og 

við það aukast bijefaskriptir og póstsend- 

ihgar og fjölga póstreikningarnir, sem þegar 

nú hafa yfir 4000 • bilög*; þessir reikningar 

aukast ár fiá ári, og rounu sjerstaklega vaxa 

mi við fjölgun pósthirðingastaðanna. Hann 

var að ta]? um það, að vjer ættum að spara, 

en hann hefur sannarlega ekki lial't þetta 

fyrir augum, þegar um það var að ræða, að j 

auka laun kennaranna við latínuskólann, því j 

að ef til vill mætti fá tímakennslu í þýzku 

ng ísli'iizku fyrir minna en 3200 kr. Jeg 

held, að ef boiin eiu saman störf og laun 

þessa manns og endurskoðunaimanna lands- 

reikninganna, þá sje auðsætt, að endurskoð- 

andinn vinni miklii meira verk fyrir minni 

laun, miklu minni laun on kennaiinri í ís- 

lenzku og þýzku við latínuskólann. Auk þess 

er kennarinn konunylegur embættismaður, 

sem fær eptirlaun, ef liann verður vanfær til 

starfa, en endurskoðandinn er ekki embætt- 

ismaður og á M i  tilkall til eptirlauna; vildi 

hann því tiyggja elli sínn, t. d. með að j  

kaupa sjer elliforsorgun, þá yiði þar við 

skarð í árlegu launin hans. En ef borin 

eru saman laun hans við laun endurskoð- i 

unarmanna þeirra, er þingið kýs, eins og j 

hvorumtveggja er ætlað í frumvarpi nefnd- í 

arinnar, þá hygg jeg, að engum muni bland- 

ast hugur um, að hans laun eru of lágt selt, 

því að hans starf er hinn fullkomnasti í 

heilt ár fyiir einn mann, sem vinnur iðju- 

samlega, en þeirra starfi útheimtir sjálfsagt 

ekki meiii tíma en 3 vikur fyiir hvorn. 

Hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga sagði,

að annar hefði boðizt til að gegna þeim 

starfa fyrir minna kaup, en hann vildi ekki 

svara mjer upp á þá spurningu, hvort sá 

maður væri þeim starfa vaxinn, og hefði liæfi- 

legleika til þess. J>að er ekki nóg að hlaupa 

i  eptir því, þótt einbver eða einhver vilji gegna 

einhvcrju embætti eða starfi fyrir minnst laun, 

ef hann kann ekkert til þess. Hinn háttvirti 

þingmaður Borgfirðinga brá nefndinni um 

einbverjar leyndarástæður, en jeg vona, að 

hver, sem vill og hefur augu og evru opin, 

geti bæði sjeð og heyrt ástæður hennar 

fullkomlega Ijósar. Hitt efa jeg ekki, að 

hvatir lians í þessu máli sjeu svo vaxnar, 

að þótt hann vilji leyna þeim, sjái þingdeild- 

; in samt í gegn um þoktina. Hinn háttvirti 

þingmaður hefur einhvern tíma stungið upp 

á því, að þessi umboðslega endurskoð- 

un verði lögð undir landsyfirrjettinn, sem 

verði gjörður að eins konar reikningsdómi, og 

gæti það þá komið til að kosta landið allra- 

minnst einar 7—8,000 kr., og kemur það 

makalaust vel lieira við sparnaðarkenningar 

hans. En merkilegust er breytingartillaga 

hans við 2. tölulið 11. gr. um gufubátinn,

; sem ekki er til. Jeg skal uú ekkert tala 

| um það, þótt báturinn sje ekki til, en það 

; þarf að stýra bátnum, þótt hann fengist nú, 

og t.il þess hygg jeg að þessar tilætluðu 

i 2000 kr. hans hrykkju ekki einu sinni, hvað 

j þá heldur fyrir kol o. H. Og ekki gagnar þó 

j mikið að fá peninga, sem ekki hrökkva fyr- 

j  ir kolunum einum, ef ekkert er til að launa 

i  gufubáts-stjóianum. Já, mjer dettur nti í 

hug gamla vísan: «Mjer hefur verið sagt í 

svip, að sig þeir taki’ að ygla, og ætli nú 

að eignast skip, þótt enginn kunni að sigla.» 

En máske þessar 2000 kr. eigi bara að fara 

fyrir negluna, þó skipið vanti og skipstjór- 

ann og kolin. Jeg vona, að hin háttvirta 

deild taki tillit til þess, að uppástunga þessi 

er aldeilis ómöguleg, eins og hún nú er úr 

gaiði gjöið, og felli hana þess vegna, en 

ekki af |>ví, að norðan- eða siinnan-guslur 

sje í deildinni. Ef sú þörf, sem er á gufu 

i Faxatlóa, verðítr álitin svo brýn, að þing- 

ið fari að veita þetta tje, hygg jeg, að

8*
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bænarskrár komi bráfct frá fleirnm sveit- 

um nm hið sama. Jeg veit, t. d., að 

víða á Austurlandi eru margar vikur og vik, 

sem litlar samgöngur eru frá, í mínu kjör- 

dæmi og öðrum kjördæmum þar eyslra, og 

kem jeg þó ekki með neina gufubátsbón í vas- 

anum, enda er jeg ekkí bundinn af neinu lof- 

orði til kjósanda minna um gufubáta, gull 

nje græna skóga. Hinn báttvirti þingmaður

inga-Qórðungi, 1 úr Vcstfirðinga- og 1 úr 

Norðlendingafjórðungi. f>að cru því Aust- 

firðingar og Sunnlendingar, sem höfðu þar 

flest atkvæði, nl. 5 af 7, svo það ei engin 

ástæða til, að tala um Norðlinga-rdö í þessu 

efni. Hinn háttvirti þingmaður Borgfirð- 

inga kvaðst þó vilja sýna. að það væru þó 

1 eða 2 eða 3, sem hefdu einurð á að 

spara Iandsins fje. Já, það er vonandi, að

Borgfirðinga er sár yfir því, að Skaptfelling- j þessi orð hljómi lengi í eyrum kjósanda hans, 

um skuli ekki vera veittar þessar 17,000 kr. i einkum þegar að inni fyrir er bergmál þess,

til að græða upp mel með vatnsveitingum 

úr grjót-sandi; nefndin hefur veitt nokkurt 

fje til burtveitingar Hafursár, en jeg hygg, 

að enginn geti láð henni það, þótt hún hiki 

við að veita svo mikla fjáruppbæð, þar sem 

enginn samningur er enn gjör við ábúendur 

og eigendur viðkomándi jarða, og endnrborg- 

un fjárins er því að minni hyggju enn þá 

byggð á sama sandinum, sem græða á upp. 

J>að er annars kostuleg kenning hjá þing- 

manni Borgfirðinga, að það eigi að græða 

mel á sandi með vatnsveitingum. Ailir, sem 

kunnugir eru mel, vita, að vatnsveiting á 

mel beinlínis drepur allan melvöxt; vatns- 

veiting er álíka gróðrarmeðal fvrir mel, sem 

skeiðvatn mundi gott næringarmeðal fyrir 

menn! Honum þótti það ósamkvæmni, að 

hafa hjer áður veitt lán til Staðarbyggðar- 

mýra, en lá þá ekki einmitt, fyrir vissa fyrir 

því, að jarðeigendurnir mundu borga skuld- 

ina eptir samningi við landsstjórnina? Jú !o g  

það er sá stóri mismunur, sem hjer er á. Hann 

eignar þetta fjórðungakrit í nefndinni, og 

segir, að þar hafi ráðið einhver mjer óþekktur 

Norðlingafiokkur, sem einskis vilji unna öðr- 

um landsfjórðungum, sjerstaklega ekki Sunn- 

lendingum. En þaö er einkennilegt, að það 

var að eins 1 þingmaður úr Norðlendinga- 

fjórðungi í nefndinni, nl. 1. þingmaður Ey- 

tirðinga. Jeg ætla mjer eigi að halda uppi 

svörum fyrir hann, hann hefur nógu breitt 

bak til að taka við svona löguöum sending- 

um, og getur, ef hann vill, sprett á silaua og 

velt af sjer byrðinni. í nefndinni voru þar á 

móti 3 þingmenn úr Austfirðingafjóröungi, 

svo þaðan var fjölskipaðast, 2 úr Sunnlend-

hve góðan þátt lianr. átti í launalögunum 

1877. Hann huggaði sig aö lokum við það, 

að þtíir, sem nú ráða mestu hjer á þingi í 

ár, mnndu skamma stund eiga því happi að 

hrósa, en verið getur, að hrakspár hans 

breyti ekki fiokkaskipun þingsins, heldur ræt- 

ist hjer hiö fornkveðna: «|>eir lifa lengst,

sem með orðum eru vegnir«. ,

J ó n  J ó n s s o n  : |>að var að heyra á

ræðu hins háttvirta þingmanns Borgfirðinga, 

að fiamsögumaður nefndarinnar hafi haft 

orð á sjer fyrir að vilja spara landsfje, og 

er jeg vel ánægður með þá sparnaðarstefuu, 

sem að öllu samtöldu kemur fram i nefnd- 

arálitinu. Nefudin haföi í því tilliti ekki 

góða fyrirmynd, og er henni nokkur vorkunn, 

þó hún hafi ekki getað rýmt úr fjárlögum 

voruni öllum þeim smáveitingum handaein- 

stöku mönnum, er einkenna fjárlögin frá 

hinum fyrstu 3 löggefandi þinguin vorum; 

en jeg vil þó benda á 2 atriði, sem nefndin 

að mínu áliti hef^i átt að taka fram. Ann- 

að atriðið er 9 gr. B. tölul. 4. um lami 

handa málfærslumönnunum við yfirdóminn. 

Hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga kom, 

þegar hann var í fjárlaganefndinni, því til 

leiðar, aö laun þeirra voru hækkuð úr 500 

kr. upp í 800 kr., en nú er einmift tími til 

að breyta þessu. paö er ekki svo að skilja, 

að jeg vilji lækka laun þau, sem málaflutn- 

ingsmaður Páll Melsteð nýtur úr landssjóði; 

hanri á þau skilið sem vísindamaður. En 

laun málaflutningsmanna er nú heldur á- 

stæða til að lækka en að hækka, og mun 

jeg því fyrir 3. umræðu þessa máls bera 

mig saman við nefndina um, að færa launin
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niður í þá upphæð, er þan eru ákveðin til 

tneð konungsúrskurði, en í sambandi þar við 

mætti þá veita herra Páli Melsteð sjerstaka 

þóknun í viðurkenningar-skyni fyrir vísinda- 

leg störf hans. Hin upphæðin er 600 kr. 

þóknunin, sem setur um í athugasemdun- 

um við 12. gr. B. II. a. þessa upphæð út- 

vegaði þingmaður Boigfirðinga læknaskóla- 

kenuara Tómasi Hallgríinssyni, en nú getur 

rmbættismaður þessi fengið launabót á ann- 

an hátt, þegar landlæknisembættið losnar.

Jeg er samdóma hiuni heiðruðu nefnd 

um að færa veitinguna tiljarðabóta í Vest- 

ur-Skaptafellssýslu niður, og rojer finnst, að 

jafnvel kynni eptir því, sem hinn háttvirti 

þingmaður sýslunnar skýrði frá, vera ástæða 

ti) alveg að neita þessari veitingu.

Nefndin hefur stigið eitt stig til bóta, 

hvað vegabóta-Qárveitinguna snertir. Jeg 

verð að vera samdóma hinum háttvirta 

þingmanni Dalamanna, að það er mjög ó- 

eðlilegt, að koma niður á ófæra vegi, þegar 

f|öllum sh'ppir og til byggða er komið. {>að 

væri hið æskilegasta, að einn aðalvegur góð- 

ur væri um allt land kostaður af landssjóði. 

Mjer viröist uppástunga hinna háttvirtu 

L—E mjög góð, en vildi enn þá heldur 

hafa skipli og veita 14000 ki. til sýsluveg- 

anna, en 6000 kr. til fjallvega. pað er og rjett 

stefnft hjá nefndinni, að láta sýslunefndir fá 

fje til umráða til eflingiu búnaði. Vjer höf- 

um fulla reynslu fyrir því, að lands- 

stjórn og amtsstjórn getur okkert að gagni 

gjört til að efla búnað. Jafnvel búnaðarfje- 

lag suðuramtsins hefur ekkert getað komið 

neinu verulegu til leiðar, að því er snertir 

efling búnaðar. Framfarir þær, sem orðið 

hafa í búnaði hjer á landi, hafa annaðhvort 

verið einstökum þingmönnum eða sýslu- og 

hreppsbúnaðarfjelögum að þakka. En jeg á- 

lít, að þennan búnaðarstyrk ætti að veita í 

hlutfalli við það, sem hveit sýslufjelag vill 

sjálft leggja fram úr símun eigin sjóði til 

efiingar búnaðinum. Að veita eptir fólks- 

fjölda álít jeg ekki rjott; þá fá þær sýslur, 

þar sem fiskiver og verzlunaistaðir eru flestir, 

mest Qeð, en í slíknm hjeruðum er opt á-

huginn é  búnaðarmálefnum minnstur. Hin 

háttvirta nefnd hefnr sleppt úr frumvarpi 

sínu athugasemdinni um amtmannaembælt- 

in, og skal jeg ekkert dæma um, hvort gild- 

ar ástæður eru til þess eða ekki. Jeg vil 

að eins leyfa mjer að taka fram, að það í 

mínu kjördæmi er almennur vilji kjósand- 

anna, að fá amtmannaembættin lögð niður, 

og að jeg sjái ekki, að hin virðulega fjár- 

laganefnd geti byggt mikið á því frumvarpi 

til laga um afnám amtmannaembætlanna, 

sem liggur fyrir þinginu, því það hefur enn 

ekki náð svo langt, að það liafi komið til

1. umræðu.

F r a m s ö g v m a H u r : J>að er ein aðalat-

hugasemd, er jeg vil leyfa mjer að gjöra á 

þessu stigi málsins, og jeg kem með hana 

nú, einkum vegna þess, að mjer heyrðist 

hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga, er 

hann var að tala um fyrirvarana, gætti eigi 

þeirrar reglu, er hann á að gæta. fcssi 

athugasemd er sú, að jeg veit ekki bctnr, 

on sundurliðaðir reikningar í athugasemdum 

við fjárlagafrumvarpið sjeu eins gildandi og 

eins bindandi fyrir umboðsstjórnina, eins 

og þótt þeir væru teknir upp í fiumvarpið 

sjálft. Sama er um þessa reikninga, sem 

nefndin kemur fram með í athugasemdum 

sínum, þegar þíngið fjellst á þá óbreytta, 

enda hcfur laiulshöfðinginn tekið tillit til 

þessa, og cinnig til þess hins svokallaða 

bænalista, þótt hann hafi eigi staðið í at- 

hugasemdum fjárlagafrumvaipsins. Yfir- 

skoðunarmennirnir hafa og á ýmsum stöðum 

haft slíka sundurliðun fyrir augum í at- 

hugagreinum sínum. pegar hinn háttvirti 

þingmaður Borgfirðinga gætir þéssa, mun 

hann sjá, að þessir fyrirvarar og þessi skil- 

yrði, er hann er einlægt að tala mn, við vit- 

ann, póstfiutningu o. s. frv., eru alveg önd- 

verðir þessari meginreglu. Hann þarf ekki 

annað en líta á stjórnarfrumvarpið. Allnr 

þessi kostnaður er sundurliðaður, svo sem 

til póstmála, hver sje laun póstmeistarans, 

bvað gángi til brjelhiiðingamanna o. s. frv. 

petta er allt tiltekið og eins bindandi, og 

þótt það stæði á fjárlögunum sjálfum. Við
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þossa meginreglu álítur landshöfðingi sig 

bundinn: hann hcl'ur játað það, hann hefur 

synt það í verkinu. [>ctta nægir oss, hvað 

sem hinni bókfræðislegu kenningarreglu líður. 

Jcg skal því bæta því við, að þar sem 

nefndin hefur stungið upp á að færa 3. 

tölul. 9. gr. B. niður uui 130 kr. hvort árið, 

þá lýtur niðurfærslan að viðhaldi fángels- 

anna, og getur því ckki komið í bága við 

hina rcikningsliðina. Jeg vildi því óska, að 

allir, sem koma tíieð breytingaratkvæði, vildu 

til taka, við hvern lið í liinum sundurliðaða 

reikningi þeir vilja breylingu þá gjöra. En 

þetta gjörði þingmaður ]?oigtirðinga ekki. 

það að koma með tölur og gjöra breytingar 

við aðalnpphæðina, ruglar öllum hinum 

sunduiliðaða reikningi. Jeg skal játa með 

þingmanni Borgfirðinga, að sá hinn eldri 

fyrirvaii hans: »Talari færist upp, ef fanga-

talan (i hcgningarhúsinu) verður meiri», að 

hanu getui staðizt. En þótt þessi fyrirvari 

geti á slundum verið góður, þá cr hann þó 

nálcga akliei cins góður, og hinn sundurlið- j 

aði rcikuingur í alhiigasemduin. Jeg skal 

ekki mæða menn á að lcsa upp alla þá 

muliiliði, sein ncfdnir eru í Irnmvaipi 

stjóinaiinnar og eins ncfndarinnar. Hitt 

er annað, að rcglí  ̂ þingmanns Borgfírðinga 

kenist. að á sumum stöðum.

Jeg skal lcyfa mjcr að leiðrjctta hinn liátt- 

virta þingmann viðvíkjandi 10. gr ncfndar- 

innar C. 11, þar sem hann sagði, að nefndin 

hcfði ráðið fiá að veita nokkurt Ije tilvainar 

sandfoki á jaröir landssjóösins i Skaptnfells- 

sýslu. pótti honum slíkt óhæfilegt og vitnaði 

til Staðarbyggöarmýra. En það fje var aldrei 

veilt. á fjárlögum ; það var lán, cr jarðirnar 

fcngu, og er þær eiga nptur að lúka. Hann 

getur og sjcð, aö skuldabrjefið fyiir láninu 

er útgeíið 23. marz 1880, fyrst eptir aö 

umboösmaður hafði útvegað skuldbinding frá 

öllum landsetum um að greiða lánið með 

G“/o árlega í 28 ár. Ef umboðsmaðurinn í 

Skaptafellssýslu gjörir það hið sama, tel jcg 

sjálfsagt, að þeir .muni fá lánið. Jeg vona 

því, að þingmaður Borgfirðinga sje mjer 

samdóma um þetta, hvað sem þingmanni

Vestur-Skaptfellinga líður. Við fjeð, scm vcitt 

er til cfiingar búnaði, finnst mjcr ncfndin 

eigi hafa gjört annan mun, cn að sýslufjc- 

lögin komi í stað amtsráðanna. Lands- 

höfðinginn veitir fjeð eptir sem áður. Bón- 

arbrjefin koma til hans, og hann skrifar við- 

komandi sýsluljclagi eða búnaðarfjelagi, þar 

sem það er til. f>etta vildi jeg taka aptur 

fram, svo það yrði ekki misskilið, því þaö 

má ganga að því vísu um aðra, fyrst þing- 

maður Borgfirðinga misskildi það. Að því 

er snertir þessar 60 kr. til boðbera.ns við 

yfirdóminn, þá neitar nefndin þvíengan veginn, 

að þetta fje hafi verið veitt í fjárhagsáætlun- 

inni fyrir árið 1874; en hún hefur tekið fram, 

að þessa kostnaðar sje eigi getið í konungs- 

úrskurði 31. okt. 1873 í ráðgjafabrjefi 7. 

nóvbr. 1873, og er gjaldliður þessi því eigi 

bindandi, einkum eptir kenning þingmanns 

Borgfiiðinga um gildi athugasemda við fjái'- 

lögin. En deildin sjer og, og þar á meðal 

hinii háttvirti þingmaður Borgfirðinga, að 

nefndin liefur ekki fært niður þennan tölulið. 

{>að liaföi verið meiri ástæða til að færa 

niður það, sem gengur til að við halda yfir- 

rjettarstofunni, að halda þeim hreinum o. 

s. frv., þar sem yfirrjettuiinn hefur fengið 

bústað í spónnýju húsi. En nefndin vildi 

ekki fara nema sem minnst fiá reglum þeim, 

er áðui hefur fylgt veiið, eins og þingmaður 

Skagfiiðinga sagði, og vildi að eins benda á 

og færa niður, þar sem voru nuðsjen rök fyrir. 

Nefndin vildi ekki stökkva, heldur ganga 

gætilega áfiam; hún vikli færa a!lt smátt og 

jsmátt í lag. Jegþaif engu að bæta við það, 

sem þingmaður Boigfirðinga talaði um gufu- 

bátinn og hina sögulega hlið þess máls. En 

| það er hugsunarvilla hjá þingmanninum, að 

vilja færa 2. tölul. 11. gr. upp um 2000 kr.

1 cptir gæðum gufubátsins að dæma. Hann 

i sagði, að gufubáturinn kæmi í staðinn fyrir 

flutning á landi, þess vegna átti ekki að færa 

töluliðinn upp, heldur setja bara: *gufubát» 

í staðinn íyiir landferðina, fyrir hestana og 

reiðskapinn. Jeg hlýt að álíta, að hann hafi 

ekki ætlað sjei að færa tölul. upp. J>ingmaður- 

inn og málstaður hans er því eins vel staddur
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eptir sðm áður, þótt .töluliðurinn falli, því j 

hann gelur með öllutn sínum ötulleik og 

ráðdeild, setu hann hefur, fengið gufubát, og j 

þá getur hann farið til landsstjórnarinnar 

og sagt: «Nú er gufubáturinn kominn, jeg 

sbal flytja fyrir þig töskurnar óhættara og 

fljótara en á hestuin, og það bostar ebbi 

einn eyri naeira». í>ingm aðurinn fær sjálf- 

sagt leyfi til þess. Hann má því ekbi taka 

það illa upp eður álíta það sem norðanvind, 

þó nefndin gefi atbvæði móti þessari breyt- 

ingu. Nefndin vill ekbi veita fje til slíbra 

fyrirtæbja, nema nobkur vissa sje fyrir, að 

það korni að notum. Hún hafði það og fyrir 

sjer, er stóð í sunnlenzku blaði, að veita 

skyldi ebki fje til torfbæjargjörðar. Jeg vil

ebki. fremur veita fje til gufu. Jeg vil

hvorki vera tyrfinn nje gyQaður. Nefndin 

er þakklát og fús á að taka öllum breyting- 

um, er styðja góð fyrirtæbi, og þess vegna 

tebur hún vel undir breytingaratbvæðið um 

vegabætur, að nokkuð af því fje gangi til 

sýsluvega, og vonast hún eptir samkomulagi 

um það við uppástungumenn til 3. umræðu.

Þ o r l á k u r  G u ð m u n d s s o n : Jeg stend ekki 

upp til að verja þessi breytingaratkvæði, sem 

jeg hef skrifað undir ásamt öðrum fieirum. 

þingmaður Borgfirðinga hefur gjört það 

miklu betur, en jeg gæti gjört. Að því

er snertir hina umboðslegu endurskoðun, þá

get jeg ekki skilið, að þessi viðbót sje nauð- 

synleg, og það því síður, sem revísorinn hlýtur 

að geta starfað að lleiru, og er maður, sem 

er fær um annað meira. £>að er aðgætandi, 

að þegar einu siniii er búið að slá laununum 

föstum eða færa þau inn á fjárlög, þá er það 

optast tekið upp á hin næstu fjárlög, því 

allt af er beöið um að hækka launin, en aldrei 

að lækka þau. {>að var til dæmis mikið 

þráttað um laun póstmeistarans á síðasta 

þingi, en nú dettur engum annað í hug en 

veita þau nú orðalaust, og svo hefur ætíð 

gengið. Við 9. gr. C. 4. tölul. hefur nefnd- 

in fært upp úr 10,000 kr. í 15,000 kr. 

styrkinn til búnaðar, og er jeg henni þakk- 

látur fyrir það og eins fyrir athugasemdina 

viðvíkjandi skiptingunni. En þó hygg jeg i

j hún hati verið of sparsöm. |>etta er of lítið, 

þegai á að bæta alla atvinnuvegi landsins, 

j  til sjós og sveita, landbúnað og sjávarútvegi, 

íyrir yfir 70,000 manns. I>etta er ckki 

inikiö meira en það, sem lagt er einum 

skóla, jeg skal taka til dæmis Möðru- 

vallaskólann. Honum er lugt eins mikið fje 

i 2 ár, eins og búnaðinum á öllu landinu 

eitt ár, eða með öðrum orðuro: 2 embættis- 

menn vinna upp jafnmibið fje í 2 ár eins 

og við leggjum búnaðinum árlega og munu 

fáir trúa, nema þeir tabi á, að þetta gangi svo 

á 4. löggjafarþingi. Jeg held þingmönnum 

muni ekki þykja þetta of mikið, þegar þeir 

gá betur að, og þegar einnig þess er gætt, 

að það er mjög lítið, sem kemur á hvern 

eiustakan, er getur náð því eða notið þess, 

og enn fremur, þegar þess er gætt, að hjer 

eru engir búnaðarskólar, og landssjóður 

ekki leggur fje til þess, eun sem komið er. 

f>ar sem farið er fram á að veita 500 kr. 

til «vörðuvita», þá finnst mjer of óljóst, þar 

sem sagt er, að þeir eigi að standa á »út- 

nesjum og Skaga». Hjer eru 2 Skagar við 

Faxaflóa, en rnörg annes og útnes. £>etta 

finnst mjer ærið óljóst og óákveðið. Jeg er 

því sainþykkur, að skipta vegabótafjenu milli 

fjallvega og sýsluvega. J>að er nauðsynlegt 

að hlynna sem mest að góðum sýsluvegum 

og bæta þá byggðarvegi, sem þjóðfarnir eru 

bæði af innlendum og útlendum. En marg- 

ir þessara vega eru mjög slæmir, og ekkert 

við þá gjört; jeg skal taka til dæmis hinn 

tíðfarna veg til Geysis yfir Mosfellsheiði, og 

s. frv., sem gæti verið landinu til sóma og 

ósóma; hann er sá mesti þjóðvegur á öllu 

Suðurlandi. En að honuin hefur ekkert 

verið unnið eða við hann gjört sfðan 1874, 

að konungurinn kom. þetta er einnig tvö- 

faldur þjóðvegur, þar sem bæði fara hann marg- 

ir innlendir og svo fjöldi af Englendingum og 

öðrum útlendum mönnum sjer til skemmt- 

unar, Norðlendingar og uppsveita-menn úr 

Árnessýslu, allt kaupafólk og s. frv. |>að 

er auðsætt, að sýsluvegir munu aldrei kom- 

ast í gott lag, nema lagt sje til þess fje úr

i landssjóði, eins og amtmaðurinn í suður- og



vesturumdæmunum álítur í ritgjörð sinni 

um fjallvegina, sem stendur í «Tímariti Bók- 

menntafjelagsins».

Jeg verð að geta þess, að jeg er ekki 

með gufubát, og jeg skrifaði aldrei undir 

breytingaratkvæðið með því skilyrði, að gefa 

atkvæði initt með honum. Jeg álít þetta 

fyrirtæki vera byggt á gufu og út í lausu 

lopti; aðrar ástæður ætla jeg ekki að færa 

á móti því, það gjöra aðrir.

H a l l d ó r  K r .  F r i ð r i k s n o n : Jeg skal fyrst 

taka það frain um 8. gr. stjóruarfrumvarps- 

ins, að mjer fínnst ekki ástæða til að setja 

niður lauu yfirskoðunarmanna landsreikning- 

anna. £>au voru sett niður á síðasta þingi, 

og ef þanuig á að færa þau niður á hverju 

þingi, er ekki sagt, að nokkur vilji taka 

þann starfa að sjer. Aunað atriðið er orðið 

«vörðuviti». Til hans á að leggja 500 kr., 

og er nefnt, að hann skuli standa á «Skaga». 

En þessi viti gjörir ekki það gagu, sem 

nefndin ætlar. Sjómenn kvarta um, að þeg- 

ar skipin komi fyrir Reykjanes, þá sjeu þau 

leiðbeiningarlaus í myrkri, því að það vanti 

ljós, er geti leiðbeint þeim. I>að væii því 

þörf á ljóskeri á Skaganum, svo skipin gætu 

siglt óhult inn flóann; eu vörðuviti gjörir 

þar ekkert gagn í næturmyrkri. það er 

ljósker í Engey, sem Reykjavikui bær kostar, 

og hafa skipstjórar sagt, að þeir sjái Ijósið 

að minnsta kosti 3 vikur sjávar út í tlóann. 

f>egar bjart er, væri vörðuviti að nokkru 

gagni á Skaganum, en hann gjörir ekkert 

gagn i næturmyrkri, og verður litlu ódýrari 

en ljósker, ef hann á nokkurt gagn að gjöra. 

Jeg vildi veita fjeð, en orða þennan tölulið 

öðruvísi.

Viðvíkjandi því Ije, sem veitt er til 

etíingar búnaði, 15000 kr., þá er það ekki 

of mikið. En jeg skil ekki þessa ákvórðun 

um sýslunefndirnar. Jeg ætla heppilegra, 

að einhver einn hefði yfirráð yfir fjenu í 

hverju umdæmi fvrir sig, því að ekki mun 

það vanta, að sýslunefndirnar biðji um nóg 

og segist ætla að gjöra það og það, en jeg 

efast um framkvæmdiruar. það lilur svo 

út, sem hinn heiðraði framsögumaður bafi

stungið upp á þessu af vantrausti á amts- 

ráðunum, og er þó óskiljanlegt, að haun 

hafi vautraust á sjálfum sjer. J>að er þó 

ekki að ætlazt til, að landshöfðinginn sje 

kunnugii eða sjái betur cn amtsráðin. Jeg 

verð að ætla, að fjeuu sje aldrei betur var- 

ið, en þegar það er eitthvert fjelag, sem 

ráðstafar því, og ver því til eflingar búnað- 

inum. Jeg hef reynslu fyrir mjer um það 

frá því fjelagi, sem jeg veiti forstöðu. fað  

er ekki jeg, sem útbýti fjenu, heldur er það 

gjört á fundum fjelagsins, og það verð jeg 

að ætla hina heppilegustu veiting, og þá 

rainnsta hættuna, að fjenu veiði varið til 

lítils gagus. Jeg ei bræddur um, þegar sýslu- 

nefndiruai eiga að fara að úthluta sjálfum 

sjer, þá fari ekki vel, og það sje þá ekki 

landshöfðinginn, er hafi framar nokkur um- 

ráð yfir þessu fje. 2. þingmaður Skagfirð- 

inga var eitthvað að linna að búnaðarfjelagi 

suðuramtsins, og sagði það gjörði ekki annað 

en leggja fje upp. Jeg veit ekki til þess. 

En þó að svo væri, þá væri engin hætta á 

ferðum. J»á safuaðist fjelaginu sjóður, og 

hinar árlegu tekjur þess yrðu þá meiri, og 

þyifti þá landssjóðurinn að leggja minna 

til.

pótt jeg sje ókunnugur Hafursá, þá 

ætla jeg samt að faia fáum oiðuin um þetta 

atriði. það hefur þegar veiið tckið fram 

af kunnugum mönnum, að jarðirnar með 

fram ánui liggi undir skemmdum og sje 

hætt við, að þær fari í auðn. f>ar sem 

jarðir þessar eru eign landssjóðsins, þá veit 

jeg ekki, hverjum þ a í stendur nær en lands- 

sjóðnum, að ráða bót á þessum vandkvæð- 

um. Að veita einungis helminginn af þvi 

fje, sem með þarf, er sama sem að Heygja 

því i sjóinn. |>að dugar ekki að leggja fram 

eitthvað lítið eitt, sem hvergi nærri hrökk- 

ur til þess, sem gjöra þarf. Slíkar umbæt- 

ur, sem hjer ræðir uin, þarf að gjöra í 

einu, en það er gagnslaust, að káka Við þær; 

því að þá þarf fje að nýju til að við halda 

þeim umbótum, sem þegar eru gjðrðar, úr 

því áin fær að nokkru leyti að ráða sjer 

sjálf. Hjer er um eignir landssjóðsins að
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ræða, og því væri fnll ástæða að minni 

skoðun til að veita allt það fje, sem með 

þarf, án alls endurgjalds. f>að er engin 

sanpgirni, að núverandi ábúendur greiði 

allan kostoaðinn til slíks. Árleg leiga 

fjjenu . væri hugsanleg, en ekki meira. 

f>etta vona jeg deildin játi með mjer, 

þegar hjer er um eignir landssjóðsins að 

gjör», og að verja þessar eignir beinlínis 

fyrir skemmdum og jafnvel fullri eyðingu.

f>á kem jeg til þessara vegfróðu manna, 

sem 1. þingmaður Suður-Múlasýslu vill fá 

og segir, að þeir muni ekki kosta mikið. 

Um það get jeg ekki verið honum samdóma. 

JxStt hann fengi 1 eða 2 vegfróða menn, er 

skyldu vera umsjónarmenn við vegagjörðina, 

þá qaondu þeir vera of dýrir eptir gagni því, 

sem þeir mundu gjöra, og að auk óþarfír. 

f>eir verða líka miblu dýrari en hann sagði. 

Mjer skildist eptir hans reikningi, að þeir 

mundu ekki kosta nema 600 kr., en það 

verður sanngrlega meira. f>ví annaðhvort 

er, að fá þá menn, sem hafa fullt vit og 

uæga þekkÍBgu á vegagjörðum, eða þessir 

menp verða eigi annað en hverjir aðrir 

verkamenn. f>eir vinna ekki meira, þótt 

tveir sjeu, og gjöra ekki annað en að halda 

mönnum að verkinu, en þeir menn þurfa að 

fá sitt kaup fyrir því, og það ríflegt, ef að 

vanda lætur.

Jeg verð að fara fáum orðum um binn 

umboðslega endurskoðunarmann, 2. þing- 

maður Suður-Múlasýslu kvað mig hafa sagt, 

að það væri undarlegt að vilja bæta við þenn- 

an mann, og vilja þó ekki bæta við aðra. 

En jeg sagði, að það væri undarlegt, að bæta 

pegnr við laun hans fyrsta árið, og það er 

þvi undarlegra, sem hann vissi, að hverju 

hann gekk, þegar bann fjekk embættið, og 

hversu mikil þau störf voru, sem hann tókst 

á bendur, með því að hann bafði unnið að 

þessari endurskoðun tvö ár áður. Störfín 

hafa ekki aukizl, síðan hann tók við, held- 

ur miklu fremur minnkað, og endurskoðun- 

in er alls ekki eins örðug, og hún var áður. 

Jeg hygg því, að hann gjörði rjettast, að láta 

sjer nægja þau laun, sem bann hefur, þang-

að til hann hefur gjört sig verðugri fyrír að 

fá þau hækkuð, en hann hefur enn gjört. 

Af þessari ástæðu er jeg á móti því, að laun 

hans sjeu aukin. 2. þingmaður Suður-Múla- 

sýslu þarf ekki að bregða mjer um launa- 

viðbót. Jeg hef sjaldan um hana sótt eða 

fengið, og ekki heldur um uppgjöf á sektum. 

Hinn háttvirti 1. þingmaður Suður-Múla- 

sýslu taldi það sjálfsagt, að breyta sann- 

færingu sinni. En jeg verð að telja það 

mjög illa farið, að ganga svo að málunum, 

að bafa enga sannfæringu. Jeg verð að játa, 

að mjer nægir það ekki; jeg geng svo að 

málunum, að þá fyrst, þegar að jeg er orð- 

inn sannfærður um hið rjetta eptir minni 

skoðun, get jeg gefíð þeim atkvæði mitt. 

f>að eru harðir kostir, að þingmenn gangi 

svo sannfæringarlausir að einhverju máli, 

að þeir fylgi sinni skoðuninni f hvert skiptið, 

og jeg skal bæta því við, að þetta mál hef- 

ur verið svo lengi á dagskrá, að þingm^ð- 

urinn hefði getað verið búinn að afla sjer 

sannfæringar um það.

E i r i k u r  Kúld: Jeg ætla mjer ekki að 

fara að verja mín breytingaratkvæði, því

hinn háttvirti þingmaður Borfirðinga hefur 

gjört það svo, að jeg hef þar engu við að 

bæta. í>ó skal jeg taka það fram viðvíkjandi

11. gr. 2. tölul. um 2000 kr. styrkinn til

gufubáts milli Akraness og Reykjavíkur, að 

jeg held, að þeir, sem ákafast hafa barizt 

móti uppástungn þessari, sjeu að berjast 

við skuggann sinn, því meiningin er sú, að 

það fje fáist fyrst þegar sýslufjelögin hafi 

útvegað gufubátinn. En það var eigi vegna 

þessa, að jeg stóð upp, heldur var það til 

þess að mæla með því breytingaratkvæði

bins hæstvirta landshöfðingja, sem gekk í 

þá átt, að þingið sýndi nokkrum nafngreind- 

um læknum þá sanngirni, að bæta laun 

þeirra að nokkru. Jeg skal eigi vera að 

berjast fyrir því, að þessir læknar bafi nokkra 

rjettarkröfu gagnvart þinginu, heldur er það 

einungis sanngirniskrafa. En það er Uka 

nægilegt. f>ingið á að vera sanngjarnt, og 

veita sanngjörnum kröfum manna áheyrn, 

þótt þær ef til vill eigi sjeu beinlínis rjett-

9

\



66

arkröfur. Orsökin til þess, að launamál 

þessara lækna er kotnið í þetta horf, er sú, 

að lannalögin voru samþykkt, eptir að lækna- 

lögin höfðu verið samþykkt. |>egar launa- 

lögin voru rædd i efri deild alþingis, tók jeg 

það fram, að jeg eigi væri viss um, nema 

þeir læknar, sem þá væru í embættum, kynnu 

að sviptast rjetti þeim, er þeir samkvæmt 

hinum eldri lögum hefðu til hærri launa 

framvegis. Einn háttvirtur lögfróður þing- 

maður, sem nú er forseti hins sameinaða 

þings, svaraði mjer þá, að lögin hefðu eng- 

in áhrif í þá átt, þeir ættu að halda þeim 

launum, sem þeir hefðu eptir lögunum, eins 

þeim, sem þeir hefðu sem persónulega við- 

bót. 7. grein launalaganna segir og, að 

enginn embættismaður skuli í missa af rjetti 

þeim, sem hann hafi. Hin háttvirta deild 

verður vel að gæta þess, að þessir lækoar 

eru miklu ver farnir, en þeir læknar, er fá 

embætti nú. f>eir byrjuðu með talsvert 

minni launum en læknar nú, mig minnir 

600 rdl. eða 1200 kr., en áttu svo smátt og 

smátt að fá meira. í  þeirri von, að þetta upp- 

fylltist, sóttu þeir um embætti, en svo koma 

launalögin. |>að var raunar af stjórninni 

seinna sent frumvarp inn á þingið, • sem 

fór þess á leit, að þeir mættu halda öllum 

sínum rjettindum óskertum, en því var eigi 

gaumur gefinn. |>að, sem rjeð úrslitum 

þessa máls á alþingi 1879, sýnist og hafa 

gjört það nú hjá hinni heiðruðu nefnd, það 

er s t r a n g u r  l a g a r j e l t u r , en „ s u m m u m  / u s ,  

s u m m a  i n j u r i a eða hinn strangasti rjettur 

er mesti órjettur, segir málshátturinn. Við- 

víkjandi einum af þessum læknum skal jeg 

geta þess, að eptir að hann bafði tekið við 

læknishjeraði sínu, sem bæði er víðlent og 

torsótt, þá var enn bætt við hann einhverri 

örðugustu sveit á landinu, en laun hans 

eigi bætt upp að heldur. Jeg vildi óska, 

að mín orð mættu styrkja þessa breytingar- 

tillögu hins hæstvirta landshöfðingja, og um 

fram allt vona jeg, að hinir heiðruðu þing- 

menn við atkvæðagreiðslu máls þessa, gæti 

allrar þeirrar sanngirni, sem málið á skilið.

G r í m u r  T h o m s e n : J>að hafa komið ýms-

ar mótbárur gegn breytingartillögum mínum 

í þessu máli. Sumar þeirra, t. d. hins hátt- 

virta 2. þingmanns Suður-Múlasýslu, eru 

þess eðlis, að eigi þarf að eyða svörum að 

þeim. En þar sem hinn sami heiðraði þing- 

maður sagði, að launalögin 1875 væru að 

mestu mitt verk, þá verð jeg að biðja hann, 

að vera eigi of rífur á þeirri æru mjer til 

handa, að minnsta kosti éigi svo, að hann 

eigi minnist hins háttvirta varaforseta, sem 

mun eiga hana miklu fremur skilið en jeg. 

Jeg ætla að leyfa mjer að svara tveimur 

athugasemdum hins báttvirta framsögu- 

manns. fað er þá fyrst viðvíkjandi upp- 

hæðinoi til póststjórnarinnar. Hann vill 

eigi skilja, að þar sem póstmeistaranum 1879 

voru veittar 1000 kr. til skrifstofukostnaðar, 

þá voru þar af 400 kr. að eins veittar fyrir 

næsta Qárhagstímabil 1880—1881, en eigi 

lengur, og því getur hann eigi fengið þessi 

laun nú, nema nefndin geti þess sjerstaklega, 

en það hefur hún eigi gjört. Hún ætti að 

taka það fram sjerstaklega í fjárlögunum, 

en eigi í athugasemdum við Qárlögin. En 

nefndin hefur að eins þegjandi veitt póst- 

meistaranum þessa upphæð; um sundurliðun 

á upphæðinni er ekkert að finna. Um veit- 

inguna til að varna sandfoki í Skaptafells- 

sýslu skal jeg geta þess, sem enginn fann 

að 1879, sem sje þess, að umboðsmaður 

Munkaþverárumboðs fjekk 10000 kr. lán til 

þess að gjöra jarðabætur á Staðarbyggðar- 

mýrum, og setti þó eigi aðra ábyrgð en þá, 

sem hann þegar hafði sett fyrir umboðs- 

gjöldunum.

Við 12. gr. hafði jeg ásamt fieirum 

gjört það breytingaratkvæði, að í stað 11,000 

kr. hvort ár kæmi 13,000 kr hvort ár, og 

af því fje væri veittar 2000 kr. árlega til 

póstflutninga með gufubáti milli Keykjavíkur 

og Akraness. f>að er rjett, sem hinn heiðr- 

aði 1. þingmaður Eyfirðinga mælti, að rjett 

væri fyrir viðkomandi sýslur að byggja bát 

þennan fyrst. Borgarfjarðar-, Mýra-, Gull- 

bringu- og Kjósarsýsla og Reykjavik eiga 

að stofna hlutafjelag, til þess að koma gufu- 

bát þessum á fót. En ef þessi bátur nú



kæmist á, þá ætti líka umboðsstjórnin að 

styrkja þá moð 2000 kr. láni árlega, og með 

því að nota bát þennan til póstflutninga, 

og skal jeg játa það, að í breytingartillög- 

unni, þótt bún ekki fari fram á raeira, en 

2000 kr. — liggur bending um, að í raun- 

inni veitist 4000 kr. á ári til að styrkja 

þetta fyrirtæki. Að endingu vil jeg benda 

á það, að hjá hinni heiðruðu nefnd eru 

ailar breytingar hærri er árið 1879. Hvergi 

er sparað. heldur bætt við í hverjum einasta 

tölulið. Og þótt stjórnin víða taki ríflega 

til, hefur þó nefndin sumstaðar jafnvel boð- 

ið tneira. pannig hefur nefndin t. d. veitt 

500 kr. meira, en stjórnin tók til, til útgáfu 

stjðrnartíðindanna, líklega af því, að hún 

treystir svo vel tekjum landsins. Jeg veit, 

að flesf. cða öll tnín breytingaratkvæði verða 

felld, en það skal eigi halda mjer frá, að 

brýna fyrir hinni heiðruðu deild það, sem 

sannfæring og reynsla mín segja mjer að 

sje rjett. Og jeg hef fullan rjett til að 

krefjast þess, að fá að vita, hver ástæða er 

til að við bafa þetta örlæti í brúkuninni á 

annara fje.

J ó n  J ó n s s o n :  Jeg vil leyfa mjer, áður 

en gengið er til atkvæða, að tala fáum orð- 

um um enn eitt atriði, nfl. 9. gr. C. 9., þar 

hefur hin heiðraða nefnd ætlað 1654 kr. 

árlega til að halda áfram >Lovsamling for 

Island*. í  Qárlögunum 1879 var stjórn- 

inni neitað um þessa upphæð, og jeg verð 

að mæla fram með því, að svo sje enn gjört. 

Landssjóðurinn, befur að minni hyggju ekki 

efni til þess, að gefa út jafn-dýra bók og 

«Lovsamling for Island», og þörfin á þess- 

ari bók er mjög lit.il, því Iagasafnið er 

komið út yfir það ár, er «Tíðindi um 

stjómarmálefni Islands» byrjuðu, og sýna 

hin síðustu bindi lagasafnsins þetta ljóslega, 

því flestöll lög og stjórnarúrskurðir, er þar 

hafa verið prentaðir, hafa áður verið prent- 

aðir í «Tíðindum um stjórnarmálefni ís- 

lands». Af «Lovsamling for Island- eru, 

ef safn þetta á að ná til 1874, eptir 15 ár, 

sem á að halda því fram um; og fylla lög 

og stjórnarúrskurðir frá þeim árum minust

5 bindum, ef þau eiga að prentast eptir 

því formi, sem verið hefur á lagasafninu. 

Bókasölumaðurinn fær 40 kr. fyrir hverja 

örk. Bindið er 40 arkir og kostar það 

rúmlega 1600 kr.; 5 bindi þannig rúmlega 

8000 kr.

Ó l a f u r  P á U s o n : Jeg heyrði á fram-

3ögumanni, að ekki mundi hægt að gjöra 

mig ánægðan viðvíkjandi Hafursá, og mjer 

skyldist, að hann eigi þættist geta veitt lán 

Skaptfellingum til þess að veita Hafursá, af 

þvi fasteign vantaði í veð fyrir láninu, og 

hann gat þess, að jeg eigi væri viss rnn, 

hvort lánið dygði til þess að veita henni 

f>að er satt, því um það getur maður ekki 

sagt, fyrri en verkið er búið hjer um b il; 

en jeg hlýt að gjöra mig ánægðan með það, 

sem búfræðingurinn áleit í fyrra, nefniliga 

4500 kr.; en það er líka aumt, að leggja svo 

lítið f]e til, að það ekki sje nægilegt, úr því 

á annað borð nokkuð er veitt. Hvað veð- 

inu viðvtkur, þá eru allir bændurnir, sem 

með áuni búa, fátækir menn, sem búa á 

þjóðjörðum, fasteignir eru eigi fáanlegar í 

veð, og því verður landssjóðurinn að lána 

þeim veðlaust til reynslu. Annaðhvort 

verða jarðirnar, sem liggja undir skemmd- 

um af ánni, eyðilagðar, áður langt um líður, 

eða landssjóðurinn verður að vera ríflegri í 

tillögum sínum.

V a r u f o r s e t i : Jeg ætla að eins að

gjöra einfalda athugasemd við það, að 

hinn heiðraði þingmaður Borgfirðinga sagði, 

að jeg hefði ráðið launalögunura. Jeg 

held heldur, að launalögin sjeu eptir allt 

þingið í heild sinni, en ekki eptir neinn ein- 

stakan mann; en svo mikið man jeg, að ekki 

var hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga 

mjer ósamþykkur í því máli í þá stefnn, að 

hann vildi hafa launin lægri.

Þ o r s t e i n n  T h o r s t e i n s o n : Hinn heiðraði

þingmaður Borgfirðinga endaði ræðu sína 

með því að segja, að fjárlaganefndin hefði 

verið ör á annara fje f>að er auðvitað, að 

hann hefur sagt þetta í hita, þreyttur og 

hrjáður cptir svo' miklar og árangurslausar 

ræður, sem hann hefur haldið. Hann hefur
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opt bent því áður að nefndinni, sem jeg verð 

að segja að befnr verið, vægast talað, öldungis 

rangt og ástæðulaust. Hann sagði og áðan, 

að nefndin eigi vildi styrkja góð fyrirtæki, 

nema í einstökum fjórðungum. J>etta hefur 

hann enga heimild til að segja. En jeg vil 

eigi svara þessum eða öðrum ergjuorðum 

hans. Jeg vil að eins leyfa mjer að minnast 

á 12. gr. frumvarpins, þar sem ræðir um 

útgjöld til póststjórnarinnar; þar hefur nefndin 

veitt nokkuð meira Qe, en stjórnarfrumvarpið 

fór fram á, og það hefur hinn háttvirti þing- 

maður Borgfirðinga nú svo sem hengt hatt- 

inn sinn á. En nefndin fór í þessu eptir 

tilmælum hins hæstvirta landshðfðingja, og 

hann hefur, sem vandi hans er, sýnt full- 

kominn sparnað, já, sjerstaklega í þessu efni 

fullkominn, því jeg voga ekki að segja of 

mikinn sparnað. Jeg skal leyfa mjer að sýna 

hinuuÉ heiðraða þingmanni Borgfirðinga ofur- 

lítið dænli, og kannske hann af því geti 

sannfærzt um, að þessi úlgjöid eru eigi of 

hátt sett, ef hann annars vill taka sannfær- 

ingu. Launin eru samkvæmt nefndarálitinu 

5050 kr., þar af laun til póstmeistarans 

1700 kr. Póstskip koma hjer 108 sinnum 

á höfn fyrir utan Iteykjavík. Hið sameinaða 

gufuskipafjelag borgar þeim, er afgreiða gózið, 

10 kr. fyrir hverja afgreiðslu; þess utan fá 

þeir prósentur af fnrgjaldinn, og það er þó 

enn þá meira ómak að afgreiða póstsendingar 

og brjef. J>að má því eigi bjóða afgreiðslu- 

mðnnunum minna en 10 kr. fyrir hverja ferð, 

ef hæfilega ætti að borga. |>að verða 1080 kr. 

J>á koma 49 póstafgreiðslumenn. Hvað á 

að bjóða þeim ? Póstar koma til þeirra minnst 

16 sinnum á ári, og með pósti eru opt margir 

menn og hestar, svo þetta gjörir ærinn 

átroðning. |>að getur varla talizt borgun, sem 

þeir fá, 1 kr. 25 a. í hvert skipti; þetta verða 

þá 980 kr. J>á eru eptir 19 brjefbirðinga- 

menn, og þeir fengju, að frá töldum póstskipa- 

afgreiðslulannunnm, 68 kr. hver þeirra. Nú 

má svo telja, að 50 dagar fari árlega í tafir hjá 

hverjum þeirra; þess utan þurfa þeir talsvert 

húsrúm fyrir skrínur og sendingar, og hafa 

líka talsverða peningaábyrgð, og þá er þetta

sannarlega heldnr of lítið en mikið. En 

þyki nú hinum hállvirta þingmanni Borg- 

firðinga þetta enn of mikid, þá getur hann 

komið fram með breytingaruppástungu um 

lækkun á því til 3. uiniæðu.

Síðan var gengið til atkvæða uin þenn- 

an kafia frumvarpsins, og fjellu atkvæði 

þannig.

7 .  g r .  Breytingartillaga nefndarinnar við 

7 gr. var ekki borin undir atkvæði að 

sinni.

8. gr. nefndarinnar, ný grein, samþykkt 

með 20 atkvæðum.

8. gr. stjórnavfrumvarpsins, sem nú verður

9. grein.

Breytingartillaga nefndarinnar samþykkt 

með 21 atkvæði.

Greinin með áorðnum breytingum sftm- 

þykkt með 22 atkvæðum.

9 gr. stjórnarfrumvarpsins, sem verðui' 10. 

grein.

A. 1. og 2. töluliður óbreyttir samþykktir 

í einu hljóði.

Breytingarlillaga Giíms Thomsens o. fi. 

við A. 3. tölul. felld með 12 atkvæðum 

gegn 8.

Breytingartillaga nefndarinnar við sama 

gjaldlið samþykkt með 20 atkvæðum. 

Frumvarpsins A. 3. föluliður þar með 

fallinn.

B. 1. og 2. tölul. óbreytfir samþykktir í 

einu hljóði.

B. 3. tölul. Breytingartillaga Gríms Thom- 

sens og fl. felld með 14 atkvæðum 

gegn 4.

Breytingartillaga nefndarinnar samþykkt 

með 20 atkvæðum.

Gjaldliður frumvarpsins þnr með fallinn.

B. 4. tölul. Breytingai tillaga Gríms Thom- 

sens og fl. felld með 13 atkvæðum 

gegn 2.

Gjaldliðurinn óbreyttur samþykktur með 

20 atkvæðum.

C. 1. tölul. Breytingartillaga nefndarinnar 

samþykkt með 14 atkvæðum gegn 2.
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Gjaldliður frnmvarpsins þar með fallinn. 

C. 2. tölul. (Jbreyttur samþykktur í einu 

hljóði.

C. 3. tölul. Breytingartillaga landshöfðingja 

samþykkt. með 17 atkvæðum.

Gjaldliður frumvarpsins þar með fallinn. 

C. 4. tölul. Breyfingartillaga nefndarinnar 

samþykkt með 22 atkvæðum. 

Viðaukatillaga hinnnr sömu samþykkt 

með 19 atkvæðum.

Gjaldliður frumvarpsins þar með fallinn. 

C. 5. tölul. Breytingartillaga Lárusar 

Blöndals o. fl. samþykkt í einu hljóði. 

Breytingartillaga nefndarinnar þar með 
fallin.

Gjaldliður frumvarpsins sömuleiðis.

C. <i. tölul. óbreyttur samþykktur mcð 21 

atkvæði.

C. 7. tölul. Breytingartillaga Gríms Thom- 

sens o. fl. samþykkt með 12 atkvæðum 

gegn 8.

Gjaldliður frumvarpsins þar með fallinn. 

C. 8., nj'r töluliður frá nefndinni, samþykkt- 

ur m<>ð 17 atkvæðum.

C. 8. tölul., nú C. 9., samþykktur í einu 

hljóði.

C. 9. tölul., nú C. 10., samþykktur með 16 

atkvæðum gegn 1.

C. 10„ nú 11. tölul. Breytingartillaga nefnd- 

arinnar samþykkt með 19 atkvæðum. 

Gjaldliður frumvarpsins felldur með 19 

atkvæðum gegn 3.

9. gr. frumvarpsins, nú. 10. grein, í heild 

sinni með áorðnum breytingum, sam- 

þykkt með 20 atkvæðum

10. gr. stjórnarfrumvarpsins, sem nú verð- 

ur 11. grein.

Breytingartillaga landshöfðingja við 1. 

tölul. felld raeð 12 atkvæðum gegn 7.

1. og 2. töluliðir síðan samþykktir í 

einu hljóði.

Greinin óbreytt samþykkt í einu hljóði.

1 1 .  g r .  stjórnarfrumvaipsins, nú 12. grein.

1. tölul. Breytingartillaga nefndarinnar

samþykkt með 15 atkvæðum. 

BreytingartiIIaga Gríms Thomsens o. fl. 

þar með fallin.

Gjaldliður frumvarpsins einnig fallinn.

2. tölul. Breytingar- og viðaukatillaga 

Gríms Thomsens o. fl. felld með 15 at- 

kvæðum gegn 4.

Gjaldliðurinn óbreyttur samþykktur með 

22 atkvæðum.

3. tölul. Breytingartillaga nefndarinnar 

samþykkt með 17 atkvæðum. 

Breytiugartillaga Gríms Thomsens o. fl. 

þaT með fallin.

Gjaldliður frumvarpsins sömuleiðis. 

Greinin í heild sinni með áorðnum 

breytingum samþykkt með 21 at- 

kvæði.

Á 42. fundi neðri deildarinnar var 2. 

umræðu enn haldið áfrain, og var þá rædd- 

ur s íð a r i k a f li ú tg j a lda  bá Ik s in  s,

12.-17. grein.

F r a m t ö g v m a ð u r : Jeg skal Ieyfa mjer 

að geta þess, að nefndin fellst á breytingar- 

tillöguna við B. 111. b, um að færa laun 

hanáa dyraverði niður í 700 kr., og sömu- 

leiðis undir B, III, c. 2, til eldiviðar og 

ljósa, að færa það niður úr 1500 kr. í 1200 

kr. pó nefndin hafl nú ekki getað farið 

uákvæmlega yfir skólareikninginn, hefur henni 

þó ekki dulizt, að miklu meira befur verið 

sparað en að undanförnu, og eins komizt að 

betri kaupum. Um breytingartillöguna við

B. III. c. 7. ýmisleg útgjöld við skólann, að 

færa þau niður úr 1500 kr. í 1200 kr., get- 

ur nefndin ekki fallizt á. í  stjórnarfrum- 

varpinu er tilfærð ástæða fyrir því, hvers 

vegna þessi upphæð er færð upp, þar sem' 

ætlaðar eru 200 kr. til bókakaupa sem þókn- 

un handa þeim, sem taka þátt í umsjóninni, 

af lærisveinum, og til verðlauna handa þeim 

lærisveinum, sem skara fram úr og eru iðnir’ 

og siðprúðir, en afganginn til þess að gefa 

út orðasafn eptir hinn Iærða skólastjóra dr. 

Jón porkelsson. Útgáfa orðasafnsins hlýtur 

að verða bókmenntum vorum til sóma, og 

sem ásamt hinu væri því mjög æskilegt, og 

álítur nefndin, að þeim 300 kr., sem til þessa 

ganga, sje vel varið. Ef nú breytingartillag-
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an gengur í þá stefnn, að fella þetta niðnr, þá er 

nefndin á móti henni, en ef hún vill lækka 

þessar 1200 kr„ sem áður hafa verið, þá mun 

nefndin verða með tillögunni, ef ástæður eru 

með. f>á hefur komið fram breytingar- 

atkvæði um, að á milli 13. og 14. gr. komi

2 nýjar greinar um að lána ábúendum á 

þjóðeignum 10,000 kr., og til að stofna allt 

að 4 búnaðarskdla 100,000 kr. af viðlaga- 

sjóði, sem endurgjaldist með 6 °/o á 28 ár- 

um. Nefndin leyfir sjer að benda hinum 

háttvirtu uppástungumönnum á, að þessar 

greinir geta ekki staðið í fjárlögunum, þær 

eiga ekki heima í fjárlögum, því hjererein- 

göngu að ræða um l á n  af viðlagasjdði, en 

eigi nm fjárveiting. Vill nefndin þvi ráða 

til, að breytingaruppástungan verði tekin 

aptur, en hitt er annað mál, að bún komi 

síðan fram við 3. umræðu sem v i ð a v k i  eða 

eptirmáli við ljárlögin, eins og gjört var í 

hitt eð fyrra með árnar í Arnessýslu. 

Nefndin fellur frá breytingartillögu sinni við

C. 2, til amtsbdkasafnsins í Stykkisbólmi og 

enda Akureyri; og skal jeg geta þess, að 

nefndin hefur fengið glöggva skilagrein frá 

amtmanni Vestfirðinga um safnið, og að 

fjenu sje vel varið. En hið sama get jeg 

ekki, því miður, sem þingmaður Eyfirðinga, 

sagt um bókasafnið á Akureyri, því í vor, 

þegar jeg fór, var ekki búið að semja bóka- 

skrá yfir það. Jeg skal því alveg láta það 

vera á deildarinnar valdi, hvort hún vill 

veita því íjeð, en jeg skal leyfa mjer að 

mæla fram með safninu í Stykkishólmi, af 

því að það hefur fullnægt því skilyrði, sem 

sett var við hina fyrri fjárveitingu, og læt. 

jeg það vera á valdi þingdeildarinnar, hvort 

gengið er til atkvæða um þetta í tvennu 

lagi, eða ekki.

l . a n d s h n f f t i n g i n n : Við 12. gr. A. a. og

12. gr. B. 1. a. hefur hin háttvirta nefnd 

aptur tekið upp breytingu þá á viðauka á 

launum biskupsins og forstöðumanns presta- 

skólans, sem svo ítarlega var rætt f hitt. eð 

fyrra, og sem var felld af hinu sameinaða 

alþingi. f>etta virðist mjer mjög óheppilegt 

og ósamboðið þinginu. Jeg vil að svo stöddu

f  eigi taka upp aptur umræðnrnar frá í hitt 

eð fyrra, því að jeg vona fastlega, að hin 

háttvirta deild samþykki ekki þessar breyt- 

ingaruppástungur nefndarinnar, og jeg skal 

geta þess, að þessar breytingar voru einnig 

bornar upp af fjárlaganefndinni í hitt eð fyrra, 

en við 2. umræðu felldar af neðri deild, og 

þannig úr garði gjörð voru fjárlögin sam- 

þykkt af þessari heiðruðu deild, og voru einnig 

samþykkt af efri deildinni. En þegar ljár- 

lögin aptur komu til einnar umræðu til 

hinnar heiðruðu neðri deildar, voru þessar 

breytingar á ný bornar upp, jafnvel þótt 

ekki hefði verið ágreiningur milli deildanna 

nema um það, og loksins átti hið samein- 

aða alþingi að skera úr þessari spurn- 

ingu. Jafnvel þótt þessi úrskurður hafi ekki 

beinlínis gildi nema fyrir þetta fjárhags- 

tímabil, er þó óhætt að fullyrða, að í öllum 

öðrum constutionellum löndum álítur þing- 

ið sig bundið við þess konar úrskurði hinna 

undanföruu þinga, og þess vegna verð jeg og 

að vera á þeirri skoðun, að það sje nú þing- 

inu ósamboðið að breyta því nú, sem það í 

hitt eð fyrra áleit skyldu sína að sam- 

þykkja.

Að víáu vildi jeg óska, að hin háttvirta 

deild samþykkti ekki breytingaruppástungu 

hinnar heiðruðu nefndar við stafiið B. I. b 2., 

B. I. b. 7 og við B. II. b. 1 og b. 5, en jeg 

ætla eigi að fjölyrða um þær, með því í 

öllum þessum gjaldliðum ræðir um lítilræði, 

sem mest er komið undir áliti hinna hátt- 

virtu þingmaona. Hið sama gildir að 

nokkru leyti um þóknunina handa fimleika- 

kennaranum, en jeg skal viðvíkjandi þessu 

atriði vísa til umræðanna í hitt eð fyrra, 

þar sem ítailega var rætt um það, og þar 

sem niðurstaðan varð sú, að halda 700 kr. 

óbreyttum. f>ar sem nú sami rnaður á í 

hlut. og þar sem engin breyting er komin 

! á stöðu hans, viiðist mjer ekki ástæða til fyrir 

þingið að breyta nú þessari upphæð, sem ákveð- 

in var, þegar hann var settur í þessa sýslan, 

og samþykkt. af alþingi f hitt eð fyrra, og 

I hann þess vegna haft ástæðu til að treysta 

!því, að þessi þóknun yrði ekki færð niður,



71

meðan hann væri í þessari stöðu, og meðan 

yfirboðarar hans eru ánægðir með þjónustu 

hans. Mjer að minnsta kosti virðist þessi 

aðferð nokkuð nápínuleg og ósanngjörn. J>að 

var í ályktun alþingis frá í hitt eð fyrra 

ættað, að breyting sú á fyrirkomulagi um- 

sjónarðtarfanna við hinn lærða skóla, sem 

fárið var fram á, og sem hefur reynzt mjög 

vel, mundi hafa í för meðsjer kostnað sam- 

tals 1200 kr., og þessari upphæð stingur 

frumvarpið upp á að skipta'milli hlutaðeig- 

anda með 900 kr. og 300 kr., og vil jeg þvf 

leyfa mjer að mæla með því, að breytingum 

þeim, sem komnar eru fram um þetta, verði 

ekki gaumur gefinn. Jeg er hinum hátt- 

virta framsögumanni alveg samdóma um 

athugasemdir hans við B. III. c. 7. >ými$-

leg gjölda, og skal geta þess, að jeg sje ó-

mögulega, að hægt sje að komast af með

1200 kr., og þarf því þessa 300 kr. viðbót

til bókaverðlauna handa skólapiltum og til 

þess, að orðasafn rektors Jóns f>orkelssonar 

geti haldið áfram að koma út.

J>ar sem bæði hin háttvirta nefnd og 4 

heiðraðir þingmenn, þar á meðal binn heiðr- 

aði þingmaður Reykvíkínga, stinga upp á því, 

að B V. a. 1. og falli burt, en þessir töluliðir 

fara fara fram á að veita Reykjavíkurkaup- 

stað styrk til að koma upp gagnfiæðakennslu 

bjer í kaupstaðnum, ætla jeg að svo stöddu 

eigi að mæla með töluliðum þessum, en 

láta mjer nægja að skírskota til athugasemd- 

anna bls. 33—34, og sjer í lagi geta þess, 

að stofnun þess konar skóla hjer i Reykjavík 

kynni ef til viil.að bafa þá afieiðingu, að tals- 

vert fje gæti sparazt fyrir landssjóð samkvæmt 

reglugjörð fyrir skólann 12. júlí 1877, 18. gr.

Hin háttvirta nefnd og hinir heiðruðu 

þingmenn hafa stungið upp á því, að skipta 

4500 kr. styrk þeim, sem færður er til i B. 

V. a., í 2 liði, sem sje til barnaskóla 1200— 

600 kr. og til alþýðuskóla 4500 — 4500, eða 

3000—3500 kr. Jeg get fallizt á þessa skipt- 

ing fjárins í 2 hluti, en mjer virðist, að 

skiptingin eigi að fara nokkuð Öðruvísi fram. 

Hinum háttvirtu þingmönnum er kunnugt, 

að styrkur sá, sem fjárlögin háfa veitt barna-

j skólum, hefur haft þær afleiðingar, að þess 

konar skólar eru komnir á stofn í þvi trausti, 

| að þegar hlutaðeigandi sveit legði helming 

bins árlega kostnaðar til, ætti skólinn það 

víst. að landssjóðurinn styrkti haun með allt 

að hinum helmingnum. Með þessu móti 

hafa barnaskólar í sveit fjölgað á mjög gleði- 

legan hátt, og þó að jeg að'öðru leyti kynni 

að vera nefndarálitinu um alþýðuskólamálið 

meðmæltur, verð jeg samt að vera á þeirri 

skoðun, að barnaskólum þeim, sem hingað 

til hafa fengið styik af landssjóði, og ekki 

geta komizt af án hans, að minnsta kosti 

fyrst um sinn, eigi að veifa þennan styrk 

nokkuð ríflegri, en hin háltvirta nefnd hefur 

lagt til. Jeg skal í þessu tilliti skýra frá, 

að árið 1880 hafa 8 þvílíkir skólar fengið 

styrk af þessum gjaldlið, og mjer er kunn- 

ugt, að á þessu ári hafa minnst 3 bætzt 

við, einmitt í trausti til eða vissri von um, 

að þeim muni verða veittur styrkur úr 

landssjóði til þess. Að mínu áliti ber ekki 

að svipta þessa barnaskóla þeirri von, sem 

alþingi sjálft hefur gefið þeim, og á Qárhags- 

timabili því, sem hjer ræðir um, mun til 

þess þurfa minnst 2000 kr. árlega. Jeg skal 

því leyfa mjer, ef hin háttvirta deild sam- 

þykkir breytingu þá, er hjer ræðir um, að 

stinga upp á því við 3. umræðu, að styrkur 

handa barnaskólum verði hækkaður upp í 

2000 kr. hvort árið.

Jeg kann hinni háttvirtu nefnd þakkir 

mínar fyrir góða undirtekt hennar við lands- 

bókasafnið, og vil leyfa mjer í sambandi við 

þetta að geta þess, að mjer virðist ástæða 

til, að fela bókaverðinum við «Biblíotek• 

þetta umsjónina með alþingishúsinu í 

heild þess, til þess að komast hjá, að setja 

sjerstakan dyravörð, sem jeg fyrir mitt leyti 

álít lítt æskilegt og óþarft, ef umsjóninni 

með þinghúsinu milli þinga verður komið 

fyrir á annan nægilegan hátt, og jeg skal 

leyfa mjer að reyna lil að koma mjer saman 

við hina háttvirtu nefnd um þetta atriði 

innan 3. umræðu, en hjer láta mjer nægja 

að benda á, að jeg hef hugsað mjer þetta 

fyrirkomulag með þeim hætti, að hækka laun
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bókavarðarins um 100 kr. eða því um líkt. 

Hin háttvirta nefnd befur stungið upp á, að 

fella úr C. tölul. 2., þ. e. styrk til amts- 

bókasafuatina á Akureyri og Stykkishólmi, af 

því engin bókaskrá, sem þó var áskilið í 

síöustu tjárlögum, er komin frá þessnm 

bókasöfnum; en þetta er byggt á misskiln- 

ingi, og þar sem jeg sjálfsagt bef sjeð um, 

að skilyrði því, er sett var í fjarlögunum um 

þetta atriði, væri fullnægt, áður en styrknum 

væri ávísað þeim, vona jeg að bin báttvirta 

nefnd taki þessa breyting aptur, og skal 

jeg með mestu ánægju láta benni í tje 

bókaskrá frá báðum þessum bókasöfnum.

Jeg skal leyfa mjer að mæla sem bezt 

jeg get með tölul. C. 3. stjórnarfrumvarps- 

ius, viðvíkjandi styrk til bókmenntafjelags- 

ins.

Einnig skal jeg leyfa mjer að mæla 

með uppástungu stjórnarfrumvarpsins, um 

að veita 800 kr. á stafl. C. 5 til ferðakostn- 

aðar sálmabókarnefndinni.

Með tilliti til 14. gr. stjórnarfrumvarps- 

ins gjörði hinn háttvirti þingmaður Borg- 

inga við 1. umræðu þá athugasemd, að sum- 

part væri að minnsta kosti eitt þeirra barna 

eldra en 18 ára, sem veittur var styrkur 

samkvæmt 8. gr. tilsk. 81. maí 1855, er á- 

kveður, að konungur getur veitt ekkju eptir 

embættismann viðbót við eptirlaun 10—50 

rd. árlega fyrir hvert af börnum ekkjunnar, 

sem ekki er sjeð fyrir, þangað til hvert 

barn er 18 ára, og surapart væri einu þess- 

ara föður- og móðurlausu barna veittur 

styikur, sem nemi meiru en 10—50 rd. 

Jeg er viss um, að binir háttvirtu yfirskoð- 

unarmenn landsreikuinganna sjái um, að 

ekki verði greiddur neinn þvilíkur styrkur 

fyrir lög fram, og jeg skal geta þess, að 

hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga befur 

gleymt 13. gr. tjeðrar tilskipunar, þar sem 

segir, ad konungur geti veitt fóðu/lausum 

og móðurlausum börnum þeirra embættis- 

manna, sem áttu rjett til eptirlauna, hverju 

um sig 20—100 rd. eptirlaun árlega, að 

svo miklu leyti og svo iengi, sem þau þurfa 

við og eru þeirra makleg, þó ekki lengur en

til þess þau eru 18 ára. Hinir heiðruðu 

þingmenn geta að mínu áliti treyst yfirskoð- 

unarmönnunum til þess, að þeir gjöri skyldu 

sína í þessu sem öðru.

Að svo miklu leyti, sem hin háttvirta 

uefnd hofur tekið tillögur þær, er jeg eptir 

fyrirmælum ráðgjafans hef gjört viðvíkjandi 

beiðni hins setta yfirrjettarmálfærslumanns 

f>. Jónssonar til greina, verð jeg að kunna 

henni þökk mína fyrir það. En mjer virð- 

ist bin háttvirta nefnd gjöra þetta af skorn- 

um skamti, þar sem bún leggur það til, 

að þessi embættismaður halda af þóknun 

þeirri, er veitt er málfærslumönnum, 200 kr., 

án þess að dregin verði frá eptirlaunum 

hans samsvarandi upphæð. En samkvæmt 

launalögunum er það vafasamt, hvort þessa 

þóknun eigi að draga frá eptirlaununum, þar 

sem hún er þóknun, en ekki laun í eigin- 

legum skilningi, en 4. gr. laganna 15. okt. 

1875 ákveður, að maður sá, er hefur eptir- 

laun, ef hann verður settur í embætti eða 

sýslan, þá nýtur hann allra launa, er em- 

bætti því eða sýslan fylgja, en þó skal hann 

missa jafnmikils í eptirlaununum, og þeim 

nemur. Af því að stjórninni virðist vafa- 

samt, hvort þessi ákvörðuu, þó að hún að 

eins segi «lauii», einnig eigi við þóknun 

þá, er hjer ræðir um, hefur hún dregið frá 

eptirlaunum þessa manns jafnmikið, og þókn- 

un þessari nemur, en hefur eptir beiðni 

hans borið undir atkvæði þingsins að skera 

úr þessu. Af því að sanngjarnt virðist og 

haganlegt fyrir landssjóð að halda þessum 

manni í stöðu þessari, en hann hefur tjáð 

sig ófúsan til þess, ef hann eigi að taka 

þennan starfa aiveg kauplaust, vil jeg leyfa 

mjer að beia mig saman við hina báttvirtu 

nefnd innan 3. umræðu um breyting á 

þessu.

Jeg get fyrir mitt leyti — eins og jeg 

skýrði frá við fyrstu umræðu — fallizt á 

hina nýju 20. gr. nefndarinnar, en verð að 

mótmæla breytingaratkvæði hinna heiðruðu 

4 þingmanna við þessa grein; þó að álíka 

greinir kynnu að eiga sjer stað í Qárlögum 

Dana, þá ber vel að gæta þess, að með því
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að samþykkja hana, eins og hún er orðuð, | 

ítrekar alþingið þann fyrirvara, seœ stjórnin j 

í athugasemdunum hefur lýst yfir að sje ó- | 

tilhlýðilegur, og að hún verði gagngjört að 

setja sig á móti, að þvílíkt skilyrði — sem 

grípur fram fyrir úrlausn á þeirri spurningu, 

hvort breyta eigi því rjettarástandi, sem nú 

er — verði sett í samband við Qárveitingar, 

seni gilda fyrir 2 ár. Hinn háttvirti þing- 

maður Borgfirðinga og 2 aðrir meðuppá- 

stungumenn hans voru, að mig minnir, á 

alþingi 1879 alveg á sömu skoðun og ráð- 

gjafinn í þessu atriði, þess vegna virðist mjer 

undarlegt, 'að einmitt þeir skuli nú fara 

þessu fram. Ætli það sje til þess, að koma 

ósamlyndi milli stjórnarinnar og alþingis? 

Jeg vona fastlega, að það muni ekki heppn- 

ast þessum 4 heiðiuðu þingmönnum.

H a l l d ó r  K r .  F r i ð r i h s s o n  : Jeg verð að

taka undir- með hinum háttvirta landshöfð- 

ingja, að það er ósæmilegt fyrir þingið 

að taka þá fjárveiting aptur 1881, sem það 

hefur veitt 1879. f>að hefði verið langt um 

nær að veitaeigi Qeð 1879;það hefðijeg skilið 

og látid mjer það lynda. það er ekki svo 

að skilja, að jeg sje að berjast fyrir neinni 

launahæð í sjálfu sjer, en jeg get eigi fellt 

mig við það, að það fje sje tekið aptur, sem 

búið er þegar að veita. fessi viðbót, sem 

bjer ræðir um fyrir biskupinn, byrjaði í vor, 

og væri undarlegt, að taka hana af honum 

nú. J>að væri sannarlega undarlegt, að veita 

embættismanni launaviðbót að eins hálft ár. 

f>á koma skólarnir. Jeg þykist sjá, að nefndin 

hafi viljað spara, en hún er ekki sjálfri sjer 

samkvæm í því. Hún vill auka ölmusur við 

prestaskólann, en fækka ölmusum við lækna- 

sfcólann, það er með öðrum orðum, að hún 

tekur frá öðrum skólanum, og bætir við hinn, 

en mismunurinn er sannarlega ekki sá milli 

þessara tveggja skóla, að ástæða geti verið 

til þess. Prestaskólinn hefur 5 ölmusur, 

og bætir nefndin við hann 1; því hef jeg í 

sjálfu sjer ekki móti, en jeg hef móti því, 

að þessi ölmusa, sem bonum er bætt, sje 

tekin frá læknaskólanum. Mjer virðist í 

þessu liggja sú stefna, að eyða læknaskólanum

með öllu. En menn skulu ekki treysta svo 

mjög á það, að öll læknisembættin sjeu nú 

skipuð; þeir verða ekki allir læknar, sem 

kunna að ganga á læknaskólann, og þar að 

auki eru læknarnir dauðlegir, eins og aðrir 

menn, og í þriðja lagi þurfa læknarnir aö 

vera fleiri, en þeir eru. Jeg vona þvf, að 

þessi styrkur verði ekki tekinn frá læknaskól- 

anum, þótt bætt verði við prestaskdlann. Menn 

gæti þess, að læknarnir verða að kosta meira 

upp á sig, eptir að þeir eru útskrifaðir; þeir 

verða að sigla, og fá til þess að eins 300 

kr. í ferðakostnað, en allt annað verða þeir 

sjálfii til að leggja. |>að er og undarlegt, að 

vilja eyða þeim skóla, sem er, í sömu andránni 

og verið er að biðja um nýjan skóla. f>á kem 

jeg til latínuskólans, og skal jeg þar fyrst 

minnast á fimleikakénnarann. Hann er 

skipaður í þetta starf með 700 kr. launum, 

og meðan hann hefur ekkert af sjer brotið, 

og er þar að auki bláfátækur maður, get 

jeg enga ástæðu sjeð til að lækka þessi laun. 

Um bænarskrá Sigurðar skólakennara Sig- 

urðssonar skal jeg ekki segja margt, en 

ekki veit jeg, hvað nefndin hefur verið að 

hugsa, þegar hún vísaði honum til dyravarð- 

ar. Hún verður þó að vita, að tveir eru 

umsjónarmenn af kennurunum, og annar 

hefur þó nokkur hlunnindi fyrir, en binn 

engin, svo sanngirni gat þó mælt með, að 

taka öðruvísi móti bænarskránni, en að vísa 

henni til dyravarðar. Um eldivið til skól- 

ans skal geg að eins segja það, að 1200 kr. 

getur optast nægt, en það getur komið 

fyrir, að það hrökkvi ekki til, t. a. m. í 

kuldavetri, eins og í vetur, og annað er það, 

að ef piltum fjölgar, þarf að skiptá sundur 

stofunum, og Qölgar með því þeim herbergj- 

um, sem þarf að hita. Jeg get gefið deild- 

inni þá skýrslu, að 1879 gengu 1027 kr. til 

kola, og 1880 nokkuð yfir 1000 kr., en nú 

í ár verður það að líkindutn nokkuð yfir 

1200 kr., bæði sakir hins kalda vetrar og af 

þvf, að bekkjum var fjölgað. Útgjöld til 

skólahússins utanstokks og innan geta verið 

mismunandi. 1879 gekk til þess hjer nm 

bil 1500 kr. og sömuleiðis 1880, en nú í ár

10
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t. a m. vona jeg, að það verði talsvert 

rainna. Hins vegar vonu jeg og, að deild- 

in treysti því, að það sje ekki glatað fje, þó 

afgangur verði, svo að það gjörir ekkert 

tjón, þótt afgangur verði, en hrökkvi fjeð 

aptur á móti ekki til, verður að yfirskríða 

áætlunina. f>á eru það enn hin ýmislegu 

útgjöld. Stjórnarfrumvarpið hefur stungið 

upp á að hækka þau úr 1200 kr upp í 

1500 kr., en þess gjörist engin þörf. 1879 

voru þessi óvissu gjöld 1090 kr., en árið

1880 1022 kr., og hefur því orðið afgangur 

bæði árin, en sá afgangur hefur gengið til 

að prenta orðasafn Jóns rektors |>orkelson' 

ar, en það á ekki við að telja þann prent- 

unarkostnað með óvissum útgjöldum skólans. 

f>að er ekki í þarfir skólans; eigi það að 

koma út á prent, ætti að gefa það út fyrir 

það Qe, sem ætlað er til vísindalegra fyrir- 

tækja. Jeg get í sjálfu sjer fallizt á þessi 

verðlaun, sem ætluð eru umsjónarmönnum, 

en þegar þess er gætt, að ölmusur eru veittar 

ekki að eins eptir fátækt, heldur einnig ept- 

ir öðrum verðleikum, þá sje jeg ekki betur, 

en að alls þess sje gætt gagnvart piltunum, i 

sem til verður ætlazt, og verðúr því að 

minni hyggju þessi liður óþarfur. Jeg vil 

ráða nefndinni til að taka aptur þessa upp- 

ástungu um fækkun ölmusanna, og lof'a 

þeim að vera 9000 kr., eins og þær hafa 

verið. f>að væri líka undarlegt, að vilja 

ekki eins styrkja menntun í latínuskólanum 

eins og annarstaðar; þar verður liún þó í 

sjálfu sjer óaýrri, því að sú stofnun er þó 

komin á, og kostnaðurinn verður því miklu 

minni, enda á þar og að koma gagnfræða- 

kennsla, svo fljótt sem verða má. Jeg vona, 

að þetta sje allt saman ljóst fyrir deildinni, 

og að hún sjái, að jeg hef ekki dregið skól- 

ans taum meira en góðu hófi gegnir. £>á 

kem jeg til Möðruvallaskólaus. Jeg hef í 

sjálfu sjer ekkert á móti því, að veittar 

verði þessar 600 kr. í stað 400 kr. til 

bókakaupa, en jeg vil þá láta kaupa að eins 

þær bækur, sem nauðsynlegar eru við kennsl- 

una, því að bókasafn vil jeg ekki fara að 

stofna á Möðruvöllum (A r n l j ó i u r  Ó l a f s s o n :

«pað er víst varhugavert!»). f>á er nú þessi 

uppástunga stjórnarinnar um styrk til gagn- 

fræðakennslu hjer. pegar nefndin vísar 

þessari uppástungu á bug, þá blæs h^nn 

ekki á norðan! Jeg verð að segja það, 

að það er ekki mikil sanngirni, að vilja eng- 

um eyri kosta til gagnfræðakennslu hjer í 

Reykjavík, eptir að reistur hefur verið gagn- 1 

fræðaskóli á Norðurlandi fyrir 30,000 kr., 

sem kostar 8000 kr. á ári. f>að er ekki 

fyrir það, uppástungan fór fram á svo lítið, 

að það ei vausjeð, að hún hefði komið að 

nokkrum verulegum notuun, þótt hún hefði 

fengið fram að ganga. Um barnaskóla er 

jeg nefndinni samdóma, að láta hreppana 

eiga þá sjálfa. Ætti að styikja nokkra 

barnaskóla, væri það við sjávarsíðuna, en ekki 

í sveit, þvi að við sjóinn hagar víða svo til, 

að barnakennslu verður ekki við komið í 

heimahúsum, enda er hægra að halda skól- 

unum þar við, sem fjölbyggt er og þjetíbýlt. 

í sveit aptur á rnóti er svo laugt milli bæja, 

að ekkert getur orðið úr barnaskólum, nema 

börnunum væri komið fyrir á staðnuin, þar 

sem skólinn er; en það yrði heldur ekki 

notadrjúgt, því að það yrði of kostnaðar- 

samt, enda er það ekki ofætlun prestanna, 

að sjá iim barnakennslu til sveifa. Jeg 

þekki einn skóla í sveit hjer ekki langt 

burtu, sem styrktur er úr landssjóði, en 

sem víst gjörir það gagnið mest, að mennta 

börn bóndans á því heimilinu. Alþýðu- 

skólana hef jeg ekki móti að styrkja, enjeg 

vil ekki gjöra það skilyrðislaust; jeg vil 

binda það því fasta skilyrði, sem til er tekið, 

að helmingur kostnaðar borgist að eins úr 

landssjóði, en hinn helmingurinn greiðist úr 

sýslusjóði, og svo að áreiðanleg skilríki sjeu 

fyrir því, að skólinn sjó ekki að eins barna- 

skóli. Amtsbókasöfnin skal jeg ekki tala 

margt um; það er ekkert móti, að veita 

þennan styrk, en aptur á móti þykir mjer 

nefndin hafa verið nokkuð naum við Bók- 

menntafjelagið; að veita því einar 500 kr. 

er sama og ekkert. J>að er ekki meira en 

ritlaun fyrir eina auðfræði; það vill nú reynd- 

ar svo vel til, að hennar þarf með í bráð-
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ina. (A. ().: «Ný útgáfa af íslands lýsing 

og stafrofskverin). En ef veita skal fje til 

bókaúlgáfna. er því hvorgi svo óhult, sem 

í Bókinenntafjelaginu; þar er hægt að sjá, 

hvort fjenu sje vel varið. og þá er hægt að 

neita um styrkinn, ef fjenu er illa varið. 

Bókmenntafjelagið ætti því að hafa til um- 

ráða það I]p, sem veitt er til vísindalegra 

fyrirtækja Jeg kann ekki við, að taka það 

þegjandi upp í fjárlögin, að veita styrk pilti, 

sem fyllir 18 ár nú í snraar, þar sem skýlaust 

er tekið fram í lögunum, að styrk þennan megi 

ekki veita lengur, en lil fulls 18. árs. það 

væri gott, ef nefndin vildi safna öllum þe.-is- 

um eptirlannum á lista, svo hægra væri að 

sjá, hvað athugavert er við þau. Viðvíkjandi 

málaflutningsmannslaununum verð jpg að 

segja, að annaðhvort. er að fylgja fram 

strðngum skilningi á 4. gr. launalaganna, 

og segja : »f>ú færð ekkert», eða þá að veita 

meira en 200 kr.; 400 kr. væru hið minnsta, 

sem um verður talað, því að jeg er alls ekki i 

samdóma 2. þingmanni Suður-Múlasýslu um 

það, að enga málfærslumenn þurtí. f>að er 

sannarleg þörf á þeim ; meira að segja : það 

t*r þörf á þt'iru reglulega góðum.

20. gr. kann jeg ekki við; mjer tinnst 

óviðkunnanlegt, að gefa stjói riiiiiii heimild 

lil að minnka laun við embættismenn, ef 

embætti losna. Stjórnin má liafa sparnað 

við embættisinennina eina, en hvergi ann- 

arstaðar.

Lnndshöfðintjinn: Jeg skal leyfa mjer

að leiða athuga hins heiðraða þingmanns 

Ifeykvíkinga að því, að fylgiskjal það, sem 

bent er til á 37. bls. stjórnarfrumvarpsins, 

hefnr inni að halda skýrslu um breytingar 

þær, er orðið hafa á eptirlaunum embættis- 

manna frá 1. jan. 1879 til 31. desbr. 1880. 

Jeg skal bæta því við, að þessum syni eins 

framliðins embættismanns hefur verið veilt- 

ur þessi styrkur til 16. júlí 1881.

lón Ótnfison : Hinn heiðraði þingmaður

lleykvíkinga sagði, þegar talað var um laun 

biskups og lauuabót hans, að hann hefði 

lesið «einhverstaðar», að stjórnin gengi út 

frá því sera gefnu, að sú viðbót, sem einu

sinni væri veitt einhverjum á fjárlögunnm, 

væri föst ura aldur og æfi. f>að er mikið, 

að hann, sem hefur lesið svo glögglega 

frumvarp stjórnarinnar, skuli ekki hafa 

kynnt sjer betur nefndarfrumvarpið, sem 

ekki vill aðbyllast þessa skoðun stjórnarinn- 

ar. Hefði hann tekið eptir þessu hjá 

nefndinni, þá hefði hann sjeð, að nefndin 

eigi vildi slá skilningi stjórnarinnar á þessu 

atriði föstuin, og binda með því hendur 

þingsins. f>vert á móti höfum vjer bætt 

við grein í frumvarpið þess efnis, að taka 

það skýrt fram, að hver sú veiting, er 

gjörð væri í fjárlögunum, væri að eins bind- 

andi fyrir fjárhagstímabilið, ef ekki væri 

hið gagnstæða skýrt fram tekið. Hann 

furðaði það, að nefndin skyldi hafa bætt 

ölmnsum við prestaskólann, en nefndin 

hefur hjer gengið út frá frumvarpi stjórnar- 

innar, sem stakk upp á, að þar skyldu vera

3 ölmusur, og hefur þá fært þær niður í 2. 

Honuin þótti það einkum hart með tilliti 

til læknaskólans, sem að eins á að fá 1 öl- 

inusu, að láta prestaskólann fá tvæit en 

hann verður að gæta þess, að það ganga 

Heiii á prestaskólunn, en læknaskólann. 

f>að eru 140 prestembætti hjer á landi 

móti 20 læknisembættum. Hann sagði, að 

læknaskólamenn þyrftu meiri styrk, af því 

að þeir ættu að sigla, og fengju engan styrk 

til þess nema 300 kr. í ferðakostnað. En 

bann veit eigi, að öll læknaefni, sem sigla 

til Kaupmannahafnar og ganga á spítala 

þar og fæðingarstofnun, fá auk ferða- 

styrksins 50 kr. á mánuði af t’ommuniteti, 

og það er rneira en nokkrar ölmusuveitingar 

hjer. En þetta hefur hinum heiðraða þing- 

manni náttúrlega verið ókunnugt um ( H a t l -  

d ó r  F r i ð t  i k s s o n :  «Ónei»). f>á or merkilegt, 

að þingmaðurinn skuli hafa talað þvert á 

móti betri vitund sinui. Hinn heiðraði 

þingmaður mælti frara með bænarskrá skóla- 

kennara Sigurðar Sigurðssonar um launviðbót, 

sem reyndar eigi liggur fyrir hjer. f>að er 

merkilegt, að hinn heiðraði þingmaður skuli 

vera svona hringlandi í skoðunum sínum, 

hann sem einmitt sagði í dag um endur-
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skoðarann, að það væri undarlegt, að 

roenn, sera væru nýbúnir að fá embætti 

með ákveðnum launum, færu strax á 

næstu árum að biðja urn launaviðbót, þótt 

engu hefði verið aukið við starfa þeirra. 

Starfí þessa skólakennara hefur eigi aukizt 

hið minnsta, en það hefur starfí endurskoðar- 

ans gjört. Hinum sama heiðraða þingmanni 

var það á móti skapi, að nefndin hafði fallizt 

á, að hin óvissu útgjóld lærða skólans værn 

færð úr 1200 kr. upp í 1500 kr., en það 

var með fram gjört til þess, að fje fengist til 

að gefa út orðasafn Jóns rektors f>orkels- 

sonar með skólaboðsritinu; þingmaðurinn 

sagði, að það «ætti ekki við að gefa út vís- 

indaleg rit í skólaboðsriti». f>að er í sann- 

leika sorglegt, að hann, sem er yfirkennari 

við lærða skólann, skuli eigi hafa notað 

bókasafn skólans betur] en svo, að hann 

skuli ekki hafa lesið eitt einasta af þeim 

mörgu skólaboðsritum, sem bóbasafninu eru 

árlega send tugum saman frá ýmsum löndum; 

því ef hann hefði lesið þau, þá mundi hann 

vita, að það er altítt og þykir einkar-vel 

við eiga, að vísindaleg rit fylgi sbólaboðs- 

ritum; hafi hann lesið nobkur útlend skóla- 

boðsrit,, þá má það heita einstakt lag af 

hinum heiðraða þingmanni, að hafa ekki 

rekið augun í neitt slíbt sbólaboðsrit í bóka- 

safninu, sem innihalda vísingaleg rit, ef hann 

annars hefur nobburn tíma haft fætur sínar 

innan þröskulda þar, því þar úir og grúir 

hvervetna af þeim. Jeg vil nú eigi brúka 

svo óburteis orð, sem hinn heiðraði þing- 
maður hafði í dag um tillögu fjárlaganefnd- 

ariunar um bisbupslaunin, erhann ballaði «ó- 

sæmilegar*; jeg vil að eins segja, að það muni 

víst vera sæmilegt fyrir sbólann, að verða að 

telja svo fróðan mann meðal benuara sinna. 

Hinn heiðraði þingmaður er reiður af því, að 

nefndin eigi skuli hafa veitt fje til stofnun- 

ar gagnfræðaskóla í Reykjavík, sem NB. átti 

að standa í sambandi við barnaskóla. En 

gagnfræðiskennsla er ætluð ungmennum á 

allt öðru stigi en börnum, sem ganga á 

barnaskóla, og slíkir skólar geta naumlega 

farið saman, svo vel sje. Nefndin hefur |

veitt fje til 2 gagnfræðaskóla á Suðurlandi, 

semsje Flensborgarskólans og Eyrarbakka- 

skólans, svo ekki bljes hann á norðan

í það sinnið. En að veita fje til 3.

gagnfræðaskólans hjer ijett í nándinni, sem 

sje í Reykjavík. það þótti nefndinni óþárft, 

á svo litlu svæði. Hinn heiðraði þingmaður 

vildi vita, hvað nefndin meinti með alþýðu- 

skólum. [>að getur hann sjeð í álitsskjali

sbólamálsnefndarinnar, sem hefur legið fyrir 

þinginu. £>að er ebki ólíklegt, að hinn heiðr-

aði þingmaður hefði gott af að kynna sjei 

það. J>ar er það tekið fram, hverjar vísinda- 

greinir skuli kenndar, til þess að styrkur sá 

fáist, sem nefndin ræður til að veita. En 

það lítur út fyrir, að þingmaðurinn sje ekki 

fróðari í þessu, en svo raörgu öðru. Hinum 

saraa heiðraða þingmanni hefur þóknazt að 

lýsa óánægju siuni yfir því, hve lítinn styrk 

nefudin hefur ætlað Bókmenntafjelagiuu. Jeg 

get ebbi neitað því, að jeg hefði bunnað belm 

við, að þessi óánægja befði bomið úr e i n -  

h v e r r i  annari átt, en frá hinum heiðraða 

þingmanni Reybvíkinga, þvi allir vit.a, að 

h a n n  hefur ekki veiið sá máltarstólpi fje- 

lagsins, að það sitji á h o n u m ,  að verða fyrstur 

til að lýsa þessari óánægju. Hinn háttvirli 

þingmaður Borgfirðinga hefur og látið óánægju 

sína f Ijósi fyrir þessa raeðferð nefndarinnai 

á Bókmenntafjelaginu, og var eitthvað að 

tala um leynileg samtök í þinginu, og þess 

háttar. En hvað Bókmenntafjelaginu við- 

víbur, þá álít jeg, að þvi sje eigi veitandi 

meiii styrbur en 500 kr., því það hefur eigi 

varið þeim styrk, sem því áður hefur veittur 

verið, svo vel, að það hafi unnið til þess, a<> 

fá svo mibið aptur, enda er það líka ftill- 

ríkt. Jeg skal minna á, að fjelaginu voru í 

hitt eð fyrra veittar 2000 kr. til að gefa út. 

landshagsskýrslur; hvað gjörir svo Ijelagið? 

Jú, viti tnenn: i tímariti þess koma út 

í 2 ár l'/j, ein og háif, örk af slíkum skýrslum, 

og er það ærið lítið starf fyrir 2000 krónur!

G r i m u r  T h o r m e n :  Mjer þykja nú um-

ræðurnar fara að harðna, og held jeg því, 

að heppilegra sje, að tala um hógværar töl- 

Ur, sem ekki æra geðsmuni neins. Jeg hef
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leyft mjer að gjöra ýmsar breytingartillðgnr 

við frumvarp hinnar heiðruðn nefndar, og 

sbal jeg nú þræða þær. Hjer er þá fyrst

12. gr. stjórnarfrumvarpsins A. b. 1.; 

þar hef jeg, ásamt 3 öðrum uppástungu- 

mönnum, stungið npp á að lækka upphæð 

þá, er lögð or til prestakalla, sambvæmt lög- 

um 27. febr. 1880, úr 5500- 6000 br. ofan 

í 4500—5000 kr., því |»'gar saman er bor- 

ið, hversu miblu er bætt við brauð á land- 

inu úr landssjóði, og hversu mikið er tekið 

af öðrum brauðum, þá er ólíklegt, að mis- 

munurinn verði meiri, en eins og þessu

nemur. Stjórnin hefur í þossu slumpað til, 

og það stendur á litln, bvort það er hækk- 

að oða lækbað. Sama er að segja um A.

b. 2. í sömu grein um bráðabyrgðaruppbót 

fátæbra brauða, þar höfum við sott 4500 — 

4000 ofan í 3500—3000. Jog trúi eigi, að 

hærri upphæðir bomi til útgjalda á tima- 

biiinu en þetta. Sömuloiðis höfum við i

sömu grein A. b. 5. um styrb til prests-

obkna og barna fært upphæðina niður úr 

2500 kr. hvoit ár ofarr í 2000 kr. hvort ár; 

ntjor virðist óþaifi að hafa þonnan töluliö eins 

liáan og áður, því að áður voru prcstar einnig 

taldir hjer með. Hvað prestaskólanum við- 

víkur, þá vil jeg fylgja þar hinni sömu reglu 

og annaistaðar í fjárlögunum, að hækka eigi 

útgjöldin frá þvi, sem þau voru á fyna fjár- 

bagstimabili. Mjer finnst fjárhagur landsins 

ekbi vera svo glæsilegur, að það sitji á mönn- 

um, að hækba útgjöldin meira en góðu hófi 

gegnir, onda er prestaskólanum u>l borgið 

með þeim styrk, sem hann hofur. Við B.

III. b. hefur nefndin lækkað laun dyravarð- 

ar um 100 kr.. og er jeg henni samdóma í 

því, en þykir eigi lækkunin nóg, og het þvi 

farið fraro á, að laun hans væru lækkuð um 

200 kr. Sömuleiðis vil jeg lækka B. III. c.

2. til eldiviðar og ljósa úr 1500 kr. í 1200 

kr., því sú upphæð hefur allt af nægt til 

þessa. Viðvíkjandi hinum óvissu útgjöldum 

skólans B. III. c. 7. skal jeg geta þess, að 

til þeirra hefur aldrei þurft meiia en 1200 

kr., nema eitl ár, en það vai sökum veikinda 

méðal skólapilta. Jeg vil því hreyta þeim

1500 kr., sem til þeirra ern ætlaðar í stjórnar- 

frumvarpinu, í 1200 kr. Stjórnarfrutnvarpið 

hefur áður lagt 600 kr. til bóbabaupa fyrir 

skólann, en vill nú þar að auki bæta við 

raeira fje til þess að kaupa fyrir verðlauna- 

bækur handa skólapiltum, og hin heiðraða 

nefnd hefnr fallizt á það. Jeg get eigi verið 

þessu samdóma, því jog fæ ebbi betur sjeð, 

en að þessar 600 br. megi nægja bæði til 

bóbabaupa fyrir sbólann og til verðlauna 

fyrir skólapilta. Jeg vil eigi auka það, sem 

áður hefur dugað, og það eru víst líka margir 

útlendir skólar, sem mega sætta sig við 600 

br. til bóbabanpa fyrir sbólann og pilta. Jeg 

vil óska þess, að hin heiðraða nefnd hjcr 

vilji haga sjer eptir tillögnm roíntim. Jeg 

vil enga breytingartillögu gjöra við fjárstyrk 

þann, ei Möðiuvallaskólaniini er ætlaðnr. 

Eins og latínuskólinn er landsskóli. eins álít 

jeg Möðruvallaskólann verif það. En bctur 

befði jog kunnað við, að álit hinnar heiðruðu 

nefndar um atikafjáilögin hefði verið komið, 

því mjer er eigi uggvænt um, að þar muni 

Möðmvallaskólanum vera ætlað tneira. Upp- 

hæð sú, sem sbólanum er hjer ætluð, or hóf- 

leg, og því þykir mjer eigi ólíblegt, að á 

öðrum stad sje honum ætluð viðbót. Jvg 

er hinni heiðruðu nefnd alveg samdóina í 

þvi, að vilja oigi hafa gagnfræðissbóla sam- 

fara barnaskólum, en þar á móti er jeg ekki 

samdóma hiiium heiðraða 2. þingtnanni 

Suður-Múlasvslu um það, að gagnfræðis- 

konnsla sje í Flensborg; því þótt danska og 

íslenzka sje kennd í þessum skóla, þá er 

þó eigi kenud þar landafræði eða saga, og 

það skyldi maður þó imynda sjer að hcyrði 

til kennslu á gagnfræðisskóla. Við B. V. b. 

hef jeg ásamt fieirum gjört þá breytingar- 

tillögu, að fje til kvennaskóla sje sctt niður 

úr 3000 kr. í 2000 kr., og það liggur við, 

að mjer skjóti skelk í bringu, er jeg gengst 

við þeirri tillögu; því þar mun vera komið 

við bjartað í mörgum, og þó mörg strá hafi 

stungið mig í dag, þá munu þau nú fjölga 

til muna. En jeg get ebki sjeð, að það sje 

þörf á öllum þessum kvonnasbólum. Mjer 

sýnist, að nægilegt væri að hafa kvenna-
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skóla á Laugalandi og í Reykjavík. Jeg 

get eigi skilið, að kvennaskóli í Hiína- 

vatnssýslu og Skagafirði o. s. frv. geti þrif- 

izt til frambúðar, því með tímanum dregst 

aðsóknin frá þessum smáskólum til adalskól- 

anna, þar sem bezt er kennslan og mest efnin 

til þess að fullkomna skólana. Hinir hjaðna 

vonum bráðar niður eins og vatnsbólur. Jeg 

þykist nú reyndar vita, að jog fæ þessu eigi 

Iramgengt, en jeg er samt sannfærður nni, 

að ef til vill sumir hinna heiðruðu þing- 

manna, sem greiða atkvæði gugn þessari til- 

lögu minni, eru í hjarta sínu á sama máli 

°g jPR- Við fjárveitingarnar til barna- og 

alþýðuskóla álít jeg nauðsynlegt, að skilytðið 

haldist, upfnil. að styikurinn úr landssjóði 

til hvers alþýðuskóla nemi eigi meiiu en 

helmingi alls kostnaðarins lil skólans, því 

þá geta sveitir þær, er vilja koma sliktim 

skóluni á fót, sýtit, að þeim sje alvaia, með 

því að leggja til hinn helminginn, því að 

kasta allri þessari byrði á landssjóðinn tjáir 

að ininni ætlnn eigi. Jeg skal leyfa mjer 

að taka það fram <;egn hinum hæstvirta 

landshöfðingja, að jeg álít. atliugasemdir utan 

við fjárlögin þýðingarlausar, því engin um- 

boðsstjóm ei bttndin við atlmgasemdir utan 

við fjáHögin, og það er einstaklega hægt að 

íara í kringum þær. Jeg efast eigi um 

hinn góða vilja hins hæst.virta landshöfðingja, 

og jeg veit, að þegar hann segir, að hann 

ætli að gjöra ritthvað, þá ei það alvara hans, 

en það geta orðið landshöfðingjaskipti, og 

þá er óvíst, hversu fer. Hafi menn í tninni 

sjer, hvi'inig stjórnin fór að 1877. £>á var

samkomulag milli hennar og hinnar þáver- 

andi fjárlaganofndar um veitingarnar á 15. gr. 

En hvernig fór? Stjórnin'brúkaði fyrst. upp 

gjaldliðinn eptir sinni vild, og því næst veitti 

hann það fje, sem samkomulag var um, 

f r n m  y f i r  f j á r v e i t i n g u .  £>etta ættum vjer 

ekki að leggja á hættuna optar. Jeg kem 

nú til Bókmennlafjelagsins. Jeg ætla mjer 

ekki að fara að yrðast við hinn báttvirta

2. þingmanii Suður-Múlasýslu, heldur Italda 

mjer til hins sanna, eins og það er. Sumir 

af hinum heiðniðit þingmðnnum hafa eflaust

! verið á BókmenntaQelagsfnndi síðast, og 

heyrt, þar tillögur þær, er komu fram um 

störf þess næsta ár: þýðingar sjera Matthí- 

asar Jochumssonar yfir 2 einhver ágætustu 

| rit Shakspears, nfi. Othello, og Romeo og 

Julia, bók Konráðs Maurers um upphaf 

íslands lýðstjórnar og Sýslumannaæfir eptir 

jústitiarius Jón Pjetursson. Hið síðastnefnda 

j rit verður stórt og umfangsroikið, og eru í 

i því mörg og merk undirstöðuatriði undir 

J  sögu landsins. petta rit. ei varla unnt að 

! Bókmenntafjelagið hafi boin í bendi til að 

I halda áfram með og ljúka við, ef það nú er 

| svipt þessum opinbera styrk. Jeg hef í breyt- 

| ingaratkvæði mínu eigi þorað að fara fram á 

! meiri styrk fyrir hönd fjelagsins en 1500 kr..

■ en það er á valdi liins háttvirta þings, hvað 

j það gjörir í pessu efni f>á kem jeg til 15.

; greinar. f>ar hetur stjórnin ætlað 8000 kr.

I til vísindalegra og verklegra fyrirtækja, og 

! hin heiðraða nefnd hefur fært þá upphæð 

upp í 12,000 kr. Mig furðar slórlega á því, 

i að rnenn skuli vilja veita svo mikið fje til 

j alveg óákvarðaðra fviiitækja. og það því 

j fremur, sem Hestuin mun kunnugt um, að 

j þessari uppliæð hefur eigi ávallt verið varið, 

i setr. bozt mátti verða. Jeg veit vel, að 

í stjórnin þykist eigi haf'a komizt af með

0000 kr. til þessa, en það ei eigi sannað, 

að purft hafi að biúka meira fje en 6000 kr., 

þótt stjórnin hafi gjöit það. {>egar menn 

sjá, að stjórnin hvað eptir annað brúkar 

meira Ije á einum gjaldlið, en til er tekið, 

þá veiða þeir að hafa vaðið fyrii neðan sig 

og ætla stjórniniii eigi of mikið, heldurein- 

milt minna tje. f>á kem jeg loks til síð- 

nstii greinar hinnar heiðruðu nefndar, og 

jeg verð að segja um hana, að hún er gjörð 

í bezta tílgangi, en greinin er of óákveðin, 

hún fer eigi nógu langt..

I>að er rangt sagt, að jeg hafi nokkurn 

tíma viljað koma inn deilu roilli stjórnar 

og þings. Jeg get ekki sjcð neitt á móti 

að taka athugasemdirnar inn í fjárlögin, en 

með breytingum. Og mig furðar á því, að 

hinn hæstvirti landshöfðingi ekki vill sjá, að 

það ér munur á að setja hana inn nú, eða
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var áður, eptir að konungur sjálfur hefur 

samþykkt fjárlögin 1879. fær eru helgaðai 

af konungi, og honura eru þær þannig eigi 

ógeðfelldar. Jeg veit eigi neitt tilefni tii 

deilu við stjórnina, en það er hún sjálf, sem 

hefur í athugaseuid sinni, ef jeg mætti svo 

að orðum koraast, poiemiserað við þingið 

1879. Sjer í lagi á 25. bls., 2.—3. tölul., að 

vera eins konar ávíta til þingsins. En það 

er ekki ætlunarverk stjórnarinnar, að leggja 

þingið á knje sjer, og ætla að hirta það. 

Hafi nokkur viljað vokja ósamlyndi, þá er 

það stjórniri sjálf. þessi athugasemd, sem 

hjer ræðir um, hefur verið endurtekin í 

fjárlögum Dana í 30 ár; jeg skal leyfa mjer 

að lesa hana upp fyrir hinni heiðruðu þing- 

deild: «|>ær ákvarðanir um sparnað, þegar

embætti losna, eða þvi um líkt, sem staðið 

hafa í fyrri fjárlögum, skulu einnig hafa 

gildi fyrir fjárhagstímahilið 1880— 1881, ef 

þær eigi þegar hafa fengið gildi*. |>annig 

er athugasemdin í (járlögum Dana, og hún 

er enn þá skarpara tekin fram stundum. 

Jeg mótmæli því — að jeg brúki orð lands- 

höfðingja — að hún hafi þann tilgang að 

vekja ósamlyndi milli stjórnar og þings.

Landshöfðingi: f>ar sem hinn heiðraði 

þingmaður Borgfirðinga vísaði til athuga- 

semdanna við nefndarálitið við fjárlagafrum- 

varpið 1877, og að samningur hefði verið 

milli þingsins og landshöfðingjans um það, 

hvernig verja skyldi fje því, sem verja skyldi 

til verklegra og vísindalegra fyrirtækja, þá 

er þetta að nokkru leyti rjett, en hann 

gleymdi því, að efri deildin mótmælti þessu, 

og skal jeg með leyfi hins háttvirta forseta 

leyfa mjer að lesa upp mótmælin: >Um

hinar aðrar uppástungur fjárlaganefndarinn- 

ar í neðri deildinni um, hvernig verja skyldi 

Qe þvi, sem veitt yrði til vísindalegra og 

verklegra fyrirtækja, þykir undirskrifaðri 

nefnd því síður ástæða til að segja álit sitt, 

sem slikar uppástungur hljóta að vera alveg 

þýðingarlausar, nema þær sjeu samþykkt- 

ar af þinginu, enda bætist þar við, að neðri 

deildin með alkvæðagreiðslunni um 15. 

gr. stjórnarfrumvarpsins við 2. umræðu hef-

> ur látið i ljósi, að hún ekki sje þessum 

uppástungum meðmælt.™ J>etta var nú sam- 

j komulagið, og þar eptir breyttist upphæðin 

i efri deild.

f>á.er bin nýja grein, og tekur hinn heiðr- 

aði þingmaður Borgfirðinga hana frá fjárlöe-- 

um Dana, en jeg skal leyfa mjer að skýra 

frá, að aldrei hefur verið tekinn inn í Ijárlög 

Dana fyrirvari þess eðlis, er hjer ræðir um, 

nema með samþykki stjórnaiinnar.

Vnrafurseti: Jeg ætla ekki að fara

mörgum orðum um það, sem uú liggur fyrir. 

Hinn háttvirti framsögumaður nefndarinnar 

hefur skýrt tekið fram áslæður hennar. Jeg 

vil .einkum minnast á það, sem hann hefur 

leitt hjá sjor eða farið lauslega yfir. Við- 

víkjandi breytingaitillögunni við 12. gr. A.

b. 2., að í staðinn fyrir 4500—4000 komi 

3500—3000 til bráðabyrgðaruppbótar fátæk- 

um brauðum, og A. b. 5., til prestaekkna og 

barna, i staðinn fyrir 2500— 2500 komi 

2000 — 2000 kr., þá þarf jeg ekki að mótmæla 

ástæðum hins háttvirta þingmanns Borg- 

firðinga, því hann færði ekki annað til ástæðu, 

að mig minnir, en að það væru aðrar tölur, 

en nefndin lætur stjórnina ráða í þessu, og 

lætur þessar tölur standa. Við breytingar- 

atkvæði 4 þingmanna um að fækka ölmus- 

unum við prestaskólann, þá. er það merki- 

legast, að færri ölmusur skuli eiga að vera 

við prestaskólann en læknaskólann, þar sem 

þó á öllu landinu þarf ekki nema 20 lækna, 

en þar á móti 140 presta; jeg held, að öðrum 

sje ekki unnt að koma með slíkar breytingar- 

tiilögur en hinum 4 þingmönnum ; jeg held 

þingmaður Reykvíkinga hafi sagt, að það 

þyrfti að láta læknaefni fremur fá ölmusu, 

af því að það væri ekki víst, að þeir yrðu 

allir læknar f>etta er mergjuð ástæða!

Hvað snertir skýrslu þingmanns Borg- 

firðinga um skólann í Flensborg, þá verð 

jeg á hverju þingi að leiðrjetta hann,'þar 

sem hann ber það fram, sem ekki er rjett, til 

að niðra skólanum eða skaða hann. Nefndin 

hafði ekki fyrir augum, hvað hefði verið kennt, 

heldur hvað ætti að kenna framvegis, því sá 

styrkur, sem skólinn fær, kemur fyrst til
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nota hjer eptir; eius og nú er, nýtur hann 

aö eins 200 króna styrks sem alþýðuskóli.

Síðan var samþykkt með 14 atkvæðum 

uppástunga forseta um, að umræðunum 

skyldi hætta ; var því næst gengið tíl at- 

kvæðu um síðari kafla útgjaldabálksins, og 

fjell atkvæðagreiðslan þannig: 

i'J. gr. stjórnarfrumvarpsins, sem nú verður

13. gr.

A. a. Breytingartillaga nefndarinnar. Sök- 

um óglöggrar atkvæðagieiðslu var við 

haft nafuakall, og sögðu:

J á :

Arnljótur Ólafssou,

Benedikt Sveinssou,

Friðrik Stefánsson,

Holgeir Clausen,

Jón Jónsson,

J ó i i  Olafsson,

Tryggvi Gunnarsson,

{>órður Magnússon, 

f»orkell Bjarnason, 

porlákur Guðmundsson, 

porvarður Kjerulf 

Nei:

Eiríkur Briem,

Magnús Andrjesson,

Egill Egilsson,

Eiríkur Kúld,

Grímur Thomsen,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson,

Lárus Blöndal,

Ólafur Pálsson,

J>órarinn Böðvarssou, 

porsteinn Jónsson, 

porsteinn Thorsteinson; 

var breytingaruppástungan þaonig felld 

roeð 12 atkvæðuiu gegn 11.

Stafliðurinn óbreyttur samþykktur með

15 atkvæðum.

A. b. 1 Breytingartillaga Gríms Thom- 

sens o. fl. felld með 15 atkvæðum 

gegn 4.

Gjaldliðurinn óbreyttur samþykktur með

16 atkvæðum.

A. b. 2. Breytingartillaga Gríms Thom-

seus o. tl. felld með 17 atkvæðum

gegn 5.
Gjaldliðurinu óbreyttur samþykktur með

19 atkvæðum.

A. b. 3. og 4. samþykktir óbreyttir með

20 atkvæðum.

A. b. 5. Breytingartillaga Gríms Thom-

seus o. fl. íelld með 14 atkvæðum

gegu 4.

Töluliðurinn óbreyttur samþykktur með

16 atkvæðum.

A. b. 6. samþykktur óbreyttur með 22 at- 

kvæðum.

A. b. 7. samþykktur óbreyttur með 21 at- 

kvæði.

A. b. 8 samþykktur óbreyttur með 22 at- 

kvæðum.

B I. a. Breytingartillaga- nefndarinnar 

felld með 12 atkvæðum gegn 8. 

Töluliðurinn óbreyttur samþykktur með

17 atkvæðum.

B. I. b. 1. Breytingartillaga nefndarinnar 

samþykkt með 17 atkvæðum.

Gjaldliður frumvarpsins þar við fallinn, 

og sömuleiðis breytingartillaga Gríms 

Thomsens o. fl. við hann.

B. 1. b. 2. Breytingartillaga nefndarinnar. 

Sökum óglöggrar atkvæðagteiðslu var 

við haft nafnakall, og sögðu :

J á :

Eitikur Briem,

Magnús Andrjessou,

Arnljótur Ólafsson,

Benedikt Sveinsson.

Egill Egilsson,

Eiríkur Kúld.

Friðrik Stefánsson,

Grímur Thomsen,

Holgeir Clausen,

Jón Jóusson,

Jón Ólafsson,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson, 

f>órarinn Böðvarsson, ' 

þórður Magnússon, 

f>orlákur Guðmundsson,



81

þorsteino Jónsson, 

porsteinn Thorsteinson, 

porvarður Kjeruif.

Nei: '

Guðmundur Einarsson,
I

Halldór Fnðriksson, 

þorkell Bjarnason; 

var breytingaruppástungan þannig sam- 

þykkt með 19 atkvæðum gegn 3. 

Gjaldliður frumvarpsins og breytingar- j 

tillaga Gríms Thomsens o. fl. við bann 

þar með fallið.

B. I. b. 3., 4., 5. og 6. samþykktir ó- 

breyttir í einu hljóði.

B. I. b. 7. Breytingartillaga nefndarinnar 

samþykkt með 19 átkvæðum. ;

Breytingartillaga Gríms Thomsens o. U.! 

og gjaldliður frumvarpsins þar raeð fallið.! 

B. II. a. samþykktur óbreyttur i einu1 

hljóði.

B. II. b. 1. Breytiogartillaga nefndariun- j 

ar samþykkt með 14 atkvæðum gegn 5. | 

Gjaldliður frumvarpsins þar með fallinn.: 

B. II. b. 2., 3. og 4. samþykktir óbreyttir j 

í einu hljóði. j

B. II. b. 5. Breytingartillaga nefndarinu- ! 

ar samþykkt með 16 atkvæðum. 

Gjaldliður frumvarpsins þar með fallinn. 

B. II. b. 6. samþykktur óbreyttur í einu 

hljóði.

B. III. a. samþykktur óbreyttur í einu 

hljóði.

B. III. b, «söngkennarinn», samþykkt ó- 

breytt með 20 atkvæðum.

• fimleikakennarinn*. Breytingartillaga 

nefndarinnar samþykkt með 12 atkvæð- 

um gegn 9.

Gjaldliður frumvarpsins þar með fallinn.

• dyravörðurinn». Breytingartillaga Gríms 

Thomsens o. fl. samþykkt með 14 at- ; 

kvæðum gegn 4.

Gjaldliður frumvarpsins og breytingar- 

uppástunga nefndarinnar þar með fallið. 

«yfirumsjón», samþykkt óbreytt með

18 atkvæðum.

B. III. c. 1. samþykktur óbreyttur með 

20 atkvæðum.

B. III. c. 2. Breytingartillaga Gríms Thom- 

sens o. fl. samþykkt með 17 at- 

kvæðum.

Töluliður stjórnarfrumvarpsins þar með 

fallinn.

B. II. c. 3. og 4. óbreyttir samþykktir 

með 20 atkvæðum.

B. III. c. 5. BreytÍDgartillaga nefndarinn- 

ar samþykkt með 16 atkvæðum gegn 2. 

Töluliður frumvarpsÍDS þar með fallinn.

B. III. c. 6. samþykktur óbreyttur með

17 atkvæðum.

B. III. c. 7. Breytingartillaga Gríms Thom- 

sens o fi. og Lárusar Blöndals o. fl. 

Við hana var við haft nafnakall sökum 

óglöggrar atkvæðagreiðslu, og sögðu 

Já:

Egill Egilsson,

Eiríkur Kúld,

Grímur Thomsen,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson,

Holgeir Clausen,

Lárus Blöndal,

Ólafur Pálsson, 

f>órður Magnússon, 

porlákur Guðmundsson, 

porsteinn Jónsson, 

porvarður Kjerulf.

Nei:

Eiríkur Briem,

Magnús Andrjesson 

Amljótur Ólafsson,

Benidikt Sveinsson,

Friðrik Stefánsson,

Jón Jónsson,

J ód Ólafsson,

Tryggvi GunnarssoD, 

þórarinn Böðvarsson, 

f>orkell Bjarnason,

|>orsteinn Thorsteinson.

Var breytingaruppástungan þannig sam- 

þykkt með 12 atkvæðum gegn 11, og 

gjaldliður frumvarpsins þar með fallinn.

B. III. c. 8. samþykktur óbreyttur með 12 

atkvæðum gegn 4.

B. IV. a. samþ. óbreyttur með 20 atkv.

11
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B. IV. b. 1. Breytingartillaga nefndarinn- 

ar samþykkt með 17 atkvæðum.

Gjaldliður frumvarpsins þar með fallinn.

B. IV. b. 2. samþykktur óbreyttur með 

20 atkvæðum.

B. IV. b. 3. Breytingartillaga nefndarinn- 

ar samþykkt með 21 atkvæði.

Gjaldliður frumvarpsins þar með fallinn.

B. IV. b. 4. samþykktur óbreyttur með

20 atkvæðum.

B. V. a. 1.—2. Tillaga uefndarinnar, 

Gríms Thomsens o. tl., að þessir gjald- 

liðir falli burt, samþykkt. með 20 at- 

kvæðum.

B. V. b. Breytingartillaga Gríms Thom- 

sens o. fl. felld með 15 atkvæðum gegn

7.

Gjaldliðurinn óbreyttur samþykktur með 

15 atkvæðum.

B. V. c. Breytingartillaga Lðrusar Blöu- 

dals o.. fl. samþykkt með 13 atkvæðum 

gegn 8.

Var þar með fallin breytingartillaga , 

nefndarinnar, breytingartillaga Gríms I 

Thomsens o. H., og gjaldliðurinn, eins' 

og hann var í frumvarpi stjórnarinnar.

B. V. d. samþykktur óbreyttur með 19 

atkvæðum.

C. 1. Breytingartillaga nefndarinnar sam- 

þykkt án atkvæða sem orðabreyting. 

Gjaldliðurinn með þessari orðabreytingu : 13 
samþykktur með 19 atkvæðum.

C. 2. Tillaga nefndarinnar, að þessi gjald- 14 
liður falli burt, var felld með 13 at- 

kvæðum. . 15

Gjaldliðurinn óbreyttur samþykktur með 

13 atkvæðum.

C. 3. Breytingartillaga nefndarinnar. Sök- 

um óglöggrar atkvæðagreiðslu var við 

haft nafnakall, og sögðu 

Já:

Magnús Andrjesson,

Arnljótur Olafsson,

Benidikt Sveinsson,

Egill Egilsson,

Friðrik Stefánsson, I 16,
Holgeir Clausen, !

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson,

Tryggvi Gunnarsson, 

pórarinn Böðvarsson, 

þórður Magnússon, 

forsteinn Jónsson, 

t>orsteinn Thorsteinson.

Nei:

Eiríkur Briem,

Eiríkur Kúld,

Grímur Thomsen,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson,

Lárus Blöndal,

Ólafur Pálsson, 

t>orkell Bjarnason,

|>orlákur Guðmundsson, 

í*orvarður Kjerulf.

Var breytingartillagan þannig samþykkt 

með 13 atkvæðum gegn 10, og breyt- 

ingaruppástunga Gríms Thomseiis o. fl., 

breytingaruppástunga Lárusar Blöndals

o. fl. og gjaldliðurinn, eins og hann var 

í frumvarpi stjórnarinnar, þar með falli.

C. 4. Breytingartillaga nefndarinnar sam- 

þykkt með 19 atkvæðum.

(jjaldliður frumvarpsins þar með fallinn.

C. 5. Tillaga nefndarinnar og Gríms 

Thomsens o. fl , að þessi gjaldliður falli 

burt, samþykkt með 19 atkvæðum.

. g r .  stjórnarfrumvarpsins, sem nú verður

14. grein, samþykkt með 21 atkvæði. 

g r .  frumvarpsins, sein nú verður 15.

giein, samþykkt með 22 atkvæðum.

. g r .  frumvarpsins, sem nú verður 16.
grein.

Breytingartillaga nefndarinnar samþykkt 

með 12 atkvæðum gegn 4.

Breytingar- og viðaukatillaga Magnús- 

ar Andrjessonar og forláks Guðmunds- 

sonar felld með 15 atkvæðum gegn 4. 

Breytingartillaga Gríms Thomsens og 

fl. og gjaldliðurinn, eins og hann

var í stjórnarfrumvarpinu, var þar með 
fallið.

. g r .  frumvarpsins, sem nú verður 17.

grein.
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Breytingartillaga nefndarinnar samþykkt 20. grein nefndarinnar samþykkt með 17

með 21 atkvæði. atkvæðum gegn 4.

Greinin þannig broytt samþykkt með Síðan voru bornar upp þær 2 nýju

21 atkvæði. greinar, önnur frá Halldóri Friðrikssyni o. fl.

1 7 .  g r .  frumvarpsins, sem nú verður 18. | og hin frá Lárusi Blöndal o. fl., sem áttu 

grein, og breytingartillaga nefndarinnar að koma inn milli 13. og 14. greinar í

við hana voru ekki bornar undir at- stjórnarfrumvarpinu, en sem ályktað var að 

kvæði. bæta aptan við frumvarpið án greinatölu, og

S ý  g r e i n ,  frá nefndinni, som verður 19. var hin fyrri samþykkt með 16 atkvæðum

grein, heldur ekki borin undir atkvæði. gegn 1 og hin síðari með 16 atkvæðum

N ý  g r e i n ,  frá nefndinni, sem verður 20. gegn 3.

grein. Frumvarpinu var því næst vísað til 3.

Breytingartillaga Gríms Thomsens o. fl. umræðu.

felld moð 14 atkvæðum gegn 9.

ÞBIÐJA UMRÆÐA I NKDKI DKILI), 

á 46. og 47. fundi, 13. ágúst.

Frumvarpið, oins og það var samþykkt. við 2. umræðn, sjá I. 409—416.

B r e y t i n g a r t i l l ö g u r  

við frumvarp til Qárlaga fyrir árin 1882 og 1883.

(Eins og það var samþykkt, við 2. umræðu í noðri deild).

Tekjur.

2. grein.

1. töluliður. Fyrir: »50,000 — 50,000 — 100,000«

korai: -49,000 -  45,000 — 94,000» (N)*.

1. Fyrir: «50,000 -  50,000 -  100,000»

komi: »48,000 -  40,000 -  88,000» (G-Ó).

*) N. merkir breytingartillögur nefndarinnar.
G.—Ó . ----------  Guðmundar Einarssonar, Eiríks Kúlds, |>orvarðar

Kjerulfs, Gríms Thomsens, Halldárs Friðrikssonar, 
Lárusar Blöndals, porláks Guðmundssonar. Olafs 
Pálssonar.

H.—E . ---------- Halldórs Friðrikssonar, Gríms Thomsens, Guðmundar
Einarssonar, Ólafs Pálssonar, Lárnsar Blöndals, Eiríks 
Kúlds.

J .—F. ---  ----- Jóns Jónssonar, Egils Egilssonar, Jóns Ólafssonar,
Holgeirs Clausens, f>orkeIs Bjarnasonar, Friðriks 
Stefánsonar.

L. --- ---------  landshöfðingja.
A.—J . ---   Arnljóts Ólafssonar, Tryggva Gunnarssonar, Friðriks

Stefánssonar, Jóns Ólafssonar, |>orvarðar Kjerulfs, 
Jóns Jónssonar.

E . ~ H . ------------  Eiríks Kúlds, Gríins Thomsens, f>orvarðar Ivjerulfs,
Guðmundar Einarssonar, Lárusar Blöndals, Halldórs 
Friðrikssonar.

11*
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10, töluliður. Fyrir: «25,000 — 25,000 — 50,000»

korni: .10,000 -  7,400 — 17,400» (H- E).

13. töluliður. Fyrir: «1,000 -  1,000 — 2,000»

komi: «2,000 -  2,000 — 4,000- (G-Ó).

4. grein.

Fyrir: «27,000 — 27,000 — 54,000- 

komi: «28,000 — 28,000 — 56,000» (N).

6. grein.

Innanstryks bætist við: «að frádregnum úlgjöldura til hinnar æðstu innlendu stjómar 

íslands og fulltrúa stjórnarinnar á alþingi

1882. 1883.

12,400 14,400

og út fyrir strykið kemur 1882. 1883.

84.100 80,100 ; 164,200» (H —E).

9. grein.

Fyrir: «1,400 kr.; samtals 33,400 kr.» •

komi: «1,600 kr.; samtals 33,600 kr. » (N).

10. grein.

A. 3. Fyrir: «2,500 -  2,500 — 5,000»

komi: «2,000 — 2,000 — 4,000» (G—Ó).

B. 4. orðist þannig:

a. þóknun handa 2 settum málaflutningsmönuum 800 kr.

b. viðbót handa Páli M e ls teð ............................  400 —

c. kostnaður við sakamál og lögreglumál . . . 1000 —

d. kostnaður við g ja fsóknarm ál........................ 300 —

e. útgjöld við v f ird ó m in n .................................. 200 -- 2700- 2700 (J—F).

C. 1. Fyrir: «1,654 — 1,654»

komi: «1,800 — 1,800» (L. og N).

C. 4. Fyrir: «15,000 — 15,000»

komi: «20,000 — 20,000» (N). Og fyrir orðin innanstryks: «Lándshöfðingi — 

sýslufjelagi hverju» komi: «og skal helmingi fjárins úthlutað milli sýslunefnd-

anna eptir rjettri tiltölu bæði fólksQölda og satnanlagðrar tölu jarða- og lausa-

M.—B. merkir breytingartillögu Magnúsar Andrjessonar, f>orIáks Guðmundssonar, Hall-
dórs Friðrikssonar, Jóns Ólafssonar, Guðmundar Ein- 
arssonar og Benidikts Sveinssonar.

E.—L . ---  -----  Eiríks Eúlds, Halldórs Friðrikssonar, f»or!áks Guð-
mundssonar, |>orvarðar KjeruJfs, Guðmundar Einarsson- 
ar, Lárusar Blöndals.

f . —H . ---  -----  porvarðar Kjerulfs, Eiríks Kúlds, Lárusar Blöndals,
Guðmundai Einarssonar, Gríms Thomsens, porláks 
Guðmundssonar, Halldórs Friðrikssonar.

J .—H . ---  -----  J óds Jónssonar, Jóns Ólafssonar, Friðriks Stefánssonar,
Egils Egilssonar, porsteins Jónssonar, Holgeirs Clausens
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fjárhundraða í sýslufjelagi hverju, en hinum helmingnum noilli amtsráða og 

búnaðarfjclaga- (G—Ó).

C. 10. Til þess að gefa út «Lovsamling for ísland» 1660. f>essi liður falli bnrt. (J—H).

B. 11. Fyrir: «til burtveitingar Hafursár f Mýrdal 2,500» komi: *til varnar gegn

sandfoki í Skaptafellssýslu 17,500» (H—E).

11. grein.

1. Pyrir: .37,726 — 37,726 — 75,452»

komi: «39,342 — 39,496 kr. 67 aurar — 78,838 kr. 67 a. (E.— H).

13. greiu.

A. a. Fyrir: «8,432 — 8,432»

komi: «8,032 — 8,032» (A.-J).

B. I. a. Fyrir: «10,316 — 10,316»

komi: «9,916 — 9,916» (A.—J).

B. II. b. 1. Fyrir: «1 ölmusa — 200 kr.»

komi: «2 ölmusur — 400 kr.» (E.—L).

B. III. b. Fyrir: «handa fimleikakennara 600»

komi: «handa fimleikakennara 700» (L. og N. og í>.—H).

B. III. c. 7. Fyrir: «1500» komi: «1200» (G.—Ó).

B. V. b. og c. Fyrir: »til barnaskóla 1200 — 600

til alþýðuskóla 3,000 — 3,500»

komi: »til barnaskóla 2,000 — 1,000

til alþýðuskóla 4,500 — 4,500», og orðin innanstryks:

• þannig að styrkurinn — til skólans« falli burt. (N.).

B. V. b. ng c. Fyrir: ■■ tí 1 barnaskóla 1,200 — 600»

komi: »til barr.askóla 2,000 — 2,000.» (L.).

C. 1. Fyrir: »til landsbókasafnsins 1,950 — 1,950»

komi: »til landsbókasafnins og fyrir umsjón með alþingishúsinu milli 

þinga 2050 — 2050» (L. og N.).

C. 3. Eptir: »bókmenntaQeIagsiiis» inuanstryks komi: »deildarinnar á íslandi», og

fyrir: .500 -  500» komi »1000 — 1000» (G. — Ó).

15. grein.

Aptan við greinina bætist: «þar af til ekkjufrúr hjeraðslæknis E. Johnsens

300 kr., og til landlæknis Jóns Hjaltalíns umfram eptiilaun í viðurkenningarskyni 

1000 kr.» (N.).

16. grein.

Aptan við greiuina bætist: «|>ar af 2000 kr. handa dýralækni til þess að rann- 

saka eðli og orsakir fjársjúkdóma á landinu, sjer í lagi til bráðafársins*. (M.—B). 

Fyrir: «12000» komi: «8000«. (G.—Ó).

20. grein.

Fyrir orðin: «t>ó veitist — tilfellum. komi: «Gætt skal og á tjárhagstímabilinu

1882 og 1883 þeirra skilyiða fyrir fjárveitingum, sem fyrirfarandi fjárlög hafa inni að 

halda». (G.-Ó).

Fyrir orðin : «|>ó veitist stjórninni full heimild til» komi: «Landsstjórninni er

skylt*. (N.).
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I eptirmála fjárlaganna.

Fyrir: «allt að 4 búnaðarskóla» komi: «2 búnaðarskóla í suður- og vesturum- 

dæminn, og 2 búnaðarskóla í norður- og austurumdæminu». (A.—J).

L a n d s h ö f ð i n g i n n : Jeg hefði óskað að

taka þátt í þessari 3. umræðu fjárlaganna á 

sama hátt, sem jeg hef verið vanur við á 

hinum undangengnu þingum, en jeg treysti 

rnjer ekki til þess vegna lasleika. J>ar á 

móti álít jeg mjer skylt að reyna til þess, að 

mæla svo sterklega sem mjer er unnt á móti 

breytingaruppástungu hinna háttvirtu 8 þing- 

manna, G—0, við 20. gr. frumvarpsins, og 

jeg bið hina háttvirtu þingmenn að afsaka, 

þótt jeg fari frá þinginu, þegar jeg er bú- 

inn að skýra frá skoðun minni um þetta 

breytingaratkvæði.

Fyrst, skal jeg geta þess, að jeg get- 

aðhyllzt breyting hinnar háttvirtu nefndar 

við 20. gr., þar sem jeg skil orðin «sparnað 

allan» í sambandi við hin gildandi lög.

Hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga 

hefur við 2. uinræðu af alefli haldið vörn 

uppi fyrir athugasemdum þeim eða fyrir- 

vörum, er hin háttvirta nefnd ekki hefur 

álilið æskilegt eða nauðsynlegt að balda, af 

því hún hctur fundið orð stjórnarfrumvarps- 

ins þeirn viðvíkjandi á rökum byggð. Að 

svo miklu leyti sem athugasemdir þær, er 

liinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga hefur 

bent að, hafa verið samþykktar af stjórn- 

inni eða fulltrúa hennar, eiga þær að 

mínu áliti vel við í p n ð  f y r s t a  s h i p t i ,  þær 

verða teknar upp í fjárlögin, til þess að 

bera vitnisburð um það samkomulag, er 

þessar athugasemdir eiga inni að halda við- 

víkjandi hinni tilætluðu brúkun á því fje, 

sem um ræðir; en aptur á móti er það 

alveg óþarft ár eptir ár að taka þesear at- 

hugasemdir upp aptur í sjálfum texta fjár- 

laganna, þegar sundurliðunin í athugasemd- 

unum í sambandi við nefndarálitið og at- 

kvæðagreiðslu þingsins nægilega konstaterar 

eða ber Ijósan voit um, hvernig skilja skuli 

hverja einstaka fjárveiting í lögunum. Við 

þennan skilning álítur stjórnin sig bundna, 

eða eins og segir í athugasemdunum við

frumvarp það, sem hjer liggur fyrir, 24. 

bls.: »við þess konar Qárveitingar mun

stjórnin bera umhyggju fyrir því, að .þeim 

skilyrðum verði fulluægt, sem tjárveitingin 

er bundin, þótt eigi sjeu þau skilyrði bein- 

línis tekin fram í lögunum»- Hinum hátt- 

virta þingmanni Borgfirðinga hlýtur að vera 

þetta kunnugt öðrum fremur, þar sem hann, 

sem yfirskoðunarmaður landsreikninganna, 

optsinnis hefur haft tækifæri til að sann- 

færast um það; og hefur hann, sem yfir- 

skoðunarmaður, alveg rjettilega beitt þessari 

reglu með því að þræða sundurliðun þá í 

athugasemdunum, sem blutaðeigandi gjald- 

liður var byggður á, jafnvel þótt sjerstakri 

athugasemd hafi ekki verið bætt við sjálf 

fjárlögin. Jeg skal í þessu tilliti vísa til 

athugagreina yfirskoðunarmanna, t. a. m. við 

hegningarbúsið 1878 bls. 73, 1879 bls. 205 

og víðar á allmörgum stöðum.

Öðru máli er að gegna með tilliti til 

þeirra athugasemda eða fyrii vara, sem gjörðir 

bafa verið við fjáilögin þrátt fyiir það, að 

stjórnin hefur mótmælt þeim sem óaðgengi- 

legum og óhafandi. þessar athugasemdir 

má álíta alveg ótillilýðilegar, eins og með 

berum orðum er sagt í athugasemdunum, bls. 

20, ekki t i l  þ e s s ,  > a ð  p a l e n i h e r n  v i ð  p i n g i ð  

1879• , eins og hinum háttvirta þingmanni 

þóknaðist að segja við 2. umiæðu, heldur t i l  

p e s s ,  í fullti alvöru að lýsa vfir því fyrir 

alþingi 1881, «að ráðgjafinn, sem er sann- 

færður um, að alþingi eigi síður en stjórnin 

hafi allan áhuga á að koma framförinni á 

stjórnarmálefnum í gott og happasælt horf,, 

verður gagngjört að setja sig á móti því, 

að skilyrði, sem grípa fram fyrir úrlausn á 

spurningunni, hvort breyta eigi því rjettar- 

ástaudi, sem nú er, verði sett í samband 

við fjárveitingar, sem gilda fyrir 2 ár». 

Hefði stjórnin viljað «polemísera við þingið 

1879», sem þingmaðurinn komst að orði við

2. umræðu, þá hefði legið næst að taka
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bendingar hins háttvirta þingraanns Borg- 

tirðinga við 3. umræðu Ijárlagafrumvarpsins 

1879 til greina, og höfðu þær svo miklu 

meiri þýðingu, sem hann þá var formaður og 

framsögumaður (járlaganefndarinnar. f>essar 

bendingar má iesa í alþingistíðindunum 

1879. II. bls. 310, og segir þar svo: 

•Jeg álít því mjög varhugavert að taka 

þessa ákvörðun nú inn í fjárlögin, sem 

stjórnin hefur lagt á móti; jeg er eigi viss 

um, að stjórnin láti bjóða sjer þá pressu, og 

jeg vildi sízt, að það yrði til þess, að stjórnin 

hafnaði fjárlögunum, og setti oss bráðabyrgða- 

lög». Gn stjórnin vildi ekki fara þann veg, 

á meðan hún ekki neyddist til þess af al- 

þinginu; því lagði hún til, að fjárlögin yrðu 

staðfest í það skipti, en hún gjörði það í 

því trausti, að þingið, þegar hún skýrt og 

skorinort hefði tilkynnt þinginu, að hún 

eptirleiðis yrði gagngjört að setja sig á móti, 

að þvílíkur fyrirvari verði settur í samband 

við fjárlögin, - þá vildi ekki halda föstum 

þessum fyrirvara, sem jeg þegar í hitt eð 

fyrra setti mig á móti sem alveg óaðgengi- 

legum. — En samt sem áður vill hinn hátt- 

virti þingmaður Borgfirðinga nú taka þenn- 

an fyrirvara upp aptur, og eiga það á hættu. 

að stjórnin taki bendingar hans frá því í 

hitt eð fyrra til greina. Hann ber að vísu 

fyrir sig þá ástæðu, «að það sje munur á 

að setja þennan fyrirvara eða athugasemd 

inu nú eða var áður, eptir að konungur 

sjálfur hefur samþykkt fjárlögin 1879», og 

voru orð hans þar um við 2. umræðu þessi:

• hún er helguð af konungi og honum er hún 

þannig eigi ógeðfelld*. Sannarlega hefði jeg 

sízt vænt af eins stjórnfróðum manni og 

hinum háttvirta þingmanni Borgfirðinga, að 

h a n n  s k y l d i  b h m d t t  n a f n i  k o n u n g a  i n n  i  

u r m œ ð u r n a r í  H o n u m  h l ý t u r  p u ð  p ó  a ð  

v e r a  k u n n u g t , bæði að ráðgjafinn hefur á- 

byrgð á því, að stjórnarskránni sje fylgt, og 

að ráðgjatinu leitar samþykkis konungs til 

sjerhvers lagafrumvarps, er verður lagt, fyrir 

alþingi, með athugasemdum þeim, er því j 

fylgja. Hann hlýtur því einnig að sjá, að 

ályktun sú, sem hann leyfði sjer að gjöra,

að athugasemd sú við fjárlögin, er hjer ræðir 

um, «er helguð af konungi og að hún þaun- 

! ig eigi er honum ógeðfelld*, e r  b œ ð i  

t u k o n s t i t u t i o n e l *  o g  r ö n g  Hann sagði, að 

það væri ekki hann, er óskaði að koma ó- 

samlyndi milli stjórnarinnar og alþingis, og 

jeg vil trúa orðum hans í því tilliti, en þar 

sem haun bætti því við, að kenna mætti 

stjórninni um það í þessu tilfelli, þá vona 

jeg nú að hafa leitt 'nægileg rök að því, að 

þessi skoðun eigi ekki við ueitt að styðjast. 

Og það er ekki í fvrsta skipti, að stjórnin 

hefur sýnt og sannað, að hún til þess að 

koma fiamförinni á stjórnarefnum í gott og 

happasælt horf, hafi bætt úr þeim göllum, 

sem voru á fjárlögunum, þegar þau voru 

samþykkt af alþingi, á meðan hinn háttvirti 

þingmaður Borgfirðinga, sem formaður og 

framsögumaður fjárlaganefndarinnar, hefur 

sjeð um, að þau yrðu vel úr garði gjörð. 

Er það nauðsynlegt, að jeg minni hinn 

báltvirla þingmann á það, að þegar þingið 

1875 felldi úr fjárlaganna 10. gr. C. b, 

styrk þann handa leiguliðum í Gullbringu- 

og Kjósarsýslu, sem var ákveðinn með kon- 

ungsúrskurði 18. septbr. 1793, án þess að 

semja frumvarp til laga um afnám þessa 

konungsúrskurðar, var þetta beinlinis í stríði 

móti stjórnarskrárinnar 25. grein? Til þess 

að ráða bót á þessum annmarka á fjárlög- 

unum útvegaði ráðgjafinn kouungsúrskurð

9. oktbr. 1875 um afnám konungsúrskurðar 

1793, svo að mögulegt varð í það skipti að 

útvega staðfesting á fjárlögunum; og 1877 

treysti hinn háttvirti þingmaður mjer til að 

sjá um afnám konungsúrskurðar 12. apríl 

1834 um þóknun fyrir þýðingu á dóms- 

gjörðum handa 1. meðdómanda í landsyfir- 

rjettinum, og mælti hann með þessu skil- 

yrði með fjárlagafrumvarpinu, með breyting- 

um þeim, er efri deild hafði samþykkt. Og 

stjórnin kom því til leiðar með því að út- 

vega konungsúrskurð 7. nóvbr. 1877 um af- 

nám hins tilvitnaða konungsúrskurðar 1834. 

1879 gleymdi hinn háttvirti þingmaður að 

semja frumvarp til laga um afnám konungs- 

úrskurðar 25. júlí 1844 um styrktarsjóðinn,
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jafnvel þótt að tekjur þessa sjóðs í fjárlaga- 

frumvarpi alþingis fiyltust út fyrir strykið; 

til þess að koraast hjá þessu albrigði móti

25. gr. stjórnarskrárinnar, útvegaði ráðgjaf- 

inn konungsúrskurð 2. oktbr. 1879 um það, 

að styrktarsjóðurinn skuli afouminn frá 1. 

jauúar 1880.

f>annig hefur stjórnin í bvert skipti, sera 

hinn háttvirti þingtnaður Borgfirðinga hefur 

stjórnað meðferð alþingis á fjárlögunum, 

greitt götu fyrir þau, þrátt fyrir galla þá,

er á þeim voru. Og það er í alveg sama 

anda, að stjórnin hjer hefur leitazt við, að 

ráða bót á þeim annmarka, er var á fjárlög- 

unum 1879 með tilliti til fyrirvaia þess við

9. gr. A. 1., sem hjer ræðir um. £að er

deginum ljósara, að stjórniu hati ekki bjer 

með viljað koma deilu á milli alþingis og 

hennar, þó að þingið ætti að kenna sjálfu

sjer um það, að fjárlögin í hitt eð fyrra 

væru svo úr garði gjörð, að legið hefur næst, 

eins og þingmaður Borgfirðinga benti á, að 

lögleiða ekki lögin eins og þau voru sam- 

þykkt af alþinginu með þeim fyrirvara, er 

bætt er við 9. gr. A. 1. En nú vilja hinir 

háttvirtu 8 þingmenn koma þessari deilu á, 

með því að taka þennan fyrirvara upp apt- 

ur; jeg vona fastlega, að þessir háttvirtu 

þingmeun og deildin í heild sinni skoði huga 

sinn enn einu sinni, áður en geugið verður 

til atkvæðagreiðslu um þetta atriði.

F r a t n s ö g u m a ð u r : Jeg skal leyfa mjer

að tala nokknr orð viðvíkjandi breytingar- 

atkvæðum þeim, sem nefndin hefur gjört við 

frumvarpið. Jeg byrja þá á 1. tölulið2. grein- 

ar, ábúðar- og lausafjárskattinum. Nefndin 

hefur sett hann úr 50,000 kr. hvert ár niður 

í 49,000 kr. fyrra árið, og 45,000 seiuna 

árið. Hún áleit, að þetta væri hæfileg niður- 

færsla á seinna árinu, þótt er.ginn viti ár- 

ferði fyrir fram. En eins og hinir heiðruðu 

þingmenn vita, breytist ábúðarskatturinn eigi, 

nema því að eins að verðlagsskráin breytist, 

því jarðarhundruðin eru ávallt hin sömu; 

en lausafjárskatturinn er bundinn bæði við 

verðlagsskrár og tölu lausafjárhundraðanna. 

Jeg hef áður sýnt fram á, hver áhrif hundr-

aðafækkunin hefur á tekjur landssjóðsins. 

Jeg skal nú leyfa mjer að skýra þetta betur, 

að því er viðvíkur lausaljenu. Jeg skipti þá 

fjenaðinum í 3 flokka. Fyrsti flokkur er sá, 

sem sannarlega er talinn fram til tíundar. 

f>ar frá dregst samkvæmt tíundarlögunum

12. júlí 1878 '/j partur, og þetta er a n n a T  
fiokkurinn. þriðji flokkurinn er það, sem 

aldrei er talið fram til tíundar. Ef nú lausa- 

fjeð á landinu fækkar um '/s part, eða 20 

af hundraði hverju, þá kemur þessi fækkun 

niðui á öllum þessum flokkum, og ekki sízt 

á þeim flokknum, sem undan er dreginn. 

Jeg vil biðja bina heiðruðu þingmenn að 

athuga, að búendum er óhagur að vera í 

skiptitíund, meðan dagsverkin eru enn í 

lögum, því það er meira gjald en skipti- 

tíundin. Hinn háttvirti þingmaður Borg- 

fiiðiuga þarf ekki að hrista höfuðið yfir 

þessu. |>að er vitanlegt, að meðan skattur- 

inn var lögboðinu, drógu menn undan til 

þess að komast eigi í skatt, þegar litlu mun- 

aði. Eins er því varið enn með dagsverkin. 

PJnn er ein ástæða nefndarinnar fyrir að 

lækka eigi þennan tölulið meira, og hún er 

sú, að nefndin vildi eigi skapa neina grýlu, 

meðan hún sá enga grýlu; hún vildi ekki 

láta hugfallast, meðan eigi var ástæða til 

þess, eður með því draga úr hug lands- 

manna og dug. J>að má heldur eigi gjöra 

allt of lítið úr arðstofni landsins; það er 

barlómur, er leiðir til vesalmennsku. Fyrir 

því álít jeg, að breytingartillaga nefndarinnar 

sje á rjettari grundvelli byggð en tillaga sú, 

suni hinir heiðruðu 8 þingmenn hafa gjört 

við töluliðinn. Jeg skal því næst leyfa mjer 

að minnast á breytingu nefndarinnar við 9. 

grein, um yfirskoðnn landsreikninganna. |>ar 

hefur nefndin fært þá upphæð upp, af því 

að henni þótti eigi sæma að nema svo við 

nögl sjer í þessu tilliti, og það því síður, 

sem starf þetta hefur verið vel og dyggilega 

af hendi leyst, og eptir því sero jeg þekki 

til, með alúð og trúleik, og víða með ein- 

stakri nákvæmni. J>á kemur breytingartillaga, 

eigi allrar nefndarinnar, beldur nokkurs hluta 

hennar og nokkurra annara þingmanna með,



89

við 13 grein A. a. Jeg sakna þess, að hinn 

hæstvirti landshöfðingi eigi er hjer viðstaddur 

nú, því við 2. umræðu þessa rnáls komst 

hann svo að orði, að það væri »ósainboðið» 

virðingu þingsins, að satnþykkja slíka tillögu. 

J>etta eru þung orð frá vörum hius hæstvirta 

landshöfðiugja, sem er vanur að vera svo 

kurteis í orðum. Jeg hef nú ásamt fleirum 

skoðað ítarlegar röksemdina í nefndarálitinu 

fyrir þessum tölulið. |>ar stendur, að eptir

4 gr. í frumvarpi til laga um laun íslenzkra 

embættismanna, árið 1862— 1863, er jeg hef 

fyrir mjer á frummálinu, sje biskupi landsins 

eigi ánöfnuð hærri laun sem hæstu embættis- 

laun, en 3200 dalir. Hann átti að byrja 

með 2800 dölum, og fá 200 dala launavið- 

bót fyrir hver 5 ár, sem hann sæti í em- 

bættinu, þar til þau næðu 3200 rdl. Mis- 

munurinn á 2800 rdl. og 3200 rdl. er 400 

rdl., deildir með 200 rdl. launabótinni gjörir 

einungis 2 launabætur. J>essa launaviðbót 

hefuT hann nú fengið tvisvar sinnum; optar 

gat hann eigi fengið hana. Biskupi var veitt 

embættið 1. apríl 1866, og bina síðari launa- 

bót fjekk hann því frá 1. apríl 1876. þetta 

var það, sem nefndin byggði á. En svo eru 

enn fleiri rök fyrir því, að það er eigi 

prentvilla, sem stendur í frumvarpinu, er 

prontað er í Stjórnartíðindunum fyrir aptan 

launalög embættismanna 19. jan. 1863, og 

eigi heldur röng útlegging, því í ríkisdags- 

tíðindum 1863 stendur: »Biskoppen lönnes 

med 2800 Rigsd.» o. s. frv. En auk þess 

standa í ríkisdagstíðindum 1866, bls. 162, 

einmitt sama ár sem biskupinn fjekk em- 

bættið, svo látandi orð: «í frumvarpi því

• til laga um laun embættismanna á Islandi, 

«sem lagt var fyrir ríkisdaginn (1862—3), 

«var svo til ætlazt, að biskupi landsins skyldi 

«í byrjun launað með 2800 ríkisdölum, en 

«síðan skyldu laun þessi hækka um 200 dali 

«fyrir hverra fimm ára þjónustu, par til upp- 

«hæðin væri orðin 3200 dalir, og auk þess 

«skyldu honum veittir 200 ríkisd. árlega í 

«húsaleigustyrk». Ef vjer nú reiknum sam- 

an, þá hefur biskupinn haft 6400 kr. í hæstu 

laun árlegá og 400 kr. í húsaleigustyrk, og

auk þess eptir 9. gr. í dönskum lögum

26. maí 1870 samtals 432 kr., þá verður 

öll upphæðin 7,232 kr. |>essi laun hefur 

herra biskupinn fengið, og það er þau hæstu 

laun, sem hann getur fengið samkvæmt 

ríkjandi reglum í öllum fjárlögum Dana, 

hvað sem hinn hæstvirti landshöfðingi eða 

aðrir báttvirtir þingmenn segja um þetta. 

það er alls eigi meining min að vilja taka 

neitt ranglega af hinum háæruverðuga bisk- 

upi, sem er virtur og elskaður af svo mörg- 

um; en það er skylda mín að telja eigi 

þingið á að gefa neinum manni meiri laun, 

en hann frekast getur haft tilkall til; því 

við verðum vel að gæta þess, að það dæma 

fleiri um laun embættismanna en vjer einir, 

sem sitjum hjer á þingi. Og ef það kemur 

í blöðum vorum fyrir almenningssjónir, 

að biskup landsins hafi, auk sinna miklu 

launa, 400 kr. fram yfir alla reglu, þá er 

pað sannarlega eigi samboðið virðingu þings- 

ins. Hjer er gömul villa, sem hefur stað- 

ið i hverju fjárlagafrumvarpinu eptir annað, 

annaðhvort af rangskilningi eða af röngum 

orðum í athugasemdinni við fjárlögin 1875,

27. bls. J>ar stendur: «þar að auki var

«stungið upp á, að allir þessir embættis-

• menn fengju 200 rdl. í launaviðbót fyrir

• hver 5 ár, sem þeir væru í embættum 

«sínum, þó svo að launin eigi gætu orðið 

«hærri en 3400 rdl. fyrir stiptamtmann og 

«bishup o. s. frv». |>etta er rjett um stipt- 

amtmann, en rangt um biskup.

Jeg þarf eigi að skýra þær tillögur, sem 

hinn háttvirti landshöfðingi og aðrir hátt- 

virtir þingmenn hafa fylgt fram, og nefndin 

fallizt á, t. d. um fimleikakennarann við 

latínuskólann. J>að var eigi smámunasemi, 

sem kom nefndinni til þess að takaaflaun- 

um hans, en hún áleit, að kennsla hans ætti 

eigi að vera dýrari en söngkennslan. En til 

þess nú ekki að sýna það, er menn geti kall- 

að nápinuskap, eins og hinn hæstvirti lands- 

höfðingi komst að orði um hana, þá breytti 

hún þessu aptur í 700 kr., með sjerstöku 

tilliti til þess, að hjer er um svo lítið að 

ræða, og fátækur barnamaður á í hlut. Við

12
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B. V. b. og c. í 13. gr. fannst nefndinni, 

skylt að taka upp aptur breytingaratkvæði; 

sitt við fjárlagafrumvarpið. Við 2. umræðu : 

var nti. styrkurinn til alþýðuskóla settur: 

niður úr 4500 hvort ár ofan í 3000 fyrra | 

árið, og 3500 síðara árið. Nefndin álítur j 

cnn, að tillaga hennar sje á góðum rökum : 

byggð, því samkvæmt áliti skólamálsnefndar- j  

innar og þingsályktun hennar, er þingdeild- 

in hefur samþykkt, eru það eiuungis alþýðu- i 

skólarnir, sem landssjóður á að styrkja. |>að 

er þvi ósamkvæmni af þinginu, ef það fer 

að færa niður upphæð þá, sem nefndin á 

kvað, 4500 kr. hvort áiið. Nefndin áleit og, 

að rjett væri, að hækka tillagið til barna- 

skólanna úr 1200 kr. — 600 kr. í 2000 kr. 

— 1000 kr., því nú eru svo margir barna- 

skólar stofnaðir af landsmönnum í von 

um styrk úr landssjóði. Við þennan 

sama tölulið hefur hinn hæstvirti lands- 

höfðingi gjört þá breytingartillögu, að 

vfiittar væru 2000 kr. hvort árið til barna- 

skólanna. Jeg get eigi fallizt á þessa 

tillögu hans, því þegar árið 1882 er liðið, 

getur maður eigi búizt við, að sami styrkur 

haldizt, því hann á smátt og smátt að hverfa. : 

Breytingartillögurnar við 20. gr. vil jeg sem I 

minnst minnast á, en jeg vona, að hin heiðr- 

aða þingdeild sjái sjálf, að það er fullkomin 

alvara nefndarinnar, að brýnt sje fyrir stjórn- 

inni að við hafa allan sparnað við embætta- j  

veitingar og þess konar. Meðan þessi 20. gr. j 

er þannig orðuð, gengur hún eins langt j 
fram og ríkisdagurinn í varnaglagrein sinni. j  

Jeg vil eigi fara neinum orðum um breyt- j  

ingartillögur hinna ýmsu þingmanna, neroa 

um tillögu þá, sem stendur við 11. gr., þar 

sem laun lækna eru hækkuð úr 75,452 kr. 

fyrir bæði árin upp í 78,838 kr. 67 aur.. 

eða um 1616 kr. fyrra árið, en 1770 kr. 

67 a. hið síðara. Jeg skil ekkert i þessari 

breytingartillögu, og veit ekkert, til hvers 

hinir heiðruðu uppástungumenn ætla að verja 

þessaii tillögu. Jeg veit ekki til, að til sjeu 

nema 5 læknar, sem gcta komið til greina I 

við þessa fjárveitingu, og það eru læknarnir J 

í 4., 6., 11., 15. og 20. læknisbjeraði. M á:

jeg nú spyrja hina heiðruðu uppástungu- 

menn : Á hverju byggja þeir þessa miklu

upphæð? Jeg verð að geta þess til, að 

þeir skuli fá laun sín samkvæmt eldri launa- 

ákvörðunum, en þær eru í binu sama frum- 

varpi frá 1862—63, '6. gr., og hljóða svo, 

að hjeraðslæknar skuli byrja með 600 rdl. 

og fá svo í viðbót 100 dali fyrir hverja 3 

ára þjónustu, þar til Iaunin eru komin upp 

í 1000 rd., og auk þess megi læknirinn á 

Vestmannaeyjum fá 30 rdl. árlega í húsa- 

leigustyrk og læknirinn í syðra og læknirinn 

í nyrðra hluta vesturamtsins sína 25 rdl. 

hvor þeirra til hins sama. petta hefur al- 

j  drei orðið að lögum, en þó þeir ætli nú að 

j  fá þetta, eður njóta «aðgangsins» eptir 3.

1 málslið 7. gr. í hinum almennu launalög- 

um, er þeir þó enga heimild hafa til sam- 

kvæmt 2. málslið 3. gr. læknalaganna — 

en þó nú svo væri, sem ekki er, þá erum 

I vjer samt bundnir við þessar 2000 kr. sem 

hæstu laun En látum oss nú líta í kring 

um oss : Læknirinn í 4. .umdæminu hefur 

1986 kr. árlega, hann ætti þá að fá í við- 

bót 14 kr. og í búsaleigustyrk 50 kr. 

það er það mesta, sem hann getur fengið 

eptir frumvarpinu 1862—63. Læknir- 

inn í 6. hjeraði hefur 2216 kr. og þannig 

talsvert meira, en hann getur fengið. Lækn- 

irinn í 11. bjeraði hefur 1928 kr., og ætti 

hann þá að geta fengið 72 kr. í viðbót. 

Læknirinn í 20. bjeraði befur 1996 kr., 

hann gæti fengið 4 kr. í viðbót, og 60 kr. 

í húsaleigustyrk. En það er læknirinn í 15. 

hjeraði, sem gæti fengið nokkra viðbót að 

mun, því hann hefur engan styrk fengið enn 

þá. En mjer er eigi kunnugt um, hve nær 

hann tjekk embættið. f>etta eru þá allt 

j  hjer um bil 200 kr. fyrir utan viðbót þá, 

j  sem læknirinn í 15. hjeraði gæti fengið. 

En jeg hef eigi höfuð til að reikna út, hvernig 

i hinir háttvirtu uppástungumenn bafa getað 

komið þessum 200 kr. upp í rúmar 1770 kr. 

síðara árið, og þætti mjer mjög fróðlegt, að fá 

skýringar um það, hvort þeir ætli að seilast 

svo langt um hurð eptir Ioku, að fara í 9. 

gr. hinna dönsku launalaga 26. marz 1870.
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Hnlldór Frifiriknson: Jeg skal þegar það ekki, |)ótt þau koroi, en það er ekki

geta þess, að þótt nafn mitt standi hjer rjett aðferð, að telja tekjurnar eptir því, að

undir ýmsum breytingaratkvæðuin, þá held útflutningsgjaldið komizt á. pá er brevt- 

jeg þeim ekki öllum fast fram, heldur ljeði ingaratkvæði við 10. gr. B. 4, þóknun 

jeg nafn mitt undir þær, til þess að þær handa 2 settuin málaflutningsmönnum 800 

gætu komið til umræðu. Viðvíkjandi á- ; kr., og viðbót handa Páli Melsteð 400 kr.; 

búðarskattinum 'get jeg ekki sannfærzt um, viðbót við hvað ? J>að get jeg ekki skilið. 

að það sje rjett, að gjöra ráð fyrir honum Launin eru ákveðin 800 kr., og það þarf 

svo háum. Hann verður þó eigi reiknaður enga viðbót til að ná þeim. þetta breyt- 

hæiri næsta ár en hann var 1880, og þá : ingaratkvæði er því með öllu formlaust. 

var hann ekki nema 48000 kr. J>ar sem 1 Jeg þykist vita, hvernig á þessu' breyting-

frauisögumaður gjörði ráð fyrir, að fækk- aratkvæði stendur: það er til þess að útvega

unin yrði 20%. en það væri atbugaveit, að | hinum málaflutningsmanninum, |>orsteini 

mest af þessu kæmi á undandráttinn, þá j Jónssyni, 400 kr„ og mjer finnst, að ann- 

ætla jeg, að það sje óhælt að gjöra ráð aðhvort eigi ekki að veita honum neitt eða 

fyrir, að fjenaður fækki að minnsta kosti þá helming launanna, en að gjöra það á 

um 25% eða jafnvel um 30%. og ei' það j þennan liátt, þaö er alveg formlaust. {>á 

sennilegt eptir því, sem heyafli er minni er breytingaratkvæði við 10. gr. C. 1. um, 

nú en undanfarin ár, og því fremur verður ■ að hækka upphæð þá, sem veitt er til útgáfu 

fjeð að minnka, sern engar heybyrgðir vorn j stjórnai tíðindanna. Jeg sje ekki, hver á- 

optir í vor, þar sem þó margir eru vanir stæða er til þess, og held að nóg sje komið, 

að styöjast nokkuð við fyrniugar frá fyrra j  og óþarfi við að bæta.

ári, og þær voiu allmiklar í fyrra-vor. Jeg : J>að, sem framsögumaður tók fram við-

er þess vegna sannfærður um, að þaö ei i víkjandi 13. gr. um viðbót við laun bisk- 

óhætt að setja skattinn niður í 40000, og upsins, þá skal jeg ekki fara langt út í 

að 45000 er of hátt. Tíminn skei úr, það, en jeg þykist muna fyrir víst, að

hver rjettara hefur að mæla. Jeg tel á- launin voru ákveðin ekki til 3200 dala, 

vallt rjettara, þegar ekki verður farið eptir heldur 3400 dala, og eigi bann þvi að fá 

öðru en ágizkun, að reikua heldur of lágt 3. viðbótina. Að minnsta kosti getur á- 

en of hátt, því að þá má með meiii vissu : stæða nefudarinnar ekki átt við um for- 

segja, hver afganguriun veiði af tekjurn stöðumann prestaskólans; lionum voru þó 

landsins, og hver útgjöldin megi verða.1 ákveðnar 3 viðbætur (A. Ó.: Já). Jeg ætla

t>að er enginn skaði, að reikna tekjurnar enn að pjöra eina athugasemd við 13. gr. 

heldur lægri eu þær verða i rauniuui, eu B. III. c. 7., sem hljóðar um ýmisleg út- 

það getur verið hættulegt, að reikua þær gjöld við Iæiða skólann; þau hafa hingað 

of hátt. |>etta eiga þingmenn að hafa til eigi farið fram úr 1200 kr„ og nú á 

lyrir augum við hver Ijárlög, og það gjöra síðari árum hefur jafnan verið dálítill af- 

víst allir, sem nokkuð hafa með fjáriög að j gangur, og liefur lionum verið varið til að 

sýsla annarstaðar. Um 10. tölul. skal jeg preuta orðasafn optir dr. Jóii þorkdsson. 

ekki þiátta, en timinn sker bezt úr því, Jeg verð að ætla. að rjettara sje að taka 

hvort hann sje rjett talinn. Jeg get ekki styrk til prentunar orðasafni þessu af því 

sjeð, að það sje rjett, að gizka á um það, fje, sem ætlað er til vísindalegra og verk- 

sem vjer enga skýrslu. höfum um, og sleppa legra fyrirtækja, því að orðasafn þetta. 

þeirri undirstöðu, sem vjer þekkjum, og verðnr nokkuð langt, og ef ekki er veíttur 

sem vjer vitum með vissu að óhætt er að meiri styrkur til útgáfu þess, en afgangs 

fara eptir. Gjöld af síld eru sannarlega ó- verður binum óvissu útgjöldum til hins 

vís enn; ef vjer fáum slík gjöld, þá skaðar lærða skóla, þá getur það tekið yfir svo

12*
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langan tíma, að óvíst er, að Jóni I>orkels- 

syni endist aldnr til að fá það allt prentað. 

|>að er einmitt ósk mín, að styrkurinn 

verði veittur ríflegri, svo að líkindi verði 

til, að þessu orðasafni verði lokið, og þing- 

menn mega alls eigi skilja orð mín svo, að 

jeg hafi á móti orðasafninu, en jeg vil ekki, 

að það fje, sem gengur ti! pientunar þess, 

verði talið með útgjöldum til skólans. t>ar 

sem 2. þingmaður Suður-Múlasýslu sagði, 

að jeg þekkti ekki skólaskýrslur, þá er það 

ekki svaravert, og það er ekki sæmandi, að 

koma með slík brigzlyrði á þessum stað. 

t>að er rjett, að með útlendum skólaskýrslum 

eru prentaðar vísindalegar ritgjörðir, en þeir 

skólar hafa sjóð út af fyrir sig, og því verða 

þingmenn vel að gá að. Hann skyldi svo 

orð mín, að jeg vildi taka af þessum 600 kr., 

sem ætlaðar eru til bókakaupa handa bóka- 

safni skólans, til að prenta orðasafnið; mjer' 

datt ekki í hug að rýra þær í neinu. Ef 

eigi þarf að verja neinu fje af því, sem skól- 

anum er ætlað, til útgáfu orðasafnsins, þá 

nægja 1200 kr.; á þessu ári hafa ekki eyðzt 

nema rúmar 1000 kr., og gæti þá afgangur- 

inn orðið nægilegur til bókakaupa handa 

þeim lærisveinum, sem taka þátt í umsjón- 

inni, en það nemur frá 110— 120 kr. Við- 

víkjandi Qárveitingunni til alþýðuskólanna, 

þá eru þessir skólar ekki beinlínis gagn- 

fræðaskólar, heldur eins konar alþýðuskólar, 

og Suðnrland er eins gagnfræðaskólalaust 

eptir sem áður fyrir Flensborgarskólann, 

sem er í raun rjettri eigi annað en barna- 

skóli. J>ar sem 2. þingmaður Suður-Múla- 

sýslu hjelt, að jeg þekkti engan skóla, og 

sagði, að ekki væru dæmi til þess, að gagn- 

fræðaskóli væri sameinaður við barnaskóla, 

þá sýnir þetta, að hann þekkir ekki skóla, 

þvi að í Danmörku eru margir latínuskólar 

líka barnaskólar, og við latínuskólana eru 

gagnfræðaskólar samtengdir. Jeg' vil taka 

til dæmis Friðriksborgarskóla, og skal jeg 

lesa upp kafla úr skýrslu um hann:

*Sökum þeirra, sem þekkja eigi fyrir- 

komulag Friðriksborgarskóla, eins og það 

er nú, skal jeg geta þess, að hann er í

þremur deildum, sem samtengdar eru sín á 

milli. f>essar 3 deildir eru: 1. «Smaaskolen»

— það er barnaskólinn — og í þá doildina 

ganga börn 6 li! 9 ára gömul; 2. »Ele- 

mentarskolen» — eða sá skóli, þar som 

kennt er það, sem heyrir til undirstöðu al-

; mennrar menntunar — og í þeirri deild eni

1 börn 9 til 12 ára gömul; 3. "Statsskolen»

— eða ríkisskólinn — og er hinn lögákveðni 

aldur lærisveina þar 12 til 18 ára».

|>etta er skóli, sem er kostaður af ríkis- 

sjóði, og vona jeg, að hin háttvirta deild 

geti af þessu sjeð, að til er ekki einungis 

gagnfræðisskóli sameinaður barnaskóla, lield- 

ur einnig latínuskóli, og því er eigi af þeim 

sökum nein ástæða til að neita Reykvíking- 

um um gagnfræðisskóla í sambandi við 

barnaskóla, og ef hin heiðraða þingdeild 

neitar þeim um hann, þá má sannarlega 

segja, að hún gjöii Norðlingum liærra undir 

höfði en Sunnlendingum, því í Norðurlandi 

er miklu fje varið til gagníræðisskóla, og er 

þá eigi of mikið sagt, þótt sagt, sje, að nú 

blási hann á norðan.

,ión Jómson: Jeg benti við 2. umræöu

þessa máls á tvö atriði, sem jeg óskaði að

hin háttvirta nefnd vildi með mjcr koma 

fram sem breytingartillögu við 3. umræðu, 

og hef jeg nú ásamt nokkrum öðnim þing- 

mönnum leyft mjer að bera 2 af þessum at- 

riðum undir hina heiðruðu deild, sem breyt- 

ingartillögur, en svo hefur at.vikazt, að í 

báðum þessum tillögum ein pienlvillur. í 

breytingartillögunni viðvíkjandi «Lovsamling 

for Island» hefur þannig mispreutazt 10.gr.

10 í stað 10. gr. C. 10. En í hinni breyt-

ingartillðgu á að lagfæra 800 kr. í 1000 kr.

við þóknun handa 2 settuin málaflutnings- 

mönnum, og svo þar sem stendur: «viðbót 

handa Páli Melsteð 400 kr.,» á það að vera 

300 kr„ og upphæðin fyrir hvort árið á að 

breytast úr 2700 kr. í 2800 kr. Jeg játa 

það, að að þessu leyti eru formgallar á 

þessum breytingartillögum, en aðrir form- 

gallar munu varla vera á þessari breytingar- 

tillögu, því það var mikill misskilningur hjá 

hinum háttvirta þingmanni Reykvíkinga, aö
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vjer uppástungumennirnir höfðum haft það 

fyrir angnm, að útvega öðrum málfærslu- 

rnanninum, forsteini sýslumanni Jónssyni, 

400 kr. þóknun í stað nefndarinnar 200. 

það er öllum, sem til þekkja  ̂ ljóst, að |>or- 

steini Jónssyni verður að standa alveg á 

sama, hvort málafiutningslaunin verði 500 

kr., eins og þau eru ákveðin með konungs- 

úrskurði, eða 800 kr„ því öll upphæð laun- 

nnna verður í báðum tilfellum ilregin frá 

eptirlaunum hans, nema einhver önnur á- 

kvörðun verði gjörð við 15. grein fjárlaganna, 

Hækknii sú, sem átti sjer stað á þessum 

launum, meðan þingmaður Borgfirðinga var 

formaður og framsögumaður Ijárlaganna, 

mun að eins hafa orsakazt. af því, að uppá- 

stungumaðurinn vildi útvega Páli Melsteð 

persónulega viðbót; en við slíka fjárveitingu 

kann jeg ekki. Vilji menn veita einstökum 

embættismanni þóknun, þá verður að stinga 

Jjeinlínis upp á því, en það. virðist mjer ó- 

hreint og rangt, að hækka laun þeirra em- 

bætta, si'in ekki þurfa launabótar við. til 

þess að úlvega einstökuin mönnum þóknun.

Viðvíkjandi 10. gr. 0. 10. skal jeg leyfa 

mjer að skírskota til þess, sem jeg sagði 

um það efni við 2. umræðu. Hin síðustu

2 bindi af lagasafni fyrir ísland hafa inni 

haldið fá stjórnarbrjef og lög, sem ekki áð- 

ur hafa verið prentuð í tíðindum um stjórn- 

armálefni. |>essi tíðindi hafa að miklu leyti 

verið gefin út á kostnað ríkissjóðs. Laga- 

safnið inni heldur revndar stjórnarbrjefin 

á dönsku og danskar útleggingar við lög, 

sem prentuð eru á íslenzkn í tíðindum um 

stjórnarmálefni; en það væri þó hlægilegt, 

ef vjer færum að leggja talsvert fje úr lands- 

sjóði árlega til að útvega Dönum danska 

útleggingu á því, sem áður hefur verið prent- 

að á íslenzku.

Jeg verð að vera á sania máli, og jeg 

var við 2. urnræðu um, að rjett sje að láta 

sýslunefndirnar fá umráð ylir fje því, sem 

veitt. er til efiingar búnaði, og verð því að 

vera á móti breytingartillöguin við 10. gr.

4. tölul. f>að Iiggur í auguin uppi, að það 

þarf að dreifa kröptunum, þá er talað er um

búnaðar-framkvæmdir, svo sem jarðabætur, 

vatnsveitingar o. fl. þess konar. Allt slíkt verða 

einstakir menn eða sveitafjelögað framkvæma; 

öðru máli er að gegna um búnaðarskóla; þar 

þarf, eins og jeg tók fram um daginn, að sam- 

eina kraptana frá fleiri hjeruðum, ef fram- 

kvæmdirnar eiga að verða að nokkru gagni.

Hinn háttvirti þingmaður Reykvíkinga 

sagði, að allir skólar erlendis hefðu sjerstaka 

skólasjóði, en það mun vera einn af þeim 

mörgu misskilningum, sem þessi heiðraði 

þingmaður einatt ratar í. þegar skólamál 

verða rædd. Bæði í Danmörku, Noregi og 

Svíþjóð munu fiestir latínu- og gagnfræða- 

skólar vera kostaðir af lands- eða ríkissjóði. 

Jeg hef mælt á móti því, að stofnaður verði 

gagnfræðaskóli í Reykjavík í sameiningu við 

barnaskólann, ekki af því, að jeg er á móti 

því, að börn fari úr barnaskólanum í gagn- 

fræðaskólann, en af því að jeg treysti eigi 

bæjarstjórninni til að stjórna gagnfræðaskóla 

betur en barnaskóla; en stjórn Reykjavíktir- 

bæjarstjórnar á bamaskóla sínura hefur ekki, 

meðan hinn háttvirti þingmaður Reykvíkinga 

hefur ráðið flestum atkvæðum bæjarstjórn- 

arinnar, verið svo, að landið geti trúað bæj- 

arsfjórninni fyrir stjórn á gagnfræðaskóla 

fyrir allt landið eða heilan landsljórðung.

Grimur T h o m a e n :  Jeg vona, að nefnd- 

im og einkanlega hinn heiðraði framsögu- 

maður játi, að þar sem á greinir milli 

minni hluta og meiri hluta, að þar sje það 

rjett fyrir minni hlutann að halda sínu 

máli fram með öllum þeim rökum og allri 

þeirri seiglu, sem hann ræðuryfir; það getur 

fnllkomlega haft sína nytsemi, því að inálið 

nær út fyrir þennan sal og þarf ekki að 

ónýtast, þó muni nokkrum atkvæðum í það 

sinnið í þessari deild. Af þessum orsökum 

hef jeg og nokkrir aðrir þingmenn komið 

með þær breytingartillögur, sem hjer liggja 

fyrir, og skal jeg í mjög fám orðum nefna 

þær fyrir hinni háttvirtu deild. 1. tölulið

2. greinar höfum við fært Iengra niðnr en 

hin heiðraða nefnd, og get jeg enn sem 

komið er ekki sjeð betur, en að nefndin 

hefði verið sjálfri sjer samkvæmari, hefði
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hún fallizt á uppástungu okkar. f>á verð 

jeg að minnast einu orði á spítalagjaldið, 

Jeg hef nú kynnt mjer ræðu hins háttvirta

2. þingmanns Suður-Múlasýslu, og get jeg 

ekki betur sjeð, en að í henni sje það, sem 

á fornri og nýrri íslenzku eru kallaðar 

dylgjur um, að jeg, eða einhver mjer kunn- 

ugur, hafi skrifazt á við einn Norðmann, og 

hafi með því haft þau áhrif á hann, að 

hann skoraðist undan, að greiða spítala- 

gjaldið. J>essum dylgjum, — hafi jeg skilið 

ræðu þingmannsins rjett - , svara jeg 

stuttlega: þær eru tilhæfulausar. En því er 

tilhæfa í, að fyrir meira en ári síðan skrif- 

aði jeg einum Norðmanni svar upp á fyrir- 

spurn, sem hann gjörði til mín um það, 

hvernig hann skyldi haga sjer með fiski- 

veiðar við strendur íslands, og ráðgaðist jeg 

þá einmitt við hinn hæstvirta landshöfðingja 

um, hvernig svara ætti. En um spítalagjald 

var þar ekki að ræða; enda held jeg, að 

þeir, sem mig þekkja, geti varla haft mikla 

ástæðu til að ætla mjer það, að jeg letji 

menn að gjalda gjöld til landsjóðs. Hins 

vænti jeg, ef það er satt, sem jeg hef heyrt 

fleygl, að 2. þingmaður Suður-Múlasýslu ætti 

að vera veizlunarfulltrúi Norðmanna fyrir 

austan, að hann þá verði þeim ekki hlynnt- 

ari en tekjum landssjóðsins. Jeg skal svo 

ekki orðlengja um það meira, en jeg minni 

aptur á það, sem jeg hef áður tekið fram( 

að náist ekki þetta gjald inn, líður ekki 

einungis við það þessi tckjugrein, heldur 

einnig blýtur það að snerta 4. tekju- 

grein, o: viðlagasjóðinn, sem hlaupa verður 

undir bagga, ef árstekjurnar hrökkva ekki. 

Um 6. gr. skal jeg ekki vera langorður, en 

jeg skal að eins leyfa mjer, að benda hinum 

háttvirta fran;sögumanni fjárlaganefndarinnar 

á, að 1879 var hann mjer fullkomlega satn- 

þykkur um skoðun og skilning á því máli, 

eins ogsjá má á Alþingistíðindunum 1879 bls. 

259; en nú vill liann ekki iáta þá niðurröðun 

halda sjer; jeg hreifi mótmælum mót þessn, 

ekki af því, að jeg ímyndi mjer, að það bi eyti 

atkvæðagreiðslunni, heldui til þess að láta 

þó mótmæli koma fram móti því. í 9. gr.

mun jeg greiða atkvæði með 1400 kr., enda 

þótt jeg ímyndi mjer, að 2. þingmaður Suður- 

Múlasýslu mundi komast að raun um, að 3 

vikur mundu ekki nægja til yfirskoðunarinnar, 

cf hann ætti að gjöra það sjálfur. Hin um- 

boðslega yfirskoðun er þar á móti of hátt 

launuð. Nú þarf þó ekki að skoða nema 

eins fjárhagstímabils reikninga, og er það 

munur eða í byfjuninni, þegar skoða varð 

reikninga fyrii mörg ár. Breytingartillöguna 

við c. 4. komum við með af því, að okkur 

þótti ekki, að búnaðarfjelögin ættu að fara 

varhluta af þessu fje, við útbýting þess, 

og vona jeg, að nefndin slaki þar til og 

komi til móts við okkur uppástungumenn. 

Mjer þykir það hart, að búnaðarfjelögin, sem 

jeg veit að koma að miklum og verulegum 

notum — þó jeg þekki búnaðarfjelag vestur- 

amtsins ekki eins vel og það, sem nær mjer 

er — mjer þykir það hart, að þau skuli 

þurfa að lifa upp á náð sýslufjelaganna; ein» 

yrði og stofnuuin í Ólafsdal að öllum lík- 

indum að gjöra, eptir því að dæma, að þeir 

tveir- þingmenn, sem bezt ættu að þekkja 

til hennar, eru ósamdóma um, að hversu 

miklum notum hún komi, svo ekki er sagt, 

hve mikinn styrk væri hægt að fáhjásýslu- 

fjelögunum þar. Jeg skal því næst enn 

minnast á ('. 11., og biðja þá menn, sem 

þykir óhæfa, að veita fje til að fyrirbyggja 

eyðilegging af sandi, að hugsa til þess, að 

frændur vorir Danir veita árlega nálægt

100,000 kr. til að sporna við eyðileggingu 

á vesturströnd Jótlands og víðar. Jeg skýt 

því til hinnar heiðruðu fjárlaganefndar, hvort 

hún álítur, að það sje sæmilegt eða gott til 

afspurnar, að neita með öilu fjárframlögu til 

að yfirvinna þcnuan versta óvin suðurbluta 

landsins, því að veiting Hafursár kemur 

ekkert þessu máli við. Jeg tala ekki um, 

hve þuugt mjer fellur að vera hinum heiðr- 

aða framsögumanni samdóma um 13. gr. A. a, 

en eptir að hafa rannsakað það mál, verð 

jeg að játa. að framsögumaður hefur rjett 

að mæla. Við höfum enn fremur stungið 

upp á 1 ölmusu viðbót við læknaskólann, 

og vona jeg, að nefndin viðurkenni, að það
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er ekki of roikið að hafa einar 2 ölmusur 

við skólann. Jeg kem þá til þess spurs- 

máls, sem viðkvæmt er, sem er um al- 

þýðuskóla og barnaskóla. Jeg hef ekkert 

móti því, að styrkurinn sje svo hár, en þeim 

skilyrðum, sem sett eru fyrir alþýðuskóla, 

verður að vera fullnægt. Varaforseti bar til 

baka orð mín um daginn, er jeg hafði sagt, 

að landafiæði og saga hefði ekki verið kennd 

í Flensborgarskólanum; en jeg hef aflað 

mjer skýrslu um skólann, og er þar ekki 

nefut, að þéssar greinir hafi vetið kenndar. 

í  þeim skilningi er skólinn allt svo ekki al- 

þýðuskóli, eu jeg efast ekki um, að hinn 

háttvirti varaforseti ætli að gjöra hann að 

alþýðuskóla, sem hann er enn þá ekki. f>eg- 

ar jeg sje samskotin úr |>ingvallasveit, þegar 

jeg sje Qe lagt fram af vinnukonunni og 

vinnumaoninum, pening ekkjunnar fram lagð- 

an, þá get jeg ekki skilið, hvers vegna 

nefndin vill fremur styrkja þá 2 alþýðuskóla, 

sem nefndir eru, en annan eins skóla og 

þennan. Jeg ímynda mjer því, að varafor- 

seti, sem ann fleiri skólum en Flensborgar- 

skólanum, sjái með ánægju, að þessir fátæku 

skólar sjeu styrktir, og að minna fje sje svo 

lagt til Flensborgarskólans f>að er heldur 

ekki minn skilningur, að Flensborgarskólinn 

eigi að fá 1500 kr. og 1000 kr. seiuna árið 

og Eyrarbakkaskólinn sömu upphæð; enda 

þarf Flensborgarskólinn þess sízt með, þar 

sem hann safnar fje, eða hefur afgangs árs- 

útgjöldunum. Styrk til bókmenntafjelagsins 

vona jeg að nefndin fallist á að færa 

upp; því að það er þó ekki viðkunnanlegt, 

að bókmenntafjelagið geti ekki baldið samn- 

inga við menn, sem það hefur gjört um 

sýslumannaæfirnar, um þýðingu af skáldrit- 

um og útleggingu af bók Maurers, sem við 

mættum óska að íslendingur hefði skrifað; 

jeg segi, að það væri ekki viðkunnanlegt, ef 

bókmenntafjelagið gæti ekki haldið orð sín 

og samninga. Um 15. gr. og 20. gr. skal 

jeg nú ekki fjölyrða. En jeg tek það þó 

aptur fram, að það er nauðsynlegt, að taka 

sjerstaklega fram, að frú Elín Thorsteinsen 

og frú Guðjóhnsen skuli hafa þau eptirlaun,

sem þær eiga að hafa samkvæmt fjárlögun- 

um, því að annars gelur stjórnin strangt 

tekið ekki veitt þeim eptirlaunin. Niður- 

færsluna í 16. gr. skal jeg ckki tala margt 

um; en jeg vona, að þeir, sem lesa athuga- 

semdir yfirskoðuuarmanna, geti sannfærzt 

um, að þessu fje hefur stundum verið ó- 

höndulega varið, eins og þegar útlendur 

maður er styrktur til að ferðast um Norveg 

eða maður styrktur til að læra að smíða 

orgel með 200 kr., eins og nokkur maður 

læri að smíða orgel á tveim mánuðum. Slík- 

ar fjárveitingar geta að eins skilizt svo, sem 

veitingarvaldið vilji y f i r  h i i f u ð  styrkja slíka 

menn, eu ekki í neinu sjerstöku augnamiði. 

Jeg get ekki leitt hjá mjer, að minnast á 

þann sultardropa, sem nefndin ætlaði por- 

steini Jónssyni, þar scm hún vill veita 

honum 200 kr. af þeim 800 kr., sem 

hann sótti um. Að síðustu skal jeg 

svara hinuin hæstvirta landshöfðingja, þó 

hann sje sjálfur ekki við staddur hjer í 

salnum. Aljer fannst hann í ræðu sinni 

leggja mig nokkuð í einelti; tek jeg það ekki 

nærri mjer, en mjor 1‘ellur ver, að hann 

hefur misskilið breytirigaratkvæði mitt og 

nokkurra annara þingmanna við 20. gr. 

þessi fyrirvari á nefnilega við m a r g a r  fjár- 

veitingar á Qárhagstímabilinu, en amtmanna- 

launin koma þar ekki nærri. Öll þessi 

ræða landshöfðingjans átti því ekki hjer við, 

og hefði eins getað sparazt. Jeg skal að 

eins svara 2. þingmanni Skagfirðinga því, 

að samið hefur verið við bókaútgefanda í 

Höfn um útgáfu á «Lovsamling for Island*, 

og er ekki ómögulegt, að samningur þessi 

standi í einhverju sambandi við dánarbú 

Jóns Sigurðssonar; vona jeg því, að þing- 

maðurinn haldi þessu breytingaratkvæði ekki 

til streitu. Skal jeg svo enda mál mitt með 

því, að þakka hinum háttvirta framsögu- 

manni fjárlaganefndarinnar fyrir þá kurteisi 

og stillingu, sem hann befur ávallt sýnt mjer 

í þessu rnáli, er hann hefur svarað athuga- 

semdum mínum.

T r y g g v i  G u n n a r s s o n :  Jeg vil leyfa

mjer að tala nokkur orð um breytingar-
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tillögur nefndarinnar og nokkuna hátt- 

virtra þingmanna. Urn 1. tölulið 2. gr., 

um lausarjárskattinu, skaí jeg ekki vera 

langorður. það skiptir ekki miklu. hvort 

upphæð þessi er færð upp eða niður um 

eitt eða tvö þúsund krónur; það rírir 

Iausafjárskattinn ekki mikið, og ekkert víst, 

að sú upphæð reynist rjettari en sú, sem 

nefndin hefur sett. Við 2. umræðu hafa 

verið teknar fram margar ástæður fyrir 

þvi, svo að jeg sleppi því. Hvað 10. tölu- 

liðinn, um spítalagjald, snertir, þá hefur 

nú komið fram uppástunga um að færa 

það niður i 10,000 kr. Við 2. umræðu 

var einnig rnikið um það rætt og færðar 

östæður bæði með og móti, en jeg er 

sannfærður um, að þegar þingið kemur 

samau 1883. þá verður afgangur at' þess- I 

um tekjulið, og jeg ei viss um, að það er 

bættulaust að samþykkja upphæðina ó-1 

breytta um spítalagjaldið, eins og það er,! 

og þá því heldur, þegar útllutningsgjaldið 

bætist við. Viðvíkjandi G. gr. er það að 

scgja, að þegar hafa verið töluð allt ofj 

mörg orð um hana, því að breytingin er 

þýðingarlaus bæði fyrir landið og lands- 

sjóðinn og ætti ekki að vera áhugamál. 

Nú er komið að útgjaldabálkinum, og er 

þá fyrst við 9. gr. breytingaruppástunga 

nefndarinnar um, að Iiækka yfirskoðunar- 

launin um 200 kr. Hinn háttvirti þing-

maður Borgfirðinga álítur, að 1400 kr. sje 

nægilegt, og það er þá líklega nóg, því 

hanu má þekkja manna bezt, hvað starfi 

sá cr umfaugsmikill; orsökin til, að þessi 

liður var færður upp, er sú, að nefndin 

frjetti, að endurskoðunannenn þyrftu að i 

láta prenta skýrslur eða svör sín, og hvíldi; 

sá kostnaður á laununum. J>á er 10. g r.!

C. 1. Hinn háttvirti þingmaður Keykvík-| 

inga talaði um, að bann vissi ekki, vegna : 

hvers þessi liður er færður upp um 154 kr., j 

en þessar 154 kr. eru burðareyrir fyrirj 

stjórnartíðindin og landshagsskýrslurnar út j 

um landið; það hefur reynzt erfiðleikum I 

bundið, að heimta þennan burðareyri hjá j 

milli 300 og 400 mönnum, sem halda i

þessi rit, og áleit nefndin því bentugra að 

taka það af landssjóðnum, fyrst upphæð 

þessi er svo lítil. fíinnig hefur nefudin 

fært upp tillögu til efiingar búnaði, og 

; vona jeg, að það verði vinsælt hjá deild- 

; inni, og vil jeg mæla með því, að sýslu- 

nefndunum verði gefinn kostur á að kveða 

á um, hvernig fje því skuli vei ja. Hvað 

breytingaratkvæðið um útgáfu lagasafnsins 

i snertir, þá vil jeg gela þess, að 1877 veitti 

; þingið fje'til þess, að lagasafnið væri gefið 

út. Jón sálugi Sigurðsson hafði tekið við 

því tje, og var búiun að safna talsverðu í 

eitt eða tvö bindi af lagasafuinu; en hon- 

uro entist ekki lif til að ljúka við haud- 

ritið; hefur því fjeð veiið heimtaö úr búinu 

og handiitið tekið upp í part af skuldinni; 

tjeð liggur í Kaupmannahöfn, og verður 

gefið út fyrir það eitt bindi af lagasaíninu. 

Maigir, sem hafa skrifað sig fyrir laga- 

safninu, eru að kvarta yfir, að fá það ekki 

til enda, og er þeim mjög annt um, að út- 

gáfan geti haldið áfram. En hvort sem 

þingið veitir þetta fje eða ekki, þá verður 

þó nokktið af lagasafninu getið út fyrir 

peuinga þá, sem jeg údan gat um að lægju 

í Kaupmannahöfn. Jeg vona, að þingið 

skeyti ekki þessari breytingartillögu og 

veiti þetta fje, til þess að lagasafnið verði 

gefið út. Jeg hef einnig ásamt öðrum 

komið með breylingaratkvæði við 13. gr. A. 

a. um 400 kr. handa biskupinum, því að 

mjer þótti atkvæðagreiðslan við 2. umræðu 

ekki vera svo glögg, að víst væri, hvort 

töluliður þessi var samþykktur eða felldur, 

en þó einkum af því, að jeg álít það vera 

alveg samkvæmt lögum, sem uppástungau 

fer fram á, og jeg vil ekki vera með þeirri 

fjárveiting, sem ei gagnstæð lögum. Jeg 

skal ekki vera fjöiorður um ræðu hins 

háttvirta þiugmanns Borgfirðinga um skól- 

ann í Flensborg, því að binn háttvirti vara- 

forseti mun svara honum, en jeg segi það, 

að ef einhver maður í Norðurlandi hefði 

styrkt eitthvert þarft almennt fyrirtæki, 

eins og hinn báttvirti varaforseti hefur 

styrkt Flensborgarskólann, þá mundu Norð-
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Iendingar ekki s í ður  ?era fúsir á að vilja 

auka styrkinn, til að sýna gefanda þó svo 

litla viðurkenningu. Nefndin hefur ásamt 

hinum hæstvirta landshöfðingja fært npp

1. tölulið C. 13. gr., því að þrátt fyrir þær 

1950 kr., sem landsbókasafnið á að bafa 

til sinna þarfa, vantaði þó fje til umsjónar 

hússins, og hefur nefndin fallizt á að verja 

til þess 100 kr. Breytingaruppástungunni 

í 13. gr. C. 3., að færa gjaldið til bók- 

menntafjelagsins úr 500 kr. upp í 1000 kr., 

er jeg mótfallinn, því að í fyrsta lagi er 

fjelagið eigi fátækt, og þarf þess eigi með, 

að tillagið sje hækkað, og í öðru lagi 

stendur hjer «til deildarinnar á Islandi■>, 

en sú breyting er að eins til þess að vekja 

ástæðulausan grun út um landið um mis- 

klíð milli deildanna. Yiðvíkjandi 15. gr., 

þá hefur nefndin komið með þann viðauka 

við hana, að ekkjufrú bjeraðslæknis £. 

Johnsens skyldi fá 300 kr. og landlæknir 

Jón Hjaltalín 1000 kr. af eptirlauna- og 

styrktarfjeuu; þessu var bætt inn í lögin 

til skýringar, en Qárupphæðin er sú sama; 

jeg get þessa, til þess að þingmenn skuli 

ekki ætla, að tillagið haíi verið hækkað, 

sem þessari upphæð uemur. Viðvíkjandi 

því, hvort bæta þurfi inn í frumvarpið 

nöfuum þeirra ekkna, er nú hafa fengið 

(járstyrk, þá cr nefndin því mótfallin, og 

hefur landshöfðinginn verið heDni samdóma 

í þessu, og þegar hann, sem fjeð á að 

afhenda, álítur, að þess eigi þurfi, þá getur 

deildin reitt sig á það; í því efni verður 

maður að meta meira orð hins hæstvirta 

landshöfðingja en það, sem hinn háttvirti 

þingmaður Borgfirðinga segir. pá er síðast 

20. gr. Landshöfðinginn hefur þegar skýrt 

frá skoðun sinni þar að lútandi, og af því 

að jeg finn enga ástæðu til að þreyta kapp 

við stjórnina um annað eins lítilræði, þá 

vona jeg, að deildin samþykki g r e ÍD Ín a , 
eins og uefndiu hafði hana.

M a g n ú s  A n d r j e n s o n  : Við 2. umræðu

þessa máls kom jeg og samþingismaður minn 

fram með þá viðaukatillögu við 16. gr. fjár- 

lagauna, að veittar yrðu 2000 kr. ti! þess

að fá útlendan dýralækni til að rannsaka 

eðli og orsakir fjársjúkdóma á landinu, 

sjer í lagi bráðafársins. Umræðunni 

var þá hætt skjótar en okkur varði, 

svo að eigi var hægt að skýra frá 

ástæðum ; þess vegna kemur nú þessi 

tillaga aptur með nokkrum breytingum, 

þannig að úr henni er fellt orð, sem sumir 

hneyksluðust á. Við höfum komið fram með 

tillögu þessa samkvæmt áskorun frá sýslu- 

nefndinni í Árnessýslu. Eins og þingmenn 

vita, hefur bænarskrá um þetta efni frá 

sýslunefndinni legið á lestrarsalnum. 1 bæn- 

arskránni er skýrt frá tjóni því, er bráða- 

fárið veldur og fleiri fjársjúkdómar, og það 

er líka alkunnugt, að bráðafárið hefur verið 

ein af plágum landsins uálega alla þessa 

öld. Til dæmis upp á tjón það, or fjársýki 

þessi gjörir mönnum skal jeg geta þess, að 

samkvæmt skýrslu, sem jeg hef í höndum 

frá sýslunefndinni, hafa á næstliðnum vetri 

drepizt úr henni að eins í 7 hreppum í 

Árnessýslu samtals 4374 sauðkindur. í  

einni sveit fórust 1589 kindur, og hef jeg 

þó heyrt, að enn meira hafi farizt í öðrum 

hreppi, sem ekki er talinn hjer með. það 

munu því allir vera samdóma um það, að 

hjer þurfi eitthvað við að gjöra ; en hitt er 

eptir að vita, hvernig eigi að ráða bót á 

þessu. Margir munu segja, að menn þekki 

ráð við bráðafárinu, og það liggi næst að 

uota þau ráð. Jeg veit vel, að ýms ráð 

bafa verið gefin, ýms rit samin um þetta 

efni, og þetta hefur orðið að meira og minna 

gagni; en það þykjast menn bafa reynt, að 

þó eitthvert ráð hafi dugað vel á einum 

stað, þá hefur það ekki dugað á öðrum, og 

það er hinn sorglegi sannleikur, að ekkert 

ráð hefur öllum dugað. J>ótt fjárræktin 

kunni að vera í betra lagi í sumum öðrum 

sveitum landsins en í Árnessýslu, þá þarf 

þó enginn að ætla, að bændur þar (í Árnes- 

sýslu) þekki ekki eða hafi ekki reynt, og 

reynt til hlítar þau ráð, er gefin hafa verið 

gegn bráðafárinu, að svo miklu leyti, sem 

auðið er að reyna þau ráð. í  sýslunefnd 

Árnessýslu eru sannlega svo merkir menn

13
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og góðir búinenn, að þeir þekkja vel þessi 

ráð og vita árangurinn af þeim. Sýslunefndin 

hefur ekki að gamni sínu eða ófyrirsynju 

leitað þingsins um þetta mái, heldur af því 

hún var neydd til þess; einmitt af því að 

ðil ráð innlendra manna bafa reynzt ónóg, 

hefur hún óskað þess, að fá duglegan dýra- 

lækni frá útlöndum, - er ferðaðist hjer 

um landið, rannsakaði eðli sýkinnar og 

reyudi til að finna ráð gegn henni. Jeg 

held einnig, að nauðsynlegt og sjálfsagt sje 

að reyna þetta, og það því freraur, sem þess 

eru dæmi, að útlendum lækni hefur tekizt, 

að út rýma hjer illum sjúkdómi, er innlendir 

læknar gátu eigi við ráðið; þegar ginklofinu 

gekk bjer um árið á Vestmannaeyjum og 

deyddi jafnvel meiri hluta barna þeirra, er 

fæddust, þá var sendur hjer upp duglegur 

danskur Iæknir, og tókst honutn alveg að 

stemma stigu fyrir drepsótt þeirri. Eins og 

þetta tókst við mannasjúkdóm, eins væri 

ekki ómögulegt, að það einnnig tækist til 

með fjárveikina, og þá yrði engu fje betur 

varið, en því, sem til þess gengi. Jeg vona 

því fastlega, að hin háttvirta deild neiti 

ekki um svona lítinn Qárstyrk til svona 

raikils nauðsynjamáls.

Þórarinn Böðvarsson: Jeg vil leyfa

mjer að fara nokkrum orðum um tekjudálk- 

inn, en jeg skai að eins gjöra það stuttlega, 

enda er þegar nóg komið af þessum um- 

ræðum, sem að litlu gagni munn koma. |>ó 

að hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga 

berí það fram, að landið muni komast í 

fjárþrot, þá verður þó öllum þingmönnum 

að vera ljóst, að það er ómögulegt, að það 

geti komið fyrir á fjárhagstímabilinu. 

Nefodin hefur farið svo langt, sem tiltæki- 

legt er í að setja niður lausafjárskattinn. 

Hún áleit sjer skylt, að byggja sem mest á 

því, sem fyrir hendi er, en fara sem minnst 

með spádóma. Jeg ætla að leiða hjá mjer 

öll breytingaratkvæðin aptur að 10. gr. C. 

4., þar sem hinn háttvirti þingmaður Borg- 

firðinga ásamt ookkrum öðrum vill bæta því 

við, að því fje, sem lagt er til búnaðar, sje 

úthlutað, helmingnum milii sýslunefndanna

j og hinum helmingnum milli amtsráða og bún- 

| aðarfjelaga. J>essari skoðun hins háttvirta 

þingmanns Borgfirðinga er jeg algjörlega 

mótfallinn, og tek það fastlega fram, að 

sýslunefndirnar einar fái yfirráð yfir því fje, 

sem lagt er til búnaðar. Engin stjórn og 

ekkert «ráð», hvorki amtsráð nje önnur, get- 

ur betur sjeð um, að það komi að sönnum 

notum en einmitt sýslunefndirnar. J>á er 

næst breytingaratkvæði við C. I I. tölul. að 

17,500 kr. verði veittar til varnar gegn sand- 

foki í Skaptafellssýslu Jeg get vel skilið, 

að hinum háttvirta þingmanni Borgfirðinga 

sje þetta kappsmái, því að hann fór sjálfur 

austur til að skoða sandfokið, og má vera 

að hann kunni ekki við, að þessi austurför 

hans verði gagnslaus, þó að hún hafi kann 

ske ekki kostað mikið. En þegar nefndin 

hafði leitað allrar upplýsingar, gat hún með 

engu móti fallizt á þessa fjárveitingu. Hinn 

háttvirti þingmaður má vita það vel, já, hon- 

um hlýtur að vera það ljóst, að ábúendur 

þeirra jarða, er undir skemmdum liggja, 

vilja ekkert leggja til, og þá ætti landssjóð- 

urinn að gjalda þetta án þess að vera viss 

: um, að nokkurt gagn gæti orðið að því, og 

án þess að geta átt minnstu von á endur- 

gjaldi. Jeg nenni ekki að rekja hvern ein- 

stakan tölulið breytingaratkvæðanna, en jeg 

vil minnast lauslega á 13. gr. A. a. Jeg 
sagði við 2. umræðu þessa máls, að jeg 

vildi ekki leggja það til, að launin væru 

tekin af biskupinum, og að jeg ætlaði ekki 

að færa ástæður fyrir því, er nú segi jeg 

eigi hið satjia, því hinn háttvirti þingmaður 

Eyfirðinga hefur fært ástæður á móti því. 

Jeg álasa ekki hinum nefndarmönnunum, 

þó að þeir sjeu ekki á sama máli og jeg í 

þessu. J>eir segjast standa á grundvelli, 

sem sje rjettur, og líta hvorki til hægri nje 

vinstri. Jeg er ekki lagamaður á við þá, og 

því síður á móti ráðgjafanum og landshöfð- 

ingjanum, en þeir hafa álitið veitingu þessa 

lögum samkvæma. Stjórnin, sem hefur veitt 

lauriin, verður að fara eptir því sem rjett 

er eptir lögum; en þingið er ekki bundið við 

það eitt, sem rjett er eptir lögum. Til eru þær
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fjámitingar, sem ekki eru bundnar með lög- 

um; tilern heiðurslaun, dugnaðarlaun o. fl., og 

þessi laun á biskupinn skilið að fá frem- 

ur flestum, já, öllum mönnum hjer á 

landi. Hann hefur í mörg ár verið 

prestur og prófastur, mörg ár verið for- 

stöðumaður prestaskólans, og frá 10—20 ár 

biskup. Hann hefur eflt uppfræðingu al- 

mennings í guðsorði meir en nokkur annar. 

Og cf hinir háttvirtu þingmenn játa þetta, 

þá vil jeg spyrja: ber þá að sýna þessum

áttræða öldung óvirðing? Hann þarf ekki 

fje, en hann tekur það eðlilega sem van- 

þakklæti, ef að hann er nú sviptur þessu, 

sem þingið 1879 veitti honum. f>að er 

gömnl regla, að virða hinn aldraða. Jeg 

þori að segja, að landsbúar vilja ekki, að 

biskupinn sje sviptur þessu lítilræði. Jcg 

vil fulltreysta því, að hinir háttvirtu þing- 

menn greiði ekki atkvæði með þessiun 

uppástungumönnum. Jeg vil einnig svara 

nokkrum orðum ummælum bins háttvirta 

þingmanns Borgfirðinga um Flensborgar- 

skólanu. Jeg skal þakka hinum háttviita 

þingmanni, að hann hefur þó nú talað í 

mýksta lagi um þennan skóla og mishermt 

í minna lagi, eins og agnúi hans á skólan- 

um væri farinn að minnka; við næstu um- 

ræðu vissi hann ekki til, að annað væri 

kennt í skólanum en skript og rjettritun; 

nú gat hann þó vitað, að i skólanum væri 

kennd danska, enska, íslenzka; skýrslur um 

það, hvaða greinir eru kenndar í skólanum, 

eru opinberar, og dugir honum ekki að 

þræta móti þeim. f>að hcfur enginn sagt, 

að skólinn væri gagnfræðaskóli, þó að í 

honnm væru kenndar margar greinir gagn- 

fræðinnar. Hinn háttvirti þingmaður Borg- 

firðinga Ijet i Ijósi, að skólinn væri svo 

ríkur, að óþarfi væri að styrkja hann. 

Hann á 10,000 kr., og skólahúsið er «assúr- 

eraði fyrir 10,000 kr.; engum manni get- 

ur blandazt hugur um, að skólinn getur 

ekki fyrir það launað þremur lærðum 

kennnrnm, einum við bárnakennslu og 2 

við alþýðukennslu, sem hafa kennt við 

skólann; og þó að einhver hafi unnið þar

fyrir lítil eða hjer uno bil engin laun fyrir 

þeirra sök, sem skólann hafa stofnað, þá 

veit jeg ekki, hve rjett það er að byggja á 

því. I>ó hinn háttvirti þingmaður Borg- 

; firðinga vilji gjöra þeim gramt í geði, sem

> bafa stofnað skólann, þá mun honum þó 

; aldrei takast að lóga stofnuninni. Jeg vil 

j að endingu minnast lítið eitt á viðauka 

við 16. gr., að fá bingað dýralækni. 

j Keynslan hefur sýnt, að útlendir læknar 

j  geta hjer ekkert að gjöi t við þá veiki á 

; sauðfje, sem mestu tjóni veldur, og jeg 

: hef þá skoðun, að Qárveitingin muni ekki 

j  geta komið að neinum notum, og er jeg 

: henni því mótfallinn. Jeg ætla svo ekki 

i  að (jölyrða meir um þetta, en vil að eins 

; spyrja hinn háttvirta þingmann Reykvík-

i inga, hvort það sje ekki eins haganlegt að 

j  styrkja skólann í Flensborg, eins og að 

fara að stofna nýjan skóla til gagnfræða- 

j  kennslu. 
í .
j  f>egar hjer var komið umræðunum, var

| þeim frestað til næsta fundar.

j Á 47. fundi neðri deildar var 3. um-

j  ræðu um fjárlögin haldið áfram.

1‘ortákur Guðmundsson: Eins Og hinn

heiðraði samþingismaður minn tók fram, 

höfum við leyft okknr að koma aptnr fram 

með breytingartillögu okkar um styrk til 

þess, að fá útlendan dýralækni til að rann- 

saka orsakir og eðli bráðafársins hjer á landi. 

f>etta breytingaratkvæði okkar fjell við aðra 

umræðu. Yið tiutningsmenn þess fengum 

ekki tækifæri til að minnast á það, enda 

er annað tveggja, að við höfum enn minna 

fram að læra en sumir aðrir þingmenn, eða 

að við erum sparari á tíma og fje. Sumir 

voru, að því sem mjer virtist, við 2. umræðu 

að þrátta um geitarhár og fífukveyki, en enginn 

minntist á það, annaðhvort af því að þeir 

hafa gleymt því, eða ekki þótt það þess vert, 

að ræða það hvorki með nje mót. Mjer 

þykir mjög undarlegt, ef menn vilja ekkert 

sinna þessu bjer á löggjafarþingj, engan gtnm

13*
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gefa þessum eyðUeggjandi fjársjnkdómi, sem j 

ógnar öðrum aðalatvinnuvngi landsins. Danir ; 

sendu þó mann til að rannsaka bráðafárið j 

hjer áður, og við ættum þó ekki að vera á 

eptir í því efni, að sinna atvinnuvegum 

vorum, nú þegar við þó höfum nægilegt fje 

til umráða, en einungis að við verjum því 

vel. Mjer mun verða svarað því, að nóg ráð sjeu 

þegar við henni fundin. Jeg skal játa, að 

nokkuð hefur verið ritað í því efni; en ef að 

nokkur heldur, að bann sje kominn svo langt, 

að hann þekki pestina til hlítar og sjái ráð 

við henni, þá hygg jeg það vera oftraust á 

sjálfum sjer og yfirlæti, ellegar að slíkir gjöra 

þá of lítið í að rita um málið almenningi 

til leiðbeiningar; en það eru hreinar undan- 

tekningar til, sem enginn getur svarað hvað 

við á að gjöra eða hvernig á stendur. |>að 

eru einkuro 2 ritgjörðir, sem fram hafa kom- 

ið í þessu efni, önnur eptir Jón sál. Sigurðs- 

son, og önnur eptir hinn háttvirta þingmann 

Dalamanna. £>ar að auki hafa komið nokkrar 

blaðagreinir, en þær eru ekki lesnar nema 

einu sinni og gleymast fljótt, en hinar rit- 

gjörðirnar hefðu átt að gefast út á alþjóð- 

legan kostnað og vera í hvers manns húsi, 

og með því móti gat verið von um, að þær 

næðu sínum góða tilgangi; það eru opt 

lakari bækur prentaðar á landsins kostnað. 

pcgar við lesum, að dansknr maður ferðast 

um Noreg upp á vorn kostnað, en við ekki 

fáum því sinnt, að útlendur maður upp á 

landsins kostnað fáist til að rannsaka pest- 

ina, þá er ekki án orsaka, að okkur svíði, 

og ekki er neitt gjört, ekki svo mikið, að 

út sje gefið eitt smárit um þetta efni á al- 

mennan og opinberan kostnað. Fjárlaganefnd- 

in hefur lagt það til, að hingað yrði feng- 

inn laxafróður maður til að kenna laxtírag- 

un, og er mjer ekki kunnugt um, að frá 

neinni sýslunefnd sje komin beiðni um það 

efni; en Qárræktin er þó miklu meira virði 

hjer en laxveiði. f>að hefur reyndar ekki 

enn komið beiðni um þetta nema frá einni 

sýslunefnd, én jeg vona, að það verði til þess 

að vekja fleiri sýslunefndir til að gefa þessu 

mikilsvarðandi máli meiri gaum. Sumir á-

j líta, að pestin sje ólæknandi, og ekki svari 

; kostnaði að vera að hugsa eða hafa meira 

| fyrir því en búið er, en það var líka álit 

margra um Qárkláðann, og sýndi þó revnsl- 

an, að unnt var að lækna hann. Margir 

góðir og duglegir bændur hafa gjört sitt 

ýtrasta til að varna pestinni, og það hefur 

kann ske sýnzt duga lítið eitt annað árið, en 

ekki hitt árið, og enginn hefur fundið full- 

nægjandi ráð í því efni; en það er hugs- 

andi, að það yrði, ef menn fengjn útlendan 

dýralækni, sem rannsakaði hana vel; þó það 

sje ekki víst, þá virðist þó skylt og skyn- 

samlegt að reyna eitthvað.

f>að er þó sannarlega undarlpgt, að vilja 

ekki líta út um gluggann hjá sjer, þegar 

annar atvinnuvegur landsins stendur á flæði- 

skeri, með vaxandi straumi og aðfalli. Jeg 

ímynda mjer, að pestin sje óútreiknanleg í 

flestum tilfellum, með ekki meiri rannsókn- 

um eða upplýsingum en nú eru kunnugar 

hjá okkur. |>að er ekki nema einstöku 

maður, sem getur einlægt haft gott fóður 

og gott vatn, eða tekið sauðfje sitt á hey- 

gjöf fyrir vetnr, enda dygði sú afkoma 

skammt til að uppfylla daglegar þarfir þeirra, 

sem lifa mest megnis af sauðfjárrækt; jeg 

tek til dæmis þar sem er mest fjörubeit, 

þar er ekki hægt að nota þefta ráð eða á 

heyskaparlausum beitarjörðum.

O l a f u r  P á l s s o n : Af því jeg sje, að

stendur ö. víða undir breytingartillögunum, 

þá verð jeg að geta þess, að jeg átti ekki 

von á því undir 10. gr. A. 3., og er það 

víst prentvilla. f>á hef jeg skrifað undir 

breytingaratkvæði við 13. gr. C. 3, en þeg- 

ar jeg nú heyri, að efnahagur bókmennta- 

fjelagsins er svo góður, þá dreg jeg mitt Ó. 

út þar. Viðvíkjandi 10. gr. C. 11, þá sje 

jeg, að jeg hef áður haldið mjer of fast við 

stjórnarfrumvarpið, en þegar jeg fór að at,- 

huga betur athugasemdir nefndarinnar, þá 

sje jeg, að í þeim getur legið allt annar 

skilningur, en jeg áleit fyrst. Jeg skil nefnd- 

ina svo, að hún háfi veitt þessar 2500 kr. 

án nokkurs endurgjalds, og þá verður mjer 

nú nokkuð hughægra, og þá er jeg viss um,
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að ábúendurnir leggja alla krapta sína fram. 

Viðvíkjandi þessu 15000 kr. láni, þá þori jeg 

ekki að ábyrgjast, að ábúendur þeirra jarða 

vilji taka það til þess að borga það aptur 

með 6%  á 28 árum, en fylgi samt breyt- 

ingaratkvæði okkar í þá stefnu fast fram að 

svo komnu.

f í t i i l m u n d n r  l i i n n r s s o n :  Jeg verð nú

að játa það með þingmanni Vestur-Skapt- 

fi'llinga, að þótt nafn mitt standi undir 

ýmsum bieytingartillögum, þá hef jeg þó 

ekki skuldbundið mig til að vera með þeim 

öllum, heldur sló jeg mjer í flokk með öðr- 

um til þess að geta komið því að, sem mjer 

fannst mest áríðandi og bjálpa öðrum til 

hins sama. Viðvíkjandi þessum 1000 kr.. 

setn ætlaður eru dr. Jóni Hjaltalín, þá ætti 

að sjá svo fyrir, að það hyrfi ekki sem dropi 

í sjóinn, heldur yrði varið til þess að stofna 

eitthveit »legat», sem gæti verið honum til 

sóma og haldið nafni hans uppi. |>á 

kem jeg til breytingaratkvæðis við 16. gr. 

um 2000 kr. handa útlendum dýralækni. 

þangað til 1870 voru 3 dýralæknar, sem 

fengust við þetta, að rannsaka bráðapest- 

ina, Teitur Finnbogason, Jon Hjaltalín (jeg 

tel hann með) og Snorri Jónsson, en allar 

þessar þeirra rannsókna-tilraunir urðu næsta 

árangurslitlar. Árangurinn af ritlingUm og 

blaðagreinum í þá stefnu er þó nokkur, en 

hann er hvergi nærri nógur.. Jeg er hrædd- 

ur um, að það yrði ekki gagn að, að fá mann 

frá útlöndum nema það væri bundið vissum 

föstum skilyrðum. Hann yrði að vera vel 

æfður og reyndur ekki að eins í hinu bók- 

lega, heldur og í hinu verklega, og hann 

þyrfti að setjast að hjá góðum bútnanni, sem 

væri kunnugur pestinni. það er einkum 

tvennt, sem þarf að rannsaka, blóðið og 

innýflin, og til þess yrði hann að vera vel 

fær. Hann þyrfti að hafa nóga peninga til 

að kaupa fjenað á öllum stigum pestarinnar, 

kannske 20—30 kindur. til þess að sjá, 

hvaða breytingar geta orðið á blóðinu tir 

leyndardómi pestarinnar getur enginn ráðið, 

en það er ekki of mikið sagt, þó menn 

segi, að menn geti skygnzt inn í Ieyndar-

dóm hennar. |>að er um hana eins og aðra 

pestnæma sjúkdóma, að hún kemnr mjög 

hastarlega að. f>að er víst, að eigi verðnr 

ráðið við pestina, eptir að hún hefur hel- 

tekið kindina, en mikið má varna henni, ef 

í tíma er að gáð. Jeg hef að vísu eigi 

mikið á móti að fá útlendan mann til að 

rannsaka pestina, en miklu heldur vildi jeg 

senda innlendan mann til Skotlands, og ef 

hinn háttvirti 2. þingmaður Árnesinga væri 

búinn að búa 6—8 ár og kynnast vel pest- 

inni, þá vildi jeg láta hann fara og tala við 

dýialækna, og jeg er viss um, að það kæmi 

að miklum notum, þó hann væri þar ekki 

nema 6 mánuði. Ef jeg hefði verið 30 ár- 

um yngri, en jeg er, þá hefði jeg verið vel 

tilleiðanlegur til þess að fara, og gat skeð, 

að það hefði komið að einhverju liði.

I’orkell Bjarnason: Jeg er nefndinni

mjög þakklátui fyrir hækkunina á tillaginu 

til búnaðins úr 15000 kr. upp í 20,000 kr.,

því jeg álít öllu vel varið, sem eflir búnað

landsins. Mjer sárnaði það, sem 2. þing- 

maður Skag&rðinga sagði í dag, að búnað-

fjelag suðuramtsins hefði ekki gjört neilt

gagn; það hefur gjört mikið gagn, með því 

að kosta búfræðinga til að ferðast um landið; 

jeg hef sjálfur haldið einn slíkan búfræðing, 

og lærði jeg margt af honum. og hann 

vakti áhuga minn á mörgu, sem að búnaði 

lýtur. Jeg felli mig vel við það, að láta 

sýslunefndirnar fá að eins helmiuginn af 

fjenu; ef þær verja því vel, þá er ætíð hægt 

að fá þeim meira í hendur síðar, en jeg get 

hugsað mjer, að sje þeim fengið allt fjeð í 

hendur, farist ýms fyrirtæki fvrir, sem sam- 

eina þarf kraptana til, því sýslunefndirnar 

vilja ef til vill toga fyrirtækin og fram- 

kvæmdirnar til sín. Viðvíkjandi 13 gr. A.

a, þá er jeg í nokkrum vanda staddur. Sá, 

sem í hlut á, nefnilega biskupinn, er yfir- 

maður minn, og jeg virði hann mikils, en 

mjer viröist hinn háttvirti 1. þingmaður 

Eyfirðinga vera búinn að sanna nægilega, 

að hann eigi ekki að fá þessa viðbót, sem 

hjer ræðir um, og allir vita, að hann þarf 

hennar ekki við efnanna vegna, en að veita
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honum 400 kr. í heiðursskyni, það gæti ekki 

koraið til nokkurra mála, því það væru allt 

of lítil beiðurslaun banda slíkum ágætis- 

manni; jeg ætla því að vera á móti viðbót 

þessari. Viðvíkjandi 13. gr. B. III. c. 7. var 

jeg reyndar orðinn á því, að færa þessa upp- 

hæð niður, eptir að jeg hafði talað við yfir- 

kennarann við skólann um það efni, og hann 

sagt mjer sama, og þingmaður Reykvíkinga 

hefur sagt hjer í dag, en jeg hef síðan 

leitað mjer upplýsinga um þetta efni, og 

fengið að vita, að aldrei hefur verið veitt 

neitt af því fje, sem ætlað er til vísinda- 

legra og verklegra fyrirtækja, til þessa orða- 

safns, og hefur höfundurinn stundum orðið 

að kosta útgáfuna af eigin Qe, að jeg ekki 

nefni, aðhann aldrei hefur fengið einn eyri 

fyrir starf sitt, og er það þó hart fyrir 

höfundinn að þurfa að leggja fram prent- 

unarkostnaðinn á bók, sem er til eins mik- 

ils sóma fyrir bókmenntir vorar, og þetta 

vísindalega rit dr. Jóns forkelssonar. Jeg 

verð því að gefa stjórnarfrumvarpinu og 

nefndinni atkvæði mitt í þessu efni, og óska 

þingmanni Reykjavíkur þess sjálfs hans 

vegna, að hann leggi ekki móti skólanum, 

þegar um skynsamleg fjárframlög er að ræða. 

pað er mín skoðun, að barnaskólar sjeu 

nauðsynlegri en alþj'ðuskólar, og jeg álít 

langt of lítið lagt til þeirra seinna árið, og 

fyrir því ætla jeg að gefa uppástungu lands- 

höfðingjans atkvæði mitt. Hinn háttvirti þing- 

maðurBorgfirðinga sagði, að Hvaleyrarskólinn 

mætti fremur heyra undir barnaskóla en alþýðu- 

skóla; það held jeg að sje satt, þegar miðað 

er við kröfur nefndarinnar í skólamálínu; en 

af þeim kröfum^hafa menn ekki vitað fyr 

en nú, og þess vegna gat stjórn skólans 

ekki lagað sig eptir þeim, og jeg held, að 

allir verði að játa, að sá, sem hefur stofnað 

þennan skóla, hafi unnið svo lofiegt verk, 

að það ætti að vera gleði fyrir þingið að 

gjöra hann að fullkomnum alþýðuskóla. J>á 

kem jeg til 16. gr.; jeg var kominn að 

þeirri niðurstöðu, að rjett væri að færa 

þessa upphæð niður úr 12000 kr. í 8000 kr. • 

en þá datt mjer í hug, að af þessu fje á að

styrkja einn af okkar beztu vísindamönnum, 

sem, þó hann sje ungur gefur miklar vonir 

og hefur í hyggju að vinna það verk, sem 

gæti orðið landi voru bæði til gagns og 

sóma, og það svo, að við getum ekki gjört 

okkur nú sem stendur hugmynd um. Ef 

þessi upphæð væri lækkuð, þá gæti svo far- 

ið, að hann ekki fengi þann styrk, er hann 

þarf með, og honum er ætlaður. Önnur 

ástæðan fyrir að færa ekki þessa fjárupphæð 

niður, er sú, að af henni á að fá fje til 

þess, að fá hingað laxfróðan mann, og álít 

jeg það gott fyrirtæki, þó jeg nú haldi, að 

hægt sje að nema laxútungun. Jeg er og 

mjög meðmæltur því, að fá dýralækni til 

þess að rannsaka eðli pestarinnar, því hún 

er sá vogestur, sem mestan skaða gjörir 

hjer á landi búnaði manna, sem árlega 

drepur sumstaðar 7. og 8. part af fje bænda. 

Engin ráð hafa enn fundizt, sem duga til 

hlítar. Ef farið væri að ráðum prófasts Guð- 

mundar Einarssonar í þessu efni,' þá gæti 

það mikið auðvitað hjálpað, en það er mjög 

víða örðugt að koma því við, þar sem úti- 

gangur er. J>að þarf að finna hinar vís- 

indalegu rætur sýkinnar, og því greiði jeg 

atkvæði mitt með því breytingaratkvæði, 

sem fer fram á að fá dýralækninn; jeg vona 

það verði búnaðinum til eflingar, ef við 

pestinni geta fundizt einhver ráð.

L á r u s  B l ö n d a l : Jeg má gjöra þá

viðurkenningu, eins og 2 aðrir háttvirtir 

þingmenn hafa gjört, að þótt nafn mitt 

standi undir nokkrum breytingartillögum, 

sem hjer liggja fyrir, þá greiði jeg ekki at- 

kvæði tiied þeim öllum, en jeg hef undir- 

skrifað sumar þeirra að eins til þess, að 

þær gætu komið t,il umræðu hjer í deild- 

inni. Jeg ætla ekki að gjöra breytingar- 

tillöguna við 6. gr. frumvarpsins að kapps- 

máli og greiði líklega atkvæði móti henni. 

Hvað útgjöldunum viðvíkur, þá er jeg alveg 

samþykkur breytingartillögu nefndarinnar 

við 10. gr. C. 4., að færa búnaðarstyrkinn 

upp í 20000 kr; þar á móti er jeg engan 

veginn svo fastur á því, að gefa atkvæði 

með hinni breytingunni, sem þar fer á



eptir, að hehning ijárins skuli uthluta milli 

amtsráða og búnaðarQelaga Breytiugar-

• tillögunni undir C. 11. get jeg ekki verið 

meðmæltur, og ekki heldur 13. gr. B. III.

c. 7., því sem sagt, þó að nafn mitt standi 

undir þessari síðustu breytiogartillögu, þá 

greiði jeg atkvæði mitt móti henni.

Jeg vildi bafa tekið til máls við 2. um- 

ræðu um síðari kafla útgjaldabálksins; en 

það atvikaðist svo, að mjer og fleiri þing- 

mönnum var fyrirmunað það. Í 13. gr. B. 

V. a. ern til kvennaskóla ætlaðar 3000 kr., 

og er jeg þeirri upphæð samþykkur. En í 

athugasemdum fjárlaganefndarinnar bls. 18. 

stendur, að nefndin vilji ráða til, að 

kvennaskólunum:

Í Reykjavík veitist . . 1000 kr.

á Laugalandi í Eyjatirði 1000 —

í Skagafirði . . . .  600 —

og í Húnavatnssýslu . 400 —

Jeg fyrir mitt leyti hef ekkert á móti 

því, og mjer finnst það eðlilegt, að kvenna- 

skólarnir í Reykjavik og á Laugalandi fái 

sömu upphæð úr landssjóði og áður, en jeg 

skil ekki þano mismun, sem gjörður er á 

kvennaskólunum í Skagafirði og Húnavatns- 

sýslu, því jeg veit ekki betur, en kvenna- 

skóli Húnvetninga standi hinum jafnfætis; 

og mjer finnst því óeðlilegra að gjöra þenn- 

an mismun, sem-Skagfirðingar fengu á fjár- 

lögunum 1880 og 1881 til síns skóla 700 

kr. hvort árið, en Húnvetningar að eins 200 

kr. Jeg vona, að hinn háttvirti framsögu- 

maður og nefndin yfir höfuð viðurkenni, 

að rjettara hefði verið og -sanngjarnara, að 

hvor skólion fyrir sig fengi 500 kr., og jeg 

treysti því, að hinn hæstvirti landshöfðingi 

sjái og viðurkenni þetta, þrátt fyrir bend- 

ingar nefndarinnar í gagnstæða átt, og að 

hann við veitingu fjárins á sínum tíma láti 

kvennaskóla Húnvetninga njóta jafnrjettis 

við kvennaskóla Skagfirðinga. Jeg fyrir mitt 

leytij vildi, að það sæist í ’ umræðunum, 

að eigi væru allir á það sáttir, að skag- 

firzki kvennaskólinn ætti að bera meira 

úr býtum en kvenpaskóli Húnvetninga. 

Hinum háttvirta framsögumanni er svo [

| kunnugt um það, semgjörzt hefur i amtsráði 

norður- og austuramtsins, að hann veit, að 

Húnvetningar hafa eigi fengið úr jafnaðar- 

sjóði amtsins, nema einar 100 kr. — segi 

og skrifa einar hundrað krónur — handa 

sínura kvennaskóla, en Skagfirðingar aptur 

á móti 200 kr. eða meira, og þó greiða 

Húnvetningar meira til jafnaðarsjóðsins en 

Skagfirðiogar. Sýslunefndin í Húnavatns- 

sýslu hefur farið þess á leit, að fá styrk úr 

landssjóði til þess að byggja skólahús, eins 

og Skagfirðingar bafa fengið. En jeg sje nú 

ekki til neios að fara fraiu á, að fá svo 

mikinn styrk, sem nægði til þess, heldur 

leita jeg einungis þess, að fá jöfnuð og jafn- 

rjetti fyrir kvennaskóla Húuvetninga móts 

við kvennaskólann í Skagafirði.

I>á kem jeg eun fremur til breytingar- 

innar á 13. gr. við B. II. b. 1. um, að lækna- 

skólinn fái 2 ölmusur í staðinn fyrir 1. Jeg 

held, að hin háttvirta deild ætti að hugsa 

sig vel um, áöur en hún hafnar þessari 

breytingu. pað er aðgætandi, að námið á 

læknaskólanum stendur yfir í 4 ár, en að 

eins 2 ár á prestaskólanum og auk þess 

verða Iækna-skólamenn að kaupa dýrar bækur, 

sem prestaskólamenn eru lausir við, og má 

meta þann kostnað um 200 kr. fyrir hvern stú- 

dent. Vjer verðum og vel að gæta þess, að 

það eru fátækustu piltarnir, sem lenda a 

presta- og læknaskólaoum, af þvi þeir hafa 

ekki efni á að sigla. Jeg vona, að hin hátt- 

virta nefnd og deildin yfir höfuð finni það 

sanngjarnt og tiltækilegast, að fækka ekki öl- 

musunum meira en svo, að þær verði 2.

Hvað viðvíkur breytingartillögunni við

B. V. b. og c. þá gef jeg atkvæði mitt með 

því að hækka styrkinn til barnaskóla og al- 

þýðuskóla, en mjer er illa við að taka burtu 

þann fyrirvara, sem samþykktur var við

2. umræðu, að styrkurinn fari ekki fram úr 

helmingi alls þess kostnaðar, er gengur til 

skólahaldsins. pað er samkvæmt þeirri 

grundvallarreglu, sem viðtekin var um 

kvennaskólana 1879, enda finnst mjer hún 

eðlileg og sanngjörn.

Jeg greiði ekki atkvæði með breyting-
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artillögunni undir C. 3, að þessar 1000 kr., 

setn þar ræðir um, sjeu veittar «til deildar- 

innar á íslandi•> ; það er ekki vert að vekja 

ríg rnilli deildanna, sem, þótt bann kunni 

einhvern tíma að hafa verið, nú mun lítill 

eða enginn.

í 13. gr. C. 4. b. og c. stendur: «til

forngripasafnsins»: til umsjónar 200 kr.,

til rannsókna fornmenja 800 kr.»

Eins og kunnugt er, hefur Sigurður 

fornfræðingur Vigfússon sent þinginu bæn- 

arskrá um 1000 kr. styrk, og í athugasemd- 

um sínum við 13. gr. fer fjárlaganefndin um 

bæuarskrá þessa þeim’ orðum, að henni þyki 

skylt og maklegt að »t y r h i a  p e n n a n  m a n n .  

Jeg þykist sjá af því, að það sje meiniug 

nefndariunar, að þessar '800 og 200 kr. eigi 

að veitast Sigurði Vigfússyni persónulega 

( A r n l j n t u r  og J ó n  Ö l a f s s o n :  »Já»); en

jeg vildi gjarnan, að það kæmi fram í um- 

ræðunum, og að enginn vafi gæti leikið á 

því, að Sigurður Vigfússon ætti að fá þessar 

1000 kr. Eins imynda jeg mjer, að það sje 

ekki meiningin, að Sigurður þurfi eða eigi að 

ferðast víðs vegar um land allt upp á sinn 

kostnað til þess að grafa eptir fornmenjum, 

því ef það væri, er hætt við, að þessar 800 

krónur næðu skammt. Jeg vildi því óska, 

að hinn háttvirti framsögumaður lýsti yfir 

áliti sínu og nefndarinnar þessu máli við- 

víkjandi, áður en gengið er til atkvæða.

I>á kem jeg að þessari miklu hneyksl- 

unarhellu, breytingaruppástungunni við 20. gr. 

frumvarpsins. f>að var sannarlega hvorki mein- 

ing mín nje hinna annara uppástungumanna 

þessa breytingaratkvæðis, að vekja með því 

ríg eða deilu milli stjórnar og þings; nei, 

vjer uppástungumenn vildum, — eins og 

hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga tók 

fram — með breytingaratkvæði okkar að 

eins fá inn í ljárlögin hin sömu skilyrði fyrir 

f j á r v e í t i n g u  t. d. til kvennaskóla o. fl., sem 

tekin voru upp í íjárlögin 1879, en breyt- 

ingaratkvæðið átti alls ekki að ná og nær 

heldur ekki til amtmannaembættanna. En 

úr því hinn hæstvirti landshöfðingi gjörir 

svo mikið úr þessu breytingaratkvæði, vil

jeg ekki fyrir mitt leyti halda því svo fast 

fram.
E i r í k u r  K ú t d :  Jeg þarf ekki að tala .

fyrir þeim breytingaratkvæðum, sem nafn 

mitt stendur við, euda er jeg þeim ekki 

öllum samþykkur. Sum þeirra hef jeg skrifað 

undir, til þess að þau gætu komizt að til 

umræðu í þingdeildinni. Jeg neyðist til að 

standa upp (þótt jeg sje ekki fær um það 

sökum lasleika) fyrir ummæli framsögumanns 

um breytingartillöguna við ll.g r., er hann 

þóttist ekki skilja. Jeg vona þó hann skilji 

mig, er jeg segi honum, að breytingin fer 

alveg fram á sömu töluupphæð, sem breyt- 

ingartillaga landshöfðinga við 2. umræðu. 

Jeg skal því ekki lialda langri vöru uppi 

fyrir breytingunni að þessu sinni, en skír- 

skota til orða minna við 2. umræðu. Jeg 

hef það traust til deildarinnar, að hún muni 

samþykkja þetta, því jeg vona, að hún finni 

það sanngjarnt, að veita læknunum þessa 

þóknun (að minnsta kosti eitt skipti fyrir 

öll) fyrir þann halla, er þeir hafa beðið. 

Um 13. gr. A. a. verð jeg að segja það, 

að mjer þykir undarlegt að vilja svipta 

biskupinn þeim Jaunaviðbótum, sem 

stjórnin álítur honum rjettbærar og sem 

þingið 1879 veitti honum. Jeg hygg menn 

megi halda, að þingið sje nokkuð hviklynt, 

ef það gjörir þetta, og jeg. er hræddur um, 

að þeir menn, sem kunna að meta rjett, 

hve mikið biskupinn hefur lagt á sig og 

unnið að menntunarframförum íslendinga 

og að efla trúarlíf manna hjer, kunni okkur 

litlar þakkir fyrir slíka smámunasemi; og 

þótt það særi ekki hinn veglynda biskup 

sjálfan, þá mun það þó særa tilfinningar 

annara, er trúnni unna, ef honnm er á 

þennan hátt misboðið af þinginu ( T r y g g v i  

G u n n a r s s o n  o . f l . :  Honum er ekki misboðið). 

Jú, að minnsta kosti er það ekki sjerlegur 

virðingarvottur, sem hinir heiðruðu uppá- 

stungumenn sýna hinum heiðursverðasta 

biskupi landsins á hans efstu árum, með 

því að vilja svipta hann því, sem stjórnin 

áleit honum bæri og þingið 1879 samþykkti.

En jeg vona, að efri deildin komi þessu
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inn aptur, þó að það eigi verði hjer sam- 

þykkt. Um 13. gr. C. 3. er jeg alveg 

samdóma 1. þingmanni Húnvetninga. Jeg 

álít þá menn sannarlega ekkf mikla elsk- 

endur vísindanna, sem vilja nema svo 

mikið af bókmenntafjelaginu, og þingmaður 

Borgfirðinga tók það fram í dag, að þótt 

það sje ríkt, eins og sumir vilja segja, þá 

væri það ekki svo ríkt, að það gæti haldið 

samninga sína við 2 menn, ef styrkurinn 

væri að eins 500 kr. Jeg er sannfærður 

um, að væri sá lifandi, hvers mynd þarna 

blasir við augum vorum, þá mundi honum 

ekki þykja þetta sanngjarut. Að endingu 

vildi jrg, að breytingartillaga þessi væri 

borin undir atkvæði í tvennu lagi.

par sem við 16. gr. er farið fram, að 

fá útlendan dýralækni, þá held jeg, að 2000 

kr. sje allt of lítið, og aðhyllist jeg í því 

tilliti skoðun þingmanns Dalamanna, en að 

öðru leyti er jeg tilleiðanlegur að verja 

talsverðu Qe til þessa. Um 20. gr. verð 

jeg að segja það, að jeg get ekki betur 

sjeð, en hinn hæstvirti landshöfðingi hafi 

alveg misskilið breytingartillöguna og til- 

gang uppástungumanna. Jeg ætla samt 

ekki að halda henni til streitu, úr því 

landsböfðinginn skilur hana á þessa leið, 

enda kann jeg miklu betur við uppástungu 

nefndarinnar, eins og hún nú er orðin, en 

eins og hún áður var. Að síðustu skal jeg 

geta þess, með tilliti til fylgiskjalsins, sem 

fylgir áliti nefndarinnar, að mjer þykir það 

óheppilegt, að vísa einum lækni, o: Ólafi 

Sigvaldasyni, til dómstólanna, þar sem það 

er auðsjáanlegt, að hann hlýtur að vinna 

málið, og álít jeg því ekki rjett að valda 

landssjóðnum útgjöldum með slíku, þar sem 

engin líkindi eru til, að hann (o: landssjóð- 
urinn) vinni það mál.

Framsögumaður: £>að gleður mig fyrir

hönd nefndarinnar, að svo margir heiðraðir 

þingmenn hafa tekið breytingartillögur nefnd- 

arinnar fram yfir tillögur einstakra heiðraðra 

þingmanna. J>að sýnir, að nefndin hefur 

haft á rjettara að standa. Jeg skal nú 

leyfa mjer að drepa á fáein atriði, sem jeg

eigi hef tekið fram áður. Jeg vil nauðugur 

tala um 6. gr., nema að því er snertir eitt 

atriði í ræðu hins háttvirta þingmanns 

Borgfirðinga, þar sem hann sagði, að jeg á 

alþingi 1879 hefði sagt, að þessi niðurröðun 

væri samkvæm stjórnarskránni. Sama segi 

jeg enn, en þá sagði jeg og, að niðurröðun 

þessi væri ólöguleg, og einmitt hið sama segi 

jeg enn, og jeg vona, að enginn kalli þetta 

ósamkvæmni af mjer. Lesi hann orð mín á 

265. bls. í þingtíðindunum 1879, og mun 

hann þá finna, að jeg hef eigi breytt skoðun 

minni á því máli til þessa dags. Jeg hef 

enn eigi minnzt á breytingartillöguna við

B. 4. í 10. grein, um laun málaflutnings- 

mannanna við yfirrjettinn. f>eir eru eiginlega 

konunglegir sýslunarmenn, því þeir eru skip- 

aðir í embætti eptir konungsúrskurði 19. marz 

1858, með 500 kr. launum hvor, svo eptir 

þessu er breytingaratkvæði fyrra þingmanns 

Skagfirðinga ólöglegt. Nefndin hefur ráðið 

til í ástæðum 15. greinar að taka 600 kr. 

af eptirlaunum annars málaflutningsmannsins, 

en lofa honum að halda 200 kr. |>etta 

kallar hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga 

«sultardropa». Já, það er sjálfsagt, að það 

er sultardropi í samanburði við 17,000 kr., 

sem hinn heiðraði þingmaður vill veita skil- 

yrðislaust til sandfoksins í Skaptafellssýslu. 

En hann má þá ekki rýra þennan sultar- 

dropa með því að vilja taka alveg af hon- 

um jafnmikið í eptirlaununum. Við C. 1. í

10. gr. hefur hinn hæstvirti landshöfðingi í 

sambandi við nefndina gjört þá breytingar- 

tillögu, að bækka 1654 kr. upp í 1800 kr., 

mismunurinn er því 146 kr. f>essar 146kr. 

eiga að vera burðareyrir undir Stjórnartíð- 

indin og landshagsskýrslurnar út um landið, 

og ef menn lesa hinn sundurliðaða reikning 

í nefndarálitinu, þá sjest, að þar vantar 

burðareyri; en það er örðugleikum bundið, 

að heimta saman burðareyri hjá einstökum 

mönnum um land allt, eins og hinn hátt- 

virti 1. þingmaður Suður-Múlasýslu tók 

fram. I>á kem jeg til 10. gr. C. 4. |>ar 

hafa nokkrir heiðraðir þingmenn gjört þá 

breytingartillögu, að í stað orða nefndarinn-

14
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ar: «Landshöfðingi úthlutar fjenu milli

"sýslunefndanna, öðrum helmingi þess eptir

• fólksQölda, en hinum eptir jarða-og lausa-

• fjárhundraða-tölu í sýslufjelagi hverju,-

komi: *og skal helmingi Qárins úthlutað

• milli sýslunefndanna eptir rjettri tiltölu

• bæði fólksfjölda og samanlagðrar tölu jarða-

• og lausafjárhundraða í sýslufjelagi hverju,

• en hinum helmningnum milli amtsráða og

«búnaðarfjelaga». En jeg vil Ieyfa mjer að 

spyrja: Hver er sú hin rjetta tiltala milli 

manna og hundraða? Er t. d. rjett að leggja 

einn mann móti einni kú? eða 3 börn móti

2 hrossum? pað á að skipta milii amts- 

ráða og búnaðarfjelaga. Á amtsráðið eigi 

að fá meira en lítið búnaðarfjelag? fessi 

breytingartillaga er svo ógreinileg, að vont 

verður að skipta eptir henni. Jeg jála, að 

það sje gott, að búnaðarfjelögunum sje veitt- 

ur styrkur, en búnaðarfjelag þarf ekki að 

veita styrk manni, sem fer til útlanda til 

þess að læra búnað, því þetta búfræðings- 

efni hlýtur þó að vera í einhverju sýslufje- 

lagi, og hann getur þá leitað styrks hjá því 

engu síður en hjá amtsráði eða búnaðarljc- 

lagi. f»að er engin ástæða til að vefengja, 

að sýslufjelög geti gjört eins mikið gagn í 

þessu eins og amtsráð og búnaðarfjelög. Jeg 

get því eigi sjeð betur, en að nefndin hafi 

hjer á rjettu að standa. Við 10. gr. C. 11. 

skal jeg geta þess, að nefndin veitir þessar 

2500 kr. til burtveitingar Hafursár í Mýr- 

dal, án þess að mælast til endurgjalds, en 

að fara að veita 17000 kr. til þess að varna 

sandfoki í Skaptafellssýslu, en sleppa burt- 

veiting Hafursár, það getur nefndinni aldrei 

komið til hugar að fallast á, því sje slíkt 

samþykkt, getur þingið eigi neitað neinum 

manni, sem hefur sand í landareign sinni, 

um fjárframlag úr landssjóði til þess að 

koma honum burtu, því þessi styrkur á hjer 

að vera án endurgjalds. Styrkurinn til 

Staðarbyggðarmýranna var einungis lán, og 

Skaptfellingar geta líka fengið lán úr lands- 

sjóði til þess að út rýma sandi; en hitt er 

á engum rökum byggt, að hann út rými hon- 

um endurgjaldslaust. Viðvíkjandi 13. gr.

B. 1. a. skal jeg geta þess, að nefndin hef- 

ur tekið 400 kr. af launum forstöðumanns 

prestaskólans, en eptir stefnu þingsins höld- 

um vjer því eigi til streitu, og meiri hlut- 

inn er fús á að taka það aptur, en þar á 

móti er þessu eigi svo varið með sömu 

grein A. a. Jeg hef ekkert á móti því, 

að veita 2 ölmusur til læknaskólans, svo 

báðir skólarnir fái jafnt, því þótt læknar á 

landinu sjeu miklu færri en prestar, eða sem

20 móti 140, vil jeg þó eigi gjöra þetta að 

ágreiningsefni. En jeg held fast við álit 

nefndarinnar um fjeð til hinna óvissu út- 

gjalda latínuskólans, að það sjelöOOkr., en 

eigi 1200 kr., og það af sömu ástæðu, sem 

jeg tók fram við 2. umræðu, að 300 kr. 

af þessum 1500 kr. eigi að vera til bóka- 

kaupa handa umsjónarmönnum skólapilta, og 

til þess að gefa út orðasafn dr. Jóns J>or- 

kelssonar. Mig furðar á því, að hinn hátt- 

virti þingmaður Reykvíkinga, sem er skól- 

anum svo hlynntur, skuli stauda undir þess- 

ari breytingartillögu, og hafa mælt móti þessu. 

Hann sjer þó sjálfur, að annaðhvort verður 

þá að hætta að gefa umsjónarmönnum skóla- 

pilta bækur sem verðlaun, eða taka peninga 

fyrir þær af fje því, sem ætlað er til bóka- 

safns skólans. Hinn heiðraði þingmaður 

Reykvíkinga tók það fram, að veita mætti 

fje til þess að gefa út orðasafnið af fje því, 

sem í 16. gr. er ætlað til vísindalegra og 

verklegra fyrirtækja. í  atkvæðaskránni hefur 

nefndin ákveðið, að styrkurinn til vísindalegra 

og verklegra fyrirtækja skuli vera 12,000 kr., 

en hvað segir GÓ minn nú, eptir að hann 

er búinn að gefa orðasafninu ávísun upp á 

þennan lið. Jú, sjáum til, hann hefur jafn- 

framt gjört þá breytingartillögu við þann 

lið, að hann verði færður úr 12,000 kr. <>fan í

8,000 kr. Ekki er nú í kot vísað orðasafninu. 

Hann álítur líklega orðasafn bókmenntafje- 

lagsins svo gott, að eigi sje þörf á öðru orða- 

safni. Jú, það er nú gott; jeg skal leyfa 

mjer að lesa fáein orð úr því: «glundur, úr- 

•istur, strjúgur, kálfskjötsostur, trosmatur,

• selvafningur, hrognakökur, hrognaskyr, vota-

• bruðningur, þurrabruðningur (Forseti: Jeg
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vil vekja athygli þingmannnsins á því, að 

þelta er ekki við efni ræðunnar). Nú er jeg 

rjett búinn: «roðastappa og graðhestaskym. 

Við 13. gr. B. V. b. og e.. um styrk til barna- 

og alþýðusköla, hefur hinn hæstvirti lands- 

höfðingi viljað hækka styrkicn til barnaskóla 

upp úr 1200 kr. fyrra árið og 600 kr hið 

síðara í 2000 kr. hvort áiið fyrir sig, en 

jeg verð að geta þess, að jeg álít gott, að 

þessi styrkur lækki smátt og smátt. Jeg 

skyldi eigi hafa mælt á móti því, að veittar 

yrðu 1500 kr. seinna árið, en alls ekki eins 

mikið og fyrra árið, því það vekur vonir um 

jafnan styrk framvegis. f>á kem jeg til bók- 

menntafjelagsins. Jeg skal ekkert hafa á 

móti því, að fjelaginu sje veittur 1000 kr. ; 

styrkur hvort árið; en jeg vil alls eigi, að það I 

gangi allt til deildar fjelagsins á íslandi, því : 

það vekur sundurlyndi. Ástæður þær, er j  

komu nefndinni til þess að rninnka þennan j 

styrk bókmenntafjelagsins voru þessar: Fje-; 

lagið er ríkt, það á 16,000 kr. í skuldabrjef- 

um, og hefur um 700 áskrifendur, og fær 

þannig mikið tillag árlega. í öðru lagi ht'f- 

ur bókmenntatjelagið aldrei haft styik úr 

landssjóði, nema meðan það gaf út Stjóru- 

artíðindin og Landshagsskýrslurnar. J óii 

sálugi Sigurðsson fjekk engan annan styrk 

en þetta, og í hans tíð gaf fjelagið út bæk- 

ur til eins mikils verðs og nú. í  þriðja lagi 

er það, að skilyrðið, sem framsögumaður 

fjárlaganefndarinnar 1879 setti fyrir veit- 

ingu styrks handa bókasafninu á Akureyri 

og í Stykkishólmi, að «greinilegar skýrslur í 

og bókaskrár fram leggist», er að vísu eigi 

sett i fjárlögunum 1879, en jeg þykist vita, 

að hinn háttvirti þingmaður Boigfirðinga hef- 

ur ritað slíkt skilyrði hjá sjer til að fullnægja 

því, þótt hann hafi eigi fullnægt því enn, 

og ætti hinn háttvirti þingmaður Boigfirð- 

inga því að útvega slíka skýrslu. En jeg 

er þó eigi alveg ófús á að veita því 1000 kr. 

styrk hvort árið um sig. þá kernur viðbót- 

in við 16. gr.: «þar af 2000 kr. handa dýra- 

!ækni». Jeg get eigi fundið, að þessi við- 

bót eigi við greinina, því okkur er ekki 

nauðsynlegra að fá dýralækni en margt ann-

að. Jeg vil ráða til, að hin heiðraða þing- 

deild felli þessa viðbót., svo getur bónin um 

styrk handa dýralækni gengið til hins hæst- 

virta iandshöfðingja, eins og hver önnur 

fjárbeiðsla. Nefndin hefur vísað 10., 11. og

14. tölulið í fylgiskjali nefndarálitsins til 16. 

greinar. Nefndin hefur og í nefndarálitinu 

tekið fram, að gott væri að fá laxfróðan 

: mann hingað til landsins, og ætti lands- 

sjóður að veita fje til ferða hans hingað 

upp, en sýslufjelögin kosta hann, meðan hann 

dvelst hjá þeim. Eins ætti að vera með 

dýralækninn, ef hann er nauðsynlegur. Jeg 

skal eigi fara mörgum um breytingartillög- 

una við 20. grein, en jeg álít þó, að skiln- 

ingur hins háttvirta Iandshöfðingja á henni 

sje rjettari en hins háttvirta þingmanns 

Borgfirðinga í því, að breytingaratkvæðið 

snerti skilyrðið um amtmenn og landritara, 

( H a l l d ó r  b ' r i ð r i k . s s o n : Nei!). |>að getur vel 

verið, að þingmaður Reykvíkinga segi nei, 

en þá vil jeg spyrja hann að nokkrum spurn- 

ingum: Er engin fjárveiting í 10. gr. fjár-

laganna 1879? eða eru þau ekki fjárlög? 

H a l l d ó r  F r i ð r i k s s o n : Jú!), og er ekki sett 

i þar skilyrði ? Jeg veit þó, að hinn 

; háttvirti þingmaður Borgfirðinga álítur það 

skilyrði í fjárlögunum, og það hefur stjórn- 

in álitið, og fjárlögin 1879 erú «fyrir- 

farandi tjárlög.» Nú sem tnenn vita 

þetta, þá vona jeg, að þeir sjái, að þessi 

breytingartillaga við 20. gr. nefndarinnar 

meinar amtmenn og landritara. Jeg fæ ekki 

betur sjeð, en að greinin, eins og hún er 

orðuð hjá nefndinni, uppfylli alveg eptir 

atvikum þá fyrirvara og þau forskot, sem 

standa í fjárlögum Dana. í eptirmála fjár- 

j  laganna hefur nefndin gjört þá breytingu, 

að fyrir: «allt að 4 búnaðarskóla» komi

«2 búnaðarskóla í suður- og vesturamtinu og 

«2 búnaðarskóla í norður-og austuramtinu». 

j  Vjer álitum, að þetta hlyti að vera rjettur 

j  skilningui' tillögumanna, því þeir hafa eigi 

j ætlað, að hrúga ætti öllum 4 skólunum 

j  saman á einn blett.. Að lyktum skal jeg 

geta þess, að jeg kalla þetta eptirmála, sem 

ætti að vera aðgreindur með stryki, líkt og

14*



108

gjört er í síðustu fjárlögum. Jeg skal og 

um leið geta þess, að prentvilla hefur kom- 

izt inn í 13. gr. V. J>að stendur nefnilega 

«til henmlu í organslætti» o. s. frv., en á 

að vera til hennam. Jeg skal og geta þess, 

að í 19. tölulið fylgiskjalsins stendur 

aptast «Htlu 1ahari» en á að vera litlu 

bcettari.

J ó n  J ó n a s o n :  Hinn háttvirti framsögu- 

maður sagði, að breytingaratkvæði mitt

kæmi í bága við konungsúrskurð 19. maí 

1858; og sýnir það, að hann hefur ekki 

verið við, þá er jeg skýrði frá prentvillu 

þeirri, sem hefur komið fram í breytingar- 

tillögu þessari; þegar prentvilla þessi er 

lagfærð, kemur breytingartillagan einmitt 

heim við konungsúrskurðinn, en fjárlögin 

koma í bága við haon. Hvað hinni breyt- 

ingartillögu minni viðvíkur, þá vil jeg segja

1. þingmanni Suður-Múlasýslu, að umræð- 

urnar sýna bezt, að bæði deildin og forseti 

hafa játað, að tillaga þessi verði rædd á 

þessum fundi, þó henni hafi fyrst í dag

verið útbýtt. Hinn háttvirti þingmaður

Borgfirðinga ljet í Ijósi, að þessi Qárveiting 

til að prenta lagasafnið stæði eitthvað í

sambandi við vanskil af hendi dánarbús

Jóns Sigurðssonar, en þetta hlýtur að vera 

mikill misskilningur, og er ekkert slíkt nefnt 

í ástæðunum fyrir stjórnarfrumvarpinu. Og 

jeg er viss um, að ef Jón Sigurðsson væri 

nú hjer á þingi, mundi hann vera mjer

samdóma um, að þessi fjárveiting væri ó- 

nauðsynleg, enda barðist hann manna mest 

á móti dönskum útleggingum á lögum vor- 

um, og á móti því, að stjórnárbrjefin væru 

rituð á dönsku. Hinn háttvirti þingmaður 

Dalamanna sagði, að landssjóð munadi ekki 

meira um að eyða 1000 kr. en bónda um

að kasta út 30—40 kr. Með slíkri rök-

semdaleiðslu væri fljótlegt að gjöra lands- 

sjóðinn gjaldþrota. Jeg álít það skyldu 

hins háttvirta þingmanns Dalamanna, eins 

og allra annara þingmanna, að spara sem

mest af fje landssjóðsins, og ekki að samþykkja 

nein útgjöld, sem ekki eru alveg nauðsynleg. 

Hvað dýralækna hjer á landi snertir, þá 

böfum vjer fulla reynslu fyrir því, að þeir 

blessist ekki sem lands- eða amtsdýralækn- 

ar, þar á móti gæli jeg vel ímyndað mjer, 

að sýslufjelag gæti haft gagn af ferðandi 

dýralæknum, til að leiðbeina mönnum í 

meðferð á kvikfje, að sínu leyti eins og 

ferðandi búfræðingar hafa komið að góðum 

notum. Jeg held, að hinir háttvirtu þing- 

menn, sem hæla svo búnaðarfjelagi suður- 

amtsins, þekki ekki betur fjelag þetta en 

jeg. Jeg hef þekkt það í 8 ár, og verið á 

fundum þess, og aldrei sjeð þar þingmann 

Eyfirðinga, nje 2. þingmann Gullbringn- og 

Kjósarsýslu, og jeg get fullvisíað þá um, að 

framkvæmdir fjelagsins hafa engar verið 

aðrar en að veita í blindni nokkur verðlaun. 

Fundir þess hafa ávallt veriö haldnir í 

Reykjavík. Borgarar og embættismenn hjer 

í bænum hafa ráðið öllum ályktunum fje- 

lagsins, og enginn getui ætlazt til búnað- 

arframkvæmdn verulegra af þeirra hendi. 

Hinn háttvirti 2. þingmaður 0 ullbiingusýslu 

sagði, að fjelagið hefði kostað menn til aö 

afla sjer búfræðismenntunar, og ráðið bú- 

fræðinga, en þetta tók fjelagið fyrst upp, 

þegar landsstjórnin hafði sýnt því leiðina: 

jeg játa, að það er hið bezta, sem fjelagiö 

hefur gjört, en einnig þessi framkvæmd 

hefði komið að betri notum, hefðu sýslu- 

nefndirnar staðið fyrir henni. J>ær eru, jeg 

tek það upp aptur, langt um færari en 

lands- og amtsfjelög um áð veita verðlaun 

fyrir búnaðarframkvæmdir, að sjá um, að 

ferðir búfræðinga komi að tilætluðum not- 

um, og að framkvæma sjerhvað annað, er 

að eflingu búnaðar lýtur. |>ar sem hinn 

háttvirti 2. þingmaður Húnvetninga var að 

kvarta yfir því, að kvennaskólanum í Skaga- 

firði væri ætlaður meiri styrkur en kvenna- 

skólanum í Húnavatnssýslu, þá gáði hann 

ekki að því, að sýslunefndin í Skagafjarðar-
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sýslu var hinn fyrsta sýslunefnd hjer á 

landi, sem kom slíkum skóla á fastan fót 

með ítarlegri reglngjörð og öðrum tryggjandi 

ákvörðunum. Mjer hefði því fundizt sann- 

gjarnt, að kvennaskólanum í Skagafirði hefði 

verið veittur sami styrkur og kvennaskólan- 

um á Laugalandi og í Reykjavík. Jeg er 

ekki samdóma hinum háttvirta 2. þing- 

manni Húnvetninga um skilning hans á 

Ijárveitingunni til Sigurðar Vigfússonar, og 

mótmæli jeg því, að hann eða framsögumaður 

fjárlaganefndarinnar leggi annan skilning 

í þessa veitingu, en hún hefur samkvæmt 

orðum hennar.

H alldór Kr. Fridrikison : Jeg skal ekki 

teQa tímann með því, að svara ræðu 2. 

þingmanns Skagfirðinga, því að hún var 

sannarlega ekki svaraverð, og það er eigi 

vert, að eyða tímanum til þess. En jeg 

skal að eins gjöra grein fyrir brpytingartil- 

lögum mínum við það, hvernig haga skuli 

útbýting á fje því, sem ætiað er til efling- 

ar búnaðinum. Jeg ætla, að því fje sje bezt 

varið þannig, að búnaðarfjelögin fái umráð 

yfir því, því að með því að skipla því í 

svona marga staði, kemur það ekki að nein- 

um sönnum notum. Jeg tel því rjettara, 

að það sje veitt þannig, að umráðin yfir því 

geti náð yfir stærra svæði, svo að það geti 

gjört eitthvert vernlegt gagn. Jeg held, að 

hinn háttvirti framsögumaðnr þurfi ekki að 

vera hræddur um, að landshöfðingjanum 

verði vandræði úr að skipta þessu fje niður 

eptir því, sem segir í breytingartillögunum. 

Hann (urðaði sig enn fremur á því, að jeg 

skuli vísa orðasafni n-ktors á 16. gr., eða 

Ije til verklegra og vísindalegra fvrirtækja, 

og kallaði það ósamkvænmi hjá mjer, að 

vilja þó lækka upphæð þeirrnr greinar. Jeg 

skal fyrst. segja honum það, að þessi ár, 

sem jeg hef haft með skólans umsjón að 

gjöra, hefur eigi þurft til ýmissa útgjalda 

fvrir skóiann nema rúmar 1000 kr„ og 

verðlaunin fyrir umsjónarmenn af piltum

eru ekki meiri en 110—120 kr. á ári, og 

hrökkva því 1200 kr. til útgjaldanna og

verðlaunanna. Að jeg vil vísa orðasafni 

rektors Jóns porkelssonar á 16. gr., kemur 

einmitt til af því, að jeg vil, að styrkurinn 

til þess geti numið svo miklu, að einhverjar 

líkur sjeu til, að honum endist aldur til að 

ljúka við það. En ef sá styrkur er klipinn 

svona við nögl sjer með því að vísa því á 

þennan lið B. III. C. 7., eru engar líkur til, 

að honum muni endast aldur til að gefa það 

út. Ræða hins háttvirta 2. þingmanns Gull- 

bringusýslu er eigi svaraverð; hún var svo 

skökk og aumingjaleg sem mest má verða. 

Jeg hef aldiei látið falla eitt orð um það, 

að jeg hefði á móti orðasafni þessu, heldur 

þvert á móti.

Jeg þekki ekkert orðasafn, sem bók- 

menntafjelagið hefur gefið út, og sem hinn 

háttvirti framsögumaður var að fræða oss 

um, en jeg get hugsað mjer, að hann vilji, 

ef til vill, láta bókmenntafjelagið gefa út 

orðasafn yfir ýms nýmynduð orð í einni

vissri bók, sem honum er kunn. Jeg get 

ekki sjeð neina ósamkvæmni hjá mjer, þótt 

jeg vilji vísa þessu orðasafni á 16. gr. og 

lækka þó upphæð hennar, því að vjer höf- 

um svo mörg dæmi, að því fje hefur ekki 

ávallt verið varið sem bezt. Jog get t. a. 

m. ekki kallað þeim 400 kr. vel varið, sem 

veittar voru trjesmið til að búa til orgels- 

kassa Jeg ætla, að það sje ekki rjett, að 

hafa þá upphæð svo mikla, þegar engin 

skilyrði eru sett, og stjórnin getur farið 

með fje það eptir vild sinni. f>að Ije, sem 

þaunig er veitt skilyrðislaust, á að vera 

sem minnst. Að því er viðvíkur þvi, sem 

sagt hefur verið í dag, að bókmenntafje-

lagið sje ríkt, þá á það ekki við deildina á

íslandi, því að allur þess auður er saman- 

kominn hjá deildinni í Kaupmannahöfn, og 

hún hefur neitað því optar en einu sinni, 

að leggja íslenzku deildinni fje, til að gefa 

út bækur, og ef þingið verður nú svona
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nápínnlegt við fjelagið, þá verður það til 

þess, eins og hinn háttvirti þingmaðnr 

Borgfirðinga hefur tekið fram, að það getur 

ekki staðið við loforð sín um prentun bóka, 

og verður að hætta störfum þeim, sem það 

þegar hefur byrjað á. Mjer virðist miklu 

nær og rjettara, að láta einmitt bókmennta- 

fjelagið fá ráð yfir sem mestu af fje því, 

sem ætlað er til vísindalegra fyrirtækja, og 

jeg get ekki trúað öðru, en þingið hafi 

fulla trygging fyrir því, að það fjelag verji 

fje sínu vel, því að það gefur enga bók út 

án ritdóms, en stjórnin leggur bækurnar 

eigi undir nokkurn ritdóm. |>að er því 

sannfæring mín, að Qe það, sem veitt er 

til vísindalegra fyrirtækja, eigi að leggja í 

hönd bókmenntafjelaginu. Að því er al- 

þýðuskólana snertir, hefur nefndin numið 

burtu skilyrðin, en jeg álít, að þingið þurfi 

að hafa tryggjandi skilyrði fyrir því, hvern- 

ig fjenu er varið. Éf þessi skilyrði eru 

numin burtu, eptir hverju á þá stjórnin að 

fara með fjárvfiitinguna ? A hún að fara 

eptir nefndarálitinu ? Nei. J>að getur ekki 

verið, það er engin bindandi þingsályktun. 

pað er líka mjög hættulegt, að gefa stjórn- 

inni þessi tómu nefndanílit undir fótinn 

1877 setti nefndin ýms skilyrði fyrir fjár- 

veitingum; hvað gjörði þingið? það felldi 

burtu öll skilyrðin; og livað gjöiir svo 

landshöfðinginn? Hann segir í vetur, að 

hann hafi lalið sig skuldbundinn til að 

fylgja tillögum nefndarinnar, sem voru 

gjörsamlega felldar af þinginu. f>etta sýnir, 

að það er mjög varhugavert, að láta stjórn- 

ina ráða yfir fjenu skilyrðislaust. J>að er 

svo sem eðlilegt, að stjórnin vilji eigi vera 

neinum skilyrðum bundin, til þess að vera 

einráð yfir útbýtingu fjárins. f>að getur þó 

víst ekki verið tilgangur þingsins nú, að 

þessu fje sje útbýtt af handahófi einu, ein- 

um skóla 100 kr., öðrum ?00 kr. og hinum 

þriðja 1000 kr.; nei, jeg ímynda mjer, að 

þingmenn sjeu mjer samdóma um, að þessu

fje þurfi að útbýta eptir tilteknum hlutföll- 

um og þá með tilteknum skilyrðum, en þessi 

skilyrði þurfa að standa í fjárlögunum. f>eg- 

ar því veitt er nýtt fjárframlag, er nauð- 

synlegt, að taka fram skilyrðin í fjárlögun- 

um, en þegar Qárveitingin er gömul, þá er

20. gr., sem jeg og nokkrir aðrir þingmenn 

hafa stungið upp á, og þar er hinn háttvirti 

þingmaður Borgfirðinga í sínum fyllsta rjetti. 

J>að er sannarlega misskilningur hjá hinum 

háttvirta framsögumanni, að * þau skilyrði, 

sem þar eru sett, geti náð til amtmanna- 

embættanna, og það hefur mjer aldrei dott- 

ið i hug. og sjálfsagt engum uppástungn- 

manna, að vilja með 20. gr. vekja deilu 

milli stjórnarinnar og þingsins. Ákvörðun 

sú um amtmannaembættin, sem sett var í 

fjárlögin 1879, gat eigi verið bindandi fyrir 

stjórnina, meðan þessir menn voru í em- 

bættunum, því að eigi var þó hægt að setja 

þá af. heldur var ákvörðunin til þess, að 

stjórnin hefði í huga, að setja að eins menn 

í embætti þessi, en veita þau ekki, ef þau 

losnuðu. Jeg vona því, að hinn háttvirti 

framsögumaður sje mjer samdóma um, að 

þetta skilyrði sem hjer er sett, í 20. gr., 

getur ekki náð til amtmannaembættanna. 

Ákvörðunin í fjárlögunum 1879, að kvenna- 

skólar fái jafnmikinn styrk úr landssjóði, 

sem þeir fá úr öðrum sjóðum, það er skil- 

yrði, og til þess skilyrðis getur 20. gr. náð, 

en 20. gr. getur með engu móti náð til 

amtmannaembættanna. og hinn hæstvirti 

landshöfðingi hefur lagt allt annan skilning 

: í hana, en vjer uppástungumenn ætluðumst 

til, og legið getur í orðunum.

Að því er uppástunguna um dýralækn\ 

snertir, þá álít jeg, að það gæti orðið til 

sannarlegra framfara, ef hann gæti sagt oss, 

hverjar orsakir eru til bráðafársins, og hvernig 

hægt muni vera að bæta úr því. Jeg er 

i alveg samdóma hinum háttvirta þingmanni 

Dalamanna, að hann ætti ekki allt af að 

; rápa á milli manna, heldur hafa ákveðinn
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stað, og rannsaka orsakirnar til bráðasóttar- 

innar, svo að hægt væri að segja, hvort 

auðið sje eða eigi að afstyra henni. En 

hvar á þá að fá ákvörðun urn þetta, nema 

að setja hana í fjárlögin. Vjer höfum enga 

vissu fyrir, að stjórnin taki þá ákvörðun til 

greina, ef hún stendur eigi í fjárlögunum. 

Hann er heldur eigi skyldugur að binda sig 

við það, sem talað er hjer i þingsalnum eða 

stendur að eins í nefndaráliti fjárlagafrum- 

varpsins. f>á er 13. gr. A. a. Jeg hef ekki 

getað, síðan í morgun, fundið ákvörðunina 

um hæstu laun biskupsins, nl. 6,800 kr., 

en jeg er sannfærður um, að hún er til, og 

að hún er hjer um bil frá 1870. Vjer sjáum, 

að stjórnin sjálf hefur gengið út frá þremur 

viðbótum og sömuleiðis þingið sjálft 1879, 

og Jeg vona, að þingið gæti nú svo sóma 

síns, því að það er þess sómi, en ekki bisk- 

upsins, að taka ekki aptur af honum þessar 

400 kr. Jeg vil leyfa mjer að geta enn um 

eitt atriði, og það er viðvíkjandi hinni marg- 

ræddu 6. gr. Hinn hæstvirti landshöfðingi 

gat um það í morgun, að þingið hefði fengið 

ávítur fyrir að setja í fjárlögin 1875 ákvörðun, 

sem komið hefði í bága við konungsúrskurð, 

án þess að búið væri að upphefja þann kon- 

ungsúrskurð, og að ráðgjafinn hefði verið í 

mestu vandræðum þess vegna, að fá Ijárlögin 

samþykkt, og loksins eptir langa mæðu hefði 

hann tekið það til bragðs, að fá konungsúr- 

skurðinn upphafinn. En nú er ekkert á móti 

því 1881, að setja þá ákvörðun í fjárlögin, 

sem kemur beint í bága við konungsúrskurð 

25. maí þ. á., án þess nokkuð sje hugsað 

um þann konungsúrskurð. |>etta er sam- 

kvæmnin!

i í a g n ú s  A n d r j e s s o n  : Jeg vildi að eins 

minnast á breytingartillögu mína og nokk- 

urra annara þingmanna við 16. gr. Hinn 

háttvirti framsögumaður ætlaði, að mjer 

heyrðist, að rjettara væri, að sækja beina 

leið til landshöfðingjans um styrk þcnnan ; 

en hinum háttvirta framsögumanni er eins

j  kunnugt og mjer, að það var ekki mjer að 

kenna, að þessi bænarskrá komst ekki að á 

fylgiskjalinu við nefndarálit fjárlaganefudar- 

innar, eða var ekki tckin til greina á bæna- 

skráalista hennar. Jeg get ekki betur sjeð, þar 

sem málið er nú viö 3. umræðu og eptir 

því sem nú er komið, en ;ið málið sje alveg 

fellt, ef breytingaratkvæðið verður fellt.

G r í m u r  T h o m s e n : Jeg verð að svara

hinum heiðraða framsögumanni lám orðum; 

hann sagði, að framtalið mundi verða held- 

ur betra en verra, þegar fjenu fækkar; af 

því að mer.n vildu heldur vera í skiptitíund, 

en borga dagsverk. þetta á sjer ekki stað, 

þar sem jeg þekki til, enda mun reynslan 

bezt s)'na það, að fækkun peniugsins gefur 

ekki betra framtal. Hann gjörði sjer því 

næst far um að kljúfa orðiu í breytingar- 

tillögunni við 18. gr., og þykir mjer það 

kynlegt af framsögumanni fjárlaganefndar- 

innar, því að breytingin er mjög líkt orðuð 

og hjá nefndinni sjálfri. I>ai sem hinn hátt- 

virti framsögumaður var svo mjög móti 

fjárveitingu til að fyrirbyggja sandfokið í 

Skaptafellssýslu, vil jeg minua hann á, og 

biðja hann að gæta þess vel, að hjer er ekki 

að ræða um eiginlegar jarðabætur, heldur um 

að frelsa landsjarðir frá algjörðri eyðilegg- 

iugu ; hjer er að ræða um ekki mjög stór- 

vægilega fjárframlögu til þess, að margar 

og arðsamar cignir landsins eyðileggist ekki 

gjörsamlega; því get jeg ekki betur sjeð, en 

að landssjóðnum liggi næst að leggja fram 

það fje, sem nauðsynlega þarf. Jeg vil enn 

minnast lítið eitt á þessa niðurfærslu upp- 

hæðarinnar til ýmislegra útgjalda við lærða 

skólann. Meðan orðasafnið var gefið út 

fyrir það fje, var þó ekki brúkað nema rúm- 

ar 1200 kr., að orðasafninu þar í töldu. Að 

Jón |>orkelsson hafi gefið það út á eigiun 

kostnað, eða fyrir sína peninga, er að svo 

miklu leyti misminni 2. þingmanns Gull- 

bringusýslu, sem þetta að minnsta kosti 

ekki átti sjer stað 1876—1877. f>á var
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það gofið út á kostuað landsins, og einmitt 

ráðherrann vandaði um, að svo hefði verið 

gjört. Jeg er því á því enn, að þessa Qár- 

upphæð þurfi ekki að setja svona háa. Skil- 

yrðið við skólana, sem áður var sett, var, að 

bæjarstjórnir, eða sveitastjórnir legðu fje til 

móts við það, sem Jaudssjóður leggur til, og 

það er svo eðlilegt, að jeg er hissa á, að menn 

skuli ekki geta fellt sig við það nú; enda 

hefur það sýnt sig, að á fjárframlagi sveit- 

anna má einmitt marka áhuga manua á 

skólunum. Thorehilliisjóðurinn er styrktar- 

sjóður skólanna í Kjalarnesþingi að því leyti, 

sem hann styrkir börn, sem í þá ganga, en 

þessa styrks njóta ckki nema að eins fáir 

hreppar, nefnilega Kjalarnessþing, og því 

finnst mjer ekki rjett, eða sanngjarnt að vilna 

þeim meira í en öðrum hreppum. pegar 

framsögumaður fjárlaganefndarinnar sló áð- 

an út í spaugid, minnti hann mig á bónd- 

ann hjá Holberg: bóndinn var drykkfelldur 

og hafði sett sjer, að fara svo heim, að hann 

kæmi ekki á veitingahús, en þegar hann var 

kominn fram hjá tveimur, sagði hann á- 

nægður með sjálfan sig : »þú hefur staðið 

þig vel; þetta skaltu fá launað með brenni- 

víni», og fór svo og fjekk sjer í staupinu í

3. veitingarhúsinu. Jeg játa það, að hinn 

heiðraði framsögumaður hefur staðið vel af 

sjer freistinguna til að spauga um alvarlegt 

málefni, og hefur haft fulla alvöru í þessu 

máli, þangað til áðan, að hann gat ekki 

stillt sig lengur og fór að spilla fyrir bók- 

menntafjelaginu með skopi. Hann ætti 

manna sízt að leggja móti bókmenntafjelag- 

inu; hann hefur svo margt af því þegið, þó 

aldrei væri nema styrkur til að gefa út þá 

bók, sem svo margt er skáldlega mælt \, 

svo sem þessi orð: um hinn «framstigula

umheim» og «munarheim», þar sem «hreim- 

svipir sveiflast í loptinu og unaðfyllstu ept- 

irlanganir liggja í yndislegustu faðmlDgum»

o. s. frv. Hann, sem ann íslenzkum bók- 

menntum, ætti ekki að letja þess, sem

miðar þeim til eflingar. Að öðru feyti skal 

jeg geta þess, að vextir af fje fjelagsins hafa 

ekki verið brúkaðir hjer í landi, heldur í 

Danmörku. Um eptirlaunin skal jeg enn

geta þess, að það dugar ekki, að taka þau 

ekki beinlínis upp í fjárlögin; því að þær 

fjárveitingar, sem landshöfðinginn og þingið 

komu sjer saman um svona með samkomu- 

lagi 1877, urðu svo á hakanum, að við nú

1881 eigum að gefa atkvæði um styrk til 

auðfræðinnar á aukafjárlögunum; þarna sjer 

maður afleiðingarnar. |>ar sem nefndin hef- 

ur bætt við þessari 20. gr. með ákvörðun 

um, að þær veitiugar, sem ekki standa í

fjárlögunum annað tiltekið um, eða ekki sjeu 

ákveðnar í öðrum lögum eða konungsúrskurð- 

um, skuli að eins gilda fyrir fjárhagstíma- 

bilið; eptir þessari ákvörðun, segi jeg, get 

jeg ekki betur sjeð, en að frú Elín Thor- 

stensen og frú Guðjobnsen eigi að missa 

sín eptirlaun, þegar fjárhagstímabilið er

út runnið.

L á r u s  B l ö n d a l :  Jeg verð að svara

hinum háttvirta 2. þingmanni Skagfirðinga 

til þess, sem hann mælti um kvennaskólana 

i Skagafirði og Húnavatnssýslu; mjer fannst 

hann vilja gjöra lítið úr kvenuaskólanum í 

Húnavatnssýslu, í samanburði við kvenna- 

skólann í Skagafirði; en á þessum tveim 

skólum veit jeg engan mun annan en þann, 

að skólinn í Skagafirði er einu eða tveimur 

árum eldri; báðum skólunum er eins fyrir 

komið, í báðum sama kennt, báðir þurfa 

nýtt hús, og er ráðgjört að byggja nýtt 

hús handa báðum ; en sá er munurinn, að 

Skagafjarðarskólinn hefur auk annars fengið 

700 kr. hvort árið þetta yfiistandandi fjár- 

hagstímabil, en skólinn í Húnavatnssýslu 

að eins einar 200 kr. hvort árið. Að end- 

ingu vil jeg ítreka áskorun mína til hins 

háttvirta framsögumanns um skilning nefnd- 

arinnar á 13. gr. C. 4. b. og c.

F r a m s ö g u m a ð u r :  Jeg skal játa, að mjer 

gleymdist að svara áskorun hins heiðraða
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1. þingmanns Húnvetninga, og skal jeg þá 

skýra frá því, að það var fullkoœin meining 

nefndarinnar, eins og bún einnig hefur tekið 

fram í athugasemdum sínum og eins í fylgi- 

skjalinu, að Sigurður Yigfússon en enginn 

annar fengi bæði þær 800 kr., sem ætlaðar 

voru til rannsóknar fornmenja, og einnig 

þær 200 kr., sem ætlaðar eru til umsjónar 

forngripasafnsins við C. 4. c, og hefur land.s- 

höfðinginn einnig lagt þann skilning í orð- 

in. Jeg skal því næst svara þingmanni 

Borgfirðinga upp á athngasemd hans við 

15. gr. Hann áleit alveg ómissandi að 

nefna sjerstaklega nöfn beiðursfrúnna Elín- 

ar Thorstensen og frú Guðjohnsen, og 

leiddi rök að þessari nauðsyn með 20. gr., 

sem nefndin bætti við, og sem segir, að 

þær fjárveitingar, sem ekki eru á öðrum 

lögum byggðar, sjeu veittar að eins fyrir 

fjárhagstímabilið. Nú vill stjórnin í athuga- 

semdum sínum við 14. gr. fjárlagafrumvarps- 

ins skilja svo, sem eptirlaun sjeu veitt æfi- 

langt, nema beinlínis sje tekið fram, að þau 

sjeu veitt um stundarsakir. Hvernig getur 

þá þingmanni Borgfirðinga dottið í hug, að 

það sje svo öldungis nauðsynlegt, að bæta 

þessum nöfnum við, úr því stjórnin skilur

15. greiij svo, sem nú var sagt? Nefndin 

hefur tekið báðar þessar ekkjur til greina í 

athugasemdum sínum (Grimur T h o m s e n .  

það er ekki nógi. Jú, það er nóg, þegar 

þiugið fellst á það, og landshöfðingi álítur, 

að það sje bindandi, eins og bann sagði 

seinast í dag. p á  skal jeg minnast á nið- 

urfærsluna úr 12000 kr. ofan í 8000 kr. 

J>að er aðgætandi, að auk þess, sem þegar 

hefur verið vísað til þessarar greinar, getur 

dýralæknir komið á hana, eins fyríilestrar 

við prestaskólaun, ef þeir verða prentaðir, 

og enn fremur lagasafnið, svo það er nokk- , 

urnveginn ljóst, að fjeð verður ekki of mikið, | 

þó breytingaratkvæðið uru niðurfærsluna 

falli. Skilyrði það, sem uppástungumenn 

vilja setja við þvi, að styrkur veitist barna-

og alþýðuskólum er ósamkvæmni í fjárlög- 

unum, ef breytingaratkvæðið næði sam- 

þykki deildarinnar, þar sem hvorki kvenna- 

skólastyrkur, bókasafnastyrkur eða styrkur 

til bókmenntafjelagsins er nokkrum skil- 

yrðum bundinn. Svo er og því minni á- 

stæða til að setja þetta skilyrði, sem þingið 

hefur samþykkt þingsályktun, sem byggð er 

á áliti nefndarinnar í alþýðuskólamálinu, 

og landshöfðingi á að hafa þingsályktun 

þessa til hliðsjónar, þegar hann veitir skól- 

unum styrkinn. Jeg hef aldrei neitað, að 

það væri nauðsynlegt, að binda fjárveitingu 

þessa skilyrðum, en jeg vil ekki binda hana 

þeim skilyrðum, sem koma í bága hvor við 

önnur.

Síðan var gengið til atkvæða og fór 

atkvæðagreiðslan fram þannig:

1. Breytingaruppástunga nefndarinnar við

2. gr. 1. tölul. samþykkt með 13 at- 

kvæðum.

2. Breytingaruppástunga G —Ó við sama 

tölul. þar með fallin.

3. Breytingaruppástunga H—E við 2. gr.

10. tölul. felld með 16 atkvæðum

gegn 5.

4. Breytingaruppástunga G—Ó við 2. gr.

13. tölul. felld með 12 atkvæðum

gegn 10.

5. Breytingaruppástunga nefndarinnar við

4. gr. samþykkt með 20 atkvæðum.

6. Breytingaruppástunga H —E við 6. gr. 

felld með 17 atkvæðum gegn 2.

7. Breytingaruppástunga nefndarinnar við

9. gr. samþykkt með 14 atkvæðum.

8. Breytingaruppástunga G—Ó við 10. gr.

A. 3.

Hjer var við haft nafnakall, og sögðu: 

Já:

Eiríkur Briem.

Magnús Andrjesson.

Eiríkur Kúld.

Grímur Thomseu.

15



114

Halldór Kr. Friðriksson.

Jón Jónsson. 

f»orkell Bjarnason. 

forlákur Guðmundsson. 

forvarður Kjerúlf.

Nei:

Arnljótur Ólafsson.

Benidikt Sveinsson.

Egill Egilsson.

Friðrik Stefánsson.

Guðmundur Einarsson.

Holgeir Clausan.

Jón ÓIafs#on.

Lárus Blðndal.

Ólafur Pálsson.

Tryggvi Gunnarsson.

I>órarinn Böðvarsson. 

pórður Magnússon.

I>orsteinn Jónsson. 

forsteinn Thorsteinson. 

og var breytingaruppástungan þannig 

felld með 14 atkvæðum gegn 9.

9. Breytingartillaga J —F við 10. gr. B.

4. felld með 15 atkvæðum gegn 5.

10. Breytingaruppástunga L. og N. við 10. 

gr. C. 1. samþykkt með 18 atkvæðum.

11. Breytingaruppástunga nefndarinnar við

10. gr. C. 4. samþykkt með 22 atkvæð- 

um.

12. Breytingaruppástunga G—Ó við sama 

tölulið, athugasemdina, felld með 13 

atkvæðum gegn 7.

13. Breytingaruppástunga J —H við 10.gr.

C. 10. felld með 12 atkvæðum gegn 10.

14. Breytingaruppástunga H—E við 10. gr.

C. 11. felld með 18 atkvæðum gegn 3.

15. Breytingaruppástunga E—H við ll.g r .

1 felld með 15 atkvæðum gegn 5.

16. Breytingaruppástunga A—J við 13 gr.

A. a.

Hjer var við haft nafnakall og sögðu. 

Já:

Arnljótur ólafsson.

Benidikt Sveinsson.

Friðrik Stefánsson.

Grímur Thomsen.

Holgeir Clausen.

Jón Jónsson.

Jón Ólafsson.

Ólafur Pálsson.

Tryggvi Gunnarsson. 

þórður Magnússon. 

porkell Bjarnason. 

þorvarður Kjerúlf.

Nei:

Eiríkur Briem.

Magnús Andijesson.

Egill Egilsson.

Eiríkur Kúld.

Guðmundur Einarsson.

Halldór Kr. Friðriksson.

Lárus Blöndal. 

þórarinn Böðvarsson. 

forlákur Guðmundsson. 

forsteinn Jónsson. 

þorsteinn Thorsteinson.

Var breytingaruppástungan þannig sam- 

þykkt með 12 atkvæðum gegn 11.

17. Brejtingaruppástunga A—J við 13. gr.

B. 1. a. felld með 19 atkvæðum 

gegn 2.

18. Breytingaruppástunga E—L við 13. gr.

B. II. b. 1 samþykkt með 21 átkvæði.

19. Breytingaruppástunga L., N. og J>—H 

við 13. gr. B. III. b samþykkt með 21 

atkvæði.

20. Breytingaruppástunga G—Ó við 13. gr.

B. III. c. 7. felld með 15 atkvæOum 

gegn 5.

21. Breytingaruppástunga nefndarinnar við

13. gr. B. IV. b og c samþykkt með

15 atkvæðum.

22. Breytingaruppástunga L. við sama 

gjaldlið þar með fallin.

23. Breytingaruppástunga nefndarinnar og 

L. við 13. gr. C. 1. saroþykkt með 23 

atkvæðum.

24. Breytingarappástunga G—Ó við 13. gr.
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C. 3. «deildarinnar á Islandí■>, felld með 

14 alkvæðum gegn 6.

25. Breytingaruppástunga G—Ó við sama 

lið, 1000 í stað 500, samþykkt með

16 atkræðum gegn 2.

26. Breytingaruppástunga nefndarinnar við 

15. gr. samþykkt með 17 atkvæðum.

27. Breytingaruppástunga M—B viðl6. gr. 

felld með 13 atkvæðum gegn 7.

28. Breytingaruppástunga G—Ó við sömu 

gr. felld með 14 atkvæðum gegn 5.

29. Breytingaruppástunga G—Ó við20. gr. 

felld með 15 atkvæðum gegn 3.

30. Breytingaruppástunga nefndarinnar við 

sömu grein samþykkt með 19 atkvæðum.

31. Breytingaruppástunga A —J við eptir- 

málann samþykkt með 17 atkvæðum.

32. Frumvarpið í heild sinni með áorðnum 

breytingum samþykkt með 21 atkvæði. 

Kvað forseti frumvarpið verða sent for-

seta efri þingdeildárinnar með tilmælum um 

að leggja það fyiir deildina.

FYRSTA UMRÆÐA í EFKI DEILl) 

á 38. fundi 16. ágúst. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í nöðri deildinni, sjá I. 433 

—440.

L a n d n h ö f ð i n g i n n : Eins og frumvarp til 

fjárlaga fyrir árin 1882 og 1883 er sam- 

þykkt af ueðri deild og nú liggur fyrir þess- 

ari háttvirtu deild, þá er afgangurinn áætl- 

aður að verða 48,767 kr. 24 a., en hann 

var í stjórnarfrumvarpinu að eins 15,679 

kr. 24 a. |>essi breyting virðist að vísu 

glæsileg, en þar sem hún að mestu er fólgin 

f því, að neðri deildin hefur hækkað 2. gf. 

10., spítalagjaldið, um rúm 35,000 kr., og 

þar sem þetta gjald verður aöeyst af út- 

flutingsgjaldi af fiski og lýsi, eptir frum- 

varpi, sem samþykkt hefur verið í báðum 

deildum, og vonandi er að verði lögleitt á 

fjárhagsflmabilinu, þá má sjá, að afgangur-

inn er í raun og veru hjer um bil hinn 

sami eptir báðum frumvörpum, neðri deild- 

arinnar og stjórnarinnar, enda þótt aðrar 

breytingar hafi verið gjörðar, en þær vega 

samtals hver upp á móti annari. Samkvæmt 

þingsköpunum er við þessa 1. umræðu ekki 

leyfilegt að tala um einstakar greinir, og 

skal jeg því láta mjer nægja að geta þess 

viðvíkjandi spítalagjaldinu, að það hefur í 

neðri deildinni verið mikill ágreiningur um, 

hvort rjett væri að hækka gjald þetta í til- 

tölu við það, sem gjöra mætti ráð fyrir ab 

gjaldið af síld mundi nema, en þar sem 

þetta hefur enga praktiska þýðingu, þá lagði 

jeg á vald neðri deildarinnar að skeia úr 

þessum ágreiningi. Á frumvarpinu hefur 

og sú' breyting orðið, sem á þingi 1879 var 

rædd ítarlega, að útgjöldin til hinnar æðstU 

innlenzku stjórnar og fulltrúa stjórnarinnar 

á alþingi eru hjer talin með útgjöldum 

landssjóðsins, og var efri deildin 1879 á 

þeirri skoðun, að upphæðin skyldi teljast 

svo í fjárlögunum, en neðri deildin setti 

hana inn undir tekjubálkinn, og eru þessi 

útgjöld nú í fjárlögunum fyrir yfirstandandi 

tímabil dregin frá árstillaginu úr rfkissjóði. 

Athugasemdir þær, sem jeg að öðru leyti 

óska að gjöra við frumvarpið, snerta hin 

einstöku- atriði, og skal jeg því geyma þær 

til 2. umræðu. En jeg skal leyfa mjer að 

geta þess, að jeg ætla mjer við 2. um- 

ræðu að bera upp breytingartillögur við 11. 

gr. 1, laun lækna, við 13. gr. A. a., laun 

biskupsins, og við 13. gr. B. V. b., til barna- 

skóla. Enn fremur skal jeg leyfa mjer að 

geta þess, að 15. gr. er miður heppilega 

orðuð; en meining hennar, samkvæmt nefnd- 

aráliti því, sem kom fram í neðri deildinni, 

á að vera sú, að ekkjufrú hjeraðslæknis E. 

Johnsens veitist viðbót við eptirlaun sín 

150 kr. árlega, en það stendur í greininni 

að eins, að henni skuli veitast 300 kr.; 

menn geta ekki sjeð, hvort það á að vera 

hvort árið um sig, eða þá bæði árin; en

15*



eptir nefndaráliti neðri deildarinnar er raein- 

ingin sú, að veitast skuli 150 kr. hvort árið. 

Enn fremur stendur, að etazráði Jóni Hjalta- 

lín skuli veitast í viðurkenningarskyni 1000 

kr.; þar er ekki hægt að sjá, hvort það á 

að vera hvort árið um sig, eða fyrir fyrra 

árið eingöngu, eða þessari upphæð á að skipta 

niður á bæði árin; en eptir nefndaráliti 

neðri deildarinnar var meiningin sú, að 

þessar 1000 kr. skyldu greiðast í eitt skipti 

fyrir öll, það er að segja: á fyrra árinu og 

mánaðarlega. fetta er meining neðri deild- 

arinnar, en það er óljóst eptir því sem 

15. gr. er orðuð. Einnig hefur neðri deildin 

lagt það til, að frá eptirlaunum forsteins 

Jónssonar, meðan hann er málaflutnings- 

maður, skyldi draga 600 kr. árlega, í stað 

þess að nú eru dregin öll þau laun, sem 

hann nýtur sem málaflutningsmaður, sem 

sje 800 kr., frá eptirlaunum hans; en þessi 

ákvörðun verður að koma inn í sjálf lögin, 

en er ekki tiltekin í 15. gr. .Jeg ætla því 

að leyfa mjer að lagfæra þetta, og ef deild- 

in er mjer samdóma, að færa afdráttinn 

frá 600 kr. ofan í 400 kr. — Neðanmáls- 

greinirnar, sem hnýtt er aptan við frum- 

varpið á eptir 20. gr., virðast mjer óþarfar, 

þar eð jeg geng út frá því vísu, að heimta 

eigi sömu tryggingu fyrir þeim lánum, sem 

almennt er við lán úr viðlagasjóðnum. En 

sje svo, þá á ekki að þurfa að veita sjer- 

staka heimild til þess að veita þessi Ián. 

fingmönnum er kunnugt, að stjórnin ávallt 

hafi verið fús á að veita lán úr viðlagasjóði 

til framkvæmda á jarðabótum og til þess að 

stofna skóla; þess vegna eru þessar neðan- 

málsgreinir óþarfar, og jeg vil bæta því við, 

að ef deildin fellir þessar greinir burt, en 

lælur það að eins koma fram í umræðunum, 

að hún aðhyllist skoðun neðri deildarinnar 

um, að æskilegt sje að veita þessi lán, þá 

mun stjórn viðlagasjóðsins taka það til greina 

eins vel, eins og þó að bein ákvörðun væri 

tekin um það upp í fjárlögin.

Pjetur Pjeturssnn: Jeg skal okki vera

langorður um frumvarpið, en einungis láta 

þá skoðun mína í ljósi, að mjer virðist fjár- 

laganefndin hafa gætt alls hófs um þetta 

mál, og það enda betur, en sumir ót.LuCust. 

fyrir að yrði. J>að eru að eins fáein 

atriði, sem jeg skal leyfa mjer að minnast 

á. Viðvíkjandi tekjudálkinum, þá hefur 

landshöfðingi minnzt á, að spítalagjaldið liafi 

verið hækkað sakir þess, að álíta megi, að 

svo miklar tekjur muni verða af síldarafi- 

anum, en mjer þykir mjög óvíst, að svo 

muni verða; að minnsta kosti inun það 

ekki nema svo miklu, að spítalagjaldið verði 

þeim mun miklu hærra, en stjórnin gjörir 

ráð fyrir; neðri deildin gjörir ráð fyrir, að 

spítalagjaldið muni verða 25,000 kr. en 

stjórnin að eins 7,400 kr.; það þykir mjer 

of mikill munur. Jeg kann ekki við, að 

neðri deildin hefur alveg sleppt styrk til að 

koma bjer upp gagnfræðaskóla, sem stjórnin 

hefur þó stungið upp á ; því að allt landið 

getur ekki haft gagn af gagnfræðaskólanum 

á Möðruvöllum, og það er eins nauðsynlegt 

fyrir Sunnlendinga og Vestfirðinga að útvega 

sjer þekkingu f gagnfiæðuin eins og fyrir 

Norðlendinga og Austfirðinga. pó _að hjoi 

sje í áformi að setja gagnfiæðaskóla í sam- 

band við barnaskólann, þá sýnist mjer það 

ekki gjöra neitt til, úr því neðri deildin hefui 

ekki stungið upp á að setja hann í samband 

við lærða skólann. Jeg kann heldur ekki við, 

að neðri deildin hefur fækkað ölmusum við 

lærðaskólann, það munar 1000kr. frá þvi 

sem nú er og stjórnin stingur upp á. Jeg 

met ekki svo mikils þær ástæður nefndar- 

innar, að aðsóknin sje orðin svo mikil að 

skólanum, því að aðsóknin er minna komin 

undir styrknum, sem veitt-ur er, heldnr undir 

hinni innri stjórn skólans, undir því, liversu 

strangir menn eru við inntöknprófið og hið 

innra í skólanum sjálfum; en að gefa það 

annað árið, sem tekið er hitt, það finnst 

mjer ekki geti sambundizt- sóma þingsins.
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Nefndin hefur ekki stungið upp á meiru en 

500 kr. til bókmenntafjelagsins, en neðri 

deildinni þótti ótækt að setja styrkinn til 

svo áríðandi stofnunar svo mjög niður, og 

hefur því fallizt á að hækka hann upp í 

1000 kr. frá því sem nefndin stakk upp á. 

1000 kr. er betra en 500 kr., en lakara en 

2000 kr., sem bókmenntafjelagið hefur áður 

fengið, og sem jeg heM að það verðskuldi 

eins vel nú eins og áður, þegar það er nú 

farið að gefa út tímarit, sem alstaðar fær 

góðar viðtökur í landinu. Jeg sakna þess 

líka, að sálmabókarnefndinni er.ekki ætlað- 

ur neinn ferðastyrkur, en stjórnin hefur þó 

st.ungið upp á 800 kr. til þess; því að þess- 

ari nefnd er alveg nauðsynlegt að koma enn 

einu sinni saman, og það er ærnum kostn- 

aði bundið fyrir nefndarmennina úr fjarlæg- 

um hjeruðum að ferðast hingað. Jeg gjöri 

ekki mikið úr því, að nefndinni er vísað til 

óvissra útgjalda, því að sú upphæð, sem til

þess er ætluð, er ekki hækkuð fvrir það,

heldur er hún G000 kr., eins og stjórnin

hefur stungið upp á, og þegar þar af

verða teknar 800 kr., |>á verður ekki svo 

mikið eptir. Jeg skai svo ekki tjölyrða 

meir um þetta mál. en að eins geta 

þess, að mjer sýnist það ótilhlýðilegt, að 

vera að biðja landsstjórnina að við hafa 

allan sparnað við embættismannaskipti; jeg 

veit ekki, hvað á að ligtrja í því, hvort það 

á að vera ávítur til landsstjórnarinnar fyrir 

hinn umliðna tímann, eða aðvörun t,il hins 

komandi tíma. Jeg held, aö það þurfi ekki 

að bera henni það á brýn, að hún ekki sje 

nógu sparsöm á landsfje, því að margir 

kvarta fremur yfir því, að þeir fái ekki fje 

það, sem þeir biðja iun. í fjárlögum finnst 

mjer ótilhlýðilegt, að bæta slíkri klausu 

inn í.

M a g n ú s  S l e p h e n s e n  : [>að eru komnar

fram ýmsar athugaseindir við þetta fjárlaga- 

frumvarp, eins og neðii deildin hefur sam- 

þykkt það, og því álít jeg æskile^t, að þessi |

deild setji nefnd í málinu til að íhuga það ;

vandlegar. Jog álít, að það sje þó óþarft, 1

að fresta þessari 1. umræðu, heldur megi |

: vísa málinu fyrst til 2. umræðu, og kjósa 

síðan nefndina, en það ímynda jeg mjer að 

; þurfi ekki að draga tímann til skaða. Á 

| þinginu 1877 var nefnd sett í fjárlögun- 

um 18. ágúst, en 2. umræða um frum- 

varpið ásamt nefndarálitinu var þegar 21. 

ágúst, og jeg get því ekki skilið, að neinn 

dráttur yrði á málinu nú, þó nefnd væri sett; 

því þó nefnd væri ekki kosin, þá yrðu fjár- 

lögin þó ekki tekin á dagskrá fyr en eptir

2 daga. |>egar það þannig hefur sýnt sig 

áður, að málið hefur ekki dregizt lengur en 

tvo daga í nefnd, en það hins vegar verður 

glöggvara í nefnd, þá finnst mjer skylda 

deildarinnar að set.ja nefnd í svo mikils- 

varðandi máli.

Á s g e i r  E i n a r s s o n : f>að er komið fram

spursmái um að setja nofnd í málinu, en 

mjer finnst enn ekki vera fram komnar þær 

athugasemdir, sem gjöri það nauðsynlegt, 

miklu fremur virðist mjer mega laga frum- 

varpið með breytingaratkvæðum. Jeg er 

orðinn hræddur við þennan nauma tima, og 

þætti mjer illa að verið, ef færi fyrir okkur 

eins og Dönum, og yrði svo að valdbjóða 

fjárlögin, meðan ekki er meira ósamþykki 

milli þingsins og stjórnarinnar; en um þing- 

lenging er ekki að tala hjeðan af, enda mun 

ferðatími þingmanna vera bundinn við gufu- 

skipsferðirnar. Jeg veit líka, að það eru svo 

margir verkfærir menn hjer í deildinni, og 

ekki sízt hinn háttvirti 4. konungkjörni 

þingmaður, sem gætu komið með löguleg 

breytingaratkvæði, og þannig kippt málinu i 

lag án nefndar. |>að eru ekki margar at- 

hugasemdir, sem jeg þarf að gjöra við frum- 

varpið, enda held jeg, að jeg treysti mjer til 

að koma með þær sem breytingaratkvæði, en 

jeg segi eins og varatorseti neðri deildarinn- 

ar í hitt eð fyrra, að það sje varla vinnandi 

fyrir fáeinar krónur að láta málið vera að 

fiækjast milli deildanna; samt sem áður 

skal jeg ekki vera á móti smábreytingum, 

ef þær eru nauðsynlegar. Jeg ætla að leyfa 

mjer að benda á lítið atriði í fjárlögunum, 

sem jeg þó ímynda mjer að landshöfðingi 

geti lagað í hendi sjer. J>að er um kvenna-



skólana, þessa litlu og ungu í Skagafjarðar- 

sýsla og Húnavatnssýslu. Kvennaskólinn í 

SkagaQarðarsýslu fær 600 kr., en sá í Húna- 

vatnssýslu, sem nú er á líku stigi og 

hinn, fær ekki nema 400 kr. J>etta í- 

mynda jeg mjer þó að hinn hæstvirti 

landáhðfðingi geti lagað í hendi sjer, en ef 

hann getur það ekki, þá mun jeg koma með 

breytingaratkvæði í þá stefnu. Annað atriði 

er enn, sem jeg vildi minnast á, það eru 

ölmusurnar við hinn lærða skóla. Mjer 

finnst það nokkuð fljótlega gjört, öllum ó- 

vart í hjeraði, að færa þær niður um 1000 

kr. Jeg get mikið vel dæmt um það, hve 

bágt ýmsir bændur til sveita eiga með að 

láta syni sína læra, og þó eru þeir opt eggj- 

aðir til þess, bæði af prestum og öðrum, 

sem hafa sagt, sonum þeirra eitthvað til. 

f>að ern því margir, sem ráðast í að láta 

syni sína byrja lærdóm, af því þeir vona, 

að þeir geti fengið styrk, og því álít jeg í- 

sjárvert að svipta skólasveina svona miklu 

af þessum styrk, öllum óvart. Annað mál 

væri það, ef rnenn sæju, að þessu væri 

hreift áður, svo menn gætu varað sig á því; 

en það vil jeg segja, að óskandi væri, að 

hverjn þúsundi króna væri varið betur. J>eir 

sem vilja færa ölmusustyrkinn niður, færa 

það sem áslæðu, að nú sje svo frekjuleg 

aðsókn að skólanum, að ekki líti út fyrir, 

að verði embættismannafæð í landinu, en 

fari svo, að straumurinn taki bakkast, þá 

mun ekki betur faTa.
Að endingu skal jeg leyfa mjer að 

benda á eina breytingu í nefndaráliti neðri 

deildarinnar, sem er sannarlega hlægileg, 

af því æfisaga hennar er svo kynleg, og 

hún er um viðbót.ina við laun biskupsins. 

Spursmálið um að veita biskupi þessa við- 

bót kom fyrir þingið 1879, og var þá vak- 

inn efi um þtið í neðri deildinni, að hann 

hefði lagarjett til þessarar viðbótar, og því 

gaf jeg atkvæði á móti viðbótinni, en svo 

þótti mjer það kynlegra, þegar pað varð of- 

an á í efri deildinni, að veita ekki biskupi 

viðbótina, en þar á móti veita lector 

prestaskólans viðbót, af því allar upplýsing-

ar bentu á, að þeir hefðu jafnan rjett til 

hennar. Jeg skal leyfa mjer að benda á 

umræðurnar í neðri deildinni 1879, þár 

sagði varaforseti, sem þá var, í einni ræðu 

sinni: «En allt fyrir þetta greiðijeg atkvæði 

með launabólinni til biskupsins í velvildar- 

og heiðursskyni*, en var búinn að segja áð- 

ur: «en hvorki Qárlaganefndinni nje neðri 

deildinni blandaðist hugur um það, að þes9- 

ar upphæðir væru ekki á lögum byggðar», 

svo það lítur svo út, sem varaforseti hafi 

viljað taka þessi heiðurslaun 400 kr. handa 

biskupnum móti lögum, af landssjóði. En 

nú er þetta mál fitjað upp að nýju og 

grafið upp úr djúpum uppsprettum, og 

orðið ofan á í neðri deildinni, að biskup 

missi þessa viðbót en lector haldi sinni; 

en mig furðar mest á að sjá í tíðindunum, 

að varaforseti vilji vera sjálfum sjer sam- 

kvæmur. en er nú á móti þessari viðbót,. 

Jeg er nú vegna þessa í vafa um. hvort 

jeg á að vera sjálfum mjer samkvæmur eða 

ekki; nú ætti jeg, ef jeg hjeldi sömu sam- 

kvæmni, að greiða atkvæði mitt fyrir hvor- 

ugum. Mjer hefur nú að vísu verið bent á 

greinar, sem eiga að sanna, að aðferð neðri 

deildarinnar sje rjett, og hef jeg lesið þær, 

en ekki getað áttað mig fullkomlega áþeim. 

Nú vildi jeg óska, að lögfræðingar þessarar 

deildar vildu leiðbeina mjer í þessu efni, 

svo jeg gæti greitt atkvæði mitt minnkun- 

arlaust. Að síðustu skal jeg taka það upp 

aptur, að jeg vil, að málið sje lagað með 

breytingaratkvæðum, en ekki með nefnd.

t.nndshöfdingi: |>ótt jeg sje hinum

báttvirta þingmanni Strandamanna samdóma 

um það, að ónauðsynlegt sje að setja nefnd 

í málinu, þar sem það má laga með breyt- 

ingaratkvæðum, þá vil jeg þó ekki mæla á 

ntóti nefndaruppástungu hins háttvirta 4. 

kontingkjörna þingmanhs, því eins og hann 

tók sjálfur fram, þá getur nefnd bezt 

glöggvað málið fyrir mönnum, og hvort 

sem nefnd verður sett eða ekki, þá vona 

jeg, að verði nægur tími til að ræða frnm- 

varpið í þessari deild og hinni deildinni, þó 

langt sje liðið á þingtimann.
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Síðan var málinu vísað til 2. umræðu 

moð 10 atkvæðum, og samþykkt 5 manna 

nefnd, og í hana kosnir:

Magnús Stephensen með 10 atkvæðum

Sighvatur Árnason — 9 ---

Árni Thorsteinson — 8 ---

Benidikt Kristjánsson — 8 ---

Einar Ásmundsson — 7 ---

Var málið síðan afhent hinum 4. kon- 

ungkjörna þingmanni, sem hafði flest at- 

kvæði.

Í nefndinni var formaður kosinn Magn- 

ús Stephensen og skrifari og framsögumað- 

ur Árni Thorsteinson.

ÖNNUK UMKÆÐA I EFKI DEILD, 

á 40. fundi, 10. ágúst. 

Nefndarálit: I. 466—471.

B r e y t i n g a r u p p á s t u n g u r  

við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1882 

og 1883, eins og það var samþykkt við 3. 

umræðu í neðri deild.

1. Við 4. gr.:

Nefndin: Á eptir: »tekjur, er snerta

viðlagasjóðimi'i komi: *og andvirði fyr- 

ir seldar jarðir )andssjóðsins».

Á eptir orðuuum: "Uppílán — 20059 

kr. 97 aur.o komi innanstryks: «Verð 

fyrir seldar þjóðjarðir leggst við inn- 

stæðufje viðlagasjóðsins*.

2. Við 10. gr. C. 4.

Nefndin: «Landshöfðingi úthlutar

hverju" íalli burt. í stað þess komi: 

Landshöfðingi úthlutar fjenu með helm- 

ingi milli sýslunefnda og bæjarstjórnar 

eptir rjettri tiltölu, að hálfu eptir 

fólksfjölda og að hálfu eptir saman- 

lagðri tölu jarðar- og lausafjárhundraða, 

en hinnm helmingnum á sama hátt 

og ákveðið er í fjárlögum 1880 og 

1881.

3. Við 10. gr. C. 11.

Nefndin: Á eptir: «til burtveitingar 

Hafursár í Mýrdal» komi: *helmingur 

kostnaðar, allt að».

4. Við 11. gr. 1.

Landshöfðinginn: í staðinn fyrir:

37726 — 37726 — 75452 

komi: 39342 — 39496,67 — 78838,67.*

5. Við 13. gr. A. a.

Landshöfðinginn:

í  staðinn fyrir, 8032 — 8032 

komi: 8432—8432.

6. Við 13. gr. B. II:

Nefndin:

a. l'aun «3200 kr. — 3200 kr.»

breytist í »2600 — — 2600 — •

7. Við 13. gr. b. V. a.

Ásgeir Einarsson: Fyrir neðan: «til 

kvennaskóla» komi innanstryks:

«1, til kvennaskóla í Reykjavík 1000 kr.

2, — --- á Laugalandi

í Eyjafirði 1000 —

3, — --- í Skagafirði 500 —

4, — --- í Húnavalnsýslu 500 — »

*) Hækkun 3Ú, sem stungið er upp á, kemur niður, eins og nú skal greina.
1882 1883 alls

1. Lækn. í 4. læknisbj., Hjörtur Jónsson, skipaður
31. okt. 1867, fær 454 kr. 454 kr. 908 kr.

2. — - 6. --- |>orvaldur Jónsson, skipaður
6. febr. 1865, fær 224 — 224 — 448 -

3. — - 1 1 .--- í>orgrímur Johnsen, skipaður
5. ágúst 1869, fær 456 — 456 — 912 —

4. _  - 1 5 .--- Fr. Zeutben, skipaður
14. apríl 1874, fær 28 — 182 — 67 a. 210 — 67 a.

5. — - 2 0 . --- þorsteinn Jónsson, skipaður
31. okt. 1867, fær 454 — 454 - 908 —

1616 kr. 1770 kr. 67 a. 3385 kr. 67 a.
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8. Við 13. gr. B V. b.

Nefndin og landshöfðingi:

6. til barnaskóla («2000 kr.) 1000 kr.» 

breytist til («2000—) 2000 — »

9. Við 13.gr. B. V. c.

Nefndin:

c. til alþýðuskóla «4500kr. — 4500 kr.» 

breytist til «4000 ---- 4000 — ».

10. Við 13. gr. B. V. b. og c.

Nefndin: *Á eptir staflið c. korai inn-

anstryks: *Styrkur eptir staflið b. og c.

veitist með því skilyrði, að skólar þessir 

njóti einnig annarar tillögu, er eigi sje 

minni en helmingur á móts við styrk 

úr landssjóði*.

11. Við 13. gr. C. 3.

Nefndin: í stað: «Til bókmenntaQelags- 

ins» komi: «Til deildar hins íslenzka

bókmenntafíelags i Reykjavík».

12. Við 15. gr.

Nefndin: Síðari málsgreinin orðist þann- 

ig: «í>ar af til ekkju hjeraðslæknis E. 

Jónsens 150 kr. hvort árið, pg til 

landlæknis Jóns Hjaltalíns umfram ept- 

irlaun í virðingarskyni 1000 kr. í eitt 

skipti fyrir öll. Meðan s}'slumaður 

porsteinn Jónsson er settur málaflutn- 

ingsmaður við yfirrjett, skal að eins 

draga helming málafiutningslauna frá 

eptirlaunum hans».

13. Við 20. gr.

Nefndin: 20. gr. falli burt.

14. Við eptirmálann:

Nefndin:

a. Fyrri liður: «Til lána— 10000 kr.» 

falli burt.

b. Síðari liður: «Af viðlagasjóði — 28 

ár» orðist þannig:

«Af viðlagasjóði veitast að láni allt að 

100000 kr. til stofnunar búnaðarskóla, 

sem endurborgist með 6% í leigu og 

afborgun á 28 árum».

Breytingartiiiögunum frá landsböfðingja 

og frá þingmanni Strandamanna hafði ekki 

verið útbýtt meðal þingdeildarmanna, fyr 

en á fundinum; fyrir því varð að leita sam-

þykkis deildarinnar um, að þær mættu koma 

til umræðu, og gaf hún samþykki sitt til 

þess í einu hljóði.

L undshö fð inp i: Af því að jeg verð að

vera viðstaddur í neðri deildinni, þar sem 

nú er verið að ræða um landsreikninga- 

málið, þá get jeg ekki tekið verulegan þátt 

í umræðunum um fjárlögin, sem nú eru til 

2. timræðu hjer í deildinni. En jeg er 

bingað kominn til þess að leiða rök að 

þeim breytingaruppástungum, sem jeg við

I. umræðu þessa raáls áskildi rojer að bera 

upp, og sem deildin nú hefur leyft mjer 

að koma fram með. Jeg skal leyfa mjer 

að leiðrjetta prentvillur, sero orðið hafa í 

breytingartillögum minum, þar sem undir 2. 

tölulið stendur: «við 12. gr. A. a. », en á 

að vera «við 13. gr. A. a.»; og sömuleiðis 

stendur undir 3. tölulið: «við 13- gr. V.6.», 

en á að vera: «við 13. gr. V. b.» — Við

I I . gr. 1. hef jeg gjört þá uppástungu, að

þeir 5 hjeraðslæknar, sem skipaðir voru í 

embætti, innan lög um laun embættismanna 

15. október 1875 öðluðust gilldi, að þeir 

yrðu aðnjótandi sömu rjettinda, sem allir 

aðrir embættismenn landsins hafa samkværat

7. gr. launalaganna 15. okt. 1875; og var 

það vafalaust tilgangur alþingis 1875, að svo 

væri. En eins og hinum háttvirtu þing- 

mönnum er kunnugt, var frumvarpið um 

aðra skipun læknisbjeraða samþykkt af báð- 

um deildum alþingis, áður en bætt var inn 

í launalaganna 7. gr. 3. málsgrein þessari 

ákvörðun: «þeir embættismenn, sem eptir

eldri ákvörðunum hafa aðgang til að fá 

hærri embæstislaun, en ákveðin eru í lögum 

þessum, skulu einkis í missa við þau». Sam- 

kvæmt þessari ákvörðun, sem alþingi 1875 

he/ur eflaust ætlazt til að skyldi ná ekki 

síður til bjeraðslæknanna en annara em- 

bættismanna, en sem ekki gat orðið tekin 

inn í læknaskipunarlögin, af því að þau 

voru afgreidd áður en ákvörðuninni var 

bætt við 7, gr. launalaganna, — hafa 

þessir embættismenn sanngirniskröfu til 

þeirrar upphæðar, sem jeg hef leyft mjer að
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stinga upp á. En orsöbin til þess, að þess- 

ar upphæðir ekki standa í stjórnarfrum- 

varpinu, er sú, að bónabrjef hjeraðslæknanna 

komu of seint til þess, að þau yrðu tekin til 

greina í Ijárlögunum. Með leyfi hins hátt- 

virta forseta hef jeg gjört athugasemdir neð- 

anmáls við breytingartillögurnar, þar sem 

standa nöfn lækna þeirra, sem í blut eiga, 

embættisaldur þeirra og upphæðir þær, sem 

þeim bera. |>að er ekki meining mín, að 

atbugasemdir þessar verði teknar með inn 

í frumvarpið, heldur er þeim að eins bætt 

við til að glöggva málið fyrir deildinni. 

Jcg vona því, að deildin samþykki þessa 

kröfu, sem byggð er á sanngirni og rjettlæti. 

Við 13. gr. A. a. stingjeg upp á, að ákvörð- 

un stjórnarfrumvarpsins um laun biskupsins 

sje aptur tekin inn í frumvarpið. ping- 

mönnum er kunnugt, að stjórnin álítur, að 

biskupinn eptir eldri ákvörðunum hafi haft 

aðgang til að fá viðbót þá við embættislaun 

sfn, sem hjer ræðir um, og að hann hafi 

rjettar^röfu til þess eptir 7. gr. launalaganna

15. okt. 1875, og skal jeg í því efni skír- 

skota til athugasemdanna við stjórnarfrum- 

varpið þ. á. og hiu undanfarandi ár. Alþingi 

1879 aðhylltist eptir langar og ýtarlegar um- 

ræður í báðum deildum þessa skoðun stjórn- 

arinnar, og fjárlögin 1880 og 1881 bafa veitt 

biskupinum þessa launaviðbót; og jafnvel 

þótt að nú komi aptur mótbárur gegn þessu, 

þá skal jeg ekki taka upp aptur það, sem 

jeg sagði í þessu máli 1879, en skírskota 

til þess, og leyfa mjer að geta þess, að mjer 

virðist það ósamboðið þinginu, að þegar það 

i hitt eð fyrra eptir nákvæma yfirvegun er 

búið að veita þessa launaviðbót, þá að kalla 

þessa veitingu aptur nú. Jeg vona því, að 

liin heiðraða deild samþykki þessa mína 

breytingartillögu. Um breytingartillögu mína 

við 13. gr. V. b. skal jeg ekki fjölyrða, þar 

sem jeg sje, að nefndin hefur borið hina 

sömu breytingu upp, og kann jeg henni þakkir 

fyrir. . Bieytingartillögur nefndarinnar virð- 

ast mjer yfir böfuð allar aðgengilegar frá 

stjórnarinnar hálfu, og vona, að ef þessi deild 

samþykkir þær, þá muni neðri deildin gjöra

hið sama. Að öðru leyti skal jeg geta þess 

að jeg skal vera tillögu þingmanns Stranda- 

manna um kvennaskólann í Húnavatnssýslu 

meðmæltur.

F r a m s ö g u m a ð u r  ( A r n i  T h o r s t e i n s o n ) : 

f>að getur engum dulizt, sem íbugar nefnd- 

arálitið, að þegar nefndinni var fengið þetta 

mál til rannsóknar, þá var starfi hennar 

fremur ljettu'r, þar eð meðferð málsins í neðri 

deildinni var svo, að það gat ekki gefið 

tilefni til neins verulegs ágreinings eða 

neinna verulegra breytinga; það hefur, eins 

og álit nefndarinnar ber með sjer, ekki orðið 

spursmál um, hvort skamta skyldi meira eða 

minna, en munurinn er að eins sá, hvern- 

ig skamta ætti eða úthluta í einstökum til- 

fellum. Jeg þarf ekki að vera langorður um 

breytingar nefndarinnar við tekjudálkinnr og 

þarf ckki að bæta neinu við það, sem stendur 

í nefndarálitinu. Jeg vona, að deildin fallist 

á breytingar nefndarinnar við 4. gr.; sú grein 

hlýtur að hækka eptir því sem 3. gr. lækk- 

ar. £>etta er því engin breyting heldur að 

eins til glöggvunar. Hin fyrsta athuga- 

semd, sem nefndin hefur gjört, er viðvíkj- 

andi athugasemdunum í nefndaráliti neðri 

deildarinnar um nokkrar þóknanir til hegn- 

ingarhússins. Nefndinni fannst, án þess að 

vera athugasemdunum í nefndaráliti neðri 

deildarinnar ósamdóma, að það þyrfti að 

taka fram skýrt, hvernig málið stæði, nefni- 

lega að eptir athugasemdunum mun ekki 

eiga að láta þau útgjöld, sem minnzt er á 

í nefndaráliti neðri deildarinnar, þ. e. þókn- 

unin til prestsins og læknisins, falla nú 

þegar burt, heldur að eins er bent á, að 

þau væru óþörf i sjálfu sjer, og æskilegt að 

þau fjellu burt við næstu embættismanna 

skipti. Við 10. gr. C. 4. hefur nefndin 

gjört breyting á því, hvernig úthluta skuli 

fje því, sem veitt er til eflingar búnaði. 

Neðri deildin hefur ákveðið, að fjenu skyldi 

skipta niður til sýslufjelaganna, og þau svo 

aptur verja því til framfara í búnaði, hvert 

hjá sjer, eptir því sem þeim bezt líkaði. 

Nefndinni gat ekki dulizt, að hjer var gengið 

feti lengra en áður, þar sem fyr hefur svo

16
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verið á kveðið, að landshöfðingi skyldi hafa 

belming Qárins til eigin ráð9töfunar, en út- 

hluta hinum helmingnum til umráða bún- 

aðarfjelaga og amtsráða. f]n þegar um fjár- 

veitingu til eflingar búnaði er að ræða, þá er 

ekki að eins nauðsynlegt að styrkja einstakar 

sýslur eða sveitir, beldur að miða styrkinn 

við stærri lijeruð, eða miða hann við allt. 

landið; því í þess þarfir er styrkurinn veitt- 

ur. í>ess vegna fannst nefndinni eðlilegt, 

að þar sem veitt er fje í svo ríkulegum 

mæli, þá bæri sjerstaklega að hafa tillit til 

þessa, og þannig er fram komin sú breyting. 

sem nefndin hefur gjört, til þess að úthlut- 

unin verði í almennari þarfir, og vill hún ráða 

deildinni til að samþykkja hana. Jeg skal 

leyfa mjer að taka það fram, að þar sem í 

frumvarpinu stendur, að landshöfðingi út- 

hluti Qenu milli sýslunefndanna, þá er það 

ekki að skilja svo bókstafiega, að þeim sje 

úthlutað öllu því, sem til er, en það kemur 

fram í áliti nefndarinnar í neðri deildinni, 

að sýslufjelögin, til þess að þeim verði út- 

hlutað fje því, er þeim mætti til koma, eigi 

að gjöra uppástungu til landshöfðingja um 

það, til hvers þau ætli sjer að verja því fje, 

er þeim verður veitt. Jeg skal leyfa mjer 

að taka upp það, sem stendur í nefndaráliti 

neðri deildarinnar: «Til þess nú að ná þess- 

um tilgangi, hyggur nefndin, að rjett sje, að 

landsböfðinginn útbýti fjenu eptir tillögum 

sýslunefndanna um allt land>; þetta á þá að 

ganga á undan úthlutun landshöfðingja, og 

sýsIuQelögin gjöra grein fyrir, til hvers 

styrkurinn á að ganga. Deildarmenn hafa 

tekið eptir því, að þar sem nefndin hefur 

fallizt á uppástungur neðri deildarinnar, að 

styrkurinn úthlutist sýslunefndunum, þá hef- 

ur hún þó ekki viljað, að sýslunefndunum 

einum væri hann veittur, beldur bæjar- 

stjórnunum líka. Bæjarstjórnirnar hafa 

sömu þarfir og sömu hvatir til að efla 

framfarir í búnaði sem sýslunefndirnar; 

en mönnum getur nú sýnzt svo í fyrsta á- 

liti, sem þær hafi ekki með þetta fje að 

gjöra, en það er ekki svo. |>að er í einni 

grein búnaðarins, sem oss ekki miðar áfram

svo, sem vera skyldi, - en sem þó er sannur 

fótur fyrir búnaðinum að einu leyti, og það 

er vöruvöndunin og ýmislegt þar að lútandi; 

gætu kaupstaðirnir tekizt eitthvað á hendur 

í þá átt, að menn færu að vanda vörur sín- 

ar, og veittur væri styrkur til þess, þá væri 

því fje vel varið, og þá gæti það orðið til 

þess, að meiri áhugi, en nú er, yrði sýndur 

til eflingar á öllum sjávarútvegi og vöru- 

vöndun. Fólk við sjó fjölgar ár eptir ár, og 

velmegun bæði þess og landsins gæti þá á 

þennan hátt aukizt ár frá ári. En það er 

ekki að eins til þess, að koma mönnum til 

að vanda vöruverkun, að styrk þarf að 

veita, heldur þarf og að útvega sem beztan 

markað fyrir vörurnar, svo að þær verði 

seldar með sem beztu verði. Á seinni árum 

hafa víða á Norðurlöndum farið fram sýning- 

ar á veiðarfærum og fiskivarningi, til þess 

að menn sjái framfarirnar og geti lært af 

því hver af öðrum ; slíkar sýningar hafa ver- 

ið haldnar í Björgvin einu eða tvisvar sinn- 

um, í Amsterdam, Berlín, Hamborg og víð- 

ar, og að sumri er í ráði að halda sýningu 

viðvíkjandi fiskiverkun og öllu þar að lút- 

andi í Edinborg á Skotlandi; en hingað til 

hafa ekki íslendingar tekið þátt í sýningum 

þessum, og ekki farið á sýningar nema eina, 

sem haldin var í Björgvin, að þangað voru 

sendir 4 menn. í  raun og veru hafa bæjar- 

stjórnirnar því talsvert verksvið fyrir hönd- 

um í þessu efni, og jeg vona, að deildar- 

menn verði að játa það með mjer.

Breyting nefndarinnar við 10. gr. C. 11. 

um fje til burtveitingar Hafursár { Mýraal 

er ekki eiginleg breyting, heldur að eins 

bætt við nokkrum orðum til þess að gjöra 

meininguna með fjárveitingunni ljósari, þar 

sem tekið er fram, að þessi upphæð, allt að 

2500 kr., sje helmingur kostnaðarins, sem 

á að greiðast úr landssjóði, en þeir, sem 

hlut eiga að máli, borga hinn helminginn. 

Jeg vona því, að deildin fallist á þennan 

viðauka. J>ar næst skal jeg víkja að 13. gr.

B. II. a. um laun til læknaskólans, og skal 

jeg vera fáorður um þá breytingu nefndar- 

innar, þar sem landshöfðingi hafði ekkert
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við hana að athuga. Nefndin hefur gjört 

athugasemdir viðvíkjandí upphæð þeirri, sem 

til er tekin í stjórnarfrumvarpinu til að 

stofna gagnfræðaskdla í Reykjavík. Ástæður 

og niðurlagsatriði nefndarinnar í neðri deild- 

inni um þetta efni eru þannig löguð, að jeg 

þarf ekki að fjölyrða um það. En nefndinni 

fannst aptur á mdti, að viðleitni Reykjavík- 

urbúa í þessu efni væri svo viðurkenningar- 

verð, að hún vildi láta sjást, að þingið væri 

þó að nokkru meðmælt þessu fyrirtæki, svo 

að sú neitun neðri deildarinnar, sem efri 

deildin ekki vill eða getur raskað, af því að 

fyrirtækið ekki er enn svo langt komið, að 

af ráðið sje að byggja hús, fæli þá ekki frá 

að leita þingsins aptur, ef fyrirtækinu skyldi 

verða haldið áfram, og þess mega víst allir 

óska. |>á kem jeg til 13. gr. B. V. Við 

það hefur ncfndin lítið að athuga; en úr 

því að stjórnin í frumvarpi sínu álítur rjett, 

að kvennaskólarnir njóti styrks úr landssjóði, 

sem væri svo mikill, að tillög sveitarsjóð- 

anna að eins næðu helmingi þar á móts við, 

og úr því að í athugasemdunum við stjórn- 

arfrumvarpið og í nefridaráliti neðri deild- 

arinnar er ákveðið, að þessar 3000 kr. 

á ári útlilutist milli sjerstakra skóla, þá 

virðist tilhlýðilegt, að tckið sje upp aptur 

skilyrðið, með hverju styrkurinn er veitlur; 

og pað er enn meiri ástæða ti' þess, að það 

er enginn efi á, að íinefndaráliti neðri deild- 

arinnar er gengið út frá því, að þessu skil- 

yrði verði fylgt á sama hátt og áður. Með 

tilliti til breytinga þeirra, sem nefndin hef- 

ur gjört við tillögu til barnaskóla og alþýðu- 

skóla, skal þess getið, að það var alls ekki 

meining nefndarinnar, þó að hún dragi þess- 

ar 500 kr. hvort árið frá alþýðuskólunum, 

að vera þessum skólum óvinveitt; en henni 

fannst, að þar sem þessi styrkur, þó niður 

settur sje, er 4000 kr. hvort árið, þá mundi 

það vera nægur styrkur handa alþýðuskólun- 

um. En aptur Iiggur nefndinni mjög á 

hjarta, að styrkurinn til barnaskóla sje ekkj 

lækkaður. Nefndinni gat ekki dulizt, að það 

er full þörf á að koma slíkum skólum, sem 

veita hina fyrstu undirstöðu tilallrar mennt-

unar, á stofn, og þar sem í hverri sveit sýn- 

ir sig mikill áhugi og mikil löngnn til að 

stofna slíka skóla, þá fannst nefndinni ekki 

rjett af þinginu, að neita um þennan litla 

styrk. f>að er stór munur á Ijárlögum og 

öðrum lögum ; styrkur sá, sem veittur er 

með fjárlögum, gildir að eins um tvö ár, og 

það er hægt að hækka hann eða lækka ept- 

ir geðþótta við hvert Ijárbagstímabil. það 

gegnir mikilli furðu, hve mikinn krapt og 

þrek einstakir menn opt sýna í því, að koma 

þessum skólum á stofn, og það vita allir, 

að þess konar fyrirtæki eru þyngst í byrj- 

uninni; barnaskólar þeir, sem hjer eru 

stofnaðir, eiga svo þungum kjörum að sæta, 

að það virðist rjett, að veita þennan styrk, 

sem landssjóðinn lítið munar um, en sem 

barnaskólunum gctur komið að góðu gagni, 

þótt lítill sje. Jeg vona því, að deildin synji 

ekki barnaskólunnm um þennan styrk. Við- 

víkjandi alþýðuskólunum virtist nefndinni 

rjett að fylgja sömu grundvallarreglu mcð 

þá sem aðra skóla, að útveguð væri trygg- 

ing fyrir, að stofnanirnar væru góðar og 

fjenu því vel varið. í neðri deildinni hefur 

komið fram nokkurskonar ályktun um það, 

af ef alþýðuskóli væri stofnaður, þá skyldi 

hann vanalega fá tvo parta úr landssjóði, 

en þrjá úr sjóði hlutaðeigandi hjeraðs, þann- 

ig að ef landssjóðurinn legði til 400 kr., þá 

skyldu koma 600 kr. úr hjeraði; en þessi 

ákvörðun neðri deildarinnar befur ekki mikla 

þýðingu, bæði í sjálfu sjer og eins og hún

er löguð. Nefndjn er alþýðuskólunum hlynnt. 

en henni fannst,, að styrk þennan ætti þvf 

að eins að veita, að. hjeruðin legðu til helm- 

ing á móts við landssjóðinn.

J>á kem jeg til 13. gr. 0. 3., bók-

menntafjelagsins. Nefndinni gat ekki dulizt, 

að þegar "þessu fjelagi eru að eins veittar 

1000 kr„ og ef svo ætti að fara að 

skipta því milli tveggja deilda, þá mundi 

koma harðln litið í hvorrar hlut, og

þegar litið er til verksviða deildanna, þá 

getur engum dulizt, sem til þekkir, að

deildin bjer hefur tekizt talsvert starf í fang, 

sem bæði er kostuaðarsamt og þarf fram-

16*



halds við, því að allir eru samdóma um, að 1 

það geti orðið til sannarlegs gagns. Deildin | 

hjer gefur út tímarit, og er að gefa út i 

annað rit sögulegs eðlis, og hefur í hyggju j  

að gefa út útlegging al' bók þýzks vísinda- ! 

manns, sem hefur látið sjer annara um, að i 

skrifa um ísland vísindaleg rit, en íslend- 

ingar að kynna sjer þau, og hefðu þau fyrir 

Jöngu átt að birtast fyrir mönnum á ís- 

lenzku. J>essum fyrirtækjum væri alveg 

tálmað, ef styrkur væri ekki veittui; og jeg 

fmynda mjer, að þar sem fjelagið var svo 

ríkulega styrkt hin trö síðast liðnu ár, þá 

sje ekki rjett að taka þann styrk af nú. 

f>að er sagt, að fjelagið sje svo ríkt, að það 

naumast þurfi styrks við, en það er meira 

orð á því gjört, en svo sje í raun og veru, 

og jeg get varla kallað það ríkt, þó að það 

hafi ÍOOO kr. tekjur af stofni sínum á ári 

og nokknr tillög í tilbót, og það getur unn- 

izt upp, þó að meira væri. Kaupmanna- 

hafnardeildinni ætla jeg að geti verið borg- 

ið, þar sem svo ríkulpgur styrkur er veitt- 

ur til vísindalegra og verklegra fyrirtækja, 

og sem hún getur komizt undir, þar sem 

henni ekki er veittur styrkur beinlínis í 

fjárlögunum, og hún því getur sótt um 

liann af þessari fjártillögu. Jeg vona, að 

deildarmenn játi, að við í s lendÍBgar eigum 

að gjöra okkur það til vogs og sóma, að 

reyna að halda uppi íslenzkum bókmenntum 

og koma upp vísindalegum ritum í landinu 

sjálfu, og þó að slík fyrirtæki geti borgað 

sig hjá öðrum mannfleiri þjóðum, þá getur 

slíkt ekki borgað sig hjá vorri fámennu 

þjóð, nema því að eins að landsstjórnin 

leggi talsverðan styrk til þess. Jeg vona, 

að menn með þessum meðmælum sjái, hvað 

liggur til grundvallar fyrir þvf, að nefndin 

hefur lagt það til, að styrkurinn «je að eins 

veittur hinni íslenzku deild. Jeg vona, að 

Kaupmannahafnardeildinni sje borgið og að j  

hún geti fengið styrk af 16. gr., því að úi 

því að henni er enginn sjerstakur styrkur 

ætlaður, þá á hún frjálsan aðgang að fá af 

fje því, sem veitt er á 16. gr.

Um 15. gr., eptirlaunin, er það að :

segja, að nefndin hefur haft svo stuttan 

tíma til umráða, að hún ekki gat gengið í 

gegn um allar skýrslur, sem þar að lúta. í 

nefndaráliti neðri deildar er, eptir því sem 

nefndin síðar tók eptir, sleppt fimleika- 

kennara C. Steenberg, sem er dáinu, og 

tillag til hans hverfur því, en þetta gjörir 

ekki mikið til, þar eð þessi fjárhæð er alveg 

áætluð. Jeg skal taka það fram, að það er 

gjört ráð fyrir, að ekkja landlæknis Jóns 

Thorstensens og ekkja organista Pjeturs 

Guðjohnsens haldi eptirlauuahækkun þeirri, 

sem þær áður hafa haft. Nefndinni þótti 

! rjett að minnka frádráttinn á eptirlaunum 

þorsteins sýslumanns Jónssonar, meðan hann 

j er settur málafiutningsmaður við yfirrjett- 

: inn, því að úr því á að draga nokkuð frá, 

I þá fannst henni meira samkvæmt sjálfu sjer, 

! að fylgja þeirri grundvallarreglu. sem fylgt 

j  er, þegar embættismenn gegna öði um em- 

I bættum; enda er bætt við, að þessi maðnt 

] mundi ekki t.reystast til að hiifa starfann á 

j  hendi, ef svo rnikið væri dregið frá, sem 

' farið hefur vc'iið fram á, og þá mundi held- 

j  ur ekkert fje sparast fvrir landssjóðinn, þar 

j  sem nú þó sparast nokkuð, ef menn að- 

i  hyllast uppástungu nefndarinnar. Hinar 

j aðrar breytingar nefndarinnar við þessa 

grein eru að eins orðabreytingar til skýring- 

ar. Við 19. gr. áskilur nefndin sjer að 

gjöra breytingar, eptir því sem fer við at- 

kvæðagreiðslu og um samþykktir á Jaga- 

frumvörpum. Um 20. gr. skal jeg ekki 

vera margorður, en geta þess, að nefndin 

hefur í sjálfu sjer ekki sjerlega mikið á 

móti innihaldi hennar, en henni finnst það 

ekki eiga við, að slíkar athugasemdir sjeu 

settar inn í fjárveitinga-fruinvarpið, og leyf- 

! ir sjer því að leggja fcil, að greinin verði 

felld burt, af því að hún er bæði þýðingar- 

laus og óþörf.

I>á skal jeg lítið eitt minnast á breyt- 

ingaratkvæði þau, sem fram eru komin, og 

gjöra fyrst þá almennu athugasemd, að 

breytingaratkvæðin eru komin svo seint, að 

nefndinni hefur ekki gefizt kostur á að bera 

sig saman um hin einstöku atriði í þeim.
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í>egar jeg því tala um breytingaratkvæðín, 

þá læt jeg þar ekki í ljósi nefndarinnar, 

heldur mína eigin skoðun. |>að er snertir 

breytingarappástungu landshöfðingja við 11. 

gr. 1., um laun þessara 5 lækna, þá skal 

jeg geta þess, að þar sem mál þeirra er nú 

fyrir dómstólunum. þá virðist þeim borgið 

með því, að þeir geta fengið þessar upphæð- 

ir þar, og þar sem landshöfðingi sagði, að 

þeir hefðu sanngirniskröfu til þess að fá 

þessa hækkun, þá virðist mjer rjettara, að 

taka þetta ekki strax inn á fjárlögin, sem 

að eins gilda fyrir tvö ár, heldur veita þeim 

það með viðaukalögum. [Jm launaviðbót 

biskupsins, sem landshöfðingi heldur fram 

í einni breytingartillögu sinni. skaljegsegja 

það, að jeg álit mál þetta hið mesta vafa- 

mál, og það kemur mestnppá það, á hvaða 

atriði hver leggur mesta áherzlu. þegar 

launalög embættismanna gjörðust 1863, þá 

var biskupnum veitt 800 rdl. viðbót; en 

þessi viðbót átti að vera alveg persónuleg, 

og náði að eins til þess, sem þá var biskup, 

en ékki til eptirmanns hans, á sama hátt 

og til hinna, sem síðar komu í önnur em- 

bætti, en allt fyrir það var svo álitið og því 

stöðuglega fylgt, að þessi upphæð næði 

til þeirrn, sem síðar kæmu í embætti, 

og því . varð meining stjórnarinnar, að 

biskupinn yfir íslandi skyldi hafa 2800 

rdl. í laun, og þar að auki 3 aldursviðbæt- 

ur, þannig að laun bans skyldu t'ara vax- 

andi allt að 3400 rdl. En á þessu varð 

breyting við fjárveitingarlög Danmerkur, því 

ad þá fengu embættismenn laun sín úr rík- 

issjóði, og ríkisdagurinn mun eptir samráði 

við stjórnina bafa ætlnzt til, að biskupinn 

byrjaði með 2800 rdl., og fcngi að eins 2 

aldursviðbætur, þannig aö laun hans færu 

vaxandi upp í 3200 rdl.; jafnhliða þessu 

var biskupnum veitt skrifstofufje 400 rd!.. 

sem hann ekki hafði haft áður. f>að má 

of til vill segja, að við þurfum ekki að taka 

það til greina. sem hefur verið gjört á rík- 

isþingi Dana, en málinu er varið á þenn- 

an hátt. |>ess vegna er ekki fyrir þá, sem 

leggja sjerslaka áherzlu á þetta atriði, og

ekkl líta á annað, ástæða til að aðhyllast 

uppástungu landshöfðingja. En á hinn bóg- 

inn er það rjett, að aldursviðbætur eru 

aldrei 2, heldur allt af 3 eða fleiri upp að 5, 

og þá ætti ekki að vera undantekning hjer 

frá þessari grundvallarreglu; og eins og 

þingið áður hefur samþykkt þessa viðbót, 

þá virðist nú ástæða til, að menn ekki færu 

eptir því, sem fyrir liggur frá eldri tímum, 

og ekki þótti ástæða til að halda fram, 

heldur Ijeti sanngirni og samkvæmni ráða. 

Jeg ber þetta ekki fram sem nefndarinnar 

skoðun, því að, eins og jeg tók fram áðan, 

þá befur henni ekki gefizt kostur á að bera 

sig saman um þetta atriði, en jeg tek það 

fram sem mína eigin skoðun, og jeg hef þó 

revnt að glöggva mig á þessu máli. Mjer 

finnst, að það eigi að leggja meiri áherzlu 

á sanngirniskröfu og það, sem þingið hefur áður 

fallizt á. fá  skal jeg minnast á breyting- 

artillögu þingmanns Strandamanna viðvíkj- 

andi kvennaskólanum í Húnavatnssýslu. 

Heldur ekki hef jeg getað borið mig saman 

við nefndina um það atriði; en nefndin 

var einhuga á því, þegar um kvcnnaskólana 

var að ræða, að ekki væri rjett, að veita 

neinuin einstökum skóla styrk, heldur öll- 

um í sameiningu 3000 kr., og svo skyldi 

vera komið undir verðleikum, hve mikils 

styrks úr landssjóði hver skóli nyti á móts 

við aðra skóla og styrkinn úr hjeraði. Jeg 

held því, að það sje rjettast af þingmann- 

inum, að halda þessari breytingartillögu 

sinni ekki fast fram, því að nefndin vill, að 

sem flestir skólar geti notið góðs af styrkn- 

um, þegar þeir verðskulda það, og hver 

þeirra fengið styrk eptir verðleikum. Jeg 

efast alls ekki um, að Húnavatnssýsluskól- 

inn verðskuldi styrk, og- jeg vona, að þing- 

maðurinn skýri fyrir mjer og deildinni, 

hvernig þessum skóla er varið, hvernig hann 

er stofnaður, live margir kennarar eru þar, 

hve margar stúlkur sækja skólann, og hvað 

þær læia, því að þinginu er miður kunnngt 

um þennan skóla en um skólana á Laugalandi 

og í Reykjavík. Jeg vona, að breytingar- 

tillaga þingmannsins fái ekki framgang, því
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að hnn breytir þeirri skoðun nefndarinnar, 

að sem flestir verði styrksins aðnjótandi með 

samkeppni sín á milli. Jeg ímynda mjer 

líka, að fyrst skólinn er stofnaður af hinum 

öflugu Húnvetningum, þá muni hann ekki 

mikið um 100 kr. í viðbót við 400 kr.

J>að er enn ein athugasemd viðvíkj- 

andi nefndarálitinu, sem mjer gleymdist 

að geta um áðan. Nefndin vili fella burt: 

«Til lána handa ábúendum á þjóðeignum til 

jarðabóta gegn 6% árlega í 28 ár í leigur 

og endurborgun af sknldinni veita.-t 10,000 

kr.» Nefndin gat ekki aðhyllzt þessa uppá- 

stungu, þó að hún reyndar væri á þeirri 

skoðun, að bæta ætti sem mest. jarðir lands- 

sjóðsins; en þessi ákvörðun hjálpar ekki 

verulega til þess. Ef meiningin er sú, að 

landsetar eigi að setja veð fyrir láninu; þá 

þaif ekki slíka ákvörðun i fjárlögum, þeir 

geta fengið lánið eins fyrirþað eins og 

aðrir. En ef neðri deildin hefur hugsað sjer, 

að lánað yrði, án þess að nokkur veruleg 

trygging yæri sett, þá er það mjög hæpið: 

því að ábúendurnii hafa að vísu ábúðarrjett 

æfilangt, en þeir geta líka farið, þegar þeir 

vilja, af jöiðunum með 'ii árs uppsögn, og 

því er ekki nægileg trvgging fyrir láninu, 

nema því að eins, að sá, sem kemur aptur 

að jörðinni, takist á hendur að greiða lánið. 

eða, með öðrum orðum, sje fus á a^ greiða 

vexti og afborgnn sem hækkun á eptirgjaldi 

jarðarinnar. [>ess vegna hefur greinin enga 

þýðingu. Hin önnur breyting við viðaukann 

er að eins orðabreyting.

S l e f ó n  l i i r i k a s o n : Jeg skal ekki álasa

nefndinni í þessu máli, þó að jeg kunni 

ekki sern bezt við sumar af breytingum 

þeim, sem hún hefur stungið upp á. Mjer 

líkar ekki sem bezt, að nefndin vill minnka 

tillagið til alþyðii8kólanna. Alþýðuskólarnir 

eru reyndar ekki víða komnir á enn þá, en 

jeg held, að það mundi heldur hvetja menn 

til þess að koma þeim á stofn. ef ríflegt fje 

væri veitt til þeirra í fjárlögunum, og því 

hefur það ekki verið heppilega gjöit af 

nefndinni, að draga úr þessum styrk. |>að 

er almennur áhugi á þessum stofnunum.

út um lándið, en það er svo sem auðvitað, 

að hlutaðeigandi hjeruð þurfa að leggja sinn 

helming til, til þess að koma þessum skól- 

um á. Jeg vil leyfa mjer að skjóta því til 

hins háttvirta forseta, hvort ekki megi 

skipta atkvæðagreiðslunni um athugasemd 

nefndarinnar við 15. gr. þannig, að fyrst 

sje leitað atkvæða um eptirlaun ekkju hjer- 

aðslæknis E. Johnsens og um heiðurslaun 

landlæknis Hjaltalíns. en í öðru lagi sje 

leitað atkvæða um frádrátt á eptirlaunum 

sýslnmanns forsteins Jónssonar, því að jeg 

get ekki betur sjeð, en að þessi ákvörðun 

nefndarinnar sje beint á móti niðurlagi 4. 

gr. í launalögunum 15. okt. 1875, og að 

hún sje þvi breyting á gildandi lögum, og 

geti þess vegna naumast staðizt. f>að er 

vitaskuld, að landssjóðinn munar ekki um 

þessar 400 kr., en ef þingið samþykkir þetta, 

þá geta komið fleiri og fleiri, sem líkt 

stendur á með, og beðið um bið sama, og 

þá kemst þingið i mótsögn við sjáíft sig, 

ef það veitir einum, en neitar öðrum. Ur 

því að jeg stóð upp á annað borð, þá 

skal jeg minnast lítið eitt á 10. gr. A. 3. 

Nefndin, sem sett var í neðri deildinni, 

hefur komið fram með þá uppástungu, að 

auka laun endurskoðunarmannsins um 500 

kr. Mig furðar a því, að sumir þeir, sem 

eni i neðri deildinni, skuli fara fram á slíka 

launahækkun, þó að stjórnin hafi nú reynd- 

ar viljað hækka launin um 1000 kr., því 

snmir þeirra, sem voru í nefndinni í neðri 

deildinni, hafa bæði í ræðum og ritum 

látið til sín heyra hárómaðar raddir um 

hálaunaða embættismenn út af launalögun- 

um 1875, en þessir sömu menn hafa nú 

strandað á sama skeri. í>að getur vel verið, 

að starfið við þessa umboðslegu endnrskoð- 

un sje umfangsmikið, en það er eitthvað 

undarlegt, að þingið skuli nú fara að hækka 

þessi laun, þar sem það þó á síðasta þingi 

áleit 2000 kr. yfirfljótanlega þóknun; mjer 

getur ekki fundizt það eiga rjett vel við 

af þingmönnum, að ausa svona út almanna- 

fje landsins til hins og þessa án yfirgnæf- 

andi ástæðu, en þegar nú þessi starfi er
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ætlaður einum raanni, þá sýnast 2000 kr. 

að vera nægileg þóknun, jafnvel þó að hann 

þyrfti að taka sjer mann til lítilfjörlegrar 

aðstoðar. f>að er eins og sumir álíti, að 

landssjóðurinn sjesú gullkista, sem aldrei verði 

upp ausin, en jeg hef ekki orðið var við, að 

ísland sje sú gullþúfa, sem allt af geti fyllt 

upp í öll þau skörð, sem þingið gjörir með 

miður heppilegum Qárveitingum. Jeg vona, 

að deildin misvirði ekki við mig, þó jeg fari 

þessum orðum um málið, jeg skoða stöðu 

mína svo, að jeg sem þingmaður eigi að 

gjöra mitt til að sjá um, að sem sparlegast 

sje farið með landssjóðinn, og jeg vona, að 

hinir aðrir þingmenn skoði stöðu sína svo.

Á s g e i r  E i n n r s s o n  : Hinn háttvirti fram- 

sögumaður er nú búinn að skýra vandlega 

nefndarálitið og gjöra athngasemdir sínar 

við hinar aðrar breytingar og viðauka- 

tillögu, og sömuleiðis hefur annar þingmað- 

ur til gjört atbugasemdir við málið, svo þó 

jeg færi nú að gjöra athugasemdir við 

nefndarálitið, þá held jeg það yrði þýðing- 

arlítið, þar sem 5 af þingdeildarmönnum eru 

saman komnir í nefndinni. Jeg þarf víst ekki 

að vera að ómaka mig með að tala mikið um 

viðaukatillögu mína, því eptir því sem fram- 

sögumanni fórust orð, þá liggur víst ekki 

annað fyrir henni, en að sigla með fullum 

seglum veg allrar veraldar. f>ar sem fram- 

sögumaður ætlaðist til, að jeg gæfi ná- 

kvæma skýrslu um alla tilhögun kvenna- 

skólans í Húnivatnssýslu, þá get jeg ekki 

neitað því, að mjer þykir hann nokkuð 

kröfuharður við mig. Eða hvernig getur 

hinn háttvirti framsögumaður ætlazt til, að 

jeg hafi nú allar þær skýrslur í höndum, 

sem þarf til þess, að geta leyst úr öllum 

þeim spurningum, sem hann lagði fyrir mig? 

Satt að segja bjóst jeg heldur ekki við, að 

slíkra skýringa þyrfti að leita hjer í deild- 

inni. fingmenn Húnvetninga í neðri deild- 

inni geta sjálfsagt gefið nokkrar skýringar 

um skólann, og það munu þeir hafa gjört í 

neðri deildinni, en ólukkan var, að orðið var 

tekið af öðrum þingmanninum, þegar hann 

ætlaði að fara að halda vörn uppi fyrir því,

að Húnavatnssýslu-kvennaskólinn fengi jafnt 

og skólinn í Skagafjarðarsýslu, enda munu 

líka þiugmennirnir fyrir Skagafjarðarsýslu, 

hafa verið naskari og Ijettfættaii að smala 

atkvæðum fyrir sínum skóla, en þingmenn 

Húnvetninga. Jeg veit það, að skóliun í 

Húnavatnssýslu er ekki stór, og það er 

skólinn í Skagafirði ekki heldur, en hann 

var stofnaður fvr, og hefur líka fengið tals- 

vert meiri tillög úr landssjóði, en binn. Á 

þinginu 1879 naut hann góðs af því, að 

Skagfirðingar báru það fram, að í ráði væri 

þá að byggja nýtt skólahús, sem reyndar er 

ekki farið að byggja enn, en sem sjálfsagt 

mun verða gjört bráðum. í Húnavatnssýslu 

er nú í ráði að byggja skólahús, en af því 

getur sjálfsagt ekki orðið, néma viðbót fáist 

til þess úr landssjóði. Skýrslur um kenuslu 

og aðra tilbögun þessa skóla eru sjálfsagt 

komnar til sýslunefndarinnar, og er því ekki 

að vænta þess, að jeg hafi það hjer á þing- 

salnum; fiestar skýrslur mtinu líka vera 

komnar til landshötðingjans um þennan 

skóla. En hinn háttvirti framsögumaður 

getur sjálfsagt, áður þetla mál er til lykta 

leitt, fengið skýringar á fyrirkomulagi skól- 

ans hjá þingmönnum Húnvetninga, og þá 

mun bann fá það að vita, að þessir skólar 

eru jafnstórir, en þá vil jeg fá að heyra, 

hvers vegna svona mikill munur er gjörður 

á tillagi tii skólanna, þegar þeir eru jafn- 

stórir; en jeg skal taka það fram, að jeg er 

ekki skyldugri til að sanna, að Húnavatns- 

sýslu-skólinn eigi jafnmikið fje skilið, eins 

og skólinn í Skagaljarðarsýslu, heldur en 

þingmenn Skagfirðinga að sanna, að þeirra 

skóli sje meiri, og því eigi að vera þessi 

mismuDur á tillaginu. En jeg vil ekki gjöra 

þetta að neinu kappsmáli nú, enda er næg- 

ur tími við 3. umræðu að gefa nákvæmari 

skýringar viðvíkjandi þessum skólum.

Hinn háttvirti framsögumaður minntist á 

breytingar nefndarinnar viðvíkjandi barna- 

skólum og alþýðuskólum. Mjer þykir það illa 

farið og óhappalegt, að bænarskrárnar um 

alþýðuskóla skuli hafa verið teknar burtu 

af lestrarsalnum; jeg hef gjört mjer mik-
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þær uppi, eu jeg beld jog muni það belzta 

úr innihaldi þeirra. Mjer hefur skilizt svo 

um þennan skóla á Eyrarbakka, að það væri 

gagnfræðaskóli, en ekki alþýðuskóli, sem 

beðið væii um, og svo veit jeg, að hann er 

nefndur í blöðunum. Jeg heyri menn segja, 

að þeir Árnesingar ætlist til að fá töluverð- 

an styrk handa þessum skóla, svo jeg veit 

ekki, hvort þeir vilja þiggja þetta lága nafn 

«alþýðuskóli *> eða «unglingaskóli». Mjer skilst 

svo, sem þessi skóli eigi að standa jafnfætis 

gagnfræðaskólanum á Möðruvöllum fyrir 

norðan. En nú hefur líka haíizt vind- 

bylur í Dalasýslu, sem stefndi á Stykkisho'lm, 

því jeg bef heyrt, að menn vildu stofna þar 

enn þá einn gagnfræðaskóla, og bafa menn 

sagt, að þeir þar vestra mundu hafa getað 

þegið um 40,000 kr. úr landssjóði, til að hjúkra 

að skóla þessum, en þessi hugmynd mun nú 

hafa lÍDazt nokkuð bjá nefndinni í skóla- 

málinu, sem sett var í neðri deildinni. Svo 

er jeg nú með bænarskrá úr Strandasýslu, 

þar sem farið er fram á 4000 kr. styrk til 

að byggja ^ús fyrir á jörð, sem til þess 

hefur keypt. verið, að þar yrði stofnaður al- 

þýðuskóli. Máli þessu er svo varið, eins og 

sjest, ef bænarskrárnar eni skýrt lesnar, að 

einn hreppur tók sig til og stofnaði ung- 

lingaskóla í einni sókninni, og er hann bú- 

inn að standa nú í 3 til 4 ár, en nú hefur 

framfarahugur sýslubúa vaxið svo mjög við 

það, að framfarir unglinganna í þessum 

skóla hafa verið tvo blessunarlogar, að menn 

skoruðu á sýslunefndina, að koma á einum 

alþýðuskóla fyrir sýsluna, og hefur sýslu- 

nefndinni tekizt að safna 2000 kr. í þessu 

skyni, og fyrir þessar 2000 kr. hefur 

verið keypt jörð, sem er einkar-hentug 

bæði fyrir skólahús, og til að koma upp 

á búi, þar sem blessaðar ungu meyj- 

arnar líka gætu fengið að læra nytsama 

handavinnu, já, allt eins nytsama, eins og á 

hinum öðrum kvennaskólum. Stiandamenn 

gjöra sjer ekki von um, að geta fengið 

stærri skóla fyrst um sinn, enda gæti þessi 

skóli dugað eins vel eins og þessir háskólar,

eða hvað jeg á að kalla þessa miklu kvenna- 

skóla í Keykjavík og á Laugalandi. Nú 

vildi hvorki skólanefndin nje fjárlaganefndin 

veita þennan styrk, en vildi heldur, að 

skólunum væri veitt árlegt tillag; það getur 

nú líka verið mikið gött, en einmitt nú, 

þegar á að fara að stofna skólann, hefði 

það komið sjer bezt og verið hagkvæmast 

að fá styrkinn, en fá þá aptur minna fram- 

vegis, því það setur inálið til baka, að 

minnsta kosti um 2 ár, ef ekki fæst styrk- 

ur. fegar menn gáfu þessa upphæð til 

skólans, þá vonuðu menn, að landssjóður 

mundi leggja til helmingi meira, eins og 

til sumra annara fyrirtækja; því menn 

hugsuðu, að þingið mundi verða svo brjóst- 

gott, að veita þennan styrk, úr því alþýðu- 

skólum er ekki farið að fjölga meira en 

þetta. En það læt jeg nú vera, þó skóla- 

uefndin tæki ekki dýpra í árinni en þetta, 

en það lá við mig færi að svima, þegar jeg 

sá álit fjárlaganefndarinnar. Nefndin legg- 

ur það til, að til alþýðuskóla sjeu veittar 

4500 kr. hvort árið; þar af til Eyrarbakka- 

skólans 1000 kr. og til Flensborgarskólaus 

1000 kr. »En þar að auki leyfir nefndin 

sjer að leggja það til, að Flensborgarskóla 

sjeu veittar að auki 500 kr. fyrra árið, en 

Eyrarbakkaskóla 1000 kr.», en á Eyrarbakka 

vill nú svo til að enn er ekki kominn 

neinn vísir til slíks skóla; en þessum í- 

myndaða skóla leggja menn fúslega stór- 

summu, en þar á móti ekkr einn eyri til 

Strandasýslu-skólans, - sem þó á þegar sína 

eigin jörð, er keypt befur verið fyrir 2000 

kr., er skotið befur verið saman. J>etta 

er það, sem mjer finnst lýsa einhverju, sem 

jeg vil ekki nefna; en að minnsta kosti get 

jeg sagt, að eitthvað sje óviðfelldið við þessa 

aðferð. þessar athugasemdir hef jeg leyft 

mjer að gjöra, ekki af því, að jeg ímyndi 

mjer, að jeg muni vinna neitt með þeim í 

þetta sinn; enda er jeg heldur ekki svo 

bráðlátur, heldur til að sýna, hvernig 

menn álíta sanngjarnast að snúast við mál- 

inu. Mig vantar skýrslur frá framsögu- 

marnii um skólann á Eyrarbakka, reglurn-



129

ar fyrir honum, skipun hans og annað fyr- 

irkomulag, og álít jeg framsögumanni eins 

skylt að hafa þær á reiðum höndum, eins 

og hann krefst af mjer um kvennaskólann 

í Húnavatnssýslu. Um framkvæmdir þessa 

skóla er víst ekki að tala, því hann er víst 

ekki enn farinn að sjá dagsins Ijós; en á 

framkvæmdir Straudasýslu-skólans hef jeg 

bent, og gæti sýnt þær betur, ef skýrsl- 

urnar væru ekki horfnar af lestrarsalnum. 

Læt jeg svo úttalað í þetta sinn um þessa 

alþýðuskóla.

Svo skal jeg snúa mjer að 10. grein

C. 4. í frumvarpinu; þar stendur: »Lands-

höfðingi úthlutar fjenu milli sýslunefndanna, 

öðrum helmingi þess eptir fólksfjölda, en hinum 

eptir jarða- og lausafjárhundraða tölu í sýslu- 

fjelagi hverju». pessu hefur nefndin hjer í 

deildinni breytt þannig: «Landshöfðingi út- 

hlutar fjenu með helmingi milli sýslunefnda 

og bæjarstjórna eptir rjettri tiltölu, að hálfu 

eptir fólksfjölda og að hálfu eptir samanlagðri 

tölu jarða-og lausafjárbundraða, en hinum 

helmingnum á sama bátt og ákveðið er í 

fjárlögunum 1880 og 1881». J>að er að 

segja: nefndin vill ekki. að sýslufjelögunum 

sje útbýtt nema helmingnum af hinu veitta 

fje, en hinum helmingnum útblutar lands- 

höfðingi eptir tillögum amtsráða og búnaðar- 

fjelaga bæði tilalmennra búnaðarlegra stofn- 

ana og annara fyrirtækja. Jeg hef nú heyrt. 

það utanþings, að margir væru á móti þessari 

breytingu, en eins og hinn háttvirti fram- 

sögumaður tók fram, þá sýnist sýslufjelögun- 

um vera borgið með helmingi fjárins, en 

aptur mundi það verða almennum búnaðar- 

legum stofnunum og öðrum fyrirtækjum til 

bnekkis, ef sýslufjelögin fengju allt fjeð til 

umráða, því það er auðsætt, að þau mundu 

hugsa mest hvert um sitt gagn. Mjer 

finnst það því mjög vel til fallið, að hinum 

helmingnum sje úthlutað eptir ákvörðun 

laudshöfðingja og tillögum amtsráða og bún- 

aðarfjelaga, eins og fyr hefur átt sjer stað. 

|>að sýnist mjer eiga að vera föst regla, að 

gæta að, hvar íjeð sje bezt niður komið, og 

leggja það' því helzt til þeirra fyrirtækja, þar

sem það getur borið mestan og beztan ávöxt. 

Jeg get því alls ekki haft á móti þessari 

breytingu nefndarinnar, því hún er að mínu 

áliti byggð á sanngirni og skynsemi. Fram- 

sögumaður tók það fram, að rjett væri, að 

nokkru af fjenu væri líka útblutað til bæjar- 

stjórna; og meinti hann, að því fje skyldi 

fremur varið til eflingar sjávarútvegi en 

landbúnaði, ef jeg hef ekki misskilið orð 

hans; en jeg álít, að búnaðurinn eigi að vera 

í fyrirrúmi. En það er ekki tekið fram, eptir 

hvaða hlutfalli eigi að jafna fjenu milli bæj- 

anna ; en það álít jeg betra að væri tekið 

fram. Hlutfallið milli sýslnanna er nú sjálf- 

sagt bvggt á fólksfjölda og fjárljölda, en 

hlutfallið milli kaupstaðanna þaif að taka 

skýrar fram, svo það valdi ekki misskilninfi:, 

Allf, sem hinn háttvirti framsögumaður tók 

fram um nauðsynina á eflingu allra framfara 

í kaupstöðunum, sem ástæðu fyrir því, að 

fjenu væri einnig úthlutað til bæjarstjórn- 

anna, álít jeg á góðum rökum byggt.

í>ví næst skal jeg rjett að eins minnast á 

10. gr. A. 3., þar sem veittar eru 500 kr. í við- 

bót við laun hins umboðslega yfirskoðunar- 

manns. Jeg skal játa það, að mjer er ó- 

kunnugt um störf þessa embættismanns, eða 

á hverju það var byggt að stofna þetta sjer- 

staka embætti, en jeg veit það, að áður 

voru fengnir menn til þessa starfa, sem þá 

gegndu honum í hjáverkum sínum fyrir 

nokkra þóknun. Ef hægt væri að fá menn 

til að gegna þessum starfa í hjáverkum sín- 

um, þá álít jeg það skyldu þingsins að sjá 

í því hag landssjóðsins. Jeg get fyrir'mitt 

leyti ekki sjeð neina ástæðu til að hækka 

launin, sem þessi maður hefur haft, að 

minnsta kosti ekki meira en um 500 kr., 

eins og nefndin í neðri deildinni hefur gjört, 

enda hefur nefndin í þessari deild ekki 

minnzt á þennan lið greinarinnar.

Hvað snertir 13. gr. A. a. um launa- 

bót biskupsins, þá er það pað atriði í fjár- 

lögunum, sem jeg vildi helzt hlífast við að 

greiða atkvæði um. f>etta spursmál hefur 

nú verið lengi að flækjast á milli deildanna, 

og hef jeg ekki gefið því neitt atkvæði, þar

17
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eð jeg hef ekki botnað í, hvað væri sann- 

leikur í þessu efni. Á þinginu 1879 var 

sagt, að engin lög væru fyrir þessari fjár- 

veitingu, en aðrir þrættu fyrir. Hverju eig- 

um við bændurnir þá að trúa ura þetta at- 

riði, þegar lögfróðir menn og skarpvitrir 

segja sitt hver? |>að getur þó enginn neit- 

að því, að báðir endurskoðunarmennirnir, 

sem þingið hefur kosið, ern skarpvitrir menn, 

og þó hafa þeir enga athugasemd gjört við 

þessa fjárveitingu, og annar þeirra hjer i 

deildinni skrifaði þá á þinginu undir breyt- 

- ingaratkvæði og tók þessa launabót upp 

aptur, sem búið var að fella i neðri deildinni, 

og getur þó enginn borið honum á brýn, 

að hann sje ekki lögvitringur og skarpvitur. 

Nn eru á þessu þingi aptur bafin mótmæli 

gegn því, að þessi fjárveiting eða launabót 

til biskupsins sje á lögum byggð, og get 

jeg fyrir mitt ieyti ekki áttað mig á, hvað 

hjer sje sannleiknr; nefndin hefur ekki 

tekið þetta atriði upp aptur, og formaður 

nefndarinnar hefur því heldur ekki fundið á- 

stæðu til að taka það upp aptur nú. þó 

hann gjörði það á þinginu 1879. Jeg hef 

beldur ekki getað fundið, hver væri mismun- 

urinn á rjetti biskups og iectors prestaskól- 

ans til launabóta; áður en gengið verður til 

atkvæða um þetta atriði, verð jeg annað- 

hvort að fá glöggva skýringu á því, hvað 

sje rjett og satt í þessu efni, eða þá vera 

laus við að greiða atkvæði um þetta atriði; 

því jeg vil helzt vera laus við að gjöra það 

í villu og svima.

Framsögumaður hefur lagt það til, að 

viðauka, o: 20. gr., frumvarpsins væri sleppt, 

og verð jeg að vera honum samdóma um, 

að hann sje óþarfur, því ábúendur á þjóð- 

eignum geta sjálfsagt eins og aðrir fengið 

lán úr viðlagasjóði með vanalegum skilmál- 

um. Nú eru menn farnir að vilja kaupa 

þjóðjarðirnir, og þá gætu þeir beðið um lán- 

ið til að gjöra jarðabæturnar, áður en þeir 

kaupa þær; jeg vil heldur ekki binda þetta 

lán við ábúendur þjóðjarðanna einungis, 

heldur vil jeg, að allir búeodur, sem vilja, 

geti notið þess, því það er ekki síður gott,

að bændajarðir taki bótum, en liinar, því all: 

af stendur það stöðugt, að «bóndi er bú- 

stólpi, bú er landstólpi». Jeg ólít því ó- 

þarft að taka þetta inn í fjárlögin, meðan 

viðlagasjóðurinn getur lánað eins og áður.

S i g h v a t u r  Á m a s o n : Jeg ætla mjer ekki 

að tala mikið í þetta sinn; framsögumaður 

hefur talað svo vel og vandlega fyrir nefnd- 

ina; ekki ætla jeg mjer heldur að rekja 

frumvarpið grein fyrir grein, og segja, hvern- 

ig jeg muni greiða atkvæði mitt, þvi það 

sjest á sínum tíma. f->að er einungis eitt 

sjerstakt atriði, sem jej; vil leyfa mjer að 

vekja athygli manna á, þ. e. breytiug nefnd- 

arinnar við 13. gr. B. V., að eplir staflið c 

komi sú ákvörðun, að skilyrði fyrir því, 

að barnaskólar og alþýðiukólar geti notið 

styiktar úr landssjóði, skuli vera það, að 

þeir njóti einnig annarar tillögu, sem ekki 

sje minni en helmingur á móts við styrk 

úr landssjóði. J>etta er að mínu áliti hreint 

tímaspursmál. í>egar t. a. m. er illt í ári, 

þá má búast við. að aukastyrkurirni verði 

ekki mikiil, og alls enginn ef til vill, þegar 

illa árast, eins og t. a. m. nú lítur út fyrir; 

styrkurinn úr landssjóði getur þá orðið þýðing- 

arlítill, þegar hann er bundinn við það, sem 

kemur utan að frá einstökum mönnum i 

fjelaginu, sem í óáran hafa ekkert að missa. 

J>að getur komið fyrir, að menn gætu ann- 

aðhvort lítið eða alls ekkert misst, og þeg- 

ar nú landssjóður, eins á þessum vondu ár- 

um eins og hinum betri, ekki leggur meira 

til en helming á móls við tillögur einstakra 

manna, þá getur þessi styrkur laudssjóðs 

orðið alveg þýðingarlaus, en skólarnir ættu 

þó að geta starfað eins á hinum hörðu ár- 

unum. Jeg hef að eins leyft mjer að gjöra 

þessa athugasemd, til þess að vekja athygli 

deildarinnar á þessu skilyrði, sem, að mínu 

áliti, gæti staðið í vegi fyrir þrifum slíkra 

skóla, sem þegar eru stofnaðir. Viðvíkjandi 

alþýðuskólunum, þá eru ekki nema tveir, 

sem svo eru komnir á fót, að enginn efi sje 

á því, að þeir muni halda áfram, ef þeir fá 

fjestyrk úr landssjóði. Allt öðru máli er 

með þá skóla, sem enn eru ekki komnir á
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fót, eða sem eru «á orði en ekki á borði». 

Um slíka skóla ímynda jeg mjer, að ef til- 

lag til þeirra er ekki bundið við tillag frá 

einstökum mönnum, þá geti þeir ekki orðið 

til gagns, án þess að skilyrðinu sje full- 

nægt. Sama er að segja um barnaskóla, 

sem ekki eru byrjaðir með fasta stæðu þann 

dag í dag, að þeir geta ekki komizt á fast- 

an fót án samskota.

F r a m s ö g u m a ð u r : Jeg skal í þetta sinn 

vera stuttorður. J>að befur ýmsu verið 

hreift, sem nefndin hefur ekki tekið fram í 

uppástungum sínum, og skal jeg geta þess, 

að jeg álít það liggja fyrir utan umræður 

málsins. Jeg er hinum heiðiaða þingmanni 

Strandamanna þakklátur fyiir þær upplýs- 

ingar, sem hann hefur gefið um kvenna- 

skóla Húnavatn-isýslu, og held jeg, að hann 

ætti sem fyrst að taka vikaukatillögu sína 

aptur, því þegar jeg bað hann um upplýs- 

ingarnar, þá hjelt jeg kannske, að það 

mundu vera einhverjir annmarkar á þessum 

skóla, en nú er jeg sannfærður um af orð- 

um þingmanníins. að þessi skóli Húnvetn- 

inga eigi góða framtíð fyrir sjer, og einmitt 

vegna þessa ræð jeg þingmanninum til að 

taka viðauka sinn aptur, því þar sem vjer 

höfum ætlað 3000 kr. til kvennaskóla, og 

fje þessu á að útbýta eptir verðleikum, þá 

er uijög líklegt, að Húnavatnssýsluskólinn 

fái ekki að eins 500 kr., heldur ef til vill 

nokkuð meira. Ef Húnviítningar t. a. m. 

byggja steinhús fyrir sinn skóla, sem þeim 

væri fremur öðrum trúandi til að hafa 

dugnað til, þá efast jeg ekki um, að þeim 

skóla yrði veitt fullkomlega á móts við aðra 

skóla, og kannske meiia en þingmaðurinn 

fer fram á. Af þessum sökum álít jeg, að hinn 

heiðraði þingmaður Slrandamanna gjörði 

betur í að hahia ekki þessum viðauka : 

sínum fram. Hinn heiðraði þingmaður j 

minntist á skóla, sem verið vari að koma j  

á í Strandasýslu, og þykir víst, öllum vænt I 

um að heyra það, og allir munu víst hon- j  

nin samdóma um það, að óskandi væii, að ! 

hann gæti þrifizt, en það þarf sjálfsagt ekki i 

lítið fje til þess, að hann geti fengið fram- :

gang. far sem þingmaðurinn minntist á, 

að skólinn á Eyrarbakka væri hjer nefndur 

alþj'ðuskóli, en menn þar eystra hefðu þó 

beðið um gagnfræðaskóla, þá getur þing- 

maðurinn náttúrlega, ef hann heldur, að 

nafnið gjöti svo mikið til, komið með 

breytingaratkvæði í þá átt, að "gagn- 

fræðaskóli» komi í stað «alþýðuskóli», eða 

þó heldur «gagnfræðaskóli fyrir alþýðu», og 

þá munu Eyrarbakkamenn skilja, að það er 

sami skólinn og sá, sem þeir hafa beðið um. 

Viðvíkjandi launabótunum til biskups og 

forstöðumanns prestaskólans, þá skal jeg að 

eins taka það fram, að munurinn er sá, að 

laun forstöðumannsins munu vera ákvcðin 

með konungsúrskurði; að vísu þekki jeg bann 

ekki, þar hann að eins sýnist að vera til, sbr. 

ástæður við fjárlög 1876 og 1877, en á 

hinu er enginn efi, að aldursviðbætur 

þessa embættismanns eru eins fastákveðnar 

og launabætur allra annara embættismanna< 

er hafa sama við að styðjast, oe þó ekki 

veiið vefengdar. þar sem hinn heiðraði þing- 

maður Austur-Skaptfellinga áleit., að ákvörð- 

un nefndarinnar um laun þorsteins sýsln- 

manns Jónssonar sem málallutningsmanns 

væri móti öllum lögum, og hann benti á 

launalögin frá 15. okt. 1875, þá vill svo 

óheppilega til, að þessi lög geta ekki sann- 

að, að þessi ákvörðun sje á móti þessnm 

lögum, því þau hljóða alls ekki um eptir- 

launamenn, heklur um menn, sem gegna em- 

bættum; það er þá sætt sameiginlegt skip- 

brot, þar sem nefndin í neðri deildinni hef- 

ur ákveðið honum 200 kr. af málsfærslu- 

launum, en vjer hjer 400 kr.

Msí/eír E i n a r s s o n : Jeg held það sje einhver 

misskilningur milli mín og hins háttvirta 

framsögumanns. Jeg get ekki skilið betur, en 

að kvennaskólinn í Húnavatnssýslu eptir fjár- 

lögunum eigi að fá þessar 400 kr. og skólinn í 

Skagafiiði 600 kr., og skólinn í Húnavatnssýslu 

geti því ekki gjört sjer von um meira { F r a m -  

s ö g u m a ð v r :  Hvar stendur þetta í fjárlögunum?). 

Kannske jeg fari skakkt, og þetta standi ekki 

í fjárlögunutn, og ef svo er, þá gjöri jeg 

mig ánægðan með ráðleggingu. hins hátt-
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virta framsögumanns, í þeirri von, að við' 

útbýtingu styrksins verði litið á verðleika, 

kvennaskólans í Húnavatnssýslu. f>ó mun 

jeg varla taka viðaukatillöguna aptur, fyr 

en að jeg hef talað við þingmenn Húnvetn- 

inga úr neðri deildinni. þar sem framsögu- 

maður minntist á athugasemdir mínar við 

skólann á Eyrarbakka, þá vildi jeg einkum 

taka það fram, að um þennan skóla væri 

enn engin vissa; það væri enn enginn vísir 

fram kominn til hans; nafnið gjörir í sjálfu 

sjer ekki mikið til, en það virðist þó benda 

á, að hjer sje hugsað um eitthvað hærra, 

en alþýðuskóla eða unglingaskóla. J>ar 

sem framsögumaður minntist á, að laun 

lectors væru byggð á konungsúrskurði, þá 

skal jeg ekki þræta móti því, en jeg man 

ekki til þess, að í athugasemdum fjárlaga- 

nefndarinnar sje vitnað í nein lög um þetta 

efni; en það getur verið, að þessi úrskurður 

sje yngri en síðan 1879, og eins getur hann 

verið einhverstaðar, þó jeg ekki hafi tekið 

eptir honum. En mjer dettur þá í hng, 

hvort ekki mætti þá oins fá úrskurð kon- 

ungs fyrir því, hvað biskup skuli hafa, eins 

og t. a. m. fjekkst konungsúrskurður fyrir 

borðfje landshöfðingjans. Jeg verð að játa 

það, að jeg er eins óviss í því enn, hvernig 

jeg eigi að greiða atkvæði mitt. um þetta 

atriði.

S t e f á n  E i r í k s s o n :  J>að getur nú verið, að 

framsögumaður skilji betur launalögin af 15. 

okt. 1875 en jeg. En í 4. gr. 3. lið er 

það tekið fram með berum orðum, semhljóða 

þannig: «Nú er maður, sem eigi er í embætt- 

isstöðu, settur í embætti eða sýslan, og nýt- 

ur hann þá launa þeirra allra, er embætti 

því eða sýslan fylgja. /><í s k a l  s á ,  s e m  b i ð l a u n  

h e f u r  e ð a  e p t i r l a u n ,  m i s s a  j a f n m i k i l s  ?’ o g  

þ e i m  n e m u r « .  J>etta sýnist mjer vera ský- 

laus orð, og liggi beint við að skilja þau svo, 

sem draga eigi öll málaflutningslaun þessa 

manns frá eptirlaunum hans. og því er sú 

fjárveiting, sem hjer ræðir um, beint á móti 

lögunum 1875, eins og jeg hef áður tekið 

fram.

Magnús Stephensen: Jeg ætln mjer

ekki að gegnumganga breytingar nefnd- 

arinnar, því hinn háttvirli framsögumaður 

hefui þegar gjört það rækilega. En viðvíkj- 

andi 1. breytingu landshöfðingjans, skal jeg 

taka það fram. að þar sem framsögninaður 

sagði, að þessir læknar, sem hjer ræðir um, 

befðu ekki lagarjetttil launabótarinnar, þá er 

jeg honum samdóma um það, að þeir liafi 

það kannske ekki. enda þyrfti, ef svo væri, 

að þeir hefðu lagarjett til þessa. ekki að ræða 

þetta spursmál hjer. |>eir mundu þá leita 

rjettar síns og ná honum gegnum dómstól- 

ana, en einmitt af því, að það er vafasamt, 

hvort þeir hafa lagarjett til þcssarar viðbót- 

ar, en á hinn bóginn sanngirni, og jafn- 

rjetti við aðra embættismenn, virðist. mæla 

með því, að þeir ekki fremur en aðrir em- 

bættismem; mi?si neius í við ný launalög, 

þá virðist mjer rjett að veita þeim þetta fje 

í fjárlögunum, svo þeir þurfi ekki að fara 

til dómstólanna. Einn þessara hjeraðslækna 

hefur þegar faiið í mál við landssjóðinn, og 

tapaði iiann því máli að vísu við londsyfir- 

rjettinn, en jog veit hann muni hafa í 

hyggju, að láta málið koma fyrir hæstarjett, 

ef fjái veitingarvaldið ekki lætur hann fá 

þessa upphæð. Jeg vil því mæla fram því, 

að þessari breytingu landshöfðingjans sje 

tekið vel; þetta mál hefttr komið hjer fyiir 

einu sinni eða tvisvar áður, og þá var þessi 

deild því hlynnt. en það fjpll í neðri deild- 

inni.

Viðvíkjandi lattnahækkun biskupsins, þá 

hefði jeg ekki farið út í það mál, ef þing- 

maður Strandamanna hefði ekki fært. svo 

kröptuglega að mjer í ræðu sinni. Mjer 

heyrðist ekki betur, en hann bera mjer á 

brýn, að jeg sem endurskoðunarmaður hefði 

ekki gjört neina athugasemd viðvíkjandi þess- 

ari launahækkun við endurskoðun lands- 

reikninganna; en jeg get gefið honutn þær 

upplýsingar, að þá reikninga, sem sú launa- 

viðbót kemur fram í, sem veitt var bisk- 

upnum með fjárlögunum fyrir árin 1880 og 

1881, er ekki farið að rannsaka enn, svn
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þetta hefur en ekki legið fvrir endurskoðun- 

inni. fetta spursmál kom fvrst fyrir á 

þinginu 1879, út af íjárlögnnum fvrir 1880 

og 1881, en enn þá er ekki búið að rannsaka 

reikningana lengra en til 31. deseraber 

1879. Jeg skal játa það, að jeg á þingi i

1879 greiddi atkvæði með því, að biskupinn | 

fengi þá launaviðbót, sem þá var stungið! 

upp á, beinlínis af því, að jeg trúði stjórn- i 

inni til þess, að berma það rjett, að þessi; 

launaviðbót væri byggð á eldri launaákvörð- ; 

unum, sjer í lagi á frumvarpi því til launa- 

laga handn íslenzkum embættismönnum,; 

sem lagt var fyrir ríkisþingið haustið 1862;: 

on nú hef jeg rannsakað þetta efni betur, i 

og fundið, að þessi uppbót er ekki byggð á | 

neinum eldri launaákvörðunum. J>ví sú ' 

launaákvörðun, sem allt af hefur verið fylgt. i 

sem sjeáðurnefnt launaiagafrumvaip, ákveð- | 

ur handa forstöðumanni prestaskólans 3 ald- ; 

urslaunabætur, en handa biskupi ekki nema j 

tvær, sem hann þegar var búinn að fá fyrir j

1879, hina fyrri árið 1871 og hina síðari | 

árið 1876. þess vegna var það ekki rjett.' 

þar sem stjórnin skýrði þinginu svo frá, að j  

lagaákvörðun væri til fyiir þeirri launavið- i 

bót, sem hún fór fram á að biskupnum vrði i  

veitt í fjárlögunum fyrir 1880 og 1881. Jeg ■ 10 

skal fúslega játa það, að það var ekki rjett1 

af mjer að rannsaka þetta málefni ekki ýt- ! 

arlegar á alþingi 1879, on trúa stjórninni í ' 

blindni, en hins vegai vona jeg, að þing- ' 

maður Strandamanna fyrirgefi mjer, þó jeg j 10 
breyti meiningu minni, þegar jeg kemst að ! 

því, að hún er röng, og greiði nú atkvæði á j 

móti því, sem jeg greiddi atkvæði með á al- ! 

þingi 1879. Jeg vona, að hann láti mig | 

ekki hafa nein áhrif á atkvæði sitt, svo að 

bann líka breyti skoðun sinni, og þá kann- 

ske iðrist þess á eplir. //.

F m m s ö g u m n h u r  gat þess, að hanri tæki 

aptur 1. breytingartillögu nefndarinnar. 12.

For*eii bar því næst hinar einstöku j 

greinar frumvarpsins undir atkvæði, ásamt : 1 3 .  

breytingartillögum þeim, som við það vorn 1 3 .  

gjörðar.

I .  g r .  gat ekki komið fyrst um sinn til at- 

kvæðagreiðslu.

2. g r .  var samþykkt í einu hljóði.

3 .  g r .  var samþykkt í einu hljóði.

Fyrri breytingaruppástunga nefndarinn- 

ar við 4. gr. tekin aptur.

Seinni breytingaruppástunga nefndar- 

innar við 4. gr. samþykkt í einn hljóði.

4 .  g r .  með áorðinni breytingu samþykkt 

í einu hljóði.

5. g r .  samþykkt í einu hljóði.

f>.  g r .  samþykkt í einu hljóði.

J>ví næst var l.gr. frumvarpsins sam- 

þykkt í einu liljóði.

II. katíi.

7 .  g r .  frumvarpsinssamþykkt í einu hljóði.

9 .  g r .  — »— — »— - — —

1 0 .  g r .  A. 1—3 samþykkt með 10 atkvæðum.

B. 1—4 — »— í einu hljóði.

C. 1-3 - » -  - — -
4 — _ - — —

Breyting nefndarinnar við athugasemd- 

ina við 4. tölulið var samþykkt með 

9 atkvæðum.

Atbngasemd frumvarpsins þar við fall- 

in.

g r .  V .  5—10 samþykkt. i einu hljóði. 

Breytinganippástunga nefndarinnar við 

11, tölulið samþykkt með lOatkvæðum. 

11. töluliður þannig breyttnr samþykkt- 

ur með 10 atkvæðum. 

g r .  í heild sinni samþykkt með 10 at- 

kvæðum.

Breytingartillaga landshöfðingja við 11. 

gr. 1. tölulið samþykkt. með 7 atkvæð- 

um.

2. töluliður samþykktur með 9 atkvæð- 

um.

g r .  frumvarpsins þannig breytt sam- 

þykkt i einu hljóði.

g r .  frumvarpsins samþykkt með 10 

atkvæðum.

BreytingartiIIaga landshöfðingja við: 

g r .  A. a. felld með 6 atkvæðum móti 5. 

g r .  A. a. og b. 1—8 samþykkt í einu 

hljóði.
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1 3 .  g r .  B. I. a. og b. 1— 7 samþykkt í einn 1 

hljdði.

1 3 .  g r  B. II. a. breyting nefndarinnar sam-

þykkt í einu hljóði.

1 3 .  g r .  B. II. b. 1—6 samþykkt með 10 :

atkvæðum.

III. a. b. og c. 1—8 samþykkt með ,

10 atkvæðum. ;

IV. a. b., 1—4 samþykkt í pinu bljóði.

V. a. Breyting þingmanns Stranda- 

manna tekin aptur og stafliðurinn 

samþykktur í einu hljóði.

V. b. Breyting nefndarinnar og lands- 

böfðingja samþykkt með 8. atkvæðum. 

V. c. Breyting nefndarinnar samþykkt 

með 7 atkvæðum.

Athugasomd nefndarinnar á eptir c. 

samþykkt með 8 atkvæðum.

13. gr. B. V. a.—d. samþykkt með 10 

atkvæðum. i

13. gr. C. 1 — 2 samþykkt í einu hljóði. j

C. 3, breyting nefndarinnar sam- j  

þykkt með 10 atkvæðum.

C. 1.—4. a —e samþykkt í einu hljóði.

13. gr. í heild sinni þannig broylt. sam- 

þykkt með 9 alkvæðum.

14. gr. frumvarpsins samþykkt í einu hljóði. 

Breyting nofndarinnar um frú Johnsen 

samþykkt. í o.inu hljóði.

Broyting nofndarinnar um Jón Hjalta- 

lín samþykkt með 10 atkvædum.

Breyting nofndarinnar um f>or>toin 

Jónsson samþvkkt moð í) atkvæð- 

mu.

15. gr. með áorðnnm breytingum sam- 

þykkt með 9 atkvæðum.

10. gr. frnmvarpsins samþykkt í oiiin hljóði.

18. — — »— með fyrirvara um, að tölu-

upphæðin breytist, samþvkkt í einu 

hljóði.

lí). gr. frumvarpsins samþykkt með 10 at- 

kvæðum.

20. gr. frumvarpsins felld í einu liljóði. 

Viðauki við frumvarpið, fyrri málsgroin, 

felld í oinu hljóði.

Breyting nefndarinnar við síðari máls- 

grein samþykkt með 10 atkvæðum.

Að frumvarpið gengi til 3. umræðu, var 

samþykkt í einu hljóði.

f>BII)JA UMKÆÐA í EFUI DEILD, 

á 42. og 43. fundi, 22. ágúst. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt

2. umræðu, sjá I. 481—488.

Br ey t i ng a r a t kvæð i  

við frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu. Frá nefndinni.

1. Við 19. gr.: Á eptir: « — um Möðruvalla- 

skólann» komi:

« — breytingu á 2. og 3. gr. laga 11. 

febrúar 1876 um stofnun lækna- 

skóla í Reykjavík».

2. Við eptirmála frumvarpsins: «búnaðar- 

skóla*> breytist í: «á búnaðarskólum".

F r a n i s ö g u m a ð u r :  Jeg skal geta þess,

að í 10. gr. C. 10. hafa 1,600 kr. við prent- 

unina skekkzt og standa einni línu neðar 

en þær eiga að vera. I 15. gr. hefur lika

annaðhvort misritazt eða misprentazt; þar

jslendur: «í virðingarskyni» en á að vera «í 

; viðnrkenningarskyni". Viðvíkjandi breytingar- 

: atkvæði nefndarinnar þarf jeg ekki að vera 

margorður; það er eðlileg afleiðing af breyt- 

j  ing þeirri, sem við 2. umræðu þessa máls

j var gjörð við 13. gr. B II. a., að þessi við-

! auki við 19. gr. verður að takast upp. Enn 

fremur er breytingin við eptirmálann að eins 

orðabrevting, því að eptir því sem í frum- 

[ varpinu stendur, getur það skilizt þannig, að 

: lánið sje aðeinsveitt til þess að stofna einn 

búnaðarskóla, t-n það er ekki meiningin, held- 

ur að floiri sjoii stofnaðir. Svo hef jeg ekki 

meira að taka fram.

ló n  r'jetvrasun: Jeg vil leyfa mjer að

spyija um það, hvernig á að skilja athuga- 

semdina við 13. gr. B. V. c.: «Styrkur ept- 

ir staflið b og c veitist með því skilyrði, að 

skólar þessir njóti einnig annarar lillögu, er 

eigi sje minni en helmingur á móts við
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styrk úr landssjóði». Á ekki meiningin að 

vera sú, að landssjóðurinn leggi til helming, 

og svo eigi hinn helmingurinn að koma 

annarátaðar frá? Ef svo er, þá er þessi 

grein skakkt orðuð, því að eptir orðunnm á 

helmingur af þeim stvrk, sem landssjóðm 

leggur til, að koma annarstaðar frá, þann- 

ig, að ef landssjóður á að leggja til 4000 kr., 

eins og gjört er ráð fyrir í frumvarpinu, þá 

eiga 2000 kr. að koma annarstaðar frá, því 

að það er beinlínis helmingur af styrknum, 

sem landssjóður veitir. fað verður þess 

vegna að orða þetta skilyrði öðruvísi, ef 

það á ekki að verða misskilið; það ætti t. a. m. 

nð vera: ><Styrkur eptir staflið b og c veit- 

ist með þvi skilyrði, að skólar þessir njóti 

einnig annarar tillögu, er eigi sje minni en 

styrkurinn úr landssjóði» J>að er lika eitt 

í 15. gr., se:n ekki er nákvæmlega orðað: 

«J>ar af til ekkju hjeraðslæknis E. Johnsens 

150 kr. hvort árið». Er ekki meiningin, að 

bún fái þessar 150 kr. auk eptirlauna þeirra, 

sem hún hefur? Mjer skildist svo á hinu 

frumvarpinu, og bún hefur þó pensión. (Magn- 
ú* Stcpheuseu: pað er ekki styrkur!) f>að 

stendur beinlinis: »Til eptirlauna ogstyrkt- 

arfjár veitast 50,000 kr.», svo að það er ó- 

mögulegt að vita, hvort þessar 150 kr. eru 

eptirlaun eða styrkur. f>etta er svo ógreini- 

h'ga orðað, að það má misskilja.

Framsögumaður: Jeg álít, að skilyiðis-

greiniu við 13. gr. B. V. b og c sje svo 

greinilega orðuð, að ómögulegt sje að mis- 

skilja bana; það er heldur ekki mögulegt að 

gjöra breytingar við hana, úr því að málið 

er nú til 3. umiæðu. Jeg imynda mjei, að 

það sje enginn háski, að láta greinina vera 

eins og hún er, því að þegar bún er borin 

saman við ástæðurnar, sem fram bafa kom- 

ið, þá sjest fljótt, hver meinijig heunar er, 

það er að segja, að landssjóður á að leggja 

tvöfallt við það, sem kemur annarstaðar frá; 

ef landssjóður leggur til 1000 kr., þá eiga 

500 kr. að koma annarstaðar frá. Jeg skal 

taka það fram, að þetta er alveg sama skil- 

yrði, sem gilt hefur um kvennaskólana, og 

verður ekki skilið öðruvísi, og sama grund-

vallnrregla er tekin fram í stjórnarfrumvarp- 

inu. 15. gr. er heldur ekki hægt að mis- 

skílja, því að fyrst og fremst eru eptirlaun 

beinlínis veitt í optirlaunnlögum, og svo 

stendur með beruin orðum í greiniui: «um- 

fram eptirlaun», sem verður að heimfærast 

til beggja þeirra, sem nefnd eru.

. U a g m h  S t e p h e n s e n :  Jeg ætla að leyfa

mjer að geta þess, viðvíkjandi ágreiniug 

þeim, sem komiun er fram um það, hvernig 

skilja eigi athugasemdina við 13. gr. B. V. 

b og c, að meitiing nefndarinnar var sú, að 

fylgja sem næst tillögu þeirri til þingsálykt- 

ar um alþýðuskóla og styrk til þeirra úr 

landssjóði, sem fram kom í neðri deildinni. 

í þeirri lillögu er sagt, að tiltækilegt sje, að 

stofna alls 14 alþýðuskóla á laudinu, og að 

laudssjóðuiinn skuli leggja svo sem svari 

1000 kr. til hvers; en þar er þó það skil- 

yrði sett, að styrkur sá, er landssjóður veit- 

ir hverjum skóla, megi ekki fara fram úr 

2/s alls kostnaðarins til hans. Nú var það 

meining nefndariunar, að fara sem næsl 

þessari tillögu, og því ætlaðist hún til, að í 

þessa athugasemd skyldi leggja þann skiln- 

ing, að það, sem Iandssjóður veitti, skyldi 

vera helmingur alls kostnaðarias til skólans, 

en hinn helmingurinu ætti að koma annar- 

staðar frá. Mjer kom það því mjög áóvart, 

þegar jeg heyrði, að framsögumaður lagði 

annan skilniug í þetta, og sá skilningur 

gjörir svo mikla breyting á skilyrðisgrein- 

inni frá því, sem ályktað var í neðri deild- 

inni, að jeg verð að álíta, að inn í frum- 

varpið sje komin sú villa, er gjöri að verk- 

um, að það segi alit annað, en nefudin hef- 

ur ætlazt til. Jeg skal játa það, að eius og 

binn 3. konungkjörui þingmaður segir, þá 

liggur næst að skilja svo, að ef lands- 

sjóður t. a. m. leggur til 1000 kr., þá væri 

nóg, að 500 kr. kæmu annarstaðar frá. En 

jeg lýsi því yfir, að þetta var ekki meining 

nefndarinnar, hcldur hitt, að landssjóður 

legði til helminginn, en hinu helmingurinn 

kæmi annarstaðar frá.

S i g h v a t u r  A r n a s o n  : Jeg skal játa það

með binum 4. kouungkjörua þingmanni, að
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jeg skildi svo meiningu nefndarinnar, sem 

hann lók fram, og jafnframt skilsl mjer 

lika, að skilyrði það, sem sett er, bendi á, 

að ef landssjóður á að leggja til 4000 kr., 

þá eigi aukatillagið að vera 2000 kr.; jeg 

get ekki ráðið annað af orðunum. En svo 

skal jeg bæta því við, að eins og nú er kom- 

ið, þá er jeg ánægðari með þennan skilning 

á viðaukagreininni, því að, eins og jeg hef 

áður getið um, þá er það vaiúðarvert, þegar j 

illa lætur í ári, að setja aukatillagið liátt, 

þvi að það er ekki allt af svo hægt að fá 

aukasamskot livorki til alþýðuskóla eða annars, 

þó á liggi, og er því hætt við, að þetta skil- 

yrði kunni að standa skólunum fyrir þrifum 

og verði til þess, að þeir verði fyrir utan j 

þennau umrædda styrk úr landssjóði. Jeg ! 

fyrir mitt leyti felli mig því betur við þennan j 

skilning greinarinnar. |

B e n i d i k t -  K r U t j á m s n n  : Jeg verð að láta j

það álit mitt i Ijósi, að eptir venjulegri j 

málsbrúkun, þá er ekki hægt að skilja orðin: 

"helmingur á móts við styrk úr landssjóði■> 

öðruvísi en svo, að helmingur styrksins skuli 

koma úr landssjóði, en binn helmingurinn 

úr aonari átt. Jeg gaf atkvæði mitt fyrir 

þessum skilningi víð 2. umræðu, en ekki 

fyrir því, að þriðjungur skyldi koma úr annari 

átt. Jeg skal játa það, að jeg er ekki svo 

mikill málfræðingur, að jeg þori að fullyrða, 

að þessi skilningur sje rjettur, en jeg get 

ekki skilið það öðruvísi. Ef staðið hefði;

• helming við styrk úr iandssjóði», þá hefði, 

ef til vill, verið öðru máli að gegna; en 

þegar stendur: «á móts við», þá er meiningin 

sú, að sinn helmingtirinn á að koma úr 

hverri átt.

Ásgeir Einnrsson: J>að er illt, að þessi

athugasemd skuli þurfa að vera misskilningi 

undirorpin ; en þegar jeg las þetta fyrst, þá 

datt mjer undir eins í hug, hvort það virki- 

lega væri meiningin, að sýslusjóðirnir skyldu 

ekki eiga að leggja nema helming til móti 

því, sem landssjóður legði; en það er auð- 

sætt, að ef jeg hef hjer einn hlut, sem kost- 

ar 100 kr., og svo annan hlut, sem kostar

• helming á móts við» hann, þá kostar hann

! 50 kr. Jeg hef líka átt tal við landshöfðingja

■ um þetta atriði, og mjer virtist hann ekki

1 skilja það öðruvísi, en að sýslurnar ættu að 

; leggja helming til við það, er landssjóður 

; legði til.

S i g u r ð u r  M e h t e ð : Jeg verð að gjöra

grein fyrir mínum skilningi á þessu atriði. 

Jeg bef skilið það á sama hátt, sem fleiri 

aðrir þingmenn, að þegar landssjóðurinn 

legði til 1000 kr., þá ætti helmingurinn, 

eða 500 kr., að koma úr annari á tt ; jeg

skil orðin: «á móts við» hjer, eins og

það stæði: »í samanburði við■», og þess

vegna, að úr annari átt ætti að koma til-

lag, sem væri helmingur í samanburði við 

það, sem landssjóður veitti. jþað getur vel 

verið, að það mætti líka eptir málinu skilja 

það hins vegar, en þá er orðaskipunin ó- 

glögg, og setningin yrði þá undirorpin t,vö- 

faldri útleggingu, en það er ekki heppilegt. 

En næst liggur að taka: «á móts við» sama 

sem: «í samanburði við«, og skilja svo, að 

landssjóður ætti að veita 4000 kr., en 2000 

kr. ættu þá að koma úr annati átt.

F r n m s ö g u m a ð u r :  Jeg skil ekki, hvern-

ig þetta er fram kornið; mjer tinnst skiln- 

í ingurinn liggja svo beint við, að jeg get 

ekki og hef aldiei skilið það öðruvísi. í 

j fjárlögunum 1879 og 1880 stendur alveg 

; sama ákvörðunin um kvennaskólana: «Með 

því skilyrði, að hlutaðeigandi amtsráð, sýslu- 

í nefndir og bæjarstjórnir veiti fyrir sitt leyti 

i að minnsta kosti helming fjár á móts við þá 

f upphæð, sem veitt er úr landssjóði». Hjer 

er alveg sama skilyrði sett og með sömu 

orðum, og í stjórnarfrumvarpinu er skilyrði 

það, sem sett er um barnaskólana, alveg 

eins, og jeg skil það ekki öðruvísi, en 

jeg bef sagt, og hef ekki frá fyrsta skilið 

það öðruvísi. £>að væri annars æskilegt að 

vita, hvern skilning hiun hæstvirti lands- 

höfðingi legði í þetta, og ef honurn og 

þingmönnum þætti athugasemdin óljóslega 

; orðuð, þá væri kannske heppilegast, að þess-

■ ari umræðu væri frestað.

I . a n d s h ö f ð i n g i : Jeg treysti mjer að

i vísu okki til að skera úr þessum málfræðis-
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lega ágreiningi milli hinna háttvirtu þing- 

manna, en jeg skal geta þess, að jeg að svo 

stöddu, ef þessi liður 13. greinarinnar verð- 

ur samþykktur, eins og hann nú er orðaður, 

álít mjer nægilega heimilt, að veita styrk úr 

landssjóði tvöfaldan við það tillag, sem 

kemur annars staðar að. það er að segja, 

að sá styrknr, sem hlotaðeigandi skóli fær 

frá öðrum, sje ekki minni, en nemur helm- 

ingnum af styrk úr landssjóði.

M t t g n ú s  S l e p h e n s e n : Úr því jeg heyri,

að einnig hinn hæstvirti laudshöfðingi 

skilur þess athugasemd við 13. gr. B. V. c 

á sama hátt sem framsögumaður, þá vil jeg 

sem formaður nefndarinnar og í nafni meiri 

hluta hennar leyfa mjer að beiðast þess, 

að þetta frumvarp til fjárlaga fyrir árin 

1882 og 1883 verði tekið út af dagsskrá, 

til þess að þessi athugasemd verði orðuð 

öðruvísi, og samkvæmt því, sem meiri hluti 

nefndarinnar ætlaðist til.

L a n d s h ö ð i n g i : Jeg skal leyfa mjer að 

vekja athygli hinnar háttvirtu deildar á því, 

að tíminn er nú orðinn naumur, og að 

vafasamt er, hvort tími verður til að útkljá 

Qárlögin, ef farið verður nú að fresta þess- 

ari umræðu, því það er sjálfsagt, að ein 

umræða þarf enn að verða í neðri deild, og að 

minnsta kosti ekki ómögulegt, að þau komi 

aptur tilþessarar deildar. En jeg skal geta 

þess, að jeg er fús á, að bera þessar skýr- 

ingar deildarinnar á þessari athugasemd, 

sem hjer ræðir um í fjárlögunum, upp í 

neðri deildinni, og álít jeg það betra, en að 

fara nú að fresta þessari umræðu hjer í 

deildinni.

F o r s e i i :  Eins og hinn hæstvirti lands- 

höfðingi tók fram, er tíroinn orðinn mjög 

naumur, og vil jeg því ekki, upp á mitt 

eindæmi, taka málið út af dagskrá; en jeg 

hef ekkert á móti því, að bera það undir 

atkvæði deildarinnar, hvort málinu skuli 

fresta

P j e t u r  P j e t u r s s o n : Jeg vildi að eins

leyfa mjer að spyrja hinn háttvirta forseta, 

hvort það sje eiginlega skilningur á lögun- 

um, sem nú liggur fyrir? Jeg fyrir mitt

leyti álít, að nú sje að eins til umræðu 

breytingaratkvæðið við fjárlögin og síðan 

fjáilögin sjálf.

F o r t e i i : Ef þingmenn álíta, að ein-

hver ákvörðun, sem sett hefur verið inn í 

frumvarpið, sje misskilningi undirorpin, þá 

álít jeg rjett að gefa mönnum tækifæri á, 

að leiðrjetta þennan misskilning.

L a n d s h ö f ð i n g i :  Væri ekki nægilegt að 

fresta málinu til kvelds ?

I'orseti: Jeg hef ekkert á móti því, að 

halda kveldfund, en jeg get ekki komið því 

við fyr en kl. 8. Jeg skal þá leyfa mjer 

að ákveða fund í kveld kl. 8, og láta þá 

taka fjárlögin aptur til umræðu.

Var umræðunni síðan frestað.

Á 43. fundi efri þingdeildarinnar var

3. umræðu um fjárlagafrumvarpið haldið á- 

fram, og var þá komið fram frá meiri hluta 

nefndarinnar svo Iátandi

Br ey t i nga r a t kvæð i :

Við 13. gr. B. V. Athugasemdin innanstryks 

við staflið b og c orðist þannig:

• Styrkur eptir staflið b og c veitist 

með þvf skilyrði, að skólar þessir njóti 

einnig annars tillags, er eigi sje minna 

en styrkurinn úr landssjóði*.

M a g n ú t  S t e p h e n s e n :  Jeg skal að eins

leyfa mjer að taka það fram, að breytingar- 

atkvæði meiri hluta nefndarinnar miðar 

einungis til þess, að gjöra það Ijóst, hver 

skilningur hann ætlaðist til að lægi í at- 

bugasemdinni innanstryks við stafiið b og c 

undir 13. gr. B. V., en ekki til þess, að 

koma með neina nýja ákvörðun. Mjer 

skilsi meiningin f athugasemdinni vera sú, 

að þegar skóla á að stofna eða skóli er 

stofnaður, og menn sækja um styrk úr 

landssjóði til að koma honum á stofn eða 

til að geta haldið bonum áfram, ef hann 

þegar er stofnaður, þá má þessi styrkur úr 

landssjóði ekki vera meiri en helmingur 

al l s kostnaðar til skólans, og verður þá

18
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hinn helmingurinn að kotna annarstaðar

frá. J>etta get jeg heldur ekki álitið óað-

gengilegt fyrir skólana, því ef þeir, sem 

ætla að stofna skóla og halda honum áfram, 

ekki vilja leggja fram helminginn af kostn- 

aðinum, þá er auðsjeð, að þeim er engin 

alvara með, hvorki að stofna skólann eða 

halda honum áfram. par sem ekki eru

fleiri slíkir skólar stofnaðir mjer vitanlega

en í hæsta lagi tveir og ekki heldur margir 

eru ráðgjörðir, þá ætla jeg, að upphæð sú, 

sem þessum skólum er ætluð í fjárlögunum, 

sje nægileg á fjárhagstímabilinu 1882—1883. 

Skal jeg svo ekki fara fleirum orðum um 

málið.

F r a m s u g u m a ð u r :  Jeg ætla mjer ekki

að fara langt út í málið, þar sem meiri 

hluti nefndarinnar hefur skilið athugasemd- 

ina eins og hann hefur gjört, og ber fram 

breytingaratkvæði sitt, með þeim fyrirvara, 

að bjer sje að eins um Ijósari orðun að 

ræða, en ekki um nein nýmæli. Jeg og 

annar nefndarmaður, eptir því sem jeg má 

fullyrða, er nú annarar skoðunar, en hinn 

háttvirti meiri hluti. Jeg er uppástungu- 

mönnum samdóma um það, að það er að- 

gengilegt fyrir skólana að fá þann styrk, 

sem þeir vilja veita, en á hinn bóginn í- 

mynda jeg mjer, að barnaskólar þyrftu að 

fá eins mikinn fjárstyrk eins og kvenna- 

skólarnir fá, og á því hefur meiri hlutinn 

ekki gjört neina breytingu frá því, sem 

áður befur verið veitt þeim viðvíkjandi; en 

um þá er beinlínis tekið fram í nefndar- 

álitinu, að þeir skuli fá sama styrk og 

áður. Jeg álít, að bamaskólar, að minusta 

kosti meðan þeir eru ungir og eru að komast á 

gaug og miklu þarf að kosta til búsagjörðar 

og annars kostnaðar með fyrstu, þurfl að fá 

talsvert meiri styrk, en þeir fá eptir breyt- 

ingaratkvæðinu.

f>ví næst bar forseti frumvarpið og 

breytingaratkvæðin undir atkvæði, og varþá:

Breyting meiri hluta nefndarinnar við 

13. gr. B. V. felld með 5 atkvæðum á I 

móti 5. I

Breyting nefndarinnar við 19. grein 

samþykkt í einu hljóði.

Orðabrevting nefndarinnar: «búnaðar-

skóla» breytist í: «á búnaðarskó!um» sam-

þykkt án atkvæða.

Frumvarpið sjálft, þannig breytt, var 

samþykkt í einu hljóði, og kvað forseti það 

mundu verða sent neðri deildinni aptur.

EIN UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 62. fundi, 24. ágúst. 

Frumvarpið, eins og það var sainþykkt 

við 3. umræðu í efri þingdeildinni, sjá I. 

521—528.

B r e y t i n g a r u p p ú s t u n g u r  

við frumvaip til ijárlaga fyrir árin 1882 og 

1883, eins og það var samþykkt við þriðju 

umræðu í efri deild alþingis.

1. Við 10. gr. C. 4:

Nefndin: Orðin: «með helmingi* og

«en hinum helmingnum . . . 

í fjárlögunum 1880 og 1881» 

falli burt.

2. Við 10. gr. C. 10.:

Friðrik Stefánsson og Jón Jónsson:

«Til þess að gefa út «Lovsamling for 

Island» 1660 kr.». f>essi liður falli 

burt, og verður þá 11. liður 10. 

liður.

3. Við 10. gr. C.:

Eiríkur Briem, forvarður Kjerulf, Ólaf- 

ur Pálsson, Guðmundur Einarsson, 

Lárus Blöndal:

Viðaukatillaga:

Á eptir 10. gr. C. 11. bætist:

«12. Til jarðabóta á jörðum landssjóðs- 

ins 10,000 kr. Jarðabætur þessar 

skulu gjörðar að fyrirsögn og undir 

umsjón búfræðings, og endurgjaldi 

ábúendur fjeð með 6°/o árlega í 

vexti og afborgun á 28 árum.

4. Við 11. gr. 1:

Nefndin: kr. kr. a. kr. a.

í  staðinn fyrir: 39342 39496 67 78838 67 

komi: 37726 37726 » 75452 »
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Við 11. gr.:

Nefndin: Milli 1. og 2. bætist. við 

nýr töluliður:

2. fóknun eitt skipti fyrir alls

öll til 5 eldri lækna, 

með því skilyrði, að 

þeir hætti öllum lanna- 

auka-beiðslum sínum síð- 

an (ntanstryks) . . . 3000 kr.

Stafliður 2. verði staflið- 

ur 3. og uppbæð grein- 

arinnar breytist þessu 

samkvæmt.

V ið l l .  gr.2:

a. Friðrik Stefánsson, Jón Jónsson, 

pórarinn Böðvarsson, porlákur Gnð- 

mundsson, forkell Bjarnasou, J>or- 

varður Kjerulf:

í stað: 2248 — 2248 — 4496 

komi: 2548 — 2548 — 5096, 

þar á raeðal 300 kr. hvort árið til 

sjúkrahúss í Siglufjarðar- læknisum- 

dæmi (10. læknishjeraði).

b. Fiiðrik Stefánsson og Jón Jónsson : 

Viðaukatillaga við næstu breytingar- 

tillögu á undan:

Eptir «(10. læknishjeraði)» komi: 

«I>essi fjárveíti ng er bundin því 

skilyrði, að hnsið verði byggt af 

innbúum læknishjeraðsins á fjár- 

hagstímabilinu og án kostnaðar 

fyrir landssjóð».

Við 13. gr. A. a.:

f>órarinn Böðvarsson, Eiríkur Kúld, 

Halldór Kr. Friðriksson, Magnús An- 

drjesson, Lárus Blöndal, Guðmundur 

Einarsson. pórður Magnússon, Egill 

Egilsson:

Fyrir: «8032 kr.» komi: «8432 kr.»

Við 13. gr. B. I. a .:

Jón Jónsson:

Fyrir: «10,316 — 10,316» 

komi: «9,916 — 9,916».

Nefndin : Á eptir 19. gr. bætist inn

ný grein svo hljóðandi:

20. gr.

Allar þær Qárveitingar, er eigi eru á-

kveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, 

í tilskipunum, konungsúrskurðum, eða 

öðrum gildandi ákvörðunum, samkvæmt 

25. gr stjórnarskrárinnar, gilda einungis 

fyrir fjárhagstímabilið. Landsstjórn- 

inni er skylt að við hafa sparnað allan 

við embættismanna?kipti og í öðrum 

þess konar tilfellum 

10. Við eptirmála Qárlaganna :

a. Nefndin : í staðinn fyrir : «tilstofn- 

unar búnaðarskóla» komi: «til að 

stofna 2 búnaðarskóla í suður- og 

vesturumdæminu og 2 búnaðar- 

skóla í norður- og austurumdæminu*.

b. Friðrik Stefánsson og Jón Jónsson: 

Við eptirmála fjárlaganna bætist 

þessi ákvörðun:

«Lán úr viðlagasjóði má eptirleiðis 

veita einstökum mönnum gegn 

ttyggu jarðarveði og 6°/0 leigu og 

afborgun í 28 ár. Til að fullnægja 

slíkum lánbeiðslum má verja með- 

al annars 100,000 kr. af innstæðu- 

fje og ríkisskuldabrjefum viðlaga- 

sjóðsi ns».

F r t i m s ö g u m a ð u r  ( A r r J j ó t u r  Ö l a f s s o n ): 

Við þetta frumvarp eru nú enn komnar fram 

nokkrar breytingartillögur. Fyrst er breyting- 

artillaga við 10. gr. C. 4. frá nefndinni, að 

orðin «með helmingi» og «en hinum helm- 

ingnum» o, s. frv. «í fjárlögunum 1880 og 

1881« falli burtu. f>essi breytingartilJaga 

efri deildarinnar er fólgin í tvennu; fyrst það, 

að bætt er inn í «og bæjarstjórna», og bitt 

er, að helmingi fjátins skuli úthluta milli amts- 

ráða og búnaðarfjelaga. Að vísu befur fjár- 

laganefndin í neðri deildinni baldið við sína 

fyrri uppástungu, að rjettara væri, að öllu 

fjenu væri úthlutað millí sýslunofndanna, en 

ekki milli amtsráða og búnaðarfjelaga að 

helmingi, en þó að svo sje. þá vill nefndin 

ekki gjöra það að kappsmáIi,og heldur hliðra 

til, en að þetta verði málinu til fyrirstöðu. 

og því sýnist mjer, með því að þetta er í 

fyrsta sinn, sem sýslunefndir eiga að ganga í 

stað amtsráða og búnaðarfjelaga, að það sje 

oðlilegast og gætilegast, að úthluta fjenu eins

18*
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og efri deildin hefur til tekið, með því og að 

amtsráðin og búnaðarfjelcgin fá eins tnikið og 

áður, með því að fjárveitingin hefur verið færð 

upp um helming eða 10,000 kr. Jeg er 

heldur hlynntur þessari breytingartillögu efri 

deildarinnar, ogjegtekþað fram, að í nefnd- 

inni var jafnan nokkur ágreiningur am þetta 

atriði,en nefndin hefur álitið það skyldu sína 

að laga sig að nokkru eptir efri deildinni, því 

að efri deildin hefur tekið svo mikið tillit til 

atkvæða neðri deildarinnar, og því vill nefnd- 

in ekki hindra, að efri deildin geti samþykkt 

það, svo til sameinaðs þings þurfi ekki að 

koma. pá er næst viðaukatillaga 5 þing- 

manna við 10. gr. C- 11.,um að 12. tölul. 

bætist við. þessi breytingartillaga er að efn- 

inu til sama, sem áður var tekið fram í ept- 

irmála fjárlagafrumvarpsins i neðri deildinni, 

nema hvað þetta er hjer betur tekið fram, 

og nefndin hefur ekkert á móti þessu að öðru 

leyti en því, að það er hjer tekið upp í fjár- 

lög sem fjárveiting, þar sem það er í sjálfu 

sjer bara lán úr viðlagasjóði. Viðlagasjóður 

kemur ekki landssjóðnum eða rjettara sagt 

fjárlögunum við, nema hvað vexti hans snertir 

í 4. gr., og veðskuldabrjefin koma eigi frem- 

ur fjárlögunum við, en lánin sjálf. Jeg verð 

því vegna þessarar lögunar breytingartillög- 

unnar að vera henni mótfallinn. Jeg álft hún 

geti ekki komið til atkvæða sakir þessa skapgalla, 

Hjer á það við, sem orðið er svo almenntað 

segja hjer í deildinni, að tilgangurinn er 

góður. En tilgangurina næst, þótt breyt- 

ingaratkvæði þetta verði fellt hjer. Lánið fæst 

hjá landshöfðingja, og það því fremur sem á 

síðasta þingi var ákveðið, að landssjóðurinn 

skyldi endurgjalda jarðabætur á þjóðjörðunum 

að helmingi. En það lán, sem maður fær, 

hlýtur að verða borgað aptur, og jeg held, 

að lánið fáist handa þjóðjörðunum gegn gildu 

og varanlegu veði og vöxtum í 28 ár. f>á 

koma breytingartillögur við ll. 'g r . Jeg vil 

fyrst minnast þess, að fyrri töluliðurinn er 

færður upp í efri deildinni úr 37,726 kr. 

upp f 39,342. f>essi breytingaruppástunga 

kom fram í neðri deildinni og var felld, ,og 

jeg skal geta þess, að nefndin í efri

deildinni tók ekki þessa breytingarupp- 

ástungu upp, og hún gekk fram í efri 

deildinni að eins með 1 atkvæðismun. Breyt- 

ingaruppástungan er ekki kominn frá nein- 

um þingmanni í efri deildinni, og því síður 

í neðri deildinni, heldur að eins frá hinum 

hæstvirta landshöfðingja. I>að hefur nú 

verið tekið fram, að læknar þessir hefðu eng- 

an löglegan rjett til launabótar, og fjárlaga- 

njefndin, og jog held einnig deildin sjálf, 

hefur gjört þá setningu gildandi, að ekki 

skyldi veita fje í þessu efni yfir lög fram,

nema sjerstök sanngirnisástæða sje til

þess, og þess vegna einnig að veita ekki 

fje yfir lög fram, þátt nokkur sanngirnis- 

ástæða mæli með því. Nefndin befur eigi 

sjeð, að neinar sjerstakar sanngiraisástæður 

bafi komið hjer fram; sú eina ástæða, er 

komið hefur, er það, að þessir 5 læknar 

hafi gjörzt læknar í von um, að fá sfðar 

launahækkun, svo laun þeirra gæti náð 

2400 kr. £>etta er byggt á frumvarpinu

sæla frá ríkisdeginum 1862—63 og dönsk- 

um lögum 26. marz 1870. En jeg skal geta þess, 

hvað hið danska lagaboð snertir, sem til- 

tekur launaukann, að það lagaboð er aftekið 

fyrir löngu, og ekkert hefur verið sett í 

staðinn. Nefndin hefur því ráðið til þess, 

að deildin væri sjálfri sjer samkvæm, og 

fylgdi meginreglu sinni, að veita ekki fje 

fyrir lög fram, nema sjerstakar sanngirnis- 

ástæður mæli með því, og hefur því lagt 

það til, að færa 1. tölul. 11. gr. niður, en 

aptur á móti ráðið til, að sú breytingartil- 

laga væri tekin upp milli 1. og 2. tölul.,

að þessir 5 læknar fengju þóknun, 3000 kr., 

i eitt skipti fyrir öll, með því skilyrði að 

hætta öllum launaukabeiðslum. f>essu Qe 

skiptir landshöfðingi milli þeirra, en þeir 

eiga að lýsa yfir því, að þeir ekki skuli 

ómaka Qárveitingarvaldið optar með laun- 

aukabeiðslum. Jeg vil mæ'Ia með þvf, að 

deildin fallist á þessa tillögu, því að með 

henni er það unnið, að þingið verður þá
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framvegis laust við meðferð þessara launa- 

bótamála, sem eru ógeðfelld fyrir þingið og 

eyða nm of tíma þess frá öðrum málum 

þeim, er landi og lýð eru til heilla. |>á er 

enn viðaukatillaga 6 þingmanna við 2. tölu- 

lið, um 300 kr. til sjúkrahúss í SigluQarð- 

arlæknisumdæmi. pessi breytingartillaga 

er skyld mjer, sem þingmanni Eyfirðinga, 

og þó enn meir þingmönnum Skagfirðinga. 

Jeg er þessari breytingartillögu samdóma að 

efninu til, en hvað lögunina snertir, þá kann 

jeg ekki við að veita þetta fje, því ekkert 

sjúkrahús er enn til í Siglufjarðarumdæmi. 

f>að er meiri þörf á spitala á Eskifirði og á Seyðis- 

firði ená Siglufirði. En hinn háttvirti 2.þingmað- 

ur Suður-Múlasýslu man, að hann kom fram 

með í fjárlaganefndinni þá tillögu, að veitt 

yrði fje til að stofna sjúkrahús á Eskifirði, 

en nefndinni þótti ekki ráðlegt að veita Qeð, 

fyr en búið væri að stofna húsið. |>annig 

var farið að, bæði við stofnun sjúkrahússins 

í Reykjavík og á Akureyri, en þegar búið 

er að stofna sjúkrahúsið, þá fæstlíka fjeð.

|>á kemur næst hin mikla og athuga- 

verða 13. gr. |>ar eru 2 uppvakin breyting- 

aratkvæði, fyrst við A. a 13. greinar, að 

bækka iaun biskupsins um 400 kr. Breyt- 

ingaratkvæði þetta er svo hógvært, að það 

er ekki getið um, að það eigi að vera nema 

fyrir annað árið, en hvort árið, getur enginn 

vitað; þó er líklegt, að það eigi að vera 

fyrra árið. af því að uppástungumennirnir 

hafi haldið, að viðkomandi þyrfti þess ekki 

lengur með. Jeg álít. að breytingaruppá- 

stungan geti ekki komið til atkvæða, nema 

uppástungumennirnir taki fram, að bún eigi 

að eins að gilda fyrir annað árið á fjár- 

hagstímabilinu; en helzt hefðu þeir ekki átt 

að ómaka deildina með þessu harðfylgi sínu. 

f>ví næst er breytingaratkvæði við sömu 

grein, B. 1. a., frá 2. þingmanni Skagfirð- 

inga, sem er jafnýtinn og harðfylginn sem 

hinir. Breytingartillaga þessi er um laun 

handa forstöðumanni prestaskólans. Jeg vil

ekki heldur vera á móti þessu að efninu 

til, þvf að nefndin í neðri deildinni stakk 

líka upp á þessu, en jeg tek það fram, að 

jeg er beinlínis á móti þvi, eins og nú er 

komið. J>ingið hefur f þessu atriði tekið til 

greina frumvarpið frá 1862—63, og í því er 

beinlínis stungið upp á, að forstöðumaður 

prestaskólans skuli þrisvar fá launaviðauka, og 

í hinu sama frumvarpi er stungið upp á, að 

biskupinn fái tvisvar sinnum launaviðauka. 

þessi er munurinn á forstöðumanni prestaskól- 

ans og biskupnum. En mcð þvf að þingið 

hefur tekið til greina þetta frumvarp, þá 

verður það einnig að taka það til greina i 

þessu atriði. Jeg verð því einnig að vera 

á móti þessari breytingartillögu.

I>á er siðast breytingartillaga nefndar- 

innar, að 20. gr. sje færð inn í frumvarpið 

aptur. Jeg játa, að þessi grein œ t t i  e k k i  a ð  

p u r f a  að standa í fjárlögunum, en eins og 

tekið svar fram í ástæðunum fyrir grein 

þessari í nefndarálitinu, þá álít jeg nú, að 

hún eigi að standa í fjárlögunum, þvi hún 

er svar frá löggefandi þingi til hins parts 

löggjafarvaldsins, sem hefur sagt í athuga- 

semdum við frumvarp sitt ásamt mörgu 

öðru óþægilegu, að hún áliti svo, sem eptir- 

laun væru veitt «æfilangt>, ef þingið gleymdi 

að taka fram, að fjárveitingin væri að eins 

fyrir fjárhagstímabilið. Jeg vil þvi mæla 

með, að þessi grein verði tekin inn aptur, 

iþvf að hún er svar upp á 14. grein stjórn- 

arfrumvarpsins. Mjer finnst, að þingið geti 

okki svarað minna en þessari hálfmeinlausu 

grein ýmsum óþægilegum athugasemdum, 

sem eru í stjórnarfrumvarpinu, eins og hinn 

háttvirti þingmaður Borgfirðinga hefur mak- 

lega tekið fram, Við eptirmála fjárlaganna 

hefur nefndin einnig komið fram með breyt- 

ingartillögu, vegna þess að í frumvarpi efri 

deildarinnar er búnaðarskólafjölgunin ótil- 

tekin, og þar er að eins ákveðið, að viðlaga- 

sjóður veiti lánið til stofnunar á búnaðar- 

skólum. f>eir geta því verið 20 og einnig
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eigi nema tveir, en nefndin hefur ákveðið, 

að lána skyldi handa tveiraur búnaðarskól- 

um norðan og austan, og 2 sunnan og vest- 

an, en eigi fleirum. |>að getur líka verið, 

að eigi verði stofnaður nema einn búr.aðar- 

skóli í suður- og vesturumdæminu, en þeir 

mega ekki vera fleiri en fjórir alls.

Jön Jfimson: Við 2. umræðu fjárlag- 

anna bjer í deildinni kom jeg fram með

3 breytingartillögur, en jeg gat ekki fengið 

deildina til að fallast á neina af þeim. En 

þegar fjárlögin koma upp í efii deildina, þá 

er það eptirtektavert, að hinir konungkjörnu 

þingmenn tóku eina af þessum tillögum til 

greina og felldu úr Qárlögunum veitinguna 

handa kennaranum við læknaskólann fyrir 

kennslu á yfirsetukvennafræði. Nú hef jeg 

leyft mjer að taka upp aðra af þeim tillög- 

nm mínum, sem fjeílu við 3. umræðu fjár- 

laganna í þossari deild, og það er breyting- 

artillaga mín um, að felldur verði styrkur- 

inn til að gefa út enn eitt bindi af laga- 

safni fyiir ísland. og vona jeg, að þingmenn 

sjái, að engin skynsöm ástæða geti verið 

til að prenta upp aptur hin sömu lög og 

búið er að prcnta einu sinni áður á kostnað 

landsins, og einungis til þess að fá útlegging 

af þeim á dönsku prentaða með. f>á hef 

jeg ásamt fleiri þingmönnum komið fram 

með breytingartillögu um, að veita 300 kr. 

til sjúkrahúss á Siglufirði, og kvaðst fram- 

sögumaður vera henni samdóma að efninu 

til, og vona jeg, að hann geti oiðið henni 

íullkoinlega samþykkur, þegar hann sjer við- 

aukafillögu þá, sem við þingmenn Skagfirð- 

inga höfum nú látið prenta, og sem koma 

mun bráðum hjer inn á fundinn, um að 

fjárveitingin skuli bundin því skilyrði, að 

húsið verði byggt af innbúum læknishjeraðs- 

ins á fjárhagstímabilinu og án kostnaðar 

fyrir landssjóð. f>á hef jeg leyft mjer að 

stinga upp á, að launabótin handa forstöðu- 

manni prestaskólans verði felld. Framsögu- 

maður segir, að heimild sje fyrir þessari

launabót í frumvarpi stjórnarinnar, sem lagt 

var fyrir ríkisdaginn 1862—63, en þetta 

frumvarp náði ekki fram að ganga á hinum 

danska ríkisdegi og getur því varla verið 

bindandi fyrir alþingi íslendinga, og getur 

alþingi varla verið þekkt fyrir að veita þess- 

um manni launaviðbót, þegar það er búið 

að fella launabótina handa biskupinum. I>á 

vill framsögumaður veita læknum launavið- 

bót, þó með þvi skilyrði að þeir biðji ekki 

um neina launaviðbót framar. I>að er ekki 

hætt við því, að þeir gjöri það, þegar yfir- 

dómurinn hefur neitað þeim um hana, jeg 

verð því að vera á móti þessari fjárveiting, 

sem yfirdómurinn hefur sýnt að þeir hafa 

enga kröfu til. En jeg hef svo mikla sóma- 

tilfinningu, að ef læknunum verður veitt 

þessi launaviðbót og ef breytingartillaga mín 

um að fella launabótina handa forstöðu- 

manni prestaskólans ekki nær fram aðganga, 

þá mun jeg varla greiða atkvæði á móti 

launaviðbót biskups, sem styðst alveg við 

hinar sömu ástæður og launaviðbót forstöðu- 

manns prestaskólans, og sem ekki kemur í 

bága við neinn yfirrjettardóm, eins og launa- 

bótin handa læknunum. J>á kemnr breyting- 

artillagan um 100,000 kr. lán úr landssjóði 

handa einstökum mönnum. Hún er sprott- 

in af því, að 2 frumvörp um lánsstofnanir, 

sem legið hafa fyrir þessu þingi, hafa fallið. 

Mjer þætti slæmt, efalls enginn árangur yrði af 

hinum mörgu snjöllu ræðum, sem haldnar hafa 

vetið um þörfina á að bæta úr pen- 

ingaeklunni hjei á landi, og að hjálpa ein- 

stökum mönnum um lán til jarðabóta og 

annara þarflegra fyrirtækja, og virðist liggja 

næst að taka nokkuð af því fje viðlagasjóðs- 

ins, sem nú er ávaxtað hjá Ðönum, og lána 

það út hjer gegn tryggu veði með 6°/0 í 28 

ár, sem ekki mundi verða lántakendum mjög 

þungbært, en þó fnllt eins gott fyrir lands- 

sjóðinn.

V a r a f o m e t i :  |>ar sem hinn báttvirti

framsögumaður tók fram, að nokkur ágrein-
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ingur hefði orðið í nefndinni um 10. gr. C.

4, þá þekki jeg ekki þennan ágreining. Jeg 

veit ekki betur en nefndin öll, að honum 

sjálfum undanteknum, bafi viljað halda 

þes3u. Hann sagði, að það væri eðlilegt 

og gætilegt að láta amtsráðin úthluta helm- 

ing fjársins, en jeg get ekki sjeð, að það 

sje eðlilegt; það er engin vissa fyrir, að 

nokkur maður eða nokkurt ráð verji betur 

þessu fje landinu í hag, en einmitt sýslu- 

nefndirnar sjálfar. Jeg get heldur ekki sjeð, 

að það sje ógætilegt, því jeg held fjenu sje 

allt eins vel borgið í höndum sýslunefndar- 

innar. Viðvíkjandi 13. gr. A. a., þá veit 

jeg, að þeir þingmenn, sem undir það skrif- 

uðu, hafa meint bæði árin, enda stóð svo í 

handritinu upphaflega. Hvað samlagning- 

una snertir, þá er hún ekki útfærð fyr en 

öll greinin er lögð saman, enda er það ekki 

gjört hjá framsögumanninum sjálfum. Jeg 

lýsi því yfir, að þeir þingmenn, sem undir 

þetta breytingaratkvæði hafa skrifað, hafi 

meint bæði árin, og það meina víst allir 

þingmenn, sem greiða atkvæði með uppá- 

stungunni. Að öðru Ieyti skal jeg ekki inæla 

fram með henni, því að jeg vona, að hún 

mæli fram með sjer sjálf.

Framsögumaður: Jeg gat ekki vel fylgt 

ræðu hins háttvirta 2. þingmanns Skagfirð- 

inga viðvikjandi breytingartillögunni við 11. 

gr. tölul. 1.; en eptir því sem mjer skildist, bar 

hann framsögumanni á brýn mótsögn, er 

hann vildi ekki veita læknunum launaviðbót, 

ekki biskupinum, en aptur forstöðumannin- 

um, og sagði hann, að jeg hefði skírskotað 

til heimildar í frumvarpi stjórnarinnar, en 

jeg hef aldrei sagt, að fyrir því væri laga- 

heimild, heldur að úr því frumvarpið væri 

tekið til greina í nokkru, þá yrði það að 

vera tekið til greina í öðru. En nú er 

þegar búið að taka það til greina bæði við 

biskup, forstöðumann og fleiri áður í Qár- 

lögum. J>að er ljóslega tekið fram í frum- 

varpinu, að biskupinn átti að fá 2 launavið-

bætur, unz launin væru orðin 3200 rd., en 

forstöðumaður prestaskólans 3 launaviðbæt- 

ur, unz launin væru stigin úr 1600 rd. t-il 

2200 rd., þ. e. 200 rd. fyrir hverja 5 ára 

þjónustu. Úr því nú þingið hefur tekið 

frumvarpið til greina, þá verður það að 

gjöia það eins í þessu atriði. Hann sagði, 

að það væri mótsögn. að vera með því, að 

læknarnir fengju þóknun, því krafa þeirra, 

eptir því sem mjer heyrðist, væri ekki á 

neinu studd. Hún er einmitt studd á 3. 

gr. í þessu sama frumvarpi, því þar er gjört 

ráð fyrir, að þeir byrji með 600 rd. launum 

og fái 100 rd. viðbót fyrir hver 3 ár, unz 

laun þeirra sjeu orðin 1000 rd., en með 

læknalögunum 15. október j 1875 fellur 

frumvarpið alveg úr sögunni í þessu efni, 

með 2. málsgrein 3. greinar, því þar stend- 

ur, að því leyti sem læknar bafi, þ. e. sjeu 

búnir að fá, meiri laun, þá skuli þeir halda 

þeim. Læknarnir hafa því enga lagalega 

kröfu til þessarar fjárveitingar, og þó frum- 

varpið hefði verið lög, þá væri það fallið 

með 3. gr. læknalaganna. Jeg vona, að 

þingmenn, og jafnvel þingmaður Skagfirð- 

inga, sjái, að hjer er engin mótsögn, en 

hann verður að fyrirgefa, þótt jeg liti á 

málið í heild sinni, en ani ekki áfram án 

þess að líta hvorki til hægri nje vinstri, 

eins og sumir gjöra.

Grímvr Thomsen: Jeg skal leyfa mjer 

með fáum orðum að gjöra grein fyrir því, 

hversu jeg muni haga atkvæðum mínum í 

þessu máli. Jeg mun greiða atkvæði mitt 

með frumvarpinu, eins og það kemur frá 

hinni heiðruðu efri deild, og þó er eigi því 

að neita, að sum af breytingaratkvæðum, sem 

hjer hafa komið fram, eru til bóta. Jeg vil 

taka til dæmis breytingartillögu binua heiðr- 

uðu þingmanna Skagfirðinga, þar sem þeir 

fara fram á það, að bætt sje við eptirmála 

fjárlaganna þessari ákvörðun: «Lán úr við-

• lagasjóði má eptirleiðis veita einstökum

• mönnum gegn tryggu jarðarveði og 6°/c
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•leigu og afborgun í 28 ár. Til að fullnægja, 

•slíkum lánbeiðslum má verja meðal annars

• 100,000 kr. af innstæðufje og ríkisskulda-

• brjefura viðlagasjóðsins*. En þótt jeg álíti 

þessa breytingartilögu góða, eins og nú er 

ástatt, þar sem bæði frumvarp til laga um 

bauka og lánsstofnun hafa verið felld af þing- 

inu, og þóttjeg sjái, að með þessu móti geti 

landsmenn fengið bæði meira lán og með 

hagfelldara móti, en áður, þá þori jeg þó eigi 

að greiða atkvæði með þessari breytingar- 

tillögu, af því að jeg óttast naumleika tím- 

ans, scm eigi leyfir, að mál þetla sje tafið 

með breytingum. Hvað breytingartillögum 

hinnar heiðruðu nefndar viðvíkur, þá eru þær 

cngar svo áríðandi eða mikilsverðar, að það 

sje Ieggjandi í hættu fyrir þær, að fjárlögin 

eigi uái fram að gauga á þinginu. Viðvíkj- 

andi breytingai tillögu hinnar heiðruðu nefnd- 

ar við 10. gr. C. 4, var hinn háttvirti fram- 

sögumaður ncfndarinnar beldur eigi svo harð- 

ur á því, að hún næði fram að ganga. Hvað 

breytingarlillögu nefndarinnar við 11. gr. 

snertir, þá skal jeg leyfa mjer að vekja 

athygli manna á því, að þnð er mjög lítill 

munur á tillögum hinnar heiðruðu efri deildar 

og breytingartillögum nefndarinnar, að því 

er töluupphæðina snertir, því bin heiðraða 

efri deild hefur fært töluliðinn upp í 78,838, 

67 a. fyrir bæði árin til samans, en nefndin 

hefur fært þá upphæð niður í 75,452 kr. 

fyrir bæði árin, og verður mismunurinn þannig 

3386 kr.; en nú hefur hin heiðraða nefnd 

lagt það til, að auk þessara 75452 kr. væru 

veittar eitt skipti fyrir öll 3000 kr , og mis- 

muuurinn á tillögum hinnar heiðruðu efri 

deildar og hinnar heiðruðu nefndar verður 

þá loksins eigi nema einar 386 kr. 67. a., 

og þetta er of lítill meiningarmunur til þess, 

að tilvinnandi sje að tefja málið einungis 

vegna þess. |>ar sem hin heiðraða nefnd 

liefur viljað koma hinni 20. gr., sem efri 

deildin hefur fellt úr, aptur inn í fjárlögin, 

þá finnst mjer henni þar mikil vorkunn, 

þótt hún vilji svara hinum ýmsu óþægilegu 

athugasemdum stjórnarinnar með þessari 

grein. En greinin befur þó ekkert inni að

halda, sem eigi hefur verið tekið fram hjer 

á þinginu, og jeg held þetta verði eigi brýnt 

betur fyrir umboðsstjórninni, en búið er. Ef 

jeg greiði atkvæði mitt með nokkrum breyt- 

ingum við frumvarp þetta, þá mun jeg greiða 

atkvæði með þessari grein, en jeg álít, 

að tíminn leyfi yfir höfuð engar breytingar 

við frumvarpið. Viðvíkjandi eptirmála fjár- 

laganna tók hinn háttvirti framsögumaður 

það fram, að sú breytingartillaga, sem nefnd- 

in þar hefði gjört við frumvarpið, eins og 

það kom frá hinni heiðruðu efri deild, hefði 

að eins verið gjörð til þess, að eigi væri 

hætt við, að fleiri skólar yrðu stofnaðir, eu 

til var tekið í frumvarpinu. En það var 

einnig tilgangur hinnar heiðruðu efri dcild- 

ar, að veita eigi meira fje til stofnunar 

búnaðarskóla, en hún áliti að nægja mundi, 

það var alls eigi meining hennar, að ætla 

að fara að stofna neinn fjölda af búnaðar- 

skólum. Jeg mun því samkvæmt því, sem 

jeg nú hef tekið fram, gefa frumvarpi hinn- 

ar heiðruðu efri deildar, eins og það nú 

liggur fyrir, atkvæði mitt.

Framsögumaður: Jeg ætla að eins að

svara stuttlega hinum háttvirta þingmanni 

Borgfirðinga, að því er viðvíkur breytingar- 

tillögu nefndarinnar við 11. gr. Jeg játa 

fúslega, að munurinn milli frumvarpsins, 

eins og það kemur frá hinni heiðruðu efri 

deild, og tillögu nefndarinnar er eigi mikill, 

að því er tölurnar snertir, en það er engu 

að síður mikill munur að því leyti, að eptir 

frumvarpi efri deildarinnar er þeim veitt 

þetta eins og laun; þeir eru þannig settir

alveg inn á fjárlögin, eins og þeir hefðu

haft tilkall til þessarar (járveitingar lögum 

samkvæmt. Og þegar svo næsta þing ætlar 

að færa þessa tölu niður, þá segja þeir:

•Nei, jeg þakka; mjer var veitt þetta í 2 

ár ; ætlið þið strax að fara að taka það af 

mjer*. pað var þannig eigi töluupphæðin, 

sem kom nefndinni til þess að gjöra þetta 

breytingaratkvæði, heldur það, hversu og 

á hvern hátt fjeð var veitt. J>eir hætta

ekki fyr, en þeir árlega fá 2400 kr. í laun. 

Tveir af þessum 5 læknum hafa jörð, sem
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fylgir embættinu. Að minnsta kosti veit 

jeg, að bæði læknarnir í Suður-Múlasýslu og 

Eyjafirði hafa jarðir til umráða með tals- 

verðu afgjaldi, og það eru þd hlunnindi. Og 

þótt jeg álíti lækna þá menn, sem lausast- 

ir eru við öfundsýki, þá munu þeir þó koma 

og segja: *|>að er enginn jöfnuður, að jeg, 

sem þjóna jafnörðugu læknisumdæmi, sem 

J>ingeyjarsýsla er, skuli eigi fá nema einar 

1500 kr. í laun, en læknirinn á Akureyri 

2400 kr. og 200 kr. í afgjald af embættis- 

jörð sinoi að auk», o. s. frv. J>að getur 

líka vel verið, að auk þessarar viðbólar, 

kosti það þingið 1883 einar 1000 kr. að 

rífast um, hvort þeir skuli halda þessum 

launum framvegis. J>að er þetta rifrildi, 

sem jeg vil forðast. Jeg vil, að menn fái 

þó cinhvern tíma frið til þess að hugsa um 

einhver þarfari mál, en launalög, og hvort 

veita skuli laun eptir einhverju frumvarpi, 

samþykktu eða ósamþykktu. eða yfir launa- 

lög fram. Af þessu vil jcg takmarka þessa 

fjárveitingu við eitt ár, og jeg vona, að 

hinir heiðruðu uppástungumenn breytingar- 

tillögunnar gefi nefndinni óskert atkvæði 

sitt í því.

G r í m u r  T h t i m s e n :  Jeg skal leyfa mjer

að minnast með fáeinum orðum á skilyrði 

það, sem hin heiðraða nefnd hefur sett fyr- 

ir fjárveitingu þessari. J>essir 5 eldri lækn- 

ar eiga að fá þóknun eitt skipti fyrir öll, 

en með þvi skilvrði, að þeir hætti öllum 

launaaukabeiðslum sínum síðan. Mjer sýn- 

ist nú, að þetta skilyrði sje eigi formlegra 

en uppástunga nokkurra þingmanna um, að 

setja lán úr viðlagasjóði inn í 10.gr. fjárlag- 

anna. Með íjárlögum getur veitingarvaldið 

bannað umboðsstjórninni að veita fje nema 

með vissum skilyrðum, en með engum lög- 

um verður mönnum bannað að biðja um 

eitthvað. |>að er engan veginn meining mín, 

að snúa út úr orðurn hinnar heiðruðu nefndar, 

en jeg vildi að eins leyfa mjer að benda á, 

að skilyrði þetta er eigi vel formlegt. Hefði 

staðið: «|>óknun eitt skipti fyrir öll til 5 

eldri lækna», skyldi jeg hafa gefið því at- 

kvæði mitt, en eins og það er nú úr garði

i gjört, get jeg eigi greitt atkvæði með því.

| Jeg vil því leyfa mjer að stinga upp á því, 

að greidd sjeu atkvæði um þetta í tvennu 

lagi, þannig að fyrri liðurinn nái aptur 

að «með því skilyrði».

F r a m m g u m a ð u r : Jcg skal leyfa mjer

að svara hinum heiðraða þingmanni Borgfirð- 

inga nokkrum orðum Jeg fæ eigi sjeð, að 

þetta skilyrði sje öðruvísi lagað, en svo 

mörg skilyrði á eldri fjárlögum, t. d. fyrir 

fjárveitingum til kvennaskóla og barnaskóla. 

J>ar stendur, að þetta veitist með því skil- 

yrði, að svo og svo mikið sje lagt fram á 

móti, t. d. helmingur fjárins. Ef hinn hátt- 

virti þingmaður Borgfirðinga vill beita þess- 

ari athugasemd, sem er í því fólgin, að mað- 

ur geti bundið landstjórnina, en eigi þriðja 

mann, ef hann beitir þessari athugasemd 

við skilyrðið fyrir kvennaskólum og barna- 

skólum, þá kemur alveg sama fram, því þar 

verða amtsráðin og forstöðumenn skólanna 

þriðja persónan. Landshöfðingi segir: «|>ú 

getur fengið fjeð, ef amtsráðið og bæjar- 

stjórnin kemur með helmingá mótis er þetta 

þá ekki skilyrði við þriðja mann? Eins er 

þessu varið; landstjórnin hefur umráð yfir 

3000 kr. og segir við læknana: «Nú er búið 

að skipta þeini í sundur á milli ykkar, en 

þið fáið það ekki, nema þið gefið afsölubrjef 

fyrir því, að þið skulið ekki ómaka þingið 

eptirleiðis með launaaukabeiðslum*. J>að er 

þeim mun undarlegra, að hinn háttvirti þing- 

maður Borgfirðinga skuli koma fram með 

þetta, sem honum er manna kunnugast um, 

hversu orða skuli skilyrði, sem fara í sömu 

stefnu og þetta.

H a í l d ó r  F r i ð r i k s s o n :  Jeg skal ekki minn- 

ast mikið á breytingaratkvæðin, nema það eitt, 

sem snertir læknana. J>ar sem hjer er eigj 

um fullar 400 kr. að ræða, finnst mjer þær eigi 

svo mikils varðandi, að leggjandi sje á hættu 

fyrir þær, að fjárlögunum verði eigi lokið. 

| Hinn háttvirti framsögumaður gat þess, að 

! þeir mundu álíta þetta laun, sem þeir ættu að 

| halda eptirleiðis. f>að getnr verið, að þeim
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verði þetta, en þeir hafa enga meiri rjettarkröfu 

eptir eu áður. Jeg fyrir raitt leyti skal oú 

játa, að jeg álít vafasamt, hvort þoir hafa 

nokkra lagaheimild fyrir þessari kröfu, en 

þeir hafa sanngirniskröfu, því þeir fengu em- 

bættin með von frá stjórninni um, að þau 

raundu hækka síðar. En hjer er nú eigi 

verið að ræða um, að þetta gildi nema þessi 

tvö næstu ár, og jeg get ekki eins og hinn 

beiðraði framsögumaður verið bræddur við, 

að þeir komi siðar með sömu kröfu; jeg held 

það sje þá hægt fyrir þingið að segja nei. 

I>að er heldur alls eigi hætt við því, að þeir 

álíti, að þingið með þessu viðurkenni rjett 

þeirra til slíkra launa framvegis, því hefði 

svo verið, þá hefði átt að bæta þeim upp öll 

þau undanfarin ár, sem þeir hafa búið við 

þetta. En eptir umræðum hjer á þingi, og 

eptir dómi, sem fallið hefur í málinu, geta 

þeir eigi gjört sjer neina von um þetta fram- 

vegis. Ráði þingið 1883, hvað það gjörir í 

þessu. En mjer finnst engiu ásfæða til þess, 

að ætla að þingið 1883 verði svo meinlaust, 

að það leyfi þeim þessi laun eptirleiðis, þar 

sein þetta þing neitar ura laun, sera það 

veitti 1879. Embættisjarðirnar, sem einstaka 

læknir hefur, eru skilyrði, sem þeir einu sinni 

hafa hlotið, og það er alls eigi rjett að nota 

þessar jarðir til þess, að gylla með þeim 

ástæðumar íyrir, að taka af þeim launin, því 

þær eru þeim lögheimilaðar. (F r a m s ö g u m a ð u r : 

það rýrirsanngirnina). Nei öldingis ekki. f>ótt 

lækninn í J>ingeyjarsýslu skörti einhver 

hlunnindi, sem annar læknir hefur að lögum, 

þá er það engin ástæða fyrir bann að heimta 

sömu kjör. Jeg get ekki með neinu móti 

fellt mig við þetta skilyrði, sem þeir verða 

að undirgangast. Ef þeir eigi gefa skriflegt 

vottorð, þá fá þeir eigi fjeð út borgað. |>etta 

sjer þó binn báttvirti framsögumaður að er 

óviðkunnanlegt. Hefði einungis staðið: «í 

eitt skipti fyrir öll 3,000 kr.», þámundi jeg 

liafa uriað miklu betur við það. Skilyrðið, 

sem sett hefur verið við fjárveitingu til barna- 

og kvenna-skóla, er allt annars eðlis, en 

þetta skilyrði, sem læknunum er sett, því 

þeir eiga ekki að leggja neitt á móti. Og úr

því nú að hin heiðraða nefnd fór að veita 

þetta fje »í eitt skipti fyrir 01}», þá hefði hún 

eigi átt að láta það vera svona nápínulegt. 

Jeg veitekki, nema jeg hefði gjört breyting- 

aratkvæði við þetta, ef tíminn hefði leyft 

það, en það er nú eigi því að fagna. En 

mjer finnst, að úr því veiting þessi er að 

eins eitt skipti fyrir öll, þá hefði nefndin 

eigi átt að bjóða þeim minna, en það sem 

þeir hefðu að rjettu lagi átt að fá sem við- 

bót við laun sín I 2 ár.

Porlákur Guðmundsson: Jeg ætlaði

að minnast á skilyrði það, sem nefndin hef- 

ui sett við þetta fjárframlag til hinnaðeldri 

lækna; jeg er henni mjög þakklátur fyrir 

þetta skilyrði, og álít það öldungis nauð- 

synlegt, úr því þeim er að nokkru sinnt; 

en jeg álít, að hlutaðeigandi læknar þurfi 

ekkert afsalsbijef að gefa út, því að jafn- 

skjótt sem þeir hafa veitt þessari fjárupp- 

hæð móttöku, eptir sem hverjum þeirra 

getur að rjettri tiltölu borið, hafa þeir um 

leið skuldbundið sig til að hlýða þessu skil- 

yrði. Dómstólarnir hafa skorið úr því, að 

læknar þessir hafa enga rjettarkröfu til 

þessarar viðbótar. |>að er annars undar- 

legt, að vera að veita embættismönnum 

launaviöbót ofan í dómstólana, og sem þingið 

áður hefur neitað, og fyrir því er nauðsyn- 

legt, eins og hinn háttvirti framsögumaður 

sagði, að setja þetta skilyrði við, til þess 

eptirleiðis að koma í veg fyrir þrasum sama 

efni. Vjer verðum að hafa það hugfast,

að tími sá er dýrmætur, sem vjer sitjum

hjer á þingi, og jeg finn það glöggt nú, 

þegar jeg fer af þingi, að það verður Ijett 

í vasa þjóðarinnar, að vera að þrátta hjer 

um ómerkileg mál, sem geta kostað landið 

mörg hundruð krónur í tómum ræðu- 

höldum, en þarfaraál eru sett til baka. 

þjóðin á heimting á því af oss, að vjer 

eyðum ekki þessum dýrmæta tíma i þrátt- 

anir um smámuni og smámál, því síður að 

leggja út fje á móti lögum og dómi, heldur 

látum þau sitja á bakanum, en leggjum

alla krapta fram að starfa að stórmálunum, 

og þeim, sem þjóðinni eru mest áhugamál.
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Jeg er saroþykkur þessari breytingartillögu 

við eptirmála fjárlaganna. Prívatmenn ættu 

öldungis eins að fá lán ur viðlagasjóði gegn 

Iryggu jarðarveði, því livað verður þaifara 

við hann gjört? En mjer þykir fjárupp- 

bæðin of bá.

E i r í k v r  K ú l d : Jeg þarf ekki að fara

mörgum orðum um brevtingartillögu þá, 

spm rnitt nafn stendur undir ásamt 7 ann- 

ara háttvirtra þingmanna. Hinn háttvirti 

varaforseti hefur skýrt frá tilgangi hennar, 

og sömuleiðis leiðrjett þann misskilning, sem 

misprentun sú,sem á henni er, hefnr valdið, 

og vona jeg, að hin háttvirta deiJd leiðrjetti það 

hjásjerog taki ekki hart á því. f>að, sem kom 

mjer til að vera með þessum 400 kr„ var 

það, að jeg kann ekki við, að alþingi 1881 

fari eins og að leiðrjetta aðgjörðir stjórnar 

og þings 1879, sem hvortveggja hafa á- 

litið þessa veitingu rjetta. Jeg get eigi á- 

litið það samboðið og verðugt áliti þings- 

ins. Auk þess er bje/ utn lítilræði að gjöra, 

og allir þingmenn og allir íbúar landsins 

verða að álíta, að það komi niður á verðugan 

stað. Jeg hefði, ef til vill, greitt atkvæði 

með breytingum nefndarinnar á 11. gr. 

tölul. 1, ef húnhefði tekið ögn dýpra íárinni. 

en ji'g verð að vera binum háttvirtaþingmanni 

Keykvíkinga samdóma um það, að nefndin 

hefur skorið mjög naumt upp á nögl sína, 

þar sem hún eigi gat látið upphæð þá halda 

sjer, sem hin háttvirta efri deild hefur 

komið sjer saman um. Jeg kann eigi við 

þessa smámunasemi. Hinn háttvirti fiam- 

sögumaður kvaðst eigi vilja fjárveitingar 

fyrir lög fram, en þegar gildar sanngirnis- 

ástæður væru fyrir hendi, þá kvaðst liann 

vera fús að fara eptir þeitn. J>essu er jeg 

alveg samdóma, en hann gat eigi fundið 

hjer neinar sanngirnisástæður, en jeg get 

fundið þær talsverðar, sem mæla með þessu 

máli. Hinn háttvirti framsögumaður veið- 

ur að gæta þess, að það eru ekki margir 

læknar, sem hafa afgjaldslausar bújarðir. 

Jeg get t. d. nefut honum lækninn í Stykk- 

ishólmi; því læknisumdæmi fylgdi áður ein 

hin bezta jörðin þar vestra, en svo var

sú jörð tekin frá. f>að læknisumdæmi er 

eitt hið umfangsmesta, og þó var bætt við 

það stórum og erfiðum hrepp, án þess að 

læknirinn fengi nokkra launaviðbót fyrir 

það. f>ett-a kalla jeg sanngirnisástæður, 

sem mæli með launaviðbót. f>að var ein- 

hver háttvirtur þingmaður, sem vildi hrinda 

öllum sanngirnisástæðum, af því að dóm- 

sfólarnir hefðu eigi dæmt þeim launaviðbót, 

en jeg vil biðja hann að gæta þess, að 

málið hefur enn ekki gengið fyrir 3. dóm- 

stólinn, ekki fyrir hæstarjett, og það befur 

þó brugðið fyrir, að hæstirjettur hefur ekki 

aðhyllzt dóm yfirrjettarins, heldnr undirdóm- 

arans, og það yrði enginn hagur fvrir lands- 

sjóð, ef læknar hjeldu þessu máli til streitu 

og ynnu það svo fyrir hæstarjetti

Ef engar aðrar breytingar yrðu á 

frumvarpi þessu, eins og það er komið frá 

hinni háttvirtu efri deild, þá álít jeg mjög 

óheppilegt, að þetta eina atriði yrði til að 

breyta þeim, og kvnni að valda seinum úr- 

slitum þess.

J ó n  J ó m s o n : Ef jeg man rjett, voru

fjárlögin 24. ágúst 1879 á hjer um bil sama 

stigi, sem nú, og náðu þó fram að ganga 

á sameinuðu þingi 26. ágúst; en í ár er 

liægt að halda sameinað þing 27. ágúst; 

það er því engiti hætta við að breyta fjár- 

löguuum, og þjóðin getur heimtað það af 

oss, að vjer leggjum nokkuð á oss hina síð- 

ustu daga þingsins. Hinn háttvirti 1. þing- 

maður Árnesinga hjelt, að uppbæð sú, sem 

við höfum stungið upp á að yrði lánuð ein- 

stökum mönnum úr viðlagasjóði, væri of

mikil, en jeg vona, ef hann gætir betur að,

að hann sjái, að hún er eiginlega allt of 

lítil handa öllum landsbúum. Sjer í lagi 

ætti 100,000 kr. lán handa einslökum mönn- 

um um 28 ár ekkiaðvaxa þeimí augun.sem 

greiddu atkvæði með þvi, að landssjóður tæki 

á sig ábyrgð fyrir, að prívat-lánsfjelag borg- 

aði 4 Vs %  vpxti af 500,000 kr. og meiru 

um ótiltekið tímabil. f>að er misskilningur

hjá hinum háttvirta framsögumanni, ef hann 

heldur, að jeg hafi fundið ósamkvætnni í

því, hvernig hann kemur fram gagnvart
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læknlaununum og gagnvart launum forstöðu- | 

manns prestaskólans; en jeg sagði, að ósam- : 

kvæmni væri hjá nefndinni, að því er snert- 

ir læknalaunin af annari liálfu og bisknps- 

launÍD af binni bálfu. Jeg benti á það, i

að ef sanngirni mælti með, að fullnægja! 

vonum lækna um launaviðbót, væri einnig ■ 

sanngjarnt, að láta von biskups um launa- | 

viðbót rætast. Von hans styðst við veiting- | 

una á alþingi 1879, en vonir læknanna ó- 

nýttust alveg, þegar yíirdómurinn neitaði að 

taka kröfur þeirra til greina, þótt þær ef 

til vill hafi glæðzt dálítið, þegar 1. þing- 

maður Húnvetninga og 2. þingmaður Suð- 

ur-Múlasýslu voru kosnir á þing. Allir j 

þessir 5 hjeraðslæknar eru ungir menn, og | 

hafa eigi enn látið mjög mikið til sín taka j 

í framkvæmdum og starfi fyrir fósturjörðina, i 

en biskupinn er gatnall maður og hefur kom- | 

ið fram til mikils góðs, unniðlandinu frama I 

með' því að ávinna sjer doktors-nafnbót við | 

báskólann í Kaupmannahöfn og hefir samið j 

eða gefið út margar guðsorðabækur og eflt j 

með þeim trúarlíf vort hjei á landi. Einn ! 

hinn fyrsti bóndi, sem jeg átti tal við hjer j 

á landi, þá er jeg eptir 20 ára dvöl í Dan- ' 

mörku aptur kom hingað fyrir 15 árum síð-! 

an, spurði rnig, hvort jeg þekkti ekki guðs- ; 

orðabækur Pjeturs biskups, og síðan hef jeg j 

fundið þær alstaðar, þar spm jug hef ferð- | 

azt um sveitirnar, á hinum aumustu kotum I 

og á stórbæjum. Ef því nokkur embættis- j 

maður hefur sanngirniskröfu til launaviðbót- í 

ar, þá er það Pjetur biskup, og vilji deildin : 

endilega veita hjeraðslæknum og forstöðu- j 

manni prestaskólans þær þokkabætur, sem j 

þeim hafa verið ætlaðar, get jeg ekki verið ! 

á móti launabót biskupsins, en helzt felldi ! 

jeg allar þessar launabætur.

J ó n  Ó l a f s s o n :  Jeg vil benda mönnum j 

á. að það er mikill munur á, þótt nefndin ; 

rjeði eigi til að veita biskupnum Iaunaviðbót 

um daginn, en ráði til að veita læknunum ; 

þetta nú. Nefndin vill enn sem fyr ekki 

veita læknunum launahækkun, heldur þóknun i 

í eitt skipti fyrir öll, sumpart af því að þeir 

bjuggust við hærri launum, þá er þeir fengu

embætti sín, en alls ekki af því, að hun 

telji þá bafa nokkra lagaheimild til þess. 

|>að er þv í engin ósamkvæmni, þótt greitt 

sje atkvæði með læknunum, en móti bisk- 

upnum. J>ar sem farið er fram á þetta lán 

úr viðlagasjóði. befði mig eigi furðað á því, 

ef það hefði verið fyrir 10 — 12 árum síðan, 

en að hinn háttvirti 2. þingmaður Skagfirð- 

inga skuli nú vera að berjast fyrir því, furð- 

ar ruig. Mig furðar það, að hann, sem 

heldur svo með banka, og sem ásamt fleir- 

um vonar víst, að banki verði stofnaður hjpr 

innan skamms, mig furðar það, segi jeg, að 

hann skuli vilja, að nú á þessu (járhagstíma- 

bili, sem hjer ræðir um, sjeu teknar og lán- 

aðar út 100 þúsund krónur af viðlagasjóði, 

því að eimmitt þessi uppástunga hlýtur að 

spilla fyrir bankastofnun hjer.

E i r i k u r  B r i e m  kvaðst að eins ætla að 

lýsa yfir því, að hann og meðuppástungu- 

menn hans ætluðu að taka aptur viðaukatil- 

lögu sína sökum formgallans, sem á lienni 

þætti vera; þeir vonuðu, að hún gæti samt 

sem áður komizt að, ef þetta frumvarp 

i í sameinað þing.

Síðan var gengið til alkvæða og fjol 1 u 

þannig:

Breytingaruppástilnga nefndarinnar við 

10. gr. C. 4. Sökum óglöggrar at- 

kvæðagreiðslu var við haft nafnakall, og 

sögðu:

Já:

Eiríkur Briem,

Magnús Andrjesson,

Benidikt Sveinsson,

Friðrik Stefánsson,

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson,

|>órarinn Böðvarsson, 

f>orsteinn Jónsson, 

porsteinn Thorsteinson, 

porvarðtir Kjerulf.

Nei:

Arnljótur Ólafsson,
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Egill Egilsson,

Eiríkur Kóld.

Grímur Thomsen,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson,

Lárus Blöndal,

J>órð«ir Magnússon, 

forkell Bjarnason,

[>oilákur Guðmundsson. 

Breytingaruppástungan var þannig sam- 

þykkt með 12 atkvæðum gegn 10.

2. Breytingartillaga 2 þingmanna við 10. 

gr. C. 10 samþykkt með 12 atkvæðum 

gegn 10.

3. Viðaukatillaga 5 þingrnanna um nýjan 

tölulið (12.) við 10. gr. C. tekin aptur.

4. Breytingartillaga nefndarinnar við 11. 

gr. 1. samþykkt með 17 atkvæðum.

5. Bieytingartillaga nefndarinnar um nvj-

an gjaldlið í 11. grein, milli 1. og 2. 

töluliðs, var borin upp í tvennu lagi, og 

var fyrri hlutinn/.aptur að skilyrðinu, 

samþykktur með 11 atkvæðum gegn 10, j

að við höfðu nafnakalli sökum óglöggr- j

ar atkvæðagreiðslu. i

Já sögðu: i

Magnús Andrjesson, j

Eiríkur Ivúld, ,

Grímur Thomsen, ,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson,

Lárus Blöndal,

Tryggvi Gunnarsson, 

þórarinn Böðvarsson, |

f>órður Magnússon, j

þorsteinn Jónsson, j

þorsteinn .Thorsteinson. j  7.

Nei sögðu:

Eiríkur Briem,

Arnljótur Ólafsson, 8.

Benidikt Sveinsson, i

Egill Egilsson, í 9.

Friðrik Stefánsson, |

Jón Jónsson, j  10

Ólafur Pálsson, !

|>orkell Bjarnason, j

forlákur Guðmundsson, I 11.

|>orvarðnr Kjerulf.

Síðari hluti breytingartillögunnar (skil- 

yrðið) var samþykktur með 14 atkv. 

Breytingartillaga 6 þingmanna við 11. 

gr. 2 var samþykkt með 12 atkvæðum 

gegn 10, og var nafnkall við haft eptir 

ósk 6 þingmanna.

Já sögðu:

Benidikt Sveinsson,

Egill Egilsson,

Friðrik Stefánsson,

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson,

I>órarinn Böðvarsson, 

f>órður Magnússon, 

þorkell Bjarnason,

|>orIákur Guðmundsson,

|>orsteinn Thorsteinson, 

þorvarður Kjerulf.

Nei sögðu:

Eiríkur Briem,

Magnús Andrjesson,

Eirkur Kúld,

Grímur Thomsen,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson,

Lárus Blöndal,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson, 

poisteinn Jónsson.

Atkvæði Arnljóts Ólafssonar, sem skor- 

aðist undan að greiða atkvæði, var tal- 

ið með meiri hlutanum.

Viðaukatillaga 2 þingmanna við næstu 

breytingartillögn á undan var samþykkt 

með 14 atkvæðum gegn 1. 

Breytingartillaga 8 þingmanna við 13. 

gr. A. a. var samþykkt með 14 atkv. 

gegn 4.

Breytingartillaga Jóns Jónssonar við

13. gr. B. I. a. var lekin aptur.

20. grein nefndarinnar (ný grein) sam- 

þykkt með 19 atkvæðum. 

Breytingartillaga nefndarinnar við ept- 

irmálann var samþykkt með 18 at- 

kvæðum.

Viðaukatillaga 2 þingmanna við eptir-
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málann var samþykkt með 12 atkvæð- , 
um gpgn 6.

EIN UMKÆÐA í EFRI DEILI), 

á 49. fundi, 25. ágúst. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við cina umræðu í neðri deild, sjá I. 

537—544.

B r e y t i n g a r u p p á s t u n g u r  

við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1882, 

eins og það var samþykkt við einn umræðu 

í neðri deild.

10. gr. C. 4. Athugasemdin innanstryks 

orðist þannig:

•'Landshöfðingi úthlutar helmingi fjár- 

ins til sýslnnefnda og bæjarstjórna, að 

hálfu eptir fólksljölda og að hálfu eptir 

samanlagðri tölu jarðarhundraða og 

lausaljárhundraða. Hinum helmingi 

fjárins úthlutar landshöfðingi eptir til- 

lögum amtsráðanna, að hálfu milli bún- 

aðaiQelaga og búnaðarsjóða*.

10. gr. C. 10. bætist inn í sem nýr liður.

■ Til að gefa út, «Lovsamling for ís-

land» a l l s ......................... 1660 kr.»

verður þá 10. liður 11. liður.

11 gr. 2. liður með athugasemd

falli burt. 1882 1883 alls.

3. liður, sem verður 2. 

liður orðist þannig:

Önnur útejðld 2248 2248 4496

og athugasemdin innanstryks falli burt.

13. gr. A. a. í staðinn fyrir: «8432 8432» 

komi: «8032 8032».

20. gr. Síðari málsgrein falli burt. 

Viðaukinn.

Fyrri málsgrein orðist þannig:

Af viðlagasjóði má veita að láni til 

stofnunar á búnaðarskólum 50,000 kr. 

til norður- ogausturamtsinsog 50,000kr. 

til suðuramtsins og vesturamtsins helm- 

ing til hvors. Lánið ávaxtist og endur- 

borgist roeð 6°/o á 28 árum.

Síðari málsgrein falli burt.

Fjárlaganefndin.

19. gr. Orðin: «stofnnn lánsfjelags fyrir

eigendur fasteigna á íslandi ■> falli burt.

Magnús Stephensen.

F r a m s ö g u m a ð u r : Tími sá, sem nefnd- 

inni hefur i þetta sinn gefizt til að íbuga 

þetta mál, eptir að það kom frá neðri deild 

þingsins, hefur verið svo stuttur, að ómögu- 

legt hefur verið að semja skriflegt nefndar- 

álit, og vil jeg því leyfa mjer, að skýra 

stuttlega frá þeim ástæðum, sem nefndin 

hefur fyrir sig að bera í breytingum þeim, 

sem hún nú hefur fariðfram á. Ágreinings- 

efnin eru ekki mörg, en þau hefðu þó getað 

orðið færri, hefði ekki ýmislegt það komið 

fram í meðferð málsins nú á ný i neðri 

deild þingsins, sem valdið hefnr ágreiningi. 

Nefndin hefur allt af haft það fyrir augum, 

að gjöra sem fæstar breytingar, er væru ný- 

mæli, og þær fáu, svo lagaðar, aðsamkomu- 

lag gæti náðst. Nefndin gat ekki fallkt á, 

að sá styrkur, sem veittur er til eflingar 

búnaði, gangi eingöngu til sýslunefndanna; 

skal jeg í þessu tilliti visa til orða minna 

við fyrri umræður þessa máls, að eigi beri 

einungis að líta á þarfir einstakra manna, 

heldur á almennings-þarfir, á þarfir alls 

landsins. Við 10. gr. C. 10, skal jeg geta 

þess, að nefndinni þótti æskilegt, að Iaga- 

safn fyrir ísland væri gefið út þannig, að 

það gæti náð saman við hin önnur stjórn- 

artíðindi. og hefur nefndin þvi sett þennan 

lið inn. Viðvikjandi 11. gr. 2. tölul. lýsti 

jeg því áður yfir, að eigi væri sanngjarnt, 

að þeir 5 læknar, sem um er að ræða, 

misstu af þeim launum, sem þeir löglega 

gætu átt tilkall til eptir eldri læknalögum, 

og gat þess um leið, að óheppilegt væri að 

bæta þeim missinn með aukafjárveitingu, en 

að betur ætti við, að láta þá fá sanngjarna 

uppbót með reglulegum lögum, og yrði þá 

ekki að veita fje til þeirraá hverjum tveggja 

ára fresti. sem valda mundi bæði óþægð og 

óvissu. En nú er ekki lengur spursmál um, 

að fá þessu framgengt. J>ar sem talað er 

um, að veita þeim fjárupphæð eitt skipti 

fyrir öll, þá gæti þetta verið gott, ef þeir
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þá hættu að biðja, en nú er ekki með þess- 

ari ákvörðun svo loku fyrir skotið, að þeim 

sje gjört ómögulegt. að biðja optar, eða öðr- 

um meinað að gjöra það fyrir þeirra bönd. 

|>að er óeðlilegt og órjett, að veita þeim 

uppbæð 3000 kr. af handahófi sem þóknun, 

tit þess að þeir afsali sjer þeim rjetti, sem 

þeim að lögum gæti borið. Hversu ósann- 

gjarnt þetta er, sjest bezt, þegar athugað er, 

hversu mikið hverjum þeirra til kemur sem 

launauppbót, því að það er raeira á íjár- 

hagstímabilinu, en samkvæmt þessari upp- 

hæð kæmi á hvern eitt skipti fyrir öll. |>ar 

sem það nú ekki er auðið, að veita þessum

5 læknum það, sem þeim gæti borið í sam- 

kvæmni við laun annara embættismanna, en 

óheppilegt að veita þessa upphæð eitt skipti 

fyrir öll, þá ræður nefndin til að fella burt

11. gr. 2. lið með atbugasemdinni, eða með 

öðrum orðum: sleppa þessu spursmáli nú í 

þetta sinn. Að því er snertir spursmálið 

um sjúkrabús í Siglufjarðar-læknisumdæmi, 

þá leggur nefndin tii að fallast ekki á þetta 

atriði. Viðvíkjandi aldursviðbót til biskupsins 

skal jeg geta þess, að öllum meiri hluta

nefndarinnar þótti sjálfsagt, að bún færi á 

sama hátt og 11. gr. 1., og tek jeg þetta 

fram sem skoðun meiri hiuta nefndarinnar 

með fyrirvara, að því er skoðun mína á 

máli þessu áhrærir, en henni hef jeg lýst 

áður. 20. gr. hefur nefndin sömu skoðun 

á sem áður, að hún bafi enga þá þýðingu, 

að ástæða sje til að halda henni. En af 

því að nefndin þó til samkomulags öllu 

fremur gat fellt sig við fyrri kafla greinar- 

innar, er hún fús til að halda honum, ef 

síðari kafii verður burt felldur, eða þá að 

samið verði upp aptur þetta niðurlag grein- 

arinnar, eða ef ekki það, þá liggur helzt

fyrir, að sleppa greininni allri. Neðri deild

þingsins hafði ekki getað fallizt á tillögur 

þessarar deildar um það, hvernig veita 

skuli lán til búnaðarskóla, og hefur hún

tekið upp hið fyrra ákvæði um þessa veit- 

ingu. Eu nefndin verður að vera á því, 

að rjettara sje, að til taka, hversu mikiðskuli 

veitt til suður- og vesturamtsins, og hversu

mikið til norður- og austuramtsins. Niður- 

urlagsatriðið, sem er ný greiu, og gjörir ráð 

fyrir að Ijá fje í 28 ár með 6% leigu og 

afborgun, ætlar nefndin íbugunarvert. Nú 

við árslok standa víst útlánaðar hjer um bil 

150 þúsund krónur gegn árlegri afborgun 

um lengri líma og bætist mikið við þessa 

upphæð, t. a. m. 100,000 til búnaðarskóla o.s. 

frv., erþað þvi tvísýnt, hvort það er heppileg 

meðferð á fje landssjóðsins; afleiðingin er 

náttúrlega sú, að peningar verða ekki til- 

tækilegir í landssjóði til eiuhvers annars, 

sem þarf að brúka þá. En auk þess er það 

eigi ávallt heppilegt, að lána prívatmönnum 

fje upp á þessa skilmála; út úr því geta 

komið mjög vafasöm spursmál, t. a. m. ef 

hlutaðeigandi skulduuautur deyr, sem opt 

kann að koma fyrir, eða eitthvað sjérlegt 

haggast um veðið við eignarskipti að sölum 

eða erfðum. Af þessum orsökum verður 

nefndin alveg að ráða fiá þessu atkvæði.

Jeg hef þá í stuttu máli gjört grein 

fyrir tillögum nefndarinnar og vona jeg, að 

hinir háttvirtu þingmenn sjði, að þær miða 

til þess að ná sainkomulagi og koma málinu 

áfram, euda hefur nefndin allt af haft það 

hugfast, að koma með engar þær breytingar 

og allrasízt nýmæli, er líkindi væru til að 

valdið gæti nokkrum verulegum ágreiningi.

Með því að fleiri tóku ekki til máls, bar 

forseti breytingartillögurnar og síðan frum- 

varpið upp til atkvæða, og fjellu þau þannig.

1. Breytingartillaga nefndarinnar við 10. 

gr. C. 4. var samþykkt í einu hljóði.

2. Breytingartiliaga nefndarinnar við 10. 

gr. C. 10. var samþykkt í einu hljóði.

3. Tiilaga nefndarinnar, að 11. gr. 2. liður 

falli burt, samþykkt með öllum atkvæð- 

um.

4. Breytingartillaga nefndaiinnar við 3. lið 

sömu greinar samþykkt með 10 atkv.

5. Breytingartillaga nefndariunar við 13.gr. 

A. a samþykkt með 7 atkvæðum.

6. Breytiugartillaga frá hinum 4. konung- 

kjörna þingmanni við 19. gr. samþykkt 

með 10 atkvæðum.
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7. Breytingartillaga nefndarinnar við 20.

gr. samþykkt í einu hljóði.

S. Breytingartillaga við viðauka frumvarps- 

ins, fyrri katia, saroþykkt í einu hljóði.

9. Tillaga nefndarinnar, að síðari kaíli 

viðaukans falli burt, samþykkt í einu 

hljóði.

10. Frumvarpið þannig breytt samþykkt uieð 

9 atkvæðum.

Kvað forseti frumvarpið nú verða af- 

greitt til forseta bins sameinaða alþingis.

EIN UMKÆÐA í SAMEINUÐU I»INGI, 

á 3. fundi, 27. ágúst. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við eina umræðu í efri deild, sjá I, 537—544.

B r e y t i n g a r t i l l ö g u r  

við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1882 og 

1883, eins og það var samþykkt við eina 

uinræðu í efri deild.

1. Við 10. gr.:

Jón Jónsson: I stað:

«voitast 348832 kr. 3Sa.» 

komi: «veitast: 347172 — 38 -»

2. Við 10. gr. C. 4:

Sami: Atbugasemdin orðist þannig:

«Landsböfðingi úthlutar fjenu milli 

sýslunefnda og bæjarstjórna eptir rjettri 

tiltölu að hálfu eptir fólksfjölda og að 

hálfu eptir samanlagðri tölu jarða og 

lausafjárhundraða».

3. Við 10. gr. C. 10: «Til þess að gefa

út Lovsamling for Island 1660 kr.» 

Sami: |>essi liður falli burt.

4. Við 10. gr. C. 10:

Sami: Liður þessi verði C. 11.

5. Við 13. gr. A. a.
J>órarinn Böðvarsson og Eiríkur Kúld:

a. Fyrir: «8032 — 8032». 

komi: 8432 — 8432*.

b. Samlagning greinarinnar breytist ept- 

þessu.

6. Við 13. gr. B. I. a (laun til prcstaskól- 

ans): Jón Jónsson:

í  stað: «10316 — 10316« 

komi: «9916 — 9916».

7. Við 19. gr:

Fjárlaganefnd efri deildarinnar:

a. Orðin: «stofuun háskóla á íslandi» 

falli burt.

b. í  staðinn fyrir: «breyting á 1. og

5. gr.»
komi: «breyting á 1. gr.»

8. Við eptirmála fjárlaganua:

Jón Jónsson: Við eptirtnála fjárlag-

anna bætist þessi orð: «þar að auki 

má verja 100.000 kr. af innstæðufje 

viðlagasjóðsins til lána handa einstök- 

um mönnum gegn trvggu fasteignar- 

veði og 6°/o leigu og al'borgun í 28 ár».

Jón Jónsson: Jog hef leyft mjer að

koma fram með 6 breytingarlillögur við 

frumvarp þetta. Sökum naumleika tímans 

hef jeg ekki getað borið mig saman við aðra 

þingmenn. og þess vegna stendur nafn mitt 

eitt undir þessum breytingartillögum. En öll- 

um, sem þekkja sögu fjárlaganna á þessu 

þingi, er það kunnugl, að það er ekki Jón 

Jónsson, 2 þingmaður Skagfirðinga, sem á 

þessar breytingartillögur; þeir vita, að þær 

eru í raun og veru frá meiri hluta þing- 

manna neðri deildarinnar og frá fjárlaga- 

nefndinni.

Jeg ætla fyrst að taka 5. breytingartil- 

lögu mína, því bún er elzt, þótt hún standi 

ekki fyrst. Hún kom á þessu þingi fyrst fram 

í nefndaráliti fjárlaganefndarinnar í neðri 

deildinni, en vjer þekktum hana þegar frá 

þinginu 1879. pá var það, að 1 þingmaður 

Eyfirðinga, sem nú hlaut þann heiður, að 

verða framsögumaður fjárlaganefndarinnar, 

tók það ljóslega fram, að þingið mætti ekki 

veita aðrar upphæðir en þær, sem þörf og 

nauðsyn væri á. Hann tók það einnig fram, 

að engin þörf eða nauðsyn væri á þessari 

fjárveitingu, og að alþiugi væri ekki bundið við 

ákvarðanir í frumvarpi, sem lagt hefði verið 

fyrir það danska ríkisþing fyrir 19 árum 

siðan, en hvorki hlotið samþykki ríkisþings- 

ins nje konungs. J>jóðin öll þakkaði 1. þing- 

manui Eyfirðinga fyrir þessa frammistöðu; 

hún skildi þessa röksemdaleiðslu hans, og
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var bonum samdóma um, að alþingi befði 

gengið nógu langt í launaveitingum 1875, 

þó það færi ekki síðan að hækka þessi laun 

samkvæmt óljósum ummælum í einhverju 

dðnsku frnmvarpi, sem ef til vill mætti skilja 

á ýmsa vegu. Við þingmenn Skagfirðinga 

og margir aðrir, sem sátu á alþingi 1879, 

fylgdum fúslega þingmanni Eyfirðinga; en 

hinir voru oss yfirsterkari, og forstöðumaður 

prestaskólans öðlaðist laun þau, er stjórnin 

bafði óskað handa honum. Eins og von var, 

vildi fjárlaganefndin ekki láta þar við sitja. í 

áliti bennar, sem l.þingmaður Eyfirðinga mun 

hafa samið sem framsögumaður hennar, segir 

meðal annars um launaviðbót þá, er hjer 

ræðir um og um launaviðbót biskups: «Nefnd- 

«in sannfærðist um, að engar lögmætar laga- 

•ákvarðanir eptir 25. greÍD stjórnarskrárinnar 

«væru til fyrir launaviðbótum þessara em- 

«bættismanna, þegar menn undanskilja fjár- 

«lögin hver fyrir sína tíð. þessþarf naumast

• að geta, að frumvarpið 1862—63, sem svo

■ opt er til vitnað, er engin lög». En hvern- 

ig fói ? Málið kemur til umræðu á þingi. 

l>á koma fram raddir, sem enginn gat búizt 

við. Maður heyrði getið um samdrátt milli 

fjárlaganefndarinnar og ýmsra skarpra lög- 

fræðinga í efri deildinni. Framsögumaður 

fer allt í einu að leita að prentvillum í þv|

19 ára gamla lagafrumvarpi, sem hann var bú- 

inn margsinnis að dæma dautt og marklaust, 

og svo finnur hann eitthvað púður, sem á að 

kosta landssjóðinn þessa 400 kr. árlega launa- 

viðbót handa forstöðumanni prestaskólans. Jeg 

ímyoda mjer, að mörgum hafi farið eins og mjer; 

við skiljum ekki þetta púður, við skiljum ekki 

skarpleika þess manns, sem framsögumaður 

virðist hafa gefið skilninginn fanginn undir. 

(Hringdur niður. Forseti: Jeg biðþingmanninn 

að halda sjer nær efninu; þetta kemur ekki mál- 

inu við). I>egar jeg á þinginu 1879 greiddi 

atkvæði á móti launaviðbót forstöðumanns 

prestaskólans, og þegar fjárlaganefndin hafði 

þau orð um hana, sem hún hafði, þá hafði 

jeg góða ástæðu fyrir því. Jeg studdist við

25. grein stjórDarskrárinnar. Hin sama sem 

kom því til leiðar, að launaviðbótin handa

biskupnum var felld; en hverju vilja heið- 

virðir þingmenn svara kjósendum sínum, ef 

launaviðbótin handa forstöðumanni presta- 

skólans er samþykkt, en launaviðbótin handa 

biskupi felld? Ekki fer vel á því að segja, 

að þessar veitingar bafa farið svo af því, að 

vinsældir Sigurðar hjá háttstandandi þing- 

mönnum voru meiri en vinsældir Pjeturs.

2. töluliður í breytingaruppástungum 

mínum er um að skipta öllu fjenu til efi- 

ingar búnaði milli sýslunefnda og bæjar- 

stjórna. Heldur ekki þessa tillögu á jeg; 

hún er sprottin upp í fjárlaganefnd neðri 

deildarinnar, og margir þingmenn vora mjéi1'- 

samdóma um, að þessi tillaga væri einhver 

bin ágætasta af öllum þeim tillögum, Mgn 

komið hafa frá fjárlaganefndinni. Vjer, 

sem ímyndum oss, að framfarir íslands sjeu 

mest komnar undir efiingu hjeraðsstjórnar, 

sáum í þessari tillögu bendingu í hina 

rjettu átt, hvöt fyrir sýslunefndir og bæjar- 

stjórnir til þess að sameina kraptana til 

nauðsynlegra fyrirtækja og að bætta að 

líta í hvert sinn, sem um einhverja fram- 

för væri að ræða, vonaraugum til lands- 

böfðingja og amtmanna. 1 þessari deild 

gekk allt vel, og tillagan var samþykkt 

með miklum atkvæðamun, en svo þegar til 

efri deildarinnar kom, var allt eyðilagt; þar 

kom einhver skarpvitur og ráðríkur andi, 

sem umturnaði öllu saman. Jeg vona, að 

hinir háttvirtu þingmenn taki eptir því, að 

hjer er um verulegt princips-spursmál að 

ræða, og að þeir fylgi sannfæringu sinni í 

þessu atriði, eu fari ekki eptir vilja eiu- 

hvers ósýnilegs anda, sem virðist geta 

smeygzt þar inn, er menn sízt ættu að 

búast við, að skriffinnska og apturhalds- 

stefna rjeði úrslitum mála. Hin 6. breyt- 

ingartillaga mín á við eptirmála Qárlaganna, 

og hefur ekki eins veglega sögu á þessu 

þingi og hin 2 atriðin, sem jeg er búinn 

að tala um. Hún kom fyrst fram í breyt- 

ingartillögu við Qárlögin frá okkur þing- 

mönnum Skagfirðinga, þegar bæði lánsfje- 

lagið og landsbankinn voru fallin. Úr því 

að útsjeð var um, að nokkur lánsstofnun
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kæmist á, vildum við reyna að bæta úr 

penÍDgaeklunni með því að taka 100,000 kr. 

af fje þvi, sem landið á hjá ríkissjóði Dana, 

og lána það út einstökum mönnum gegn 

tryggu fasteignarveði, og fjellst meiri hluti 

neðri deildarmanna á þessa uppástungu og 

gjörði hana þannig að sinni tillögu. Jeg 

vil minna á mælsku 1. þingmanns Eyfirð- 

inga og 1. þingmanns Suður-Múlasýslu, 

þegar þeir voru að útlista þörf þá og nauð- 

syn, sem væri á að bæta úr peningaeklunni 

bjer á landi. peir gátu ekki orðið sam- 

dóma um, hvernig lánsstofnun yrði 

haganlegast komið fyrir; en öllum var 

samdóma um, að vjer þyrftum að gjöra 

eitthvað til að gjöra mönnum hægra fyrir 

með að fá lán. Jeg vona því, að menn 

sjái, að. það sje byggilegra að lána sparifje 

landsins út í landinu sjálfu, en að lána 

ríkissjóðnum danska það. En það vona jeg 

að allir sjái, að verja megi viðlagasjóðnum 

til að stofna banka, þó fje hans verði á 

vöxtum hjá jarðeigenduro hjer á landi. 

Breytingaruppástunga min um útgáfu laga- 

safnsins hefur sömuleiðis áður verið sam- 

þykkt af neðri deildinni, og vona jeg, að 

hinir háttvirtu þingmenn játi, að hún sje á 

rökum byggð, hvað sem svo sje hvíslað af 

hinum ósýnilega anda. Hann getur ekki neit- 

að, að flestöll þau lagaboð og stjórnarbrjef, 

sem spurning er um í þessum gjaldlið að 

verði prentuð upp aptur á dönsku, sje fyrir 

löogu búið að prenta á kostnað landsins á 

íslenzku í tíðindum um stjórnarmálefni. 

|>etta voru dú breytiogaruppástungur mínar, 

og skal jeg láta úttalað um þær; en áður 

eu jeg sezt niður, vil jeg fara nokkrum orð- 

um um breytingaruppástungu þá, sem J>ór- 

arinn Böðvarsson og Eiríkur Kúld standa 

undir. Jeg hef áður tekið fram skoðun 

míoa á launaviðbótunum handa forstöðu- 

manni prestaskólans og biskupi, og veit því 

þingið, að jeg er á móti báðum þessum 

lauoaviðbótum, af því að þær styðjast ekki 

við nein lög; en skyldi nú alþingi ekki vera 

mjer samdóma um það, að fella þær báðar, 

sje jeg ekki betur, en að sómi þingsins er

í véði, ef öðrum af þessum 2 embættismönn- 

um er veitt launabótin, en hinum ekki. Hinn 

einstaki þingmaður hefur að vísu ekki bein- 

línis ábyrgð á slíkum fjárveitiugum og þeirri, 

er jeg áður hef getið um handa forstöðu- 

manni prestaskólans, og hinni, er rædd var 

í neðri deildinoi um dagion, handa herra 

Bald, sem meðal annars má telja það til á- 

gætis, að hann hefur sett krýndan þorsk á 

alþingishúsið; en jeg vil ekki vera með að 

kasta skugga á biskup landsins, og jeg sje 

ekki betur, en að þetta yrði afleiðingin, ef 

það alþingi, er veitti öðrum þokkabætur, 

neitaði biskupnum um þá upphæð, er hjer 

ræðir um. Jeg óska því, að breytingaruppá- 

stunga mín um að fella launaviðbótina handa 

forstöðumanni prestaskólans verði borin upp 

á undan breytingaruppástungunni um við- 

bótina banda biskupnum. Verði uppástunga 

mín samþykkt, þá greiði jeg atkvæði móti 

launaviðbót handa biskupnum; en veiti þing- 

ið forstöðumanni prestaskólans launabótina, 

stríðir það móti rjettlætis- og sómatilflDU- 

ingu minni, sem alþingismanns Skagfirðinga, 

að greiða atkvæði á móti biskupnum. fing- 

maður Borgfirðinga tók það fram um dag- 

inn, þegar spurning var um afnám biskups- 

embættisins, að við ættum að halda bisk- 

upsembættinu í heiðri, en ámælti uin leið 

hinum núverandi biskupi fyrir að hafa sleppt 

of miklu af embættisvaldi sínu, líklega f 

hendur söfnuðum og veraldlega valdinu; en 

þessi ámæli ættu einmitt að vera meðmæl- 

ing í augum alþingis, sem er einn liður 

hins veraldlega valds, og hefur alþingi opt 

áður sýnt, að það óskar ekki, að embættis- 

mennirnir verði of ráðríkir.

Amljótur ólafsson: Rinn háttvirti 2.

þingmaður Skagfirðinga hefur komið hjer 

fram með mörg breytiogaratkvæði, og eptir 

því, sem honum fórust orð, skildist mjer, 

að hann hefði gjört þau, til þess að vera í 

samkvæmni við fjárlaganefnd neðri deildar 

og umræðurnar um þetta mál, einkanlega 

að  því er snertir 10.gr. C. 4. E d því mið- 

ur hefur höfuodur b re y tÍD g a r t iI la g a o n a , ann- 

aðhvort viljandi eða óviljandi, gjört mjög
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mikla breyting á tillögum fjárlaganefndar- 

innar um útskiptingu Qárins. Ef menn lesa

10. gr. C. 4 í frumvarpinu, þá sjest, að ætl- 

azt er til, að landshöfðingi úthluti fjenu til 

sýslunefnda og bæjarstjórna, «að hálfu eptir 

fólksfjölda og að hálfu eptir samanlagðri 

tölu jarðarhundraða og lausafjárhundraða», 

en tillögumaður gjörir mjög verulrga breyt- 

ing á þessu, þar sem hann leggur til, að 

landshöfðingi úthluti fjenu «eptir rjettri til- 

tölu að hálfu eptir fólksfjölda og að hálfu 

eptir samanlagðri tölu jarða og lansafjár- 

hundraða» Hann setur «jarða» inn fyiir 

«jarðarhundraða», það er með öðrum orðuin: 

liann vill láta telja jarðirnar og fara eptii 

því, hvað margar þær eru í sýslunni. |>að 

er þessi litla breyting, sem hann hefur gjört. 

í>ó að maður vildi nú vera góðfús lesari og 

reyndi að taka saman ojarða og lausafjár- 

hundraða», þá or það ómögulegt, því að ekki 

verður sagt «jarðafjárhuudraða», svo sem 

að •fjárhundraða» ætti við bæði orðiu. pá 

kemur sú breyting hans uudir 3. töluliö, 

að hann vill fella úr styik þann, sem veiit- 

ur er til þess að gefa út lagasafnið; þá skilst 

mjeí, að liðirnir verði því færii, sem þessi 

liður fellur burt. En nú kemur hann með 

annað breytingaratkvæði undir 4. tölulið 

og segir, að þessi 10. liður, sem hatm vill 

fella úr, verði 11. liður. Hvað á þá að 

verða úr 11. lið, sem í frumvarpinu er? Á 

hann að rýma sessi, eða á hann að falla 

burt? (Nokhrir: J>etta er prentvilla!). í>ar 

sem að sagt er, að þetta sje prentvilla, þá 

skal jeg leyfa mjer að geta þess, að jeg bef 

handritið í höndum, og jeg skal leyfa mjer 

að afhenda hinum háttvirta forseta það, til 

þess að hann geti sannfært meun um, að 

það er alveg samkvæmt bandritinu, sem 

prentað stendur, og sem jeg nú hef sagt; 

það stendur hvorttveggja í bandritinu með 

Ijósum orðum og með þessari inndælu bönd, 

sem allir þekkja. þetta, sem jeg nú hef 

tekið fram, gjörir það að verkum, að jeg 

get ómögulega fallizt á nokkra af þessum 

breytingum.

f>á er hjer einnig breytingartillaga frá

tveim háttvirtum þingmönnum. Jeg get 

ekki annað sagt en það, að þó að æfinlega 

megi virða staðfestu í orðum, þá getur hún 

þó stundum orðið að þrákelkni. Mjer þykir 

það kynlegt, að menn skuli nú koma enn 

fram á vígvöllinn með þessa breytingartil- 

lögu, þar sem nefndin í neðri deild stakk 

upp á þessari niðurfærslu, neðri deildin sam- 

þykkti hana og efri deildin fjellst líka á 

hana; en það var einungis við óskiljanlegan 

atburð við eina umræðu í neðri deildinni, 

að sú breyting komst inn í frumvarpið, sem 

hjer ræðir um; það var kraplaverk, að hún 

komst að, því að jafnvel hinn staðfasti 2. 

þingraaður Skagfirðinga gaf við nafnakall 

atkvæði með því, sem hann allt af hefur 

sagt að liann væri á móti; hann hefur 

allt af sagt, að hann væri með þessari nið- 

uifærslu, en við nafnakall gefur hann at- 

kvæði móli henni; en það getur verið, að 

þingiuaður, sem allt af fer eptir sannfær- 

ingu kjósanda sinna, en ekki eptir sinni 

eigin, geti gjört slíkt og þvilíkt. Jeg vil 

því biðja tillögumennina að taka þessa 

breytingarlillögu aptur, svo að þeir ekki 

leiði jafnvel útvalda í freistni, svo sem 2. 

þingmann Skagfirðinga. Ef það eigi verður 

gjört, þá vil jeg leyfa mjer að leggja það 

til samkvæmt 26 gr. þingskapanna, að 

breytingartillögunui verði vísað frá.

P ó r a r i n n -  H ö ð v a r s s o n  : Fyrst hinnhátt-

virti forseti hefur leyft mjer að tala, þá 

skal jeg strax benda hinum báttvirta frjáls- 

lynda framsögumanni fjárlaganefndarinnar á 

það, að þar sem hann skoraði á forseta, að 

vísa burtu breytingaratkvæði okkar, þá væri 

það í fyrsta sinn á öllu þinginu, sem slíkt 

hefði verið gjört, ef áskorun hans væri tekin 

til greina. J>ótt hinn hæstvirti forseti hafi 

leyft mjer að tala, skal jeg samt ekki vera 

margorður, því bæði er það, að þingtíminn 

er nú á förum, og svo þarf þetta breytingar- 

atkvæði ekki mikilla meðmæla, með þvf 

efni þess rnælir með sjer sjálft. Hinn 

háttvirti þingmaður Eyfirðinga kvaðst ekki 

geta skilið, að þetta breytingaratkvæði væri 

sprottið af öðru, en þrákelkni, en jeg verð
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að biðja hann að hafa þetta orð sjálfan eða

við hafa það einungis þar, sem það getur

átt við, en jeg verð alveg að frábiðja mjer 

slík nmmæli, þar sem jeg enn einu sinni ber 

þetta mál fram af þeirri sannfæringu, aðþað 

sje rjett og í alla staði sanngjarnt, að bisk- 

upinn fái þá launabót, sem hjer ræðir um. 

Hinn háttvirti framsögumaður vísaði til 

nefndarálitsins í neðri deildinni, en jeg segi, 

að eins víst og það var, að meiri hluti

nefndarinnar var með því, að fella þessa 

ákvörðun út úr stjórnarfrumvarpinu, eins 

víst er líka hitt, að það voru ekki allir

nefndarmenn, sem þessu roru samþykkir, og 

hin háttvirta neðri deild sjálf væri sjer ekki 

samkvæm, ef hún nú stuðlaði að því, að 

þetta breytingaratkvæði væri fellt, þar sem 

deildin áður er búin að samþykkja efni þess 

með 14 atkvæðum. En það vil jeg segja, 

að þingið er þá fyrst sjálfu sjer samkvæmt, 

ef það samþykkir nú þetta breytingaratkvæði. 

pingið 1879 samþykkti, að biskupinn skyldi 

fá að halda þessari launaviðbót, og af hvaða 

ástæðum? Jeg álít þá ástæðu fullnægjandi, 

er framborin var þá á þingi af hendi hins 

háttvirta framsögumanns fjárlaganefndarinnar, 

som sagði, að hann vildi veita þessa launa- 

viðbót, þó hann og fleiri þingmenn væru 

sannfærðir um, að hún væri ekki lögum sam- 

kvæm ; þ. e. þingið 1879 hpfur samþykkt að 

veita þessa upphæð án þess að taka tillit 

til þess, hvort hún hefði við lög að styðjast 

eða ekki. |>að var því vegna mannanna 

sjálfra, biskups landsins og forstöðumanns 

prestaskólans, sem þessi fjárveiting var 

samþvkkt á þinginu 1879; en nu er talað 

um, að skilja þessa menn að, og veita for- 

stöðumanni prestaskólans þessa launabót, 

sem þó margir eru og hafa verið á móti, 

en sem þingið 1879 samþykkti að veita með 

viðbótinni við laun biskupsins. Jeg tek það 

upp aptur, að þar sem þÍDgið 1879 veitti 
þessa lannabót mannanna sjálfra vegna, þá 

fæ jeg ekki skilið, hvernig þingið getur nú 

svipt biskupinn þessum launum sjálfs hans 

vegna. |>að er að vísu satt og líka 

eðlilegt, að þessi heiðursmaður, sem,

nú er hniginn á efri aldur, getur 

ekki framar unnið með því þreki og kapps- 

munum, sem hann áður hefur unnið með 

fyrir þing og þjóð, en það er ekki rjett af 

þinginu, að gleyma því, sem hann hefur 

áður unnið með heiðri og sóma landinu til 

blessunar og framfara. Aðalástæðan fyrir 

því, að veita nú þessa fjárhæð, er þá í 

fyrsta lagi sú, að þingið, með því að veita 

hana, væri sjálfu sjer samkvæmt, og í öðru 

lagi sú, að ef þingið sýnir nú ekki þessum 

manni, sem varið hefur lífi sínu landinu 

til sóma og gagns, þessa viðurkenningu, 

sem það þegar áður hefur sýnt bonum, þá 

gjörir það sjálfu sjer vanvirðu. Sannleikur- 

inn gjörir mig frjálsan. og jeg tala sann- 

leikann, þegar jeg segi, að þessi maður hafi 

unnið landinu meira gagn og sóma, en 

nokkur annar núlifandi manna hjer á landi. 

Enn fremur skal jeg leyfa mjer að taka það 

fram, að þingið 1879 veitti báðum þessum 

heiðursmönnum launaviðbótina til tveggja 

ára, áranna 1880—1881. Biskup landsins 

befur nú til þess dags í dag notið þessarar 

launabótar síðan 1. apríl þ. á., og ef hann 

nú verður sviptur þessari launabót 31. des.

1880, þá hefur hano notið hennar í 9 

mánuði í stað tveggja ára, sem þiogið 1879 

samþykkti að hann skyldi halda henni. Jeg 

þori að segja, og segi það eptii beztu vit- 

und, að flestir, ef ekki allir landsbúar virða 

og elska binn báæruverðuga biskup lands- 

ins, og þeir hljóta að gjöra það allir, og 

jeg er viss um, að enginn, sem greiðir at- 

kvæði móti þessari launabót hans, gjörii 

landsbúum þægt verk, þar sem hver maður 

virðir verk hans að maklegleikum, og guðs- 

orðabækur hans finnast nálega í hverju 

húsi á ísbindi, og eru lesnar þar mönnum 

til uppbyggingar og huggunar. Skal jeg 

svo ekki fara fleirum orðum um þetta efni, 

en jeg vil styðja að því, að ósk 2. þing- 

manns Skagfirðioga verði uppfyllt, að breyt- 

ingaratkvæðið um launabót forstöðumanns 

prestaskólans verði borið upp á undan 

breytingaratkvæðinu um laun biskupsins, 

þvf ef hið fyrra verður samþykkt, þá getur
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mjer ekki blandazt hugur um, hvort taka 

eigi breytingaruppástungu okkar aptur, því 

jeg álít, að jafnt eigi að ganga yfir báða.

Forseti gat þess, að hann gæti ekki 

tekið áskorun 1. þingtnanns Eyfirðinga til 

greina, nm að vísa burt breytingartillögu 

hinna tveggja þingmanna samkvæmt 26. 

gr. þingskapanna, því þar stæði: «pegar

fyriispurn, uppástunga eða breytingarat- 

kvæði eru borin upp og útlistuð, er sjer- 

hverjum þingmanni heimilt að kreQast 

þess, að þeim sje vísað frá. Kröfuna skal 
koma fram með, áður en nokkur tmnar en 
sá, sem gjörir uppnstunguna eða ber upp 

fyrirapurnina, hefur talað», en nú hefði 

annar þingmaður talað áður en krafan 

kom fram, svo hún, sem sagt, yrði ekki 

tekin til greina.

Moð þvi að .12 þingmenn höfðu óskað 

þess, að umræðunum væri hætt, en þeir 

voru þessir: j

Magnús Stephensen,

Tryggvi Gunnarsson,

Jón Sigurðsson,

Lárus Blöndnl,

Árni Thorsteinson, 

porsteinn Thorsteinson,

Sighvatur Árnason,

Guðmundur Einarsson, 

porlákur Guðmundsson,

Ólafur Fálsson,

Grímur Thomsen,

Einar Ásmundsson, 

sagði forseti umræðunum lokið, og bar síð- 

an breytingartillögurnar við frumvarpið og 

fruravarpið sjálft undir atkvæði. 

Atkvæðagreiðslan fjell þannig:

1. Breytingartillaga Jóns Jónssonar við

10. gr. var felld með 24 atkvæðum 

gegn 2.

2. Breytingartillaga hins fama við 10. gr.

C. 4. var felld með 21 atkvæði gegn 4.

3. Fyrri breytingartillaga hins sama við

10. gr. C. 10. felld með 21 atkvæði 

gegn 6.

4. Síðari breytingartillaga hins sama við 

sama gjaldlið var þar við fallin.

5. f»á bar forseti undir atkvæði breyting- 

artillögu Jóns Jónssonar við 13. gr. B. I.

a., og var hún felld með 27 atkvæð- 

um gegn 3.

6. £>ar á eptir bar forseti upp til atkvæða 

breytingartillögu 2 þingmauna við 13. 

gr. A. a. Sökum óglöggrar atkvæða- 

greiðslu var við haft nafnakall, og 

sögðu

J á :

Eiríkur Briem,

Eiríkur Kúld,

Árni Thorsteinson,

Egill Egilsson,

Friðrik Stefánsson,

Guðmundur Einarsson,

Jón Jónsson,

Jón Pjetursson,

Jón Sigurðsson,

Lárus Blöndal,

Magnús Andrjesson,

Ólafur Pálsson,

Pjetur Pjetursson,

Signrður Melsteð, 

pórarinn Böðvarsson, 

þórður Magnússon, 

þorlákur Guðmundsson, 

þorsteinn Jónssón, 

þorsteinn Thorsteinson.

Nei:

Arnljótur Ölafssson,

Ásgeir Einarsson,

Benidikt Kristjánsson,

Benidikt Sveinsson,

Einar Ásmundsson,

Grímur Tbomsen,

Holgeir Clausen,

Jón Ólafsson,

Magnús Stephensen,

Sighvatur Árnason,

Skúli porvarðarson,

Stefán Eiríksson,

Tryggvi Gunnarsson, 

forkell Bjarnason,
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þorvarður Kjerulf.

Hallddr Friðriksson greiddi eigi at- 

kvæði; var atkvæði hans því talið með 

moiri hlutanum, og breytingartillagan 

þannig samþykkt með 20 atkvæðum 

gegn 15.

Hin síðari breytingaruppástunga sömu 

þingmanna var álitin samþykkt án at- 

kvæða.

7. Breytingartillögur fjárlaganefndarinnar 

í efri deild voru samþykktar með 32 

atkvæðum.

8. Viðaukatillaga Jóns Jdnssonar við 

eptirmála fjárlaganna. Um hana var 

sökum óglöggrar atkvæðagreiðslu við 

haft nafnakall, og sögðn

J á :

Eirikur Briem,

Egill Egilsson,

Friðrik Stefánsson,

Guömundur Einarsson,

Jón Jónsson,

Jón ÓlafsSon,

Magnús Andrjesson,

Ólafur Pálsson, 

porkell Bjarnason, 

þorlákur Guðmundsson, 

porsteinn Jónsson,

I>orsteinn Thorstoinson, 

f>orvarður Kjerulf.

Nei:

Eiríkur Kúld,

Árni Thorsteinson,

Arnljótur Ólafsson,

Ásgeir Einarsson,

Benidikt Kristjánsson,

Benidikt Sveinsson,

Einar Ásmundssou,

Grímur Thomsen.

Halldór Friðriksson,

Holgeir Clausen,

Jón Pjetursson,

Jón Sigurðsson,

Lárus Blöndal,

Magnús Stephensen,

Pjetur Pjetursson,

Sighvatur Árnason,

Sigurður Melsteð,

Skúli porvarðarson,

Stefán Eiríksson,

Tryggvi Gunnarsson,

|>órarinn Böðvarsson,

I>órður Magnússon.

Var viðaukatillagan þannig felld með 

22 afkvæðum móti 13.

9. Frumvarpið í heild sinni var síðan 

borið upp til atkvæða og samþykkt með 

34 atkvæðum.

Kvað forseti frumvarpið nú verða af- 

greitt til landshöfðingja sem lög  frá al- 

þi ngi .  Sjá I, 593—600.
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U.

Fjárankalög fyrir árin 1880 og 1881.

Frnmvarp til ijáraukalaga fyrir árin

1880 og 1881 frá stjdrninni er prentað í 

fyrra parti alþingistíðindanna 65.—68. bls.

Á 2. fundi neðri deildar, 2. júlí, lagði 

landshðfðinginn frumvarp þetta fyrir deild- 

ina, og var því út býtt meðal þingdeildar- 

manna.

FYKSTA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 4. fundi, 6. júlímán.

Frumvarpinu var eptir uppástungu for- 

seta umræðulaust vísað til fjárlaganefnd- 

ariunar.

FRAMHALD FYRSTU UMRÆDU í 

NEÐRI DEILD, 

á 50. fundi, 16. ágústmán.

Nefndarálit I, 430—432.

Frumsögumaður (Arnljótur Óla(ston): 

Eins og hin heiðraða deild getur sjeð, hef- 

ur nefndin verið í vandræðum viðvíkjandi 

tveimur Qárveitingum í frumvarpi stjórnar- 

innar, nfl. 4. gr. og 6. gr. frumvarpsins.

4. grein fer fram á það, að krefjast 2000 

kr. viðbótar við það, sem í 15. grein fjár- 

laganna er ætlað til vísindalegra og verk- 

legra fyrirtækja. Hinir háttvirtu þing- 

menn sjá sjálfir, hvað nefndin hefur sagt, 

að bún hefur látið upphæðina standa ó- 

hreifða, og hvorki ráðið til nje frá. Nefndin 

hefur lýst yfir því, að landsböfðinginn bafi 

eigi sýnt nein skírteini eða giöggva reikn- >

inga fyrir, að fjárveiting þessi væri nauð- 

synleg, en hún áleit, að þar sem fulltrúi 

stjórnarinnar á alþingi átti í blut, þá mundi 

bann færa hinni heiðruðu deild full rök 

fyrir fjárbeiðslu þessari. Nefndin segir 

því: fað er á þingsins valdi, hvað þing-

deildin ályktar viðvíkjandi þessu. Hvað 6. 

grein snertir, þá er nefndin þar í efa um 

ofgreiðslu á byggiugarkostnaði alþingis- 

hússins, einkum fyrir þá sök, að bygging- 

arreikningur landshöfðingja er nálega allur 

áætlaður. Nú eru þegar liðnar meira en

6 vikur frá því, að alþingishúsið var full- 

gjört, og þó er af 13 upphæðum, sem á 

reikningnum standa, einar tvær, sem eigi 

eru áætlaðar, og af þessum tveimur upp- 

hæðum er önuur kostnaður sá, er leiddi af 

því, að byrjað var að hlaða grunn húss- 

ins á allt öðrum stað, en það nú stendur 

á, og sem vafasamt er hver ástæða var 

til að var kosinn, því það byggingarstæði 

var og er alveg ótiltækilegt í alla staði, 

þar sem hver, er um veginn fer, getur 

sjeð, að vegurinn er meira en alin hærri 

en grundvöllurinn. En með tilliti til þess, 

að húsið er prýðilega úr garði gjört og vel 

gengið frá því í alla staði, þá vill nefndin 

ráða til þess, að Ije þetta verði veitt. J>ó 

ræður nefndin til þess, að eins og reikn- 

ingurinn er áætlaður, eins standi í fjár- 

veitingunni ««//t nð 23000 kr., og til hús- 

búnaðar allfc að 5500 kr.<

Jón Ólafsson: Af því að jeg hef ritað 

undir nefndarálit þetta með fyrirvara, skal
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jeg Ieyfa mjer, að skýra frá því, hverjar á- 

stæður jeg hafði fyrir þvf. Mjer þykir jafn- 

an mjög óheppilegt að veita með aukafjár- 

lögum neina þá upphæð, sem stjórnin sýni; 

eigi með hreinum og glöggum reikningum 

að nauðsyuleg hafi verið. Hún hefði átt að 

leggja fram reikninga yfir byggingu húss- 

ins, svo að nefudinni gæfist kostur á að 

kynna sjer þá. En með því að þetta hefur 

eigi verið gjört, þá getur nefndin heldureigi 

haft eptirlit með, hvort fjenu hafi verið for- 

svaranlega varið, eða hvort það hafi verið 

nauðsynlegt. petta er óheppilegt. Og það 

ur rangt af þinginu, að koma stjórninni 

upp á slíkt í fyrsta sinn, sem hún reynir 

til þess. Jeg vil engan veginn með þessu 

segja, að fje þessu hafi verið illa varið, en 

mjer finnst það ókurteisi af stjórninni, að 

ætlast til fjárveitingar af þinginu, án þess 

að til greina, til hvers þessi fjárveiting bafi 

verið notuð. Undir öllum atvikum vil jeg 

mæla með því, að þær 2,200 kr., sem eytt 

var til þess að grafa hið fyrra grunnstæði 

undir alþingishúsið, sem síðar var hætl við, 

sjeu dregnar frá upphæð þessari, að svo 

vöxnu máli, meðan það mál er alveg óupp- 

lýst fyrir þingmönnum, og jeg álit jafnvel, 

að rjettast væri, að veita ekkert af upphæð 

þessari fyr en á næsta þingi. Jeg skal geta 

þess, að nefndin skoraði á hiou hæstvirta 

íandsböfðingja, að fullkominn og nákvæmur 

reikningur yfirfayggingu.4 þingishÚ83Íns væri 

lagður fram fyrir hana, og hún fjekk það 

svar, að þessa reikninga yrði ekki auðið að 

fullsetöja fyr en f haust, og eru þó nú liðn- 

ar 6 til 7 vikur síðan húsið var fullbúið.

G r í m u r  Thomsen: Jeg er alveg sam-

dóma hinum háttvirta 2. þingmanni Suður- 

Mulasýslu í því, að það sje eigi rjett i 

aukafjárlögum að veita fje, nema þvi að eins, 

að lágðir sjeu fram skýrir og fullkomnir reikn- 

ingar fyrir oauðsyn þessarar fjárbeiðslu. 

Árið 1879 fylgdi fjárlaganefndin þeirri reglu, 

að heimta skýra reikninga yfir allt slikt.

Jeg skal taka til dæmis aukafjárveitinguna

til vitans, til latinuskólaos, sem leiddi af,

að uýir ofnar voru settir upp, þiljaður |

sundur hinn gamli alþingissalur o. fi., og 

þá játaði hinn bæstvirti landshöfðingi, sem 

mjer þykir leitt að ekki skuli vera hjer við 

staddur, að rjett væri að fylgja þessari 

reglu alstaðar, því aukaveitingum er svo 

varið, að þegar það sýnir sig, að f]e, sem 

ætlað er til einhvers, eigi nægir, þá er veitt 

aukafjárveiting. Með fjáraukalögunum 1879 

voru veittar 41,391 kr., og nú koma önnur 

fjáraukalög fyrir sama ár upp á 10,000 kr., 

því þessu fje hefur verið eytt fram yfir það, 

sem veitt var. Ef það heldur svona áfram, að 

fyrst koma Qárlög, svo aukafjárlög við fjárlög, 

svo aukafjárlög við aukafjárlög, svo aukafjárlög 

við aukafjárlög aukafjárlaga, þá fer mjer ekki 

að verða um sel. J>að er öldungis nauðsynlegt 

að koma stjórninni til þess, með sundurlið- 

uðum reikningum að sýna, hvað hún er að 

biðja um, annars er ekki tilblýðilegt að 

veita henni fje. Jeg er hinum háttvirta 2. 

þingmanni Suður-Múlasýslu því samþykkari, 

sem jeg er sannfærður um, að 1883 koma 

ný aukafjárlög. J>essi upphæð í 6. grein er 

svo óákvörðuð og ónákvæm, að uppbæðinni 

verður líklega breytt i þeim. Tökum nú 2. 

gr. |>að er alveg óþarft að veita þetta fje,

því það hefur þegar verið veitt áður, og

þótt það hafi enn eigi verið greitt, þá verð-

ur það þó greitt. Fjeð á 3. gr. má

umboðsstjórnin til að biðja um, ef eigi 

nú, þá árið 1883. Eins og hinn hátt- 

virti framsögumaður tók fram um 4. gr., 

fer hún fram á, að fá aukafjárveit- 

ingu við upphæð, sem áður hefur verið 

veitt, en sem eigi er rjett að auka, nema 

því að eins, að fulltrúi stjórnarinnar sýui 

skýran reikning yfir, hversu fje þessu hefur 

verið varið. Fyr á fje þetta eigi að veitast. 

Hvað viðvikur fje því, sem ætlað er til 

Möðiuvallaskólans, þá verður hin heiðraða 

nefnd að játa, að þessi upphæð heyrir eigi 

til þessa tímabils; það er eigi búið að greiða 

baua, og hún verður eigi greidd nema að 

litlu leyti á þessu Qárhagstímabili, því þótt 

þessi aukafjárlög verði staðfest í haust, þá 

verður enginn tími til að byggja i haust 

( A r n l j ó t u r  Ó l a f n s o r t :  «Jú»). Ef svo er, þá
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er öðru máli að gegna, en jeg hjelt, að 

haustið í Noröurlandi væii ekki hentugur 

tími til húsabygginga. Hin heiðraða nefnd

verður að vera aðgætin í fjárveitingum sín- 

um. £ví ef ölium þeim bænum verður full- 

nægt, sem hjer er farið fram á. þá verða 

af afganginum frá 1878 og 1879 116,000 

kr. ekki eptir nema rúmar 19000 kr.

Jeg bið hina háttvirtu þingmeun að 

minnast þsss, að enginn veit, hver afgang- 

urinn verður 1880— 1881; það geta komið 

ýms útgjöld fyrir, sem eigi var búizt við, 

og tekjurnar geta breytzt. J>að er því mjög 

ísjárvert að veita annað en það, sem er 

nauðsynlegt og óhjákvæmilegt. Jeg sje á 

athugasemdum hinnar heiðruðu nefndar, að 

hún vill eigi skerða veitingarvald þingsins, 

sem sje orðið skert fyrir þrekleysi. f>að 

væri óskandi, að hún í þessum fjárauka- 

lögum hefði haldið eptir handa sjer nokkru 

af því mikla þreki, sem hún sýndi í fjár- 

lögunum, því það gæti verið, að þingið vildi 

venja stjórnina af þessum aukabeiðslum 

tram yfir fjárlög og aukafjárlög. Jeg skyldi 

tala meira um þessar óþarfa umframgreiðsl- 

ur, ef hinn hæstvirti landshöfðir.gi væri 

viðstaddur, en að svo stöddu sezt jeg 

niður.

F r a m s ö g u m a ð u r :  Af þvi mál þetta er

til fyrstu umræðu, þá fórjeg eigi út í ein- 

stök atriði þess, nema svo sem til dæmis. 

En nú neyðist jeg til að svara hinum hátt- 

virta þingmanni Borgfirðinga Hann bar 

nefndinni á brýn með hægð og gætni, að 

hún hefði eigi sýnt það þrek í þessum fjár- 

aukalögum, sem hún hefði sýnt í fjárlög- 

unum, en jeg verð að biðja hinn háttvirta 

þingmann að gjöra mun á þreki og einræði. 

Nefndin hefur sýnt fulla festu við 4. gr.; hún 

hefur áskilið þinginu fullan rjett til þess að 

dæma um þessa ofgreiðslu, en hún vildi eigi 

leggja landshöfðingja hindranir í veginn, svo 

að hann gæti lagt skýrslur sínar fram fy'rir 

þingið; þvi það væri einræði, en ekki þrek, 

ef nefndin hefði sagt: »Jeg ræð frá þvi að 

greiða þessar 2000 kr., hvort sem landshöfð- 

ingi kemur fram með nákvæmar skýrslur

um nauðsyn þessa gjalds, eða ekki». Sama 

er í raun og veru að segja um 6. gr. Nefnd- 

in hefur tekið fram þær ástæður, sem komu 

henni til þess, að ráða þinginu heldur til 

þess að greiða þá upphæð, sem þar um ræðir, 

þótt hún hins vegar álíti, að það sje eigi 

rjett, að greiða það fje, fyr en fullnaðarreikn- 

ingur hefur verið lagður fram, og það því 

fremur, sem nú eru rúmar 5 vikur, síðan 

yfirsmiðurinn fór hjeðan úr bænum. Nefnd- 

in áleit, að þrek væri fólgið í því, að standa 

fast á því, sem hún hefði fullan rjett til, 

en væri eigi fólgið í lagðaglifsi og skækla- 

togum. Jeg er sannfærður um, að það er 

að eins orðamunur á skoðun minni og hins 

háttvirta þingmanns Borgfirðinga, og það 

ætti eigi að verða að þrætuefni, svo málið 

komist fram með góðum samtökum. Jeg 

óska þess, að mál þetta fái að ganga til 

annarar umræðu, svo fulltrúi stjórnarinnar 

fái að birtast í sinum rjotta búningi.

H a l l d ó r  K r .  F r i ð r i k n s o n : Jeg verð að

telja það sjálfsagt, að við enda hvers fjár- 

hagstímabils verði að greiða það fje, sem 

glöggvar og áreiðanlegar skýrslur eru fyrir 

hendi um að nauðsyn hafi borið til að 

greiða, hvort heldur það er fyrsta greiðsla 

eða endurgreiðsla. En á binn bóginn virð- 

ist mjer nefndin hafa farið helzt til skammt 

í skýrslukröfum sínum í 4. gr. |>að var 

skylda nefndarinnar að heimta skýrslur af 

landsböfðingjanum yfir fje það, er þyrfti, og 

eptir þeim skýrslum bar henni að segja álit 

sitt um, hvort nauðsyn hafi borið til gjald- 

anna eða ekki. Mjer virðist það með öllu 

nauðsynlegt, að fá áreiðanlegar skýrslur yfir 

fje það, sem stjórnin sjálf hefur umráð yfir, 

og venja bana eigi á það, að eyða meira fje 

en nauðsyn krefur, og verja því að eins til 

nytsamlegra fyrirtækja. Að því er snertir 

fjárveitinguna til þinghússins, er jeg sam- 

dóma hinum háttvirtu þingmönnum, þing- 

manni Borgfirðinga og 2. þingmanni Suður- 

Múlasýslu um það, að bíða verði, þangað til, 

að glöggur og sundurliðaður reikningur er

21
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kominn yfir það, hversu mikið fje hefur 

gengið til hússins. En þrátt fyrir það kasta 

jeg alls eigi þungum steini á hinn hæstvirta 

landshöfðingja, þótt reikningarnir sjeu enn 

eigi komnir. f>að er eigi svo langt, siðan 

yfirsmiðurinn fór hjeðan á braut, og gat 

skilað sínum reikningum, og landshöfðinginn 

hefur að líkindum eigi fengið reikninginn, 

fyr en rjett áður en yfirsmiðurinn fór, en 

landshöfðinginn hefur sannarlega haft svo 

annríkt í sumar, að jeg get eigi sjeð, að 

hann hafi með nokkru móti getað samið þá 

reikninga um alþingistímann. Annað mál 

er það, hvort sumu af þessn fje hafi eigi ver- 

ið miður vel varið, svo sem þeim rúmum 

2000 kr., er eytt var í fyrri grunngröpt- 

inn. En jeg vil biðja hina hátlviitu deild 

að beina athygli sínu að einu. Hinn hátt- 

virti framsögumaður sagði í ræðu sinni, að 

vjer mættum eigi vera mjög nánasarlegir 

eða nápínulegir við hús það, sem væri sómi 

landsins og prýði. Jeg er honnm öldungis 

satndóma, en vjer verðum að minnast þess, 

hver sá maður er, sem mestar og beztar 

þakkir á skilið fyrir það, hve hús þetta ei 

veglegt og vandað. f>að er yfirsmiðurinn, 

herra Bald; það er hann, sem verðskuldar 

það, að honum sje í einhverju sómi sýndur. 

f>að er hann, sem með ráðum og dáð og 

lofsverðri ástundun og alúð hefur unnið að 

húsi þessu, og jalnframt haft vakandi auga 

á, að eigi yrði eytt til þess meiru fje, en 

nauðsyn krefði. Jeg tel það sóma lands- 

ins, eigi einungis að láta reisa þetta hús, 

heldur og að viðurkenna það í verkinu, að 

það sje piýðilega af hendi leyst. Mjer er 

það kunnugt, að verkamönnnunum var sýnd 

dálítil viðurkenning í vor, en yfirsmiðurinn 

fjekk enga. Jeg vil því leyfa mjer, að bera 

það undir hina háttvirtu þingmenn, hvort 

þeim virðist eigi tilhlýðilegt. að þingið sýni 

yfirsmiðnum viðurkenningu með því að láta 

honum í tje dálitla fjárveiting.

F r a m s ö g u m a ð u r : Jeg skal geta þess,

að nefndin hefur eigi leitað skýrslna af 

landshöfðingjanum viðvíkjandi 4. gr. fað 

var hvorttveggja, að nefndin hafði naumau 

tíma, þá er hún fór að semja nefndarálit 

sitt, og áleit það heldur eigi brýna skyldu 

sína, eptir ástæðum þeim, sem færðar eru 

fyrir slíkri fjárveiting í frumvarpi stjórnar- 

innar. í athugasemd stjórnarfrumvarpsins 

við 4. gr. stendur með berum orðum, að 

þessar 2000 kr. sjeu teknar upp í fruravarp- 

ið eptir uppástungu landshöfðingjans, og það 

er því hann, sem á að koma fram með á- 

stæður fyrir Qárbóninni. Landshöfðinginn 

sagði sjálfur, að þetta gjörði ekkert til, og 

kvaðst hann skyldu skýra það fyrir þinginu, 

til hvers fje það þarf að nota, og jeg verð 

að ætla, að það standi eigi á miklu fyrir 

þingið, hvort nefndin kemur með skýrslur 

yfir það í áliti sínu eða laudshöfðinginn 

skýrir sjálfur frá því.

G r í m u r  T h o m s e n :  f»ótt jeg afsaki það

bjá hinni háttvirtu nefnd, að hún hafi eigi 

verið framhleypin, þá átti hún samt að vera 

svo »framstigul», þar sem henni var falið 

á hendur að rannsaka þetta mál, að hún 

átti að beiðast skýrslna hjá hinum hæstvirta 

landshöfðingja. Vjer höfum þvf að venjast, 

að nefndir byggi álit sitt á skýrslum, ekki 

sízt í fjárlagamálum. {>ar sem hinn hæst- 

virti landshöfðingi er hjer eigi við nú, er 

eigi hægt að ræða þetta mál, sem vera skyldi, 

og verður það að bíða þess, að honum þóknist 

að vera bjer á þingi. En jeg get eigi skil- 

ið í því tímaleysi, sem hinn báttvirti fram- 

sögumaður hefur sjer til afsökunar, þar sem 

þó nefndarálitið kemur eigi fyr, en liðnir 

eru þrír fjórðungar þingtímans; auk þess er 

heldur eigi að ræða um skýrslur hjer, nema 

yfir nokkuð af þessu fje, því að hinn hæst- 

virti landshöfðingi getur eigi gefið skýrslur 

nema yfir fje það, sem úthiutað h e f u r  verið, 

og það, sem hann hefur ásett sjer að úthluta, 

en ekki yfir það fje, sem eigi eru fcomnar 

fram bænir um. Hjer liggur nú nærri spurn-
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ing um, hvort veita eigi meira fje, hvort 

vjett sje af þinginu að veita meira fje til 

verklegra og vfsindalegra fyrii tækja, on voitt 

var í fjárlögunutn, og jeg verð að greiða at- 

kvæði móti því, hvaða skýrslur sem koma 

frá binum hæstvirta landshöfðingja.

F r t n n s ö g i t m a f t u r  : Jeg verð að vorkenna

hihum háttvirta þingmanni Borgfíiðinga, 

þótt honum finnist nefudin bafa varið miklum 

tíma til starfa sins, ekki sízt þegar rnjer 

verður litið á nöfnin undir því hinu vandaða 

og ýtarlega nefridaráliti í Elliðaármálinu, sern 

útbýtt var á fundinum í dag, og nefndin sú 

var kosin mjög svo um sama leyti sem tjár- 

laganefndin. En nefndin áleit það ■ rjett, að 

sýna fulltrúa stjórnaiinnar á alþingi alla 

sanngjarna tilhliðrunarsemi, og veitti því lands- 

höfðingjanum sem lengstan frest, til að ákveða 

úþphæðina, sökum þess að allt af koina til 

háns fleiri og fieiri bænir um styrk í þessari 

grein. Nefndin gat eigi álitið, að tilhliðrun 

sú við landsböfðingjann gæti i minnsta máta 

orðið til þess að rýra Ijárveitingarrjett al- 

þingis.

U a l l d f i r  F r i ð r i k s s o n  : Mjer virðist það

vera mjög óheppilegt af nefndinni, að vera 

að afsðka sig mcð timaleysi. |>að væri eigi 

heppilegt, ef hin háltvirta deild samþykktl 

eitthvert lagafiumvarp, sem hefði stórgalla, 

og færi svo áð afsaka sig með því, að timinn 

liefði verið svo lítill, að húii hefði mátt til 

med, að hroða því af. p>að cr langtum beíra, 

að láta þáð mál falla að siuni, en hroða því 

svo af, að engin mynd sje á Hin háttviita 

nefnd átti og málti eigi ganga frá áliti siriu 

fyr, en hún gat sagt: •þarua háfiðþjer það; 

jeg get það eigi betur*. Mjer virðist það 

verá bein skylda hverrar uefndar sem er, 

og það eigi sízt fjárlaganefndarinnar, að út- 

vega þær skýrslur og leggja fyrir þingdeildina 

þær skýrslur, sem hún geti stutt dóm sinn 

við. fað gat þó eigi verið neitt brot á tilhliðr- 

unarsemi við hinn hæstvirta landshöfðingja, 

að biðja haun um skýrslurnar, og nefndin 

getur eigi vitað, nema hann hefði gefið þær, 

ef hann hefði verið beðinn um þær. Jeg 

verð að ætla, að nefndin hafi eigi fullnægt

skvldu sinni, eigi gjört það, sem henni bar 

að gjöra, er hún hefur eigi útvegað næga 

skýrslu fyrir fjárveitingu þessari, svo að hún 

gæti sagt, álit sitt um hana, og ráðið þing- 

deildinni annaðhvort til eða frá. Annars 

var eigi nein hvöt fyrir hinn hæstvirta lands- 

höfðingja, að koma roeð neinar skýrslur fvr, 

en hann var beðinn um þær.

T r y g g v i  G u n n n r s s o n :  |>egar jeg bað

um orðið var binn hæstvirti landshöfðingi 

ekki í salnum, en nú er hann kominn, svo 

að óþarft er að eyða mörgum orðum um 

þessi atriði; hann mun geta gefið nægilega 

skýrslu. Mjer virðist það annars eigi sitja 

svo vei á hinum háttvirta þingmanni Keyk- 

víkinga, að gjöra svo mikið hvassveður út 

af því, að nefndin eigi sagði beinar tillögur 

sínar í þessu máli. Hann sýndi eigi tillðgum 

þessarar sömu nefndar í fjárlöguniim svo 

inikið tiaust og fylgi, að líkindi sjeu til, að 

honum sje svo mjög áríðandi að styðjast við 

tillögur nefudarinnar í þessu máli; hitt mnn 

heldur vera, að hann vill fá höggstað á 

nefndinni, og finua sjer eitthvað til. £>að 

var eigi svo mjög af tímaleysi, eins og 

framsögumaður skýrði frá, að nefndin eigi 

fjekk nefnda skýrslu, heldur af því, að henni 

þótti þessara skýrslna eigi þurfa við, þar 

sem hinn hæstvirti landshöfðingi lofaði 

nefndinni að skýra þinginu munnlega frá, 

hvernig á þessari aukafjái veitingu stæði, og 

jeg get eigi sjeð, að nefndin bafi neitt van- 

rækt skyldu sína, þótt hún treysti loforði 

landshöfðingjans og tæki það gilt í þessu 

efni; jeg verð því að mót.mæla áburði þing- 

manns Reykvíkinga.

L u n t h h ö f D i n g i n n  : Samkvæmt áskorun- 

um þeiro, sem fram hafa komið um skýrslur 

viðvíkjandi 4 gr. frumvarpsins, skal jeg eigi 

láta hjá líða við 2. umræðu þessa máls að 

skýra frá þeim bónarbrjefum, sem til mín 

hafa komið, um fjárstyrk af fje því, sem 

ætlað er til verkiegra og vísindalegra fyrir- 

tækja. Jeg álít að það heyri eigi til við

1. umræðu, og að hinir háttvirtu þingmenn 

geti látið sjer nægja við 1. umræðu ástæð- 

ur þær, sem færðar eru fyrii aukafjárveiting

21*



þessari í athugasemdum stjdrnarfrumvarpsins, 

þar sem tekið er fram, að hin áætlaða upp- 

hæð, 8000 kr., og sena eigi mátti minni vera, 

var færð niður í 6000 kr hvort árið. -

J ó n  J ó m s o n : það hafa ýmsir lokið

lofsorði á nefnd þá, er falið var það verk á 

hendur, að standa fyrir bvgging alþingis- 

hússins; en jeg finn hvöt að benda á eina yfir- 

sjón nefndarinnar, sem bæði hefur gjört., að 

smíði þetta hefur ekki orðið eins fullkomlegt 

og það annars mundi verða, og 'sem hefur 

mjög mikið aukið kostnað þann, er það 

hafði í för með sjer. þegar á alþingi 1879 

var spurning um byggingu alþingishússins, 

tók einn nefndarmaðurinn, er síðan var kos- 

inn til að standa fyrir byggingu húss- 

ins, að menn óskuðu að haga bygg- 

ingu hússins svo, að sem flestir innlendir 

smiðir fengju að starfa að byggingunni, en 

hvernig fór? J>egar átti að kjósa yfirsmið 

að húsinu gegn nefndinni þegjandi fram 

hjá hinum mörgu ágætu húsasmiðum, sem 

vjer höfum hjer á landi, og kaus útlendan 

yfirsmið. J>að var mikið góður og samvizku- 

samur maður, sem nefndin rjeð; en hann 

var trjesmiður, eins og húsasmiðir vorir eru 

flestir, og enginn vafi er uin það, að flestir 

innlendir húsasmiðir hefðu getað byggt hús- 

ið með leiðbeiningum prófossors Meldahls 

og eptir hans nppdráttum fnllt eins vel og 

sá danski yfirsmiður, sem ráðinn var. |>ossa 

aðferð nefndarinnar munu landsmenn ekki 

þakka henni. I>eir hafa viljað hafa ísland 

handa íslendingum, og eins og það ekki 

hefur verið vinsælt, að setja útlenda menn 

í embætti hjer á landi, þannig verður það 

varla vinsælt, að taka útlenda menn fram 

yfir innlendinga, þegar spurning erum smíðir, 

er landsmenn geta stjórnað eins vel og út- 

lendingar. Yfirsmiður sá, sem nefndin rjeð, 

mun hafa haft 8—10 kr. laun um daginn. 

Jeg er viss um, að hægt hefði verið að fá 

innlendan mann til þessa starfa fyrir minna 

kaup. Og setjum nú, að það síðar meir 

reynist, að eitthvert við þetta smíði hafi ekki 

verið leyst eins trúlega af hendi, og menn 

bjuggust við, ‘hvort eigum vjer þá að snúa

oss, þegar yfirsmiðurinn er farinn hjeðan 

fyrir langa löngu; sama er um viðhald og 

aðgjörðir að húsinu, að slíkt hefði vorið 

langt um hægra viðfangs, ef yfirsmiðurinn 

hefði verið innlendur.

Jef hef álitið mjer skylt, að taka þetta 

fram, því jeg veit, að það er samkvæmt. 

skoðunum margra málsmotandi manna hjet 

á landi.

F r i d r i k  S t é f á m i o n :  f>ess háttar eru

títt skoðanir manna, sem líka er eðlilegt, að 

þeir eru fúsir fyrir fram að láta af hendi 

hálfu meira fje til nauðsynlegra fyrirtækja, 

en á eptir að þurfa að bæta við það, þótt 

hálfu minna sje, einkum ef grunur væri á, að 

vanstjórn væri um að kenna. Jeg verð því 

að vera á skoðun hins háttvirta fratnsögu- 

manns, og tek varaathugasemd hans til greina, 

að veita beri það,sem vantaði til húsgjörðar- 

innar, en samt ekki fyr, en reikningur er 

framlagður, sem sýnir, hvernig fjenu hafi 

verið varið; en ráðgjafinn hlaut samt, að 

veita það fje, sem vantaði. upp á væntanlegt 

samþykki þingsins, heldur en að láta þessa 

byggingu standa ófullgjörða. |>að er auð- 

vitað, að margir hljóta að hafa ýmigust á 

gjöldum þeim, sem koma svona, eins og 

fjandinn úr sauðarlegg, en lijer verður ekki 

öðruvísi að farið, þvi að húsið þurfti þó að 

fullkomnast. En jeg vissi eigi betur, en það 

væri oindreginn vilji allraá þingi 1879, aðþing- 

húsið stæði á Arnarhól í íngólfstúni, en sá 

hefur orðið endir þessa máls, að þessari 

byggingai nefnd, sem þá var kosin, liofurþóknazt 

að koma því fyrir á öðrnm stað, hvort sem 

því hefur valdið það, að rótslæmt. sje á 

Arnarhól, — jeg segi ekki um það, enda er 

jeg eigi jarðfræðingur, en vel lýst mjer á 

hússtæði þar — eða þá að hviklyndi byggingar- 

nefndarinnar hefur valdið því, eða í þriðja 

lagi velþóknun hins háttvirta landshöfðingja, 

að túninu væri eigi með þvi spillt; svona 

lít jegáþetta mál, og svo skoðar þjóðín það, 

því eitthvað af þessu þrennu hlýtur að hafa 

verið þess valdandi, að húsið skipti um stað. 

En eins og hinn háttvirti framsögumaður 

sagði, hlaut húsið að fullkomnast, hvar í
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víðrí veröld náungannm þóknaðist að láta 

grunn þess grafinn vera, og fyrir því hlaut i 

ráðgjafinn að veita ije það, sem til þess úlheimt- | 

ist. Gn þar sem hinn háttvirti þingmaður j 

Reykvíkinga talar um að heiðra yfirsmið j 
Bald, þá dettur mjer i hug þetta, sem öll- ; 

um hjer mun kunnugt vera: hann hefur sín 

laun úttekið. En jeg vil stinga upp á- því, 

að hinn háttvirti þingmaður Reykvíkinga, 

fyrst honum er það svo inikið áhugamál, að 

hann verji vöxtum af hinu afarháa kál- 

garðsverði, sem hann seldi undir grunn 

hússins, til þess að stofna herra Bald veg- 

legt legat honum til vegsamlegrar minn- 

ingar og veglegrar viðurkenningar.

Sökum þees að eigi tóku fleiri til máls, 

ljet forseti ganga til atkvæöa, og var frum- 

varpinu vísað til 2. umræðu i einu hljóði.

ÖNNCR UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 56. fundi, 19. ágúst.

B r e y t i n g a r t i l l ö g u r  

við frnmvarp til fjáraukalaga fyrir 1880 og

1881, eins og það kom frá stjóminni.

1. Við 1. gr. Nefndin: Fyrir »47672 kr. 

85 a.» komi: »56372 kr. 85 a».

2. Við 2. gr. 1. lið. Nefndin: Eptir »til 

gufuskipsferða» korai: »(endurveiting)«.

3. Við 2. gr. 2. lið. Grímur Thomsen: í 

staðinn fyiir: «1480» koini; »440kr.», 

og í samlagningunni fvrir »13784,50» 

komi: «12744,50».

4. Við 3. gr. Nefndin: Fyrir «ljárlaganna 

. . . Ijárhagstímabilið* komi: «Qárlag- 

anna veitast til landsbókasafnsins 4000 

kr. og til forngripasafnsins 500 kr., 

samtals 4500kr. fyrir fjárhagstímabilið».

5. Við 4. gr. Grímur Thomsen: 4. grein 

falli burt.

6. Nefndin: Milli 5. og 6. greinar bætist

ný grein svo látandi, sem verður 6. 

gr.: <Sem viðbót við fje það, sem

samkvæmt 18. gr. fjárlaganna hefur

verið varið tilgagnfræðaskólans á Möðru- 

völlum veitast 700 kr. til vísindalegra 

ábalda og 5500 kr. til byggingar leik- 

fimis- og geymsluhúss».

7. Við 6. gr. Grímur Thomsen: 6. gr. 

falli burt og breytist greinatalan og 

upphæðin í 1. gr. samkvæmt þessu.

8. Við 6. gr. Nefndin: 6. gr. verði 7. 

gr., ogfyrir: «25000 kr.» komi: «alltað 

23000 kr., og til húsbúnaðar allt að 

5000 kr.»

I . a n d s h ö f ð i n g i n n :  Hin háttvirta nefnd 

hefur tekið svo undir frumvarpið til (jár- 

aukalaga fyrir árin 1880 og 1881, áð jeg 

verð að byrja með þvi, að kunna henni 

mínar beztu þakkir fyrir góðar undirtektir 

hennar.

|>að er snertir 3. gr. skal jeg geta þess, 

að útvegað er efni í bókahyllur handa 

bókasafninu, og þær að helmingi smíðaðar 

eptir undangenginni U c i i a t i o n , þó að ekki 

enn þá allar sjeu settar upp vegna nanm- 

leika tímans, frá því að alþingishúsið var 

fullgjört og þangað til þingið tók til starfa í 

því, 1. dagj júlímánaðar þ. á. |>að or ætl- 

azt til, að hinar bókahyllurnar, ásamt með 

borðum og því um líku, verði stníðaðar í 

haust, svo að húsbúnaðurinn handa bóka- 

safninu verði fullgjörður, ef unnt verður, inn- 

an ársloka. Um útvegun á skápum og öðr- 

um nauðsynlegum áhöldum handa forngripa- 

safninu hef jeg afhent hinni háttvirtu fjár- 

laganefnd áætlun, sem er samin af umsjón- 

armanni safnsins, Sigurði Vigfússyni,ogætlast 

hann til, að til þess að útvega hin nauð- 

synlegu áhöld og setja safnið upp, muni 

ekki veita af allt að 500 kr. Viðvfkjandi

4. gr. gat jeg þess við 1. umræðu, að hin 

háttvirta nefnd í rauninni sje stjórn- 

inni samdóma um það, að leidd hafi verið 

nægileg rök að því, að viðbótar þeirrar, er 

stjórnin leitar samþykkis alþingis til, þurfi 

við, með því að skírskota til þess, að al- 

þingi 1879 færði gjaldagrein þessa ofan i
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6000 kr. En sanflt sétn áður skal jeg eptir 

tilefni því, er nefndarálitið gefnr tnjer, leyfa 

ínjer að skýra hinni háttvirtu deild frá því, 

að jeg þegar í febrúartnánuði þessa árs 

var búinn af helmingi mínum, 3000 kr., að 

ávísa 2995 kr., og átti eptir 5 kr., þær er 

jeg sem stendur enn hef til umráða. Aptur 

á móti hef jeg vorið neyddur til að neita 

um styrk þennan ekki allfáum beiðendum, 

er mjer virðast maklegir til að verða að- 

njótandi stvrksins. Jeg skal taka sem dæmi: 

Hinn venjulegi styrkur til kennslu málleys- 

ingjum innanlands, og var honum í hitt 

eð fyrra af þessari heiðruðu deild vísað til 

þessa gjaldliðs; styrkur til ættfræðings 

Bjarna Guðmundssonar, er efri deildin i 

hitt eð fyrra mælti sterklega með, og veitti 

jeg honum í fyrra 100 kr., en hef ekki get- 

að veitt hoimm slíkan styrk fyrir þetta ár. 

Einnig hef jeg ekki getað tekið til greina

beiðni um styrk til að halda áfram við

íYaiu'pxttoníi-skólann í Kaupmannahöfn skip- 

stjóra einum, er vel hafði leyst af hendi á 

þessu voii próf við þennan skóla. Útgáfu 

(lómasafnsins, innhaldandi dóma landsyfir- 

rjettarins 1879 og 1880, hef jeg að svo 

stöddu orðið að hætta við. Fornleifafje- 

lagið hefur beiðzt styrks einnig fyrir þetta 

ár til að gofa út tímarit og halda áfram 

staðarlegum íannsóknum fornleifafjclagsins, 

þeim er byrjaðar voru í fyrra með 300 kr. 

styrk fyrir það ár. ÐiflíuQelagið hefur feng- 

ið hinn ákveðna styrk fyrir 1880, en fyrir 

þetta ár er ekki Ije til til þessa. Ýmsönn- 

ur bónarbrjef ern komin til mín, en jeg vil 

leyfa mjer að vona, að þessi skýrsla sje á- 

litin nægileg.

|>að er snertir 6. gr„ hefur hin hátt- 

virta nefnd tekið það fram, að jeg því mið- 

ur ekki hafi sjeð mjer fært að semja fulln- 

aðarreikning, og sje reikningur sá, sem jeg 

hef látið nefndinni í tje, S flestnm greinum 

að eins áætlaður. Jeg játa það, að þetta

í sjálfu sjer sje óheppilegt, en þáð er að

mínu áliti anðvitað, að mjer hafi það ekki 

verið mögulegt, að semja þvílíkan fullnaðar- 

reikning, þar sem byggingarstörfunum ekki 

var Iokið fyr en 30. júní, og yfirsmiðurinn 

ekki sá sjer fært, að afhenda mjer dagbæk- 

ur sínar viðvíkjandi öllum greiðslum við 

bygginguna, er nema fleirum þúsundum 

töluliðum, fyr en 8 dögum seinna, enda 

hafa alþingisstörf mín ekki leyft mjer að 

semja svo umfangsmikinn reikning, sem 

þessi hlýtur að vera. f>að er óðru máli að 

gegna, þegar spursmál er um. að gefa skýrslu 

um, hvaða upphæð hafi verið útbórguð af 

landssjóði til byggingarinnar, og er hún 

samtals hjer um bil . . . 126,000 kr.,

en við þær verðnr að bæta um 600 —

alls 126,600kr., 

on frá þeim aptur að draga upp- 

boðsverðið fyrir selda muni, en 

jeg het ekki meðtekið uppboðs- 

reikninginn, sem, að svo miklu 

leyti sem mjer er kunnugt, mun

nema hjer um b i l ...................... 3,600 —

eptir er 123,000 —

f>ær 600 kr., er jeg gat um nýlega, eru sum- 

part borgun fyrir efni, sem keypt er í Kanp- 

mannahöfn, og hefur hinn hátlvirti íormað- 

ur fjárlaganefndarinnar, er hefnr ráðstafað 

þessum kaupum, skýrt mjer frá, að þessi 

útgjöld mnni nema hjer um liil 300 kr., og 

sumpart stendur eptir að fnllgjöra herbergi 

það, er ætlað var dyraveiðinum, en sam- 

kvæmt ákvörðun þingsins verður þetta her- 

bergi að fullgjöia sem stofu í bókasáfninu; 

sumpait verður eptir fyrirlagi yfirsmiðsins 

að mála eiuu sinni á hausti þakrennurnar 

og fleira. Að vísu er einn hluti þessa reikn- 

ings áætlaður, en hann getur ekki verið 

öðruvísi, og það er auðsjeð, að það er ó- 

mögulegt að semja fullnaðarreikning að svo 

stöddu, Sundurliðunin í reikningsyfirliti því, 

er jeg hef látið hinni háttvirtu nefnd í tje, 

miðaði til þess, að glöggva nefndina á, 

hvernig stæði á « ( ) v e r s h r i d e . l s e f i - ,  með því
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að skipta útgjöldunum í undirliði, er ekki 

geta verið nákvæmir, á meðao fullnaðar- 

reíkningurinn ekki er saminn. fín jeg fæ 

ekki betur sjeð, en að fullnaðarreikningsins 

þurfi heldur ekki með, til þess að alþingið 

geti veitt fje það, er ræðir um í þessu til- 

liti, því að það er misskilningur frá hálfu 

hinna háttvirtu þingmanna, þegar þeir ætla, 

að þcissi fjárveiting sje skilyrðislaus; hún á 

sjálfsagt að vera bundin þvf skilyrði, sem 

allar fjárveitingar bæði í fjárlögum og auka- 

fjárlögum vorum, sem sje, að reikningur 

verði gjörður af stjórninni og endurskoðað- 

nr af ytirskoðunarmönnunum, og samþykkt- 

ur af alþipgi á eptir, samkvæmt 26. grein 

stjórnarskrárinnar. Fjárveiting sú, er hjer 

ræðir upi, hefur því ekki að innihalda neina 

kvittuu fyrir stjórnina, en stjórnin hefur, þó 

að lögin verði samþykkt, fulla ábyrgð áþví, 

að reikningsskil sjeu gjörð fyrir brúkun hins 

veitta fjár. Ekki heldur á mótbára sú, að 

þar sem ómögulegt hefur verið að semja 

fullnaðarreikning, sjeólögulegt að veita fjeð, 

við rök að styðjast, og sjer í lagi á hún 

ekki við þau að styðjast, að það sje móti 

k o n s t i t u l i o n e l  P r a x i a  yfir höfuð að tala, eða 

sjer í lagi á móti þeirri, er alþingi hingað til 

hefur við haft. f>að er þvert á móti, og dæmi 

þau, er við 1. umræðu voru tekin fram til 

þess að sýna þetta, sanna einmitt hið gagn- 

stæða. Jeg var ekki viðstaddur við byrjun 

fundar þess, þar setn þessar mótbárur komu 

fram, og umræðunum var lokið, áður en 

mjer var skýrt frá. að þær hefðu. verið boru- 

ar upp. Jeg skal leyfa mjer nú að minna hina 

háttvirtu þingmeon, er tóku til dæmis auka- 

fjárlögin fyrir ádn 1878—79, er samþykkt 

voru af alþingi i hitt eð fyrra, og úr þeim tóku 

tvö dæmi, sem sje vitabyggiuguna og áhöld 

til húss hios lærða skóla (ofna og rúmföt), 

á það, að um það voru ekki fullnaðarreikn- 

ingar lagðir fyrir þingið, og með tilliti til 

nokkurra. hluta þeirra stóð alveg eins á og 

í þessu tilfelli, að áætlun stjórnarinnar var

lögð fprir þiugið. Hinn háttvirti þingmað-

ur Borgtirðinga verður að minnast þess,

þar sem hann þá var formaður og framsögu- 

maður fjárlaganefndarinnar, og þar sem hann 

seinna sem yfirskoðunarmaður landsreikn- 

inganna befur haft tækifæri til aptur að 

rannsaka þetta spursmál. {>að sama má 

segja um önnur útgjöld við 11. gr. fjárlag- 

anna til Iæknaskipun.arinnar, er veitt voru 

í hitt eð fyrra með 5. gr. fjáraukalaga þeirra, 

er getur um, .allt að 3200 kr.» I>au voru 

einnig áætluð. f>að er nú snertir alþingis- 

húsbygginguna, eru allir þingmenn að svo 

svo miklu leyti, sem jeg hef skilið, á það

sáttir, að það hafi verið skylda stjórnarinn- 

ar, að halda byggingunni áfram, þegar svo 

langt var komið, að útsjeð var um það,

að hún yrði ekki fullgjörð fyrir fje það, er

veitt var í fjárlöguuum; jeg að minnsta 

kosti hof ekki þorað að taka að mjer þá á- 

byrgð, að í áða frá þ.ví, og hefði þetta verið 

gjört, er sjálfsagt, að kostnaðurinn 'við bygg- 

inguna heíði orðið langt um meiri, auk 

þess að alþingið enn á þessu augnabliki 

hefði verið neytt til að láta sjer nægja það 

skjól, er að mínu áliti ávallt hefur verið al- 

þingi íslendinga ósamboðið, og jeg held, að 

allir þingmenn nú sjeu mjer samdóma um 

það. Stjórniu hefur þannig gjört skyldu 

síua með því að sjá um, að alþingishúsið 

yrði fullgjört innan 1. júlí þ. á., en hitt 

hefur ekki síður beinlínis verið skylda. 

hennar, undir eins og alþingi kom saraau, 

að skýra þyí frá umframgreiðslu þeirri, er 

hjer hefur átt sjer. stað og beiðast aukaT 

Qárveitingar fyrir haua, {>etta hlýtur að 

vera skylda stjórnarinnar samkvæmt 24. gr. 

stjórnarskrárinnar, Ekkert gjald má greiða 

af hendi nema heimild sje til þess í fjár- 

lögum eða fjáraukalögum, og þessi grein 

gjörir beiulínis ráð fyrir því, að svo geti 

átt sjer stað, að stjómin eigi upp á sína 

ábyrgð að greiða eitthvert gjald, en hún á 

þá sem fyrst að leita fjáraukaveitingar fyrir
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það, og þannig hefur staðið á með tilliti 

til þinghúsbyggingarinnar. Hitt er allt 

annað raál, sem jeg tók fratn áður, að stjórnin 

á að gjöra reikningsskil fyrir brúkun þessa 

fjár eins og annars fjár landssjóðsins, og 

alþingið á samkværat 26. gr. að samþykkja 

reikninginn með lagaboði. pað er sannar- 

arlega nýmæli að bera það á stjórnina, að 

það sje of snemma, að hún skýri þinginu 

frá einhverri umframgreiðslu á fjárlögunum, 

sem hefur verið nauðsynleg, og leiti fjárveít- 

ingar í því tilliti, undir eins og hún getur 

jijöit það. I öðrum ' k o m t i t u t i o n e H u m  lönd- 

um mun þingið vissulega draga hlutaðeig- 

andi stjórn til ábyrgðar, ef hún ekki gjörir 

það, sem stjórnin hefur gjört í þessu til- 

liti.

Jeg vil nota þetta tækifæri til að þakka 

hinum háttvirta þingmanni Borgfirðinga 

fyrir kenninguna, sem hann í dag ljet mjer 

í tje í málinu um aukaíjárlagafrumvarpið 

fyrir 1878 og 1879, og áminninguna um 

að varast það, að ganga fjárveitingarvaldi 

alþingis of nærri, en þó að jeg finni mjer 

skylt, að þakka bonum fyrir kenninguna, 

held jeg, að bún sje alveg óþörf, þar sem 

bæði við hitt frumvarpið og við það, er 

hjer liggur fyrir, einmitt ræðir um, að 

stjórnin leiti samþykkis alþingis til auka- 

útborgana þeirra, er bún befur álitið nauð- 

synlegar. Stjórnin ætlar ekki með neinu 

móti að ganga fjárveitingarvaldi þingsins 

of nærri, en hún vonar þrátt fyrir mótmæli 

hins háttvirta þingmanns Borgfirðinga, að 

hún geti náð samkomulagi um þetta mál 

við alþingið eins og um önnur mál.

Jeg er hinni háttvirtu nefnd samdóma 

um það, að óheppilega hafi til tekizt, þar 

sem grunnstæði það var valið, er síðan var 

þó eigi notað, og til þessa varið hjer um 

bil 2200 kr. Hinum háttvirtu þingmönn- 

um er það kunnugt, að alþingið skipaði 

nefnd, er stjórniu skyldi leita álita hjá milli 

þinga um tilhögun og byggingu hússins.

Nefndinni er að nokkru Ieyti að kenna um 

það, að svo óheppilega hefur til tekizt, að 

hið tilvitnaða grunnstæði var valið, er síðau 

var þó eigi notað, en að nokkru leyti mun 

það einnig að kenna hinu háttvirta alþingi 

\ sjálfu, er, ef jeg svo má segja. þegjandi lagði 

okkur á herðar að byggja húsið á Arnar- 

hólstúninu; að minusta kosti höfum vjer 

nefndarmenn álitið oss bundna við þetta 

þegjandi skilyrði, þangað til byggingarmeist- 

arinu beimtaði annað byggingarstæði. Jeg 

ætla ekki að fara lengra út í þetta spursmál, 

en einungis geta þess, að jeg með tilliti til 

byggingarstæðisins og við allar umræður um 

það railli nefndarinnar og mín hef álitið 

mjer skylt, að fallast á uppástungur m e i r i  

h l u t a  n e f n d a r i n n a r .  Hefði jeg ekki álitið 

mig bundinn við hina þegjandi ákvörðun eða 

« F o r u ð a œ t n i n f f », sem jeg vitnaði til áður, 

þá liefði mjer ekki dottið í hug, að kjósa 

annað byggingarstæði handa alþingishúsiuu 

en bjer á Austurvelli. að vísu ekki þar sem 

húsið nú stendur, heldur við einhverja aðra 

hlið hans.

Um það, er snertir húsbúnaðinn, er 

heldur ekki til fullnaðarreikningur, og þetta 

mun auðskilið, þar sem nokkur hluti hans 

er útvegaður eptir tilmælum alþingisforset- 

anna á sjálfum þingtimanum (gólfábreiður í 

þingsölunum), en eptir skýrslum þeim, er 

binn háttvirti formaður fjárlaganefndarinnar 

og jeg böfum gefið nefndinni, og sem hún 

hefur álitið nægilegar, hefur okkur komið 

saman um það, að þessi útgjöld verði taliu 

allt að 5000 fcr., og vona jeg, að hiu hátt- 

virta deild einnig fallist á það.

Viðvíkjandi 5 gr. til MöðruvaJlaskólans 

skal jeg geta þcss, að þar sem búið var með 

ráðgjafabrjefi að ákveða fyrir þetta ár 500 

kr. samtals til bóka og áhalda-kaupa handa 

skólanum, en þetta eptir tillögum nefndar- 

innar og torstjóra skólans má álita ónóg, 

sjer í lagi til útvegunar á binum nauðsynlegu 

náttúrufræðislegu áhöldum, hef jeg fallizt á
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tillögur nefndarinnar í því lilliti. Einnig 

má álíta alveg nauðsynlegt, að bæta við skóla- 

húsið geymsluhúsi, og hefur forstjóri skólans 

lagt það lil, að í þessu húsi einuig rerði 

búið til leiklimishús, og sent áætluu um 

kostnaðinn við byggingu þessa húss, sem 

vonandi er að verði reist þegar á þessu hausti, 

ef hið nauðsynlega fje til þess verður veitt.

Loksins skal jeg roeð tilliti til athuga- 

semdanna við 2. gr. fritmvarpsius statiiö c, 

þar sem mjer er falið á hendur að gjöra 

breytingaruppástungu við framvarpið, til 

þess að fá það fje veitt, sem kostnaðinum 

við að setja þrumuleiði á vitann nemur, geta 

þess, að jeg vil leyfa mjer við 3. umræðu 

að stinga upp á, að þessi gjaldliður 9. gr. 

c 7 verði hækkaður um 150 kr., en jeg skal 

bæta því við, að í frumvarpinu er prent- 

villa, þar sem í 2. gr. er taliu 10.gr. tjár- 

laganna í staðinn fyrir 9. gr., og vil jeg 

biðja hina báttvirtu þingmenn að leiðrjetta 

þessa prentvillu, eða, ef deildinni viröist 

það uauðsynlegt, gjöia uppástimgu í þá 

att við 3. umræðu.

J ó n  Ó l a f t t o n : Eins og jeg gat um við 

1. umræðu og sjá má af nefndarálitinu, hef- 

ur mig greint á við nefndina viðvíkjandi 6. 

grein. f>vi jeg hef álitið það gagnstætt 

rjettum prinsípum, að þingið veiti nokkra 

aukaljárveitingu, án þess að fá að sjá fullan 

reikning fyrir, hvernig tjenu hefur verið var- 

ið, úr því þó búið er að brúka það. Hinn 

hæstvirti landshöfðingi hefur komið með 

mótbárur móti þessari tillögu minni, og sagt, 

að eigi sje ísjárvert að veita þessa fjárupp- 

hæð, þótt eigi sjeu lagðir fram skýiir reikn- 

ingar fyrir upphæðinni, með því að stjórnin 

beri ábyrgð fyrir því, að fjenu sjo vel varið, 

eins þótt reikningurinn sje áætlaður, og að 

eptir á muni reikningarnir fyrir brúkun Qár- 

ins verða rannsakaðir af yfirskoðunarmönn- 

unum og lagðir fyrir þingið 1883 til sam- 

þykkis þess. f>etta getur verið hverju orði 

sannara; en h itt ' er lika kunnugt, að vjer 

höfum enn engin ábyrgðarlög, og það mun

! öllum auðsætt, að það geta orðið snúningar 

á að koma fram ábyrgð á hendur stjórnar- 

innar fyrir það, h v e m i g  hún hefur brúkað 

Ije, sem henni h e f v r  v e r i ð  veitt, ef hún fer 

ekki fram yfir upphæðina. Mjer virðist 

þingið hafa betur töglin og hagldirnar, ef 

það veitir eigi fjeð á fjárlögum, fyr en 

skýrir reikningar eru fram komnir, og það 

sjer, að full nauðsyn ber til. Komi þá fram, 

að fjenu hafi verið varið um þörf fram, þá 

er auðveldara að neita um veiting upphæð- 

arinnar, en að krefja til ábyrgðar fyrir það, 

hversu þeirri upphæð, sem einu sinni hefur 

verið̂  veitt, er varið. J>að liggur alls 

ekki í tillögu minni, að jeg þykist viss 

um, að ástæða vcrði á  s í n u m  t i m a  til að 

neita um þessa veitingu fulla, en mjer þyk- 

ir að eins of snemmt, að fella nú þegar 

dóm um það, hvort ástæða hafi til verið að 

fara fram yfir fjárveiting þingsins 1879, og 

hve langt frain yfir; jeg ímynda rojer, að 

þiugid líklega veiti 1883 upphæð þessa fulla 

eða mestalla, en ekki fyr en hún er fast á- 

kveðin og skýrir reikningar liggja fyrir; en 

nú er ekki hin minnsta ástæða til þess; nú 

er langt síðan húsinu var lokið og yfirsmið- 

urinn fór hjer úr bænum, og líklega skil- 

aði hiuum hæstvirta landshöfðingja reikning- 

um sínum, og gæti því glöggur reikningur 

verið kominn, ef áhugi hefði verið nógur. 

Sjerstaklega er það varhugavert, að borga 

nú þegar kostnaðinn við grunninn, þessar 

2,200 kr., og þingið hefur alls eigi fulla á- 

stæðu til þess, að greiða það af hendi, fyr 

en skýr rök eru færð fyrir því, að ástæða 

hafi verið til að byrja á þessum grunni. 

Hinn hæstvirti landshöfðingi hefur skýrt frá 

því, að það hafi verið eindreginn vilji þings- 

ins 1879, að húsið skyldi reisa á Arnarhóli, 

en þessi grunnur var alls eigi grafinn á 

Arnarhóli. Og hvaða ástæða var til að byrja 

grunngröptinn, fyr en búið var að ráðfæra 

sig við nefndina og byggingarmeistarann? 

Að fara að ráðfæra sig við hana og hann á 

eptir, er sannlega hið sama, sem að byrgja

22



brunninn, þá er barnið var dottið ofan f. 

Jeg verð því að haida fast við ágreinings- 

atkvæði mitt, meðan hvorki eru komnir fiam 

skýrir reikningar, og sjerstaklega meðan eigi 

eru komin fram greinileg rök fyrir því, að 

ástæða haii verið að byrja á grunngreptinum 

við bakarastíginn. Jeg vil alls eigi á þessu 

þingi veita þessar 2,200 kr., og ef það þó 

verður samþykkt við þessa umræðu, vil jeg 

til 3. umræðu áskilja mjer breytingartillögu 

við 6. gr. um, að færa aðalupphæðina niður 

um það, er þeirri upphæð svarar. Ur þvi 

nó að upphæð 6. greinar hefur verið greidd 

út af landáins fje, og hefur þannig staðið 

óheimiluð um hríð, virðist ekkert móti þvi, 

að hún standi óheimiluð í eina 22 mánuði til.

Urimur T h o m * e r i : Mjer þykir það

mjög leitt, að mjer getur ekki samið við 

hinn hæstvirta landshöfðingja um það, hvað 

er rjettu sjálfsforræði samboðið, en ekki ef- 

ast jeg um, að báðir vilji fylgja fram rjettu 

sjálfsforræði.

Jeg man ekki betur en á þingi 1879 bæði 

stjórnin um stóra aukafjárveitingu til vitans 

á Reykjanesi, og þá lagði hinn hæstvirti 

landshöfðingi fram fullkomlega sunduiliðað- 

an og skýran reikning, hvað aðalupphædina 

9,313 kr. snerti, og eptir þessum sundurlið- 

aða reikningi var þessi aukafjárveiting greidd 

af liendi. Af þessari upphæð voru það um 

1100 kr., scm ætlaðar voru til vegagjörðar 

frá býlí vitavarðarins og til vitans, og nú er 

farið fram á 510 kr. aukafjárveiting ofan á 

aukafjárveitinguna 1879 líka til þessara vega- 

bóta. f>essi vegur fer nú að verða nokkuð 

dýr fyrir landssjóð ; en jeg skal þó ekki tala 

um það. Nú er til ætlazt, að nokkuð af 

þnssu fje gangi til vegagjörða milli Reykja- 

ness og Hafna, og það á landssjóður líka 

að kosta, og það er meira. |>að eru eiumitt 

Hafnamenn, sem hafa gagn af þessaii vega- 

bót. |»eir þurfa að fara lestaferðir til að 

sækja reka sína þar út á nesið. Jeg kom 

þangað suður 1879, og sá jeg þá vörður á

þessum vegi, sumar nýjar og sumar gamlar 

og hrundar. Nú þykir Hafnamönnum náfct- 

úrlega bera vel í veiði, og verða guðsfegnir, 

að landssjóður fari að gjöra vegabót fyrir þá, 

þar sem þeim að rjettu ber sjálfum. þessu 

get jeg ekki verið samþykkur, og fyrir því 

hef jeg stungið upp á því, að í staðinn fyrir 

1480 kr. komi 440 kr. Enn fremur er farið 

fram á það, að veitlar sjeu 770 kr. til þoss 

að byggja fjós, hesthús, smiðju. og kaupa 

smíðatól. |>ar virðist mjer vera nokknð 

djúpt tekið í árinni. f>að mun þó varla 

þurfa þar á fjósi að halda, fyr en hægt er 

að hafa þar kú, enjeg fyrir mitt leyti, eptir 

þeirri þekkingu sem jeg hef þar, efast mikil- 

lega um, 'að hægt sje að rækta þar týn. 

Og ef það verður ekki, er varla við því að 

búast, að þessi fjárveiting komi að tilætli^ð- 

um notum. f>að virðist og varla vera ó- 

maksins vert, að byggja þar hesthús, þ(ttt 

farið sje þangað einu sinni á ári milli jóla 

og nýárs til þess að skoða vitann. Jeg vorð 

að álita, að eigi beri brýna nauðsyn til þess 

að byggja þetta fjós og þetta hesthús, (yr 

en likindi eru til, að vitavörðurinn geti hpft 

þær heybyrgðir, að hann geti haft hest og kú.

Að því er snertir þessa fjárveiting til 

alþingishússins, verð jeg að vera á sömu 

skoðuu, sem hinn háttvirti 2. þingmaður 

Suður-Múlasýslu, að eigi sje tilhlýðilegt að 

veita þetta fje á fjárlögum þessum, fyr en 

komnir oiu fram sundurliðaðir reikningar, 

og þeir reikningar geta komið á þingið 1888. 

Hinn hæstvirti landshöfðingi verður að játa, 

að í Danmörku eru ekki aukafjárveitingar 

veittar nema eptir skýrum sundurliðuðum 

reikningum, og sama átti sjer stað á þiqgi 

hjer 1879 við aukafjárveitinguna til vitans á 

Reykjanesi. f>að er ekki meiuing okkar, að 

neita fjárveitingu i 6. gr., en okkur virðjst 

ekki liggja á, því að óvist er, hver afgangpr 

verður fyrir árin 1880 og 1881, og örðugt 

er að draga óvissa uppbæð frá óvissri upp- 

bæð. |>etta getur þó eigi verid á móti rjett-
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um sjálfsforræðis-meginreglum. ' £>að er 

enn stuttur tími, sem vjer höfum haft 

sjálfsforræði. Á fjáraukalögunum fyrir 

árin 1876 og 77 voru veittar: 11,422

kr. 83 a.; á fjárlögum 1878—79: 1.

41,391 84 a.; 2. 10,782 kr. Á auka- 

fjárlögum nnna fyrir 1880 og 81 biður 

stjórnin um 47,672 kr., en nofndin fer 

frám á 56,372 kr. þessar aukafjárveit- 

injjar verða til samans 119,969 kr. fyrir 

þessi fáu ár frá 1876. petta fje, þessar 

56,372 kr., á nú að veita af viðlagasjóði, 

þó ómögulegt, sje að vita, hver afgangur 

mtini verða. sem var áætlaður 73,100 kr.

Og þó vjer veitum nú þessar 56,000 kr., 

scfn hin háttvirta ncfnd fer fram á, getum 

vjér þá eigi eptir sem áður átt von á auka- 

fjárveiting á eptir fyrir þetta tímabil? Jeg 

vil enn fremur benda á eitt atriði, án þess 

þó að jeg vilji brigzla hinum hæstviita 

laftdshöfðingja eða segja bonum það til lasts. 

í fjárlögunum fyrir árin 1878 og 79 veitti 

þingið til vitans 14.000 kr., en nú hcfur 

veHð bætt svo við, og nú er ætlazt til, að svo 

verði enn bætt við, að það alls nemi 32,870 

kn, eða meira en tvöfalt við það, sem ráð 

vah fyrir gjört. J>etta á eigi að vera ketin- 

ing. eigi áminning fyiir stjórnina, en það 

ætli að vera kcnning fyrir oss, þegar vjer 

sjáum, hve mikið meira gengur til ýmissa 

fyrirtækja, en í fyrstu er til ætlazt.

Kptir skýring þeirri, sem hinn hæstvirti 

laiídshöfðingi hefur getið viövíkjandi fjárupp- 

ha!ð þeirri, sem til er tekin í 4. gr., þá virð- 

ast þær bænarskrár, sem hann gat um. eigi 

vefa svo áríðandi, að eigi megi geyma þa-r 

til árslokanna, eða fiam yfír nýár. Árið er 

nú bráðurn á enda, og má veita þá fjeð af 

þeím 12000 kr., sem nú eru veittar fyrir

1882 og 83. Allt öðru máli er að gegna um

fjeð í 5. g r ; vjer vitum þó, til hvers það er

ætlað. En hvað þessa fjárupphæð snertir,

sem ætluð er til alþingishússins, þá get jeg 

ekki sjeð neina ástæðu til að veita hana í

þetta sinn, þar sem engir glöggir reikning- 

ar eru enn komnir, og sem enginn mun 

hafa neitt á móti að greiða af hendi, þá er 

lagðir hafa verið fram glöggir og sundurlið- 

aðir reikningar. Hvað grunninn snertir.sem 

grafinn var upphaflega, og kostnað þann, sem 

af þvi leiddi, þá skal jeg geta þess, að bygg- 

ingarmeistarinn, sem hjelt svöriim uppi fyrir 

Architectinn (Meldahl), afsagði að byggja 

húsið þar, sem búið var að taka grunninn, 

en bann hafði ekkert á móti því, að byggja 

húsið á Arnarhóli. Jeg skal og lýsa þvl yf- 

ir, að það var satt. sem hinn hæstvirti lands- 

höföingi sagði, að meiri hluti nefndarinnar 

samþykkti( hússtæðið milli amtmannshússins 

og húss háyfirdómarans. en hinn háttvirti 

landshöfðingi Ijet upp á sitt eindæmi byrja 

að grafa grnnninn, án þess að spyrja nefnd- 

ina að, og án þess að bíða úrskurðar bygg- 

ingarmeislarans um, hvort það ætti að snúa 

eins og landshöfðingjahúsið eða eins og 

amtmaunshúsið. Samt sem áður vil jeg 

mæla með því, að veitlar verði þessar 2200 

kr., því að ætíð er hægra eptir á að fínna 

að. en sjá fyrir fram. hvernig breyta skal. 

Jeg vil eigi neita greiðslu á annari upphæð 

frumvarpsins en þessari aukagetu til vitans; 

hana verð jeg að álíta alveg óþarfa; þossa 

Qárveitingu til vegabóta frá vitanum og inn 

í Hafnir álít jeg heldur eigi á rökum byggða. 

það, sem veita á til Möðruvallaskólans, álít 

jeg sjálfsagt,, þar sem jeg hef fengið þær 

upplýsingar. siðan mál þetta var hjer síðast 

tii umræðu, að þegar hefði verið afíað þang- 

að verkcfnis, og húsið yrði byggt í liaiist. 

En um hinar upphæðirnar verð jeg að álíta 

heutara og rjettara að bíða, þangað til vjer 

söfnumst hjer saman á næsta þingi.

h ' r n m s ö g u m n ð u r : £>að hafa einkum

orðið umræður um 4. gr. og 6. gr. og 

nokkuð um 2. gr. ('. 7, einkutn frá 

hálfu hins háttvirt.a þingmanns Borgfirð- 

inga. pessi upphæð 1480 kr. skiptíst i 3 

gjaldliði, ,og heyrði jeg ekki hinn háttvirta

22*
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þingmann Borgfirðinga athnga neitt, nema 

við 2 síðari liðina, b. og e. Hvað hesthús 

og fjós snertir, þá áleit. nefndin það mjög 

nauðsynlegt, því vitavörðurinn þarf að hafa 

hesta til að sækja vatn, þegar það þrýtur 

á staðnum, og sömuleiðis til að sækja 

lækni, ef á liggur. þess verða menn að 

gæta, að bæði borgar vitinn sig vel og 

mjög einsetulegt er að vera þar, og því 

þurfa menn, og ættn að geta fengið. að hafa 

nauðsynjar sínar þar, og skilyrðin til þessa 

eru hestar, kvr og vegnrinn. Hvað það 

snertir, að Ipggja vpginn um aptur. þá veit 

jeg ekki glöggt. hver nanðsyn kann að vera 

á því, en jeg álít þó þörf á því, þar eð til- 

gangurinn getur ekki verið annar en sá, að 

gjöra veginn svo greiðfæran sem þarf fyrir 

vitavörðinn að ganga til vitans. Jeg álít, 

að menn eigi að varast að spara skildinginn, 

þegar monn eru sannfærðir um, að fyrir- 

tækið er mjög nauðsynlegt, og jeg verð að 

bera það traust til landshöfðingja, að þetta 

sje eins og hann hermir.

Hvað snertir þessar 2000 kr. til vísinda- 

legra og verklegra fyrirtækja, sem beðið er 

um í 4. gr., þá hefur hinn háttvirti lands- 

höfðingi skvrt frá, live rnargir hafi beiðzt. 

styrks af þessu fje, og em að minnsta kosti 

sumir þess verðir, að þeim verði veittur 

styrkurinn. Ef þessi grein skyldi falla, vildi 

jeg mælast til, að hinn háttvirti landshöfð- 

ingi kæmi með breytingaratkvæði við 3. um- 

ræðu og beiddi um hið allra-nauðsynlegasta. 

Jeg játa, að á 6. gr. eru meiri vandkvæði. 

Nofndin tektir fram, að á henni sjeu gallar, 

en ræðúr til að samþykkja hana eptir öllum 

atvikum. Jeg er sannfærður um, að mikið 

hefur verið sparað í ýmsu við húsgjörðina, 

og einkum er jeg sannfærður um, að hinn 

háttvirti sessunautur minn, 1. þingmaður 

Suður-Múlasýslu, hefur sparað landinu marg- 

ar þúsundir króna. Sömuleiðis hefur yfir- 

smiður hússins verið hinn ágætasti og kennt 

landsmönnum svo mikið, að það verður

aldrei metið í krónutali. f»essi upphæð er 

að ein3 áætluð, og vil jeg fyrir mitt leyti 

veita þessa upphæð að minnsta kosti að 

mestu leyti. f>að er mótsögn, að játa, að 

margir hafi unnið að starfinu moð dyggð, 

sparnaði og kunnáttu, og vilja þó ekki veita 

fjeð. f>að er rjett, að það eru miklar á-

stæður á móti 4. og 6. gr.. en þegar jeg

ber þær saman við það, sem jeg nú hef 

tekið fram, þá vil jeg láta það vega meira. 

Jeg er ekkert á móti því, að upphæðin sje 

færð niður i 21,000 kr., af því það tókst 

mjög óhappalega til með grunnstæði það,

sem byrjað var á, og eptir umræðurnar um

það er mjer enn ekki Ijóst, hveijum þetta 

val er að kenna Mjer heyrðist hinn hæst- 

virti landshöfðingi segja, að það hefði verið 

að nokkru leyti nefndinni að kenna og að 

nokkru leyti alþingi, sem vísaði þegjandi á 

Arnarhól. Ef grafið hefði verið á Arnarhól, 

og siðar reynzt óliltækilegt stæði þar. þá 

mundi jeg með ánægju liafa greift. atkvæði 

mitt með því, að veita þetta fje. En mjer 

er spurn: hver var sá meiri liluti, sem sam- 

þykkti að kasta liúsinu niður í þessa gróf, 

þar sem kýr og hestar faia mn dags-dag- 

lega ? Hver rjeð til að snúa stafninum að 

götunni og liver hliðinni? pegar jeg fæ 

skýringar um þetta, ræð jeg með sjálfum 

mjer, hvernig jeg greiði atkvæði um breyl- 

ingartillögu hiris háttvirta 2. þingmanns 

Suður-Múlasýslu.

Landshöfdinginn: Jeg skal leyfa mjer 

að geta þess, viðvíkjandi spurningu fram- 

sögumanns um það, hvei hefði ráðið því, að 

alþiugishúsið skyldi standa á Arnarhólstúni, 

að þegar nefndin og jeg ræddum um það 

mál, hvar á túninu skyldi byggja, þá stakk 

einn nefndarmanna upp á Arnarhól, en 

hinir 3 nefndarmenn mæltu á móti, og j.*g 

einnig. pá benti jeg á annan stað, en þessi 

sami nelndarmaður gat ekki á liann fallizt. 

En til þess að miðla málum, kom okkur 

saman um, að velja austuthluta túnsins, 

nálægt þeim stað, sem síðar var áformað að 

liúsið skyldi standa. Nefndin ákvað fáum dög- 

uin síðai um þetta, og skýrði byggingarmeist-
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aranum frá; þá kom frá honum bending um, j svo snemma, þá skal jeg geta þess, að hefði 

að hann áliti þetta byggingarstæði dhentugt, jeg verið spámannlega vaxinn, og hefði jeg 

og nefndi til Arnarhól, sem hann þó víst | vitað fyrir, hvernig veturinn mundi verða 

ekki þekkti; stefndi þá nefndin aptur t i l ! 1879, þá hefði jeg ekki látið byrja á

fundar. Hinn sami nefndarmaður hjelt fram 

Arnarhól, en hinir gátu ekki á það fallizt. 

J>á varð að snúa aptur annaðhvort til þess 

stæðis, er fyrst var valið af nefndinni, eða 

til þtiss, er bent var að af mjer, og óskuðu 

|>!Í 2 nefndarmenn (því dimensionir hússins 

voru komnar), að mæll yrði út þetta stæði. 

Útinælingin fór fram, og þá afrjeðu 2 af 

nefndarmönnum, að velja skyldi þetta svæði, er 

jeg nú var alveg faliinn frá. Til þess nú 

að miðla málum, stungu 2 nefndarmanna 

upp á því, að byggja millum amtmannsins 

og háyfirdómarans. Jeg ætla það sje ekki 

« Indiskretion*, þótt jeg nefni þá, að það var 

þinguiaður Borgfirðinga og formaður nefnd- 

arinnar, landlógetinn. Jeg gat þess, að af 

því jeg hefði verið fús á að láta í tje hvern 

þann hluta af túninu, er kosinu yiði til 

byggingar. þá hefði jeg aldrei hugsað að 

heimta álykt af þeim mönnum, er liefðu fengið 

keypta parta af túuinu. f>ess vegna hafði 

jeg ekki hugsað um þetta svæði. pessir 2 

nefndarmenn skoruðu á mig, að fara til 

háyhrdómaraiis, og semja \ið hann um kaup- 

in; þetta gjörði jeg eimiig, og kom samn- 

ingi á við hann um ióðina, og jeg bætti því 

við, að jeg kvaðst vera fús á, að láta hann 

fá af túninu það, sem hann vildi, eða svo 

inikið, sem gæti álitizl góðar skaðabætur 

fyrir hann. Eptir að jeg hafði skýrt nefnd- 

inni frá þessum úrslitiim, uiðu allir á sama 

máli iiœ, að velja þetta byggingarstæði. 

pannig er það kosið.

|>ingmaður Borgfiröinga hefur víst haft 

rjett að mæla, er hann sagði, að jeg liefði 

eigi lians sainþykkis leitað, þegar byrjað var 

að grafa fyrir grunnstreðiini, því að okkur 

hafði samizt um það, að jeg skyldi bera 

mig samau við formann nefndarinnar um 

þau atriði, er siiertu bygginguna, og það 

gjörði jeg. Viðvíkjar.di þvi, sem 2. þing- 

maður Suður-Múlasýslu sagði, að ónauðsyn- 

legt hefði verið að byrja að grafa grunninn

því; en aptur á móti, hefði sá vetur orðið 

eins og hinn síðastliðni, þá mundu allir 

hafa kunnað mjer þakkir fyrir það, að jeg 

hefði látið byrja svo snerama, svo að bygg- 

ingunni yrði lokið innan 1. júlí þ. á. Nú 

var fastákveðið, að húsið skyldi þarna standa, 

eu fresta frekari aðgjörðum, þangað til 

« can d u c lö r in n »  kæmi og kvæði á ura, 

hvernig húsið skyldi snúa. í raaímánuði 

kom «c o n d u c t ö r i n n - , og bað jeg þá for- 

manninn að kalla nefndina saman, svo ráðg- 

azt yrði við yfirsmiðinn, en vel að merkja: 

það var fast ákveðið um byggingarstæðið. 

En þar eð »co nd uc tf írnu m *  likaði það ekki, 

fórum við á Amarhól, en hann vildi ekki 

ráða til að byggja á Arnarhól, og Meldal 

hafði falið honum á hendur, að fá bygging- 

arstæðið á Austurvelli. Við sögðum honum' 

að haun ætti sjálfsagt ekki að velja bygg- 

ingarstaðinn, heldur byggja húsið á þeim

stað, er við hefðum kosið; því það niun

öllum Ijóst, að yfirsmiðurinn á að eins að 

segja fyrir um bygginguna, en ekki um 

byggingarstaðinn. En þe^ar yfirsmiðurinn 

vildi ekki fallast á uppástungu eins nefnd- 

armanns viðvíkjandi Arnarhól, þá lagði jeg 

það til, að byrja á því byggingarstæði, er 

fyrir löngu var samþykkt, og skyldi yfir- 

smiðnr segja, hvernig húsið skyldi snúa, og 

kvað hann ekki spursmál ura það, að húsið 

ætti að snúa í suður og norður. í>á vildi 

einn nefndarmanna fara hingað og skoða 

plássið hjer, en jeg mælti á móti, kvaðst

heldur mundu halda fast við þá ákvörðun,

sem meiri hluti nefndarinuar hafði samþykkt 

°g jeg fallizt á. En þó fórum við að skoða, 

hvernig hjer hagað: til. Var þá einn nefnd- 

arinaður á móti því, að byggja hjer, en 3 

með því, og úrslitin urðu þau, að jeg varð 

einnig að fallast á tillögur þeirra um það. 

þannig er málinu varið, og getur nú hin 

háttvirta deild dæmt um það.

Jeg ætla því næst að leyfa mjer að
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leiðrjetta nokknr orð f ræðu þingmanns 

Borgfirðinga. Hann hefnr sjálfsagt annað- 

hvort misskilið eða tnisheyrt orð mín um 

vitabygginguna. þar stóð eins á og hjer, 

að fullnaðarreikningur var ekki til, heidur 

einungis dagbækur Rothes. -f*etta hugði jeg 

hinum háttvirta þingmanni Borgfirðinga, 

sem yfirskoðunarmanni, mundi vera full- 

ljóst.

Jeg benti á, að það stæði alveg eins á 

með vitabygginguna og nú með alþingis- 

húsið. Jeg skal fúslega láta þingmanninum 

í tje allar dagbækur yfirsmiðsins, eins og 

dagbækur Rothes, en sökum þing-anna var 

mjer ekki mögulegt að semja fullnaðarreikn- 

ing. Hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga 

óskaði enn fremur að vita, hver afgangurinn 

yrði. Jeg get ekki sagt honum það; en jeg 

vil leyfa mjer að spyrja hinn háttvirta 

þingmann nö því: þegar alþingi er full- 

kunnugt um það. að búið sje að borga út 

þetta fje, hvaða munnr er þá á afganginum, 

neina á pappírnum, hvoit þelta fje er veitt 

eða ekki ?

þoikell Hjnrnason: þegar mn þau

mál er að ræða, sem flestum þingmönnum 

eru meira eða minna óljós, er það nauðsyn- 

legt, að þeir, sem tala, tali rjett og satt. 

Þingmaður Borgfirðinga sagði, að hann hefði 

sjálfur verið suður á Reykjanesi 1879, og þá 

hefðu vörðurnar verið komnar upp á þessum 

vegi, sem um er að ræða. Jeg tók þessi 

orð þingmannsins svo, að allur vegurinn 

hefði þá veiið varíaður, og býst við, að 

fleiri af hinum háttvirtu þiiigmönnuin hafi 

einnig skilið þau svo. En 1880, eða árið 

eptir að þingmaður Borgfirðinga var þar, 

kom jeg suður á Reykjanes, og þá voru enn 

ekki komnar vörður alstaðar með þessum 

vegi, og jeg held naumlega með honum 

hálfum; þingmaðurinn hefur því ekki sjeð rjett. 

Hver maður, sem farið hefur frá Höfnum 

út á Reykjanes, hlýtur að sjá, að þörf er á 

að varða þann veg; það er ómögulegt 

nokkrum manni að rata hann óvarðaðan á 

vetrardegi í kafaldsbyljum; en opt getur 

svo undir borið, að til byggða þurfi að ná í

slikum veðrum fyrir þá, sem við vitann búa. 

þingmaður Borgfirðinga sagði, að Hafnamenn 

hefðu svo mikið gagn af veginum, að þeim 

lægi næst að varða hann og gjöra við hann; 

en það get jeg ekki sjeð. |>ó brimasamt 

sje í Höfnum og á Reykjanesi, er hægra 

fyrir þá að Hytja timbur sjóveg en landveg, 

enda mundi það örðugt að flytja mikinn við 

landveg, því að í Höfnum er hestafátt. þá 

var talað um veginn frá bænum til vitans; 

hann er alllangur og þó nauðsynlegur vita- 

manninum, sem dagsdaglega verður að fara 

hann. Rothe ljet um árið leggja þar niður- 

grafinn veg, sem reyndist ónýtur, þvi hann 

fylltist í bleytum, og varð því að leggja 

aptur upphleyptan veg. |>ingmaður Borg- 

firðinga ætlast þó víst ekki til, að hrepps- 

nefndin kosti þann veg, enda mundi jafn- 

fámcnnur hreppur fá fullnóg af vegagjörð- 

inni suður á Reykjanes, en jeg vona, að 

jafnvel ekki amtsráðið vilji leggja henni svo 

þunga byrði á herðar. £>á hafði þinginaður 

Boigfirðinga móti kostnaði til fjóss og 

hesthúss á Reykjanesi. En þegar þess er 

gætt, að á vetrum tekur fyrir vatnsból af 

frosti, og á sumrin þrýtur vatn af þurrk- 

um, svo að það fæst opt ckki nær en í svo 

kallaðri Sandvík, þá sjá allir menn, að það 

er brýn nauðsyn, að hafa þar hest á sumr- 

um. í  vetur varð t. a. m. að brúka snjó 

og klaka um langan tíma, sem bræddur var, 

til að fá vatn. Jeg hjelt líka, að þingmað- 

ur Borgfirðinga mundi vita, að til þcss að 

rækta tún, þaif áburð, og þó heyskapur sje 

ekki þar syðra nema sandstör, má þó halda 

þar kú með korngjöf og nokkrnm að- 

keyptum töðubestum. Vörður getur maður 

sjeð ofsjónum, en naumast fengið töðu án 

áburðai. Smiðja er svo nauðsynleg hverju 

heimili, að maður getur sagt, að eigi verði 

af kouiizt án hennar, enda er mun ódýrara, 

að þar sje smíðað á staðnum það, sem þarf, 

þegar um smáviðgjörðir er að ræða við vit- 

ann, en að láta gjöra það inni í Höfnum 

eða Reykjavík. Þegar alls þessa er gætt, er 

jeg hef tckið fram, sjá menn, að nauðsyn- 

legt er að leggja veginn og varða hann, og
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að nauðsyn er á. að halda hest til að sækja ' 

á vatn, þegar svo ber undir, og aðrar nauð- 

synjar, og svo til þess að fá áburð til að 

rækta þar tún.

T t - y g g o i  G v n n n r t s o n :  J>að hafa koiuið

frain ýmsar breytingartillögur við frumvarp 

þetta, þar á meðal ein við 2. tölulið 2 

greinar • til vitans á Reykjanesi-, sem fer 

fram á að færa niður það fje, scm honum 

er ætlað. Mjer fyrir mitt leyti sýnist nú 

eigi styrkur þessi vera of tnikill, en þó er 

víst nefndin eigi ófáanleg til þess, að færa 

upphæðina litið eitt niður, ef hinn háttvirti 

þingmaður Borgfirðinga getur gefið vissu 

fyrir þvi, að vörður verði hlaðnar og vegir 

lagðir fyrir annað fje en það, sem lands- 

sjóðurinn leggur til. En af því að nefndin 

áleit bæði vörðubyggingarnar og vegalagn- 

inguna nauðsvnlega, svo vitamaðurinn geti 

ratað, þó dimmt sje, þá lagði hún það til, 

að fjeð til þess væri veitt. Viðvíkjandi við- 

bót þeirri, 2000 kr. ti) vísindalegra og verk- 

legra fyrirtækja, sem stjórnin hefur farið 

fram að veitt væri, skal jeg geta þess, að

nefndin heldur eigi fast við þessa upphæð;

hún fer eptir þeirri skýrslu, sem landshöfð- 

inginn gefur, og litur á, hversu nauðsynleg 

fjárveitingin er. Viðvíkjandi 6. gr. hefur 

verið stungið upp á því, að hún fjelli burtu, 

og í öðru lagi hefur hinn háttvirti 2. þing- 

maður Suður-Múlasýslu lagt það til, að færa 

upphæðina niður, ef hún eigi er felid gjör- 

sainlega. Jeg get eigi verið á sömu skoðun, 

því jeg sje eigi, að það sje nein hætta að

veita þetta fje, því sje það nú veitt að ó-

þörfu, þá verða þoir reikningar, eins og aðrir 

landsreikningar, lagðir undir dóm endur- 

skoðuuarmanna, og koma þeir því næst fyr- 

ir hið næsta þing. pað er annars leilt, að 

það skuli verða mikið þref um þessa þing- 

húsbyggingu, því hún er svo úr garði gjör, 

að landinu er að henni hinn mesti sóroi, 

og hún getur alls eigi heitið dýr, því þótt 

einhvorju kunni að hafa verið varið miður 

hyggilega, þá hefur og á hinn bóginn veríð 

sparlega á haldið í mörgu tilliti, og unnizt 

mörg þúsund krónur við heppileg innkaup.

Jeg get ekki annað eu álitið það óhætt að 

samþykkja greinina. Eigi að koma fram á- 

byrgð, þá verður því eigi við komið á þessu 

þingi, heldur á þinginu 1883. Mjer er mál 

þetta nokkurn veginn kunnugt, því jeg var 

eiun af þeim, sem hlotnaðist sú æra, að vera 

í þessari byggingarnefnd; fyrir mitt leyti 

vildi jeg aldrei hafa húsið annarslaðar en á 

Arnarhóli, en hinn hæstviiti landshöfðingi 

hefur uú skýrt frá, að hann hafi gjört það 

eptir tillögum meiri hluta uefndarinnar, að 

velja grunnstæðið, þar sem það var valið, 

en aðalatriðið er ekki það, að grafinn var 

giuunurinn, sem aldrei var brúkaður, því 

það var eðlileg afleiðing af upphafinu; það 

var gjöit í beztu meiniugu að byrja að 

grafa, áðurfrost kom í jöiðina oghefðiget- 

að orðið hið þarfasta og sparnaðarmesta 

verk, ef húsið hefði síðan verið byggt á 

þessum stað. Eptir því soiu landshöfðingi 

skýrði frá, þá er skuldin hjá meiri hluta 

nefndaiiniiiir. að hússtæðið var valið þarna; 

en þá ber að gæta þess, að hún er að 

mínu áliti alveg ábyrgðarlaus og var að eins 

sem láðaneyti laudshöfðingja. f>etta ermín 

skoðun á þessu máli- Jcg álít hættulaust 

að veita fjeð, og miklu sæmilegra fyrir þing- 

ið, heldur en að hafna veitingunui. f>að 

hefur komið fram í umræðunum um mál 

þetta, að yfirsmiðurinn við bús þetla, Bald, 

eigi viðurkenningu skilið fyrir, hve vel hann 

hefur leyst verk sitt af bendi. En það er 

eigi nóg, að það sje í orði, heldur ætti það 

þá einuig að vera á borði, og vil jeg því

koma með tillögu í þá átt til 3. umræðu.

Jón Ú l a f s a o n : Jeg get hvorki af ræð-

um hins hæstvirta Iandshöfðingja nje af 

ræðu hins háttvirta 1. þingmanns Suður- 

Múlasýslu saunfærzt um það, að það standi 

á sama, hvort fjeð sje veitt nú eða næsta 

ár. Og standi alveg á sama með það, þvi 

er þeim þá svo mikið kappsmál að fá 

það veitt eiumitt nú? Ef þingið veitir 

þetta fje, þá getur enginn haft neitt á

móti því, þótt það sje útborgað, því ef

þingið veitir það, þá veitir það það 

eptir þessum reikningum, og viðurkennir



með því, að þeir sjeu á rökum byggðir. |>að 

er eigi mín meining, að vilja spilla fyrir 

því, að tjeð verði veitt á sínum tíma, ef 

skýrir reikningar sýna, að þess liefur verið 

þörf; eii slikt liggur enn ekki fyrir; jeg álít,, 

að þingið eigi ekki að afskera sig frá að 

geta fengið fullkomnari upplýsingar, áður en 

það veitir fjeð. Nefndin er náttúrlega á- 

byrgðarlaus; í því er jeg binum báttvirta 1. 

þingmanni Suður-Múlasýslu samJóma, og 

þess vegna gat hiun hæstvirti landshöfðingi 

breytt meiningu sinni þrisvar eða fjórum 

sumutri eptir skoðun minni hlutans um það. 

Iivar húsið skyldi standa. Stjórnin var 

einnig meiningarlaus í þessu, en hún er ekki 

þar fyrir ábyrgðarlaus; því þótt landsböfð- 

ingi gæti gjört sig ábyrgðarlatisan með því, 

að gjöra sig meiningarlausan og fylgja jafn- 

au anuara áliti, þá getur stjórnin þó ekki 

orðið ábyrgðarlaus, þótt hún gjöri sig mein- 

ingarlausa. Jeg vil helzt eigi veita neitt af 

fje þvi, sem til er tekið i 6. grein, nú, og í 

öllu falli eigi meira en 26000 kr. Viðvíkj- 

andi uppástungu þeirii, sem komið hefur 

fram um það, að veita yfirsmið hússins fje í 

viðurkenningarskyni fyrir, að bann hefur leyst 

starfið svo vcl af hcudi, þá er jeg samdóma 

þeitn mönnum, seiu lofa hann fyrir það, hve 

vel hann hafi leyst starf sitt af hendi, en 

jeg veit eigi til þess, að það hafi onn korn- 

ið fyrir, að nokkurt löggjafarþing í heimi 

bafi «vo/eraðv smiðum heiðurslaun fyrir að 

hafa byggt vel hús. þökk á haun skilið, 

en enga peninga, því þegar hann hefur 

fengið sín ákveðnu daglaun útborguð, þá er 

hann og landssjóðurinn kvittir.

G r i m u r  Thomsen: J»að er illa farið, 

að hinn hæstvirti landshöfðingi er farinn 

hjeðan, fyrst verið er að tala um alþingis- 

hússtæðið, því hann mun hafa í böndum 

skýrslu yfir það, sem síðast fram fór í 

néfndinni, áður en hússtæðið var flutt hing- 

að, og þar mun sjást, hversu atkvæði fjellu 

um það m ál; en jeg veit, að hinn hæst- 

virti landshöfðingi hefur sagt frá þessu ept- 

ir því sem hanu man bezt. Jeg skal þá 

leyfa mjer að svara hinum háttvirta 2. þing-

; tcanni Gullbringu- og Kjósarsýslti, og skal 

i reyna að gjöra það svo varlega, að jeg eigi 

ekki á hættu, að binn háttvirti þingmaður 

lögsæki mig fyrir orð rníti. Árið 1879 ferð- 

aðist jeg suðitr á Reykjanes, og þá sá jeg 

þar sumstaðar nýjar vörður hlaðnar, 

en sumstaðar gömul vörðubrot, og þessi 

vörðubrot komu injer til þess að ætla, að 

þar hefði áður verið varðað, og með þvi nú 

að jeg hef hvergi getað fundið, að vegur 

þessi væri talinn með fjallvegum, þá hjelt 

jeg, að hann væri annaðhvort sýsluvegur 

eða hreppsvegur, og þá væri það Hafnar- 

hrepps eöa Gullbiingusýslu að gjöra við 

hann. þar getur eigi verið spurning um að 

ryðja, því vegurinn er mestmegnis malar- 

sandur eða þá hraun. En Hafnarroönnum 

er vegur þessi mjög svo áríðandi, þvi að 

þeir eiga illt, með að ná til sín rekavið 

þeim, er kastast þar stundum langt á land 

upp, er brim ertt, á annan hátt, on að 

fiytja hann á hestum. Jeg er alveg sam- 

dóma liinum háttvirta 2. þingmanni Suðui- 

Múlasýslu um það, að fjárvcitingin til þing- 

hússins sje eigi tímabær, þar sem enn er 

óákvarðað, hve mikið Ije þarf til byggingar 

þess. En jeg gleymdi áðan að taka það 

fram viðvíkjandi fjárveitingunni til vegarins 

utnhverfis vitann á Reykjanesi, að áður hef- 

ur verið veitt ærið fje til þessa vegar, og 

nú er beðið um 510 kr. i viðbót, en jeg fæ 

eigi sjeð, að landið eigi að kosta neitt af 

þeinrt vegi, nema þann kafla, er liggur frá 

bústað vitavarðar til vitans sjálfs, og það 

kann að vera rjett, að það þurfi að bæta 

hann upp eða leggja hann að nýju, og 

því hef jeg ekkert á móti, en veginn milli 

Reykjaness og Hafna getur eigi komið mála 

að landssjóður leggi Qe til að bæta.

Síðan ljet forseti ganga til atkvæða 

um hinar einstöku greinar frumvarpsins og 

breytingaruppástungurnar, og fjell atkvæða- 

greiðslan þannig:

1. 1. gr. frumvarpsins með breytingar- 

uppástungu nefndarinnar við hana var 

ekki borín upp til atkvæða að sinni.
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2. Viðaukatillaga nefndarinnar við 2. gr. |

1. tölulið var samþykkt í einu hljóði. |

3. 1. tðluliður 2. gr. þannig aukinn saœ- | 

þykktur með 20 atkvæðum.

4. Breytingartillaga Gríms Thomsens við

2. gr. 2. tölulið var felld með 14 at- 

kvæðum gegn 8, og var sökum óglöggr- 

aratkvæðagreiðslu við haft nafnakall.

Já sögðu:

Eiríkur Briem,

Benidikt Sveinsson,

Egill Egilsson,

Gríniur Thomsen,

Halldór Friðriksson,

Ólafur Pálsson, 

porlákur Guðmundssou. 

f>orsteiun Jónsson,

Nei sögðu:

Arnljótur Olafsson,

Eiiíkur Kúld,

Friðrik Stefánsson,

Guðmundur Einarsson,

Holgeir Clausen,

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson,

Láius Blöndal,

Tiyggvi Gunnarsson, 

þórarinn Böðvarsson, 

t>órður Magnússon, 

þorkell Bjarnason, 

porsteinn Thorsteinson, 

forvarður Kjerulf.

5. 2. töluliður 2. greinar var þar næts ó- 

breyttur borinn upp til atkvæða, en 

sökum óglöggrar atkvæðagreiðslu varð 

aptur að við hafa uafnakall; sögðu þá:

Já:

Eiríkur Biiem,

Arnljótur Ólafsson,

Benidikt Sveinsson,

Friðrik Stefansson,

Guðmundur Einarsson,

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson,

Lárus Blöndal,

Tryggvi Gunnarsson, 

þórarinn Böðvarsson,

fórður Magnússon, 

forkell Bjarnason, 

í>orsteinn Thorsteinson. 

f>orvarður Kjerulf.

Nei:

Egill Egilsson,

Eiríkur Kúld,

Grímur Thomsen,

Halldór Friðriksson,

Holgeir Clausen,

Ólafur Pálsson,

J>orlákur Guðmundsson,

|>orsteinn Jónsson.

Var gjaldliðurinn þannig samþykktur 

með 14 atkvæðum gegn 8.

6. Breytingartillaga nefndarinnar við 3. 

gr. var borin upp í tvennu lagi, og 

var veitingin til landsbókasafnsins 

samþykkt með 20 utkvæðum, en veit- 

ingin til forngripasafnsins samþykkt í 

einu hljóði. 3. grein frumvarpsíns þann- 

ig breytt var síðan samþykkt í einu 

hljóði.

i 7. 4. gr. frumvarpsins var samþykkt með

13 atkvæðum, og var breytingartillaga 

Gríms Thomsens þar með fallin.

8. 5. gr. frumvarpsins var samþykkt með 

19. atkvæðum.

! 9. Nv grein nefndarinnar milli 5. og 6.

greinar var samþykkt með 13 atkvæðum.

| 10. Breytingartillaga nefndarinnar við 6. 

grein var borin upp til atkvæða í 

tvennu lagi. Var fyrst borið upp, að 

fyrir 25,000 kr. skyldi koma allt að

23,000 kr., og sökum óglöggrar at- 

kvæðagreiðslu við haft nafnakall; sögðu 

þá

J á :

Arnljótur Ólafsson,

Guðmundur Einarsson,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson, 

í>órarinn Böðvarsson,

J>órður Magnússon,

I>orkell Bjarnason,

|>orsteinn Thorsteinson, 

forsteinn Jónsson.

23
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Noi:

Eiríkur Briem,

Benidikt Sveinsson,

Egill Egilsson,

Eiríkur Kúld,

Friðrik Stefánsson,

Grímur Thomsen,

Halldór Friðriksson,

Holgeir Clausen,

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson,

Lárus Blöndal,

|>orlákur Guðmundsson, 

í>orvarður Kjerulf.

Var breytingartillagan þannig felld með

13 atkvæðum gegn 9.

Síðari hluti breytingartillðgu þessar- 

ar viðvíkjandi húsbúnaði til alþingis- 

hússins var sömuleiðis felldur með 13 

atkvæðum gegn 9, og var um hann 

einnig haft nafnakall sökum óglöggrar 

atkvæðagreiðslu.

Já sögðu:

Arnljótur Ólafsson,

Benidikt Sveinsson,

Friðrik Stefánsson,

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson,

Lárus Blöudal, 

pórður Hagnússon, 

porlákur Guðmundsson, 

porvarður Kjerulf.

Nei sögðu :

Eiríkur Briem,

Egill Egilsson,

Eiríkur Kúld,

Grímur Thomsen,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson,

Holgeir Clausen,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson,

|>órarinn Böðvarsson, 

forkell Bjarnason, 

f>orsteinn Jónsson,

J>orsteinn Thorsteinson.

11. 6. grein frumvarpsins var því næst bor-

12.

in upp til atkvæða óbreytt, og varð 

enn að við hafa nafnakall sökum ó- 

glöggrar atkvæðagreiðslu; sögðu þá 

Já:

Arnljótur Ólafsson,

Eiríkur Kúld,

Guðmundur Einarsson,

Holgeir Clausen,

Lárus Blöndal,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson,

|>órarinn Böðvarsson,

|>órður Magnússon,

Þorkell Bjarnason,

|>orsteinn Jónsson,

|>orsteinn Tborsteinson.

Nei:

Eiríkur Briem,

Benidikt Sveinsson,

Egill Egilsson,

Friðrik Stefánsson,

Grímur Thomsen,

Halldór Friðriksson,

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson,

J>orlákur Guðmundsson, 

porvarður Kjerulf.

Var 6. grein, sem nú verður 7. grein, 

þannig samþykkt með 12 atkvæðum 

gegn 10. 1. grein var álitin samþykkt

án atkvæðagreiðslu og sömuleiðis fyrir- 
sögnin.

Frumvarpinu var vísað til 3. umræðu í 

einu hljóði.

I>RIÐJA UMRÆÐA í NEÐKI DEILD, 

á 60. fundi, 22. dag ágústmánaðar.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá I. bls. 549.

B r e y t i n g a r t i l l ö g u r  

við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1880 

i og 1881, eins og það var samþykkt við 2. 

umræðu í neðri deildinni.

1. Við 2. gr. Holgeir Clausen, Eiríkuf 

Kúld, Grímur Thomson, Lárus Blöndal,
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Halldór Fiiðrikísson, f>orvarðnr Kjerulf, 

E. Egilsson:

Fyrir «1480» komi: «740». og samlagn- 

ingin breytist eptir því.

2. Við 2. gr. 2. C. 7. Nefndin: Fvrir «1480 

kr.» komi: >1200 kr.»

3. Við 2. gr. 2. C. 7. Landðböfðingi: Breyt- 

ingartillaga við breytingaratkvæði nefnd- 

arinnar. Fyrir«1200 kr.» komi: «1350 

kr.»

4. Við 2. gr. 2. C. 7. Landsböfðingi: Til 

vitans á Reykjanesi, í staðinn fyrir 

«1480 kr.» komi: «1630 kr.»

5. Halldór Friðriksson, Lárus Blöndal, Ei- 

ríkur Kúld, Guðmundur Einarsson, £>or- 

varður Kjernlf, Holgeir Clausen:

MiIIi 2. og 3. greinar komi svo látandi 

ný grein, sem þá verður hin 3., og 

grpinatalan á eptir breytist eptir.þvf.

• Sem viðbót við 10. gr. 1. veitast 1125

• kr. handa hjeraðslækni í 7. lækni.s-

• bjeraði, Ólafi Sigvaldasyni, fyiir þjón-

• ustu hans í 5. læknishjeraði frá l.sept. 

«1876 til 28. febrúar 1878».

6. Við 4. gr.: Holgeir Clausen, Eirlkur

Kúld, Grímur Thomsen, Lárus Blöndal, 

Halldór Friðriksson, forvarður Kjerulf, 

E. Egilsson:

4. grein falli burt.

7. Við 4. gr. Nefndin: Fyrir «2000 kr.»

komi: «1000 kr.»

8. Við 7. g r : Holgeir Clausen, Eiríkui

Kúld, Grímur Thomsen, Lárus Blöndal, 

Halldór Fiiðriksson, |>orvarður Kjerulf, 

E. Egilsson:

7. gr. falli burt. Hin samanlagða upp- 

hæð í l.grein, greinatalan og samlagn- 

ingin breytist eptir þessu.

9. Við 7. gr. Landshöfðingi: Fyrir «25000 

kr. • komi: • allt aö 23000 kr. og til 

húsbúnaðar allt að 5000 kr.»

ÍO. Við 7. gr. Nefndin: Við enda greinar-

innar bætist •— þar af til húsbúnaðar 

í alþingissalina 5000 kr.»

11. Við 7. gr. Tryggvi Gunnarsson, Arn- 

Ijótur Ólafsson, forvarður Kjerulf, for-

steinn Thorsteinson, Halldór Friðriks- 

son, Grímur Thomsen:

Aptan við greinina bætist: «hjer af

500 kr. til F. Balds sem þóknun fyjir 

forstöðu hans við byggingu alþingis- 

hússins*

LnndshnfAinffi: Jeg hef leyft mjer að

bera upp tvö breytingaratkvæði við frnm- 

varpið til fjáraukalaga fyrir árin 1880 og 

1881, og skal nú fara fácinum orðum um 

þau.

Við 2. umræðu skýrði jeg hinni hátt- 

virtu deild fiá því, að jeg samkvæml fyrir- 

mælunum í athugasemdunum við 2. gr., 

tölul. 2. C. 7., til vitans á Reykjanesi, ætl- 

aði að stinga upp á, að 150 kr. yrði bætt 

við, til þess að setja þrumuleiði á vitann, 

sem má álíta nanðsynlegan, þegar haft er 

tillit til, bæði hvað kostnaðarsamt. »Fyr- 

appnruir.it sje, og til þess, að vitanum cpt- 

ir afstöðu sinni á IjalLshnúk, og beint við 

Atlantshafið sje töluverð hætta búin af 

þrumu og eldingu. Jeg gjöri ráð fyrir, að 

allir þingmenn sjeu mjer samdóma um þetta 

og muui fallast á þessa fjárveitingu, som, 

hvað kostnaðinn snertir, er að vísu ckki 

nema áætluð, en sem eptir upplýsingum 

þeim, er jeg hef getað útvegað má álíta 

nægilega. Jeg skal í þessu tilliti geta þess, 

að þrumuleiðirinn myndast af járnstöng með 

broddi af platínu og kopar, og af galvan- 

fseruðum járnvír, er á að leiða eldinguna í 

jörð niður, og af málmplötu, sem er endir- 

inn á þruraleiðinum, og á að verða lögð 2 

—3 álnir niður í jörðina. Flatínustöngin 

kostar 16 kr., þráðurinn 2 kr. fyrir hverja 

álnarlengd, og jeg gjöri ráð fyrir 36 álnum 

á 72 kr.. og málmplatan 10 kr., samtals 

98 kr., og áætlað er til flutnings og vinnu- 

launa saintals 52 kr.

{>ó að jeg voni, að hin háttvirta dcild 

samþykki uppbæð þessa málsliðs 1480 kr. 

óbreytta með viðbót þeirri, cr jeg nú gat um, 

hef jeg samt sem áður, til þess að gjöra 

það sem í mínu valdi stcndur til að útvega

23*
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þennan þrumuleiði, til vara borið upp breyt- 

ingaratkvæði mitt við breytingaratkvæði 

hinnar háttvirtu nefndar, sem að vísu ekki 

virðjst mjer heppilegt, en sem jeg þó sjálf- 

sagt verð að kjósa heldur en uppástungu 

hinna háttvirtu 7 þingmanna um, að færa 

npphæðina ofan í 740 kr. Vegagjörðirnar 

eru, eins og sjá má af athugasemdunum, 

sumpart þegar gjörðar, sumpart byrjaðar, 

og eru að mínu áliti nauðsynlegar, ekki til 

þess að búa til veg handa Hafriarnönnum, 

til þess að sækja rekavið sinn, heldur til þess 

að vitamaðurinn geti haft samgöngur við 

næstu byggð, og skal jeg í því tilliti einnig 

vísa til athugasemdanna. Ekki síður er 

honum nauðsynlegt, að hafa hest til að 

flytja á nauðsynjar sínar, til dæmis vatn, 

þegar þörf gjörist, og þess vegna mun nauð- 

synlegt að byggja hesthús; fjós er því miður 

ekki nauðaynlegt fyrst um sinn  ̂ en vonandi, 

aft það verði, og mjög æskilogt, þar sem 

varla verður lífvænlegt fyrir vitamanninn, 

þegar til lengdar lætur, ef honum verður 

ekki mögulegt að hafa eina kú. Þegar 

byggja skal hesthús, mun það að mínu áliti 

vera sparnaður, undir eins að búa til í 

þessu húsi fjós, heldur en að bæta því við 

að nokkrum árum liðnum. En hvað um 

það: í þessu augnabliki er Ijós ekki nauð- 

synlegt, heldur að eins hosthús, og ef al- 

alþingið ákveður það, má vel byggja það 

nokkuð minna og ódýrara, en í athuga- 

semdunum var áætlað fyrir bæði hesthús og 

fjós. Smiðja mun vera í þaríir vitans, þar 

sem í henni má við hafa smá-aðgjörðir þær, 

er nú kosta ekki alllítið, þegar leita á til 

smiðsins langt í burtu.

Við 7. gr. hef jeg leyft. mjer að bera 

upp til nýrrar atkvæðagreiðslu breytingar- 

uppáatungu hinnar háttvirtu nefndar eða 

meiri hluta hennar í nefndarálitinu, af því að 

mjer virðist, að hinum háttvirtu þingmönn- 

um hafí við 2. umræðu ekki verið alveg 

ljóst, að hjer ræðir ekki um að veita stjórn- 

inni kvittun fyrir biúkun bennar á þess- 

ari upphæð eða nokkrum hluta hennar; 

stjórnin á þrátt fyrir þessa fjárveiting, ef

þingið, sem jeg vor.a, samþykkir hana, að 

gjöra reikningsskil fyrir lirúkuninni á fjenu, 

og hefur fulla ábvrgð á henni. Mjer er al- 

veg ómögulegt að skilja, hvernig það getur 

verið þinginu erfiðara, eins og hinn hátt- 

virti 2. þingmaður Suður-Múlasýslu komst 

að orði, að koma ábyrgð á hendur stjórn- 

inni, ef fjeð er veitt (yrir fiam eptir áætl- 

uðum reikningi, sem kann að vera ofhár; en 

vitaskuld er það, að það hefur verið ómögu- 

legt bæði að semja reikninginn vegna naum- 

leika tímans, og að yfirskoða hann, þegar 

af þeirri ástæðu, að vfirskoðunarmenn fyrir 

1880—81 ekki enn þá eru kosnir af þing- 

inu. Ábyrgðin verður sjálfsagt að koma á 

hendur stjórninni samkvæmt fullnaðarreikn- 

ingi hennar, þegar búið er að yfirskoða 

hann, og leita samþykkis alþingis samkvæmt

26. gr. stjórnarskráiinnar; þar getur ekki einu - 

sinni verið að tala um ábyrgð, nema eptir 

reikningi, og það verður ekki með neinu móti 

gripið fram fyrir ábyrgðina með tjárveiting- 

unni, sízt þegar hún er byggð á áætlun, því að 

á þennan bátt verður það einmitt staðfest 

( k o m t u t e r e t ) ,  aö nákvæma skilagrein skuli 

gjöra í reikningnum fyrir hvert atriði. Jeg 

tek það upp aptur: mjer er alveg óskiljan-

legt, hvernig hinn háttvirti 2. þingmaður 

Suður-Múlasýslu hafi hugsað sjer, að eptir- 

lit yfirskoðunaimannanna og alþingis yrði 

erfiðara, eða erfiðara að koma ábyrgð á 

hendur stjórninni, þegar alþingið hefur 

samþykkt einhverja tjárveitingu eptir áætl- 

un sljórnariunar, og það hefur ekki orðið 

mjer skiljanlegia, jafnvel þótt hinn hátt- 

virti þingmaður Borgfirðinga hafi lýst yfir, 

að hann í þessu máli sje 2. þingmanni 

Suður-Múlasýslu alveg samdóma. Að vísu 

skírskotaði hinn háttvirti þingmaður Borg- 

firðinga lil þess, sem hanh kallaði fasla og 

góða p r a x i s  í Danmörku, og hann vísar 

svo optsinnis til þess, sem við gengst í 

Danmörku, að hann hlýtur að vera mjög 

fróður um allt hið k o m t i t u t i o n e U a  ástand 

þar; og jeg skal fyrir mitt leyti játa það, 

að gott sje að hafa tillit til þessa, þar sem 

bræðraþjóð vor nú um meir en 30 ár hefur
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notað hið komtitutionlla stjórnarfyrirkomu- 

lag, og þess vegna er jeg hinum háttvirta 

þingmanni Borgfiiðinga þakklátur fyiir allar 

þess konar skýrslur, þegar þær eru áreiðan- 

legar. Aptur á móti bef jeg ekki álitið 

mjer skylt, þó að jeg kynni að efast um 

áreiðanlegleika nokkurra þessara skýrslna, 

að leidrjetta þær í Iivert skipti, sem þær 

koma fyrir; en af því að hinn háttvirti 

þingmaður í þessu máii hefur beinlínis 

vitnað til mín, þar sem hann komst þannig 

að orði: «Hinn hæstvirti landshöfðingi

vcrður að játa, að í Danmörku eru ekki 

aukafjárveitingar veittar nema eptir skýr- 

um sundurliðuðum reikningum-, verð jeg 

þó að svara honum, þó að hann því miður 

ekki sjo viðstaddur, fáeinum orðum, til þess 

að bæði hann og hin háttvirta deild geti 

gengið úr skugga um, að jeg kann ómögu- 

lega að játa þetta, heldur verð jeg þvert á 

móti að lýsa því vfir, að þessi kenning hins 

háttvirta þingmanns sje byggð á misskiln- 

ingi. Jeg hef, til þess að verða við ósk hins 

háttvirta þingmanns, gegnumgengið fjár- 

aukaveilinguna fyrir 1876 — 77, sem jeg hef 

tckið af handahófi, þar sem jcg ekki hefhaft 

tíma til að fara yfir öll fjáraukalög Dana, 

og jeg hcf fundið, að í frumvarpinu til þess- 

ara laga sjeu minnst 25 atriði, þar sem leit- 

að er fjárveitingar eptir áætluu. Hin atrið- 

iri eru sumpart eptirvcitingar og sumpart 

ákvcðnar upphæðir, t. d. viðbót við laun eða 

cptirlaun, aðgjörðir, sem búið er að Ijúka 

við, o, s. frv,; það má þess vegna fullyrða, 

að í Danmörku er það föst venja, að veila 

aukafjárveitingar eptir áætluðum skýrslum 

stjórnarinnar, þegar ekki sje mögulegt að 

leggja fyrir þingið fullnaðarreikning, og það 

er ekki neinn vafi um það, að stjórnin í 

Dapmörku hcfur fulla ábyrgð á brúkun fjár- 

ins eptir þessum fjárveitingum. En það 

mun vera nýmæli, að þingið, þegar stjórnin 

skýrir frá þvi, að umframgreiðsla hafi átt 

sjer stað á einhverjum gjaldlið, færist und- 

an að taka ályktun um hana eða frestar 

átyktuninni, þangað til að fullnaðarreiku- 

ingur hefur verið lagður undir aðgjörðir;

ríkisyfirskoðunarmanna, hvort sem þingið 

vill samþykkja (járveitinguna eða ekki. Hjer 

stendur á alveg á sama hátt; stjórnin hefur 

skýrt þinginu frá, að umframgreiðsla hefur 

átt sjer stað á alþingishússbyggingunni, að 

ekki hafi verið mögulegt vegna naumleika 

tímans, að semja fullnaðarreikning, en að 

búið er að ávísa úr landssjóði samtals hjer 

um bil 26000 kr. fram yfir hina veittu 

upphæð, og að af þessu má á ætla að 

3—4000 kr. verði endurborgað fyrir selt 

efni og þvíumlíkt; hún áætlar þess vegna 

umframgreiðsluna allt að 23000 kr., og á- 

skilur sjer að gjöra fullnaðarskil fyrir 

þessari upphæð eða þeim hluta hennar, er 

brúkaður verði. í>að er sjálfsagt á þings- 

ins valdi, alveg að neita fjárveitingunni eða 

færa hana niðnr, ef þingið álítur umfiam- 

greiðsluna eða nokkurn póst hennar heim- 

ildarlausan; en að neita henni, þó að þingið 

kannist við, að umframgreiðslan hati vcrið 

nauðsynleg, eingöngu af þeirri ástæðu, að 

ekki eru færðar sönnur fyrir því, hversu 

mikilli upphæð hin nauðsynlega umfram- 

greiðsla nemur, þar scm þó liggur fyiir á- 

ætlun stjórnarinnar á upphæðinni, og þannig 

neita íjárveitingunni cinungis til þess, að 

fresta að taka ályktun um hana, þetta 

virðist mjer bæði alþingi og hverju öðru 

löggjafarþingi i heiminum ósamboðið.

Jeg vona því, að hin háttvirta deild 

samþykki breytingaruppástungu mína, ogjeg 

tek það upp aptur, gjöri þingið það, mnn 

það ekki með neinu móti veita því erfiðara, 

að komá allii ábyrgð á hendur stjórnarinnaiv 

þvi hún mun hvorki í þessu máli nje öðru 

færast undan að bera hina fullu ábyrgð fyrir 

aðgjörðir sínar samkvæmt stjónarskránni, en 

hún treystir því, að hið háttvirta alþingi 

heldur ekki færist undan þeirri skyldu, er á 

því hvílir samkvæmt stjórnarskránni, en hún 

er vafalaust sú, að kveða á um fjárveitingar, 

þegar nauðsyulegt er að taka ákvörðun urn 

þær, og ekki fresta um tveggja ára tímabil, 

að gjöra þessa ákvörðun, hvort sem hún fcr 

í þá átt, að veita eða neita um það fje,sem 

útheimtist til þess að standa straum af
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landssjdðsins ótgjöldnm. J>eir háttvirtu 

þingmenn, sem hafa mótmælt fjárveitingunni, 

hafa allir játað það, að um hinn mesta 

hluta hennar getur að þeirra áliti ckki orðið 

spursmál um neitun á fjenu; einn hinna 

háttvirtu þingmanna hefur lýst yfir vafa 

sínum viðvíkjandi einni upphæð, semsje 

2200 kr. Cm þetta atriði gaf jeg þessari 

háttvirtu deild skýrslu við 2. umræðu, og 

skal jeg hjer skírskota til hennar, en bæta 

því við, að yfirskoðunarmennirnir sjálfsagt 

verða að leita ýtarlegra skýrslna um þetta 

atriði, og samkvæmt þessu gjöra tillögur 

sínar við alþingið 1883, þegar samþykkja skal 

landsreikninginn fyrir yfirstandandi fjárhags- 

tímabil. fað mun þess vegna ekki vera á- 

stæða til, hjer að fara lengra út í þetta 

spursmál, en jeg skal að eins geta þess, þar 

sem jeg var neyddur til vegna lasleika að 

fara frá þinginu við 2. umræðn, áður en 

hinn háttvirti þingmaður Borgfírðinga svar- 

aði nokkrum orðum þessaii skýrslu, að hún 

var byggð á þeirri skýrslu, sem vjer nefnd- 

armenn rituðum undir 4. maí f. á., og sem 

prentuð hefur verið í »ísafold», og þess 

vegna niá nlíta þingmönnunum kunnuga, en 

að öðru leyfi hafði jeg hana við höndina 

við 2. umræðu, og hef hana einnig nú, svo 

að ekki er neitt því til fyrirstöðu að lesa 

hana upp, ef þörf gjörist. Jeg tek það upp 

aptur, áður en gengið er til atkvæðagreiðslu, 

að svo er þessu máli varið, eins og nú skal 

segja: Öllum þingmönum er það kunnugt, 

að umframgreiðsla hefur átt sjer stað á al- 

þingishúsbyggingunni, er nemur hjer nm bil 

23000 kr. Um einn hluta hennar kann hjá 

nokkrum þingmönnum að vera vafí um það, 

livort hann hafí verið á rökum byggður, og 

nemur hann 2200 kr. Fullnaðarreikningur 

hefur ekki verið lagðar fyiir þingið, af því 

að ómögulegt hefur verið að semja hann. 

En stjórnin hefur tilkynnt þinginu, að um- 

framgreiðslan hafí numið hinni umgetnu 

upphæð, og bætt því við, að hún sjálfsagt 

áliti sjer skylt, að semja fullnaðarreikning- 

inn með öðrum landsreikningum, og að taka 

að sjer sömu ábyrgð á honum eins og á

þeim. Stjórnin hefur enn fremur látið þing- 

inn í tje allar þær skýrslur, er þingið hefur 

heimtað viðvikjandi þessu máli, og er fús á 

að láta þinginu allar aðrar skýrslur um það 

í tje, sem yfir höfuð að tala eru til, og loks- 

ins hefur stjórnin leitað samkvæmt stjórn- 

arskránni aukafjárveitingar þingsins í þessu 

tilliti. Jeg vil láta mjer nægja, enn einu 

sinni að staðfesta ( k o n s i n t e r n )  þetta, og svo 

fela það á þingsins vald, að skera úr þessu 

máli; alþingið beri sjálft ábyrgðina á aðgjöið- 

um sínum í því.

T r y g g v i  G u n n a r s s o n : Af því fram-

sögumaður er ekki á fundi í dag, skal jeg 

taka að mjer framsöguna, og vil jeg þá 

skýra frá því, að þegar nefndin hjelt fund, 

þá voru eigi allir nefndarmenn á eitt sáttir, 

og voru nokkrir, sem eigi þótti næg ástæða 

til að víkja frá áliti hennar um 2. og 7. 

gr., en þó varð sú niðurstaða, að nefndinni 

þótti rjetlara að vægja til við þá háttvirtu 

þingmenn hjer í deildinni, sem við 2. um- 

ræðu mæltu mest í móti greinum þessum, 

og þess vegna hcfur hún gjört. breytingar- 

uppástuugu, í von um, að þingmenn vildu 

við hafa sömu aðferð, að slá nokkru af 

sínum kröfum og mæta nefndinni á miðri 

nefndinni á miðri leið. Viðvikjandi 2. gr. 

þólti nefndinni ástæða til að leggja minna 

fje til vegagjörðar og til fjóss og hesthúss 

m. fl. handa vitaverðinum á Reykjanesi, en 

þó sá bún sjer ekki fært að fara neðar en 

1200 kr. Hvað 4. gr. snertir, um viðbót 

við fje það, sem ætlað er til vísindalegra 

og verklegra fyrirtækja, þá þótti nefndinni 

ástæða til, eptir skýrslu þeirri, er hinn 

hæstvirti landshöfðingi gaf við 2. umræðu, 

að færa upphæðina úr 200 kr. niður í 1000 

kr.; er það mitt á milli þeirra, sem vilja 

hafa allt, og þeirra, sem vilja láta það 

ekkert vera. Viðvíkja ndi 7. gr. hefur 

nefndin leyft sjer að ráða til að sam- 

þykkt yrði, að veita 25,000 kr. til þing- 

hússbyggingarinnar, en þó þannig, að 5000 

kr. væru dregnar frá til húsbúnaðar í al- 

þingissölunum ; þetta áleit nefndin að gæti 

orðið til sátta og miðlunar milli hennar og
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þeirra mauna, er komið höfðu fram með 

mótbárur við 2. umræðu. J>iogið 1879 

veitti 100,000 kr. til þinghúsbyggingarinn- 

ar, og var ætlazt til, að það væri svo ríf- 

lega til tekið, að ekki þyrfti að bæta við 

það, en þó að öðruvísi reyndist, þá er það 

að flestu leyti ekki hægt að skulda lands- 

stjórnina fyrir það, en miklu fremur bygg- 

ingameistarann, herra Meldahl; haun gjörði 

teikninguna og eptir henni varð að fara; 

þó er honum nokkur vorkunn, því hann er 

alveg ókunnugur bjer á landi og gat ekki 

ímyndað sjer, hvað ýmislegt til hússins er 

miklu dýrara hjer en erlendis; hann hefur 

að likindum gengið út frá því, að í útlönd- 

um mætti byggja svo stdrt hús fyrir 100,000 

kr.; þar að auki er á fyrstu teikuingunni 

ekki gjört ráð fyrir, að höggva tii grjótið 

í húsið eius ferkantað og vandlega, eins 

og nú er gjört, heldur að eins sljetta yztu 

kantana á steiuunum, sem allir máttu vera 

misstórir; þctta má enu í dag sjá á teikn- 

ingunni, en húsið hefur náttúrlega orðið 

mörg þúsund krónum dýrara fyrir það, 

að grjótið í öllu húsinu er svo vandlega 

liöggvið, en um leið erþað hin mesta prýði. 

par við bætist það, að veturinn var óvana- 

lega harður, svo að vinnan varð miklu 

dýrari, en ella tnundi hafa orðið, og miklu 

fje var eytt til kolakaupa, til þess að þurrka 

húsið, og halda því svo hlýju, að mögulegt 

væri að halda smíðinu áfram. J>etta var 

ekki gott að sjá fyrir fram, og einkum 

sýnist mjer, að hinum hæstvirta laudshöfð- 

ingja sje eigi sök á því gefandi, þó að herra 

Meldal misreiknaði sig og hefði húsið bæði 

stærra og prýðilegra, en mátti vera, eptir 

þvi fje, sem þingið veitti 1879. En mig 

fuiðar ekki á því, þó að menn tali um 

kostuaðinn við grunninn, sem byrjað var á, 

en varð eigi að neinu gagni, eu þegar á 

allt er litið, þá vona jeg, að menn sjái, að það 

hafi verið talsverður fjársparnaður, að hætt var 

við að hafa alþingishúsið á þeim stað, sem 

fyrst var til ætlazt, því að flutningur á grjóti 

og sandi og öllu því, sem frá útlöndum kom, 

sem var nálægt 4001estir, hefði orðið mörg

þúsund krónum dýrari þangað upp eptir held- 

ur en hingað að Austurvelli, sem húsið 

stendur nú. |>etta bið jeg deildina að hugsa 

vel um, áður en geugið er til atkvæða, og 

jeg vona, að hún sjái, að þingið sleppir ekki 

neinu af síuum rjetti, þó að það veiti í bráð 

það fje, sem hjer er farið fram á, því þingið 

1883 hefur alveg óbundnar hendur fyrir því, 

þegar búið er að rannsaka reikuingana. f>á 

kemur breytingaratkvæði landshöfðingjans 

um þrumuleiði. J>að er ekki mikið fje, og er 

að eins 150 kr. fram yfir það, sem nefndiu 

hefur lagt til, svo hún gjörir ekkert kapps- 

mál úr því. |>ví uæst er breytingaratkvæði 7 

þingmanna, og þarámeðal þingmanns Sna>- 

fellinga, um að 4. gr. falli í burt, en það 

get jeg ekki fallizt á. f>á er enn breytingar- 

atkvæði 6þingmanna, og þar á meðal þiug- 

manns Keykvíkinga. um að hjeiaðslækni 

Ólafi Sigvaldasyni skuli veittar 1125 kr. 

Jeg vil ekki dæma um, hvovt fullkomin 

lagaheimild er fyrir þessari fjárkiöfu, en það 

er jeg hræddur um, að þetta kunni að draga 

dilk eptir sig, og að fleiii muni koma á 

eptir, ef fjeð veiður veitt, en samt finn jeg 

ekki ástæðu til að mæla mikið á móti 

þessu. {>á kemur breytingaratkvæði frá 

mjer og fleirum þingmönnum við 7. gr., að 

forstöðumaðurinn við byggingu alþingishúss- 

ius, Bald, skuli fá 500 kr. Sumir munu 

reyndar vera þessu mótfallnir, en jeg vona 

þó, að flestir fallist á mína skoðun, þegar 

jeg hef fært rök fyrir henni. Kaup það, 

sem Bald hefur fengið hjer, er litlu meira 

en hann hafði áður; ef mig minnir rjett, 

þá er það 30 kr. meira um mánuðinn, og 

þó hefur hann verið yfirsmiður og haft á- 

byrgð, sem hann hafði áður enga. Auk 

þess hafa allir, sem unnu fram yfir ákveð- 

inn tíma, fengið sjerstakt kaup fyrir þá 

aukavinnu, en það hefur Bald ekki fengið; 

en ef allir aðrir eiga borgun fyrir það, þá 

getur enginn efazt um, að honum beri 

einnig borgun fyrir það, og fái hann ekki 

borgunina á þennan bátt, þá mun hann 

koma með reikning, sem euginn getur skor- 

azt undan að borga, en mjer finnst miklu
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rjettara og fallegra, að þessi þóknun komi 

frá þinginu, en að hann þurfi að krefjast 

borgunarinnar. |>ess má einnig geta, að 

hvar sein Bald hefur áður unnið í útlðnd- 

um, þá hefur hann fengið dáiítinn »duceur• 

og þykir mjer því leiðinlegt, að hann fái 

hann ekki einnig hjer, eða að land vort 

láti sjer farast miður en ðllum öðrum. 

|>egar jeg fjekk hann til að smíða alþingis- 

húsið, þá var hann ráðsmaður hjá timbur- 

smið nokkrum, og hafði beztu atvinnu, en 

vegna þess að hann tók að sjer alþingis- 

hússbygginguna, þá missti hann þá atvrnnu, 

sem bann hafði áður, og helur nú ekkert 

fast að hverfa til, þegar bann kemur til 

Kaupmannahafnar, sem ekki er gott fyrir 

hann, þar sem hann er fátækur maður með 

6 ungbörn. Jeg vona að menn sjái, að 

næg ástæða var til þess, að jeg hef komið 

fram mcð tillöguna, og hinir háttvirtu 

þingmenn aðhyllist, að samþykkja bana. 

Jeg er mikið með því, að spara, þegar það 

á við, en jeg vil þó miklu heldur, að land- 

ið gjöri sjer eigi minnkun með nokkurs 

kouar nurlarahætti, heldur sýni höfðing- 

skap og veglyndi.

Jón Óhifsion. Viðvíkjandi því, sem 

hinn hæstvirti landshöfðingi sagði út úr 

orðum raínum og annara þingmanna um 

daginn, skal jeg geta þess, að jeg hef nú 

samlagað mig við nefndina um að veita til 

þinghúsbyggingarinnar 20,000 kr., og auk 

þess 5000 kr. til húsbúnaðar i þingsölunum. 

A þennan hátt má láta kostnaðinn við upp- 

haflega grunngröptinn liggja milli hluta til 

næsta þings. Jeg get ekki ætlað það rjett 

vera, að veita meira fje, áður eu skýrir 

reikningar eru lagðir fyrir þingið, og sizt 

virðist enn ástæða til að veita sjerstaklega 

þessar 2,200 kr., meðan eigi upplýsist betur 

það mál. Ef fjeð er veitt í fyllsta mæli nú, 

sleppir þingið að nokkru leyti hendi sinni 

af því; en það er hægt að koma í veg fyrir 

þetta með þessu móti, og mun jeg því greiða 

atkvæði mitt með þessum breytingum nefnd- 

arinnar. Jeg vil minnast fáum orðum á 

500 kr. þóknunioa til yfirsmiðsins. Hinn

virti samþingismaður minn úr Suður- 

Múlasýslu sagði, að kaup hans hefði verið 

hjer litlu meira, en hann hefði haft ytra, áð- 

ur hann kom hingað. f>ó kannaðist hann 

við, að það væri 360 kr. meira um árið. 

Er það svo lítið? En ef það er of litið, 

hvers sök er þá það ? Ekki vor sök, heldur 

sjálfs hans. Hann hefur sett upp kaup 

þetta, og sætt sig við það. Oss varðar ekk- 

ert um það, hvort kaup hans er hærra eða 

lægra, minna eða meira en áður, ef vjer höf- 

um greitt honum það kaup, sem hann hafði 

samið um við oss; og þau laun virðast full- 

komin og engin ástæða til að bæta við nú 

á eptir. Ef hann hefur leyst verkið vel af 

hendi, þá á hann þakkir skilið, og þær geta 

menn veitt honum prívat, en heiðurslaun 

af landssjóði virðist mjer engin ástæða til 

að veita honum. Hinn háttvirti samþingis- 

maður minn sagði, að hann hefði unnið 

fram yfir tímann. Ef svo er, getur hann 

gefið oss reikning fyrir því, og skulum vjer 

fúsir borga hann. Hitt er háskalegra, að 

fara fyrst að gefa honum heiðurslaun, og 

eiga svo á hættu, að fá kann ske uppskrúf- 

aðan aukavinnureikning á hálsinn á eptir. 

Eða hver er það, sem ábyrgist, að Bald 

komi ekki með reikning á eptir, þegar búið 

er að veita honum þessi heiðurslaun úr 

Iandssjóði, og segi: «Borgið mjer þennan

reikning; þessar stundir hef jeg unnið fram 

yfir þær, sem jeg samdi um og borgaðar 

eru á fjárlögunum. |>essar 500 kr. eru mín 

heiðurslaun, þau koma þessu ekki við; gjör- 

ið svo vel og borgið mjer þennan reikning. 

Á bonum á jeg heimting». Hiun báttvirti 

samþingismaður minn sagði, að það væri all- 

títt í útlöndum að gefa smiðum >duceur», 

sem hann kallaði. J>að má vel vera; jeg veit 

það ekki; jeg er líklega eigi jafnkunnugur 

erlendis og hann. En það eru þá víst að 

eins prívatmenn, sem gefa slíka «duceura>; 

þeir geta gjört við sitt, hvað þeim þóknast. 

En jeg leyfi mjer að fuiiyrða, að hið opin- 

bera fáist hvergi í heimi við að gefa »du- 

ceur* af almannafje handverksmönnum eðá 

daglaunamönuum, sem bafa unnið fyrír um-
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saraið kaup. Gu ef þingmaðurinn getur sýnt 

tnjer það nokkurs staðar í fjáilöguœ Dana, 

að nokkrum handvevks- eða daglaunamanni 

hafí nokkurn tíma verið veitt heiðurslaun á þeim 

fyrir að bafa uppfyllt vinnuskilmála eða stað- 

ið fyrir húsbyggingu, þá skal jeg samstund- 

is greiða atkvæði mitt með viðaukatillögu 

þessari, en heldur ekki fvrri. Jeg skal taka 

dýpra í árinui: sýni hann mjer það í ein- 

hverjum Qárlögum einhverra þjóða, að eiri- 

hverjum yfirsmið hafi einhvern tíma verið 

ánafnaðui einhver «duceur» á Ijárlögum; 

geti hann það ekki, þá verð jeg að ætla, að 

það sje ekki eins títt og hann segir.

I l n l l d ó r  F r i d r i k ’i s o n : Jeg vil fara fá-

einum orðum um viðaukatillögu þá, sem 

hinn háttvirti framsögumaður kenndi við 

mig. í>essi rnaður, Ólafur læknir Sigvalda- 

son, tók sjer bólfestu sem p r a c t i s e r a n d i  

læknir í Strandasýslu og 2 hreppum af 

Barðastrandarsýslu. En með lögunum 15. 

okt. 1875 var landinu skipt í 20 læknis- 

umdæmi, og var honum þá í ágústm. 1876 

veitt 7. læknishjeraðið; en því næst var 

hann skipaður af landsböfðingja til þess, að 

þjóna 5. læknisbjeiaðinu líka. Nú munu 

ýmsir segja : læknar, sem voru skipaðir í

gömlu læknishjeruðin, voru skyldir að þjóna 

þeim, þangað til einhver læknir væri skip- 

aður í þau eptir nýju skiptinguna sem em- 

bæltisraaður. það er að segja: læknirinn 

í ísafjarðarsýslu var skyldur að gegna lækn- 

isstörfum einnig í þeim hluta umdæmisins, 

s*íui 7. læknisbjerað eigi tók yfir, þrátt fyr- 

ir það, þótt Barðastrandarsýsla væii gjörð 

að sjerstöku læknisumdæffii, unz einhver 

sækti um það. En þegar einn læknir 

befur sótt og fengið eitthvert hinna 

nýju læknisbjeraða, ei baun eigi skyldugur 

að taka annað læknisumdæmi fyrir alls 

ekkert, því að hann hafði aldrei embættis- 

maður í því verið; því að það er ákveðið i 

hinum almennu launalögum, að þegar em- 

bættismaður befur á hendi 2 jafnlaunuð 

embætti, bera honum þrír fjórðungar af 

launum beggja embættanna. En auk þess 

ber þess að gæta, að Ólafur Sigvaldason

[ var eigi embættisinaður, heldur að eins 

' practiserandi læknir, þótt bann fengi styrk 

| úr læknasjóðnum. petta er svo ljóst, að 

það er eigi til neins að neita þvi, og getur 

það, að neita Ólafi Sigvaldasyni um hina 

umbeðnu viðbót, eigi leitt til annars, en 

baka landsjóðnum kostnað og lækninum líka, 

með því að neyða hann til þess, að fara í 

mál við landsjóðinn. f>að er því engin á- 

stæða til, að neita lækninum um þau laun, 

sem bonum bera eptir launalögunum. Ef 

eitthvað væri efasamt eða óljóst í þessu máli, 

þá væri full ástæða til, að láta dómstólnna 

skera úr, en þar sem þetta er svona Ijóst 

og liggur bverjum manni í augum uppi, er 

það eigi til neins annars,- en til þess að 

baka óþarfan kostnað.

Um hinar aðrar breytingartillögur skal 

jeg taka það fram viðvíkjandi 7. gr., að þótt 

það sje ef til vill siður annarstaðar, að 

veita óákveðnar upphæðir á aukaQárlögum, 

þá gotur enginn neitað því, að það hlýtur 

að vera tilgangslítið, að gjöra það hjer, eins 

og hjer stendur á ; og mjer finnst það und- 

arlegt., að þurfa endilega að veita þær upp- 

hæðir nú, sem vafi er á hvort segja eigi 

já eða nei um, einungis af því, að glögga 

reikninga vantar, en sem engum mun dett-a 

í hug að hika við að greiða, þegar nákvæmir 

og skýrir reikningar eru komnir fram. Jeg 

vil eigi ganga lengra nú en svo, að auðið 

verði á næsta þingi að hafa vaðið svo fyrir 

neðan sig, að eigi þurfi að kalla aptur fje 

það, sem einu sinni hefur verið veitt. Ekki 

get jeg heldur verið samdóma öllum þessum 

fjárveitingum í 3. gr. til vitans á líeykja- 

nesi. Jeg get vel aðbyllzt launaviðbóL 

vitavarðarins, en að veita Qe til þess, að 

byggja fjós og hesthús, það get jcg ekki sjeð að 

nauðsyn krefji að gjöra að þessu sinni. Hinn 

hæstvirti landshöfðingi játaði og sjálfur, að eigi 

væri til þess að hugsa, aðhanngæti haft kú nú 

sem stendur. Jeg sje eigi heldur, á hverju hann 

á að fóðra þar hest. meðan hann alls enga 

grasnyt hefur, enda mun hann varla geta 

haft tnikil not af hesti á Reykjanesi að 

vetrinum til, og þurfí hann best á sumrin,
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innn honura betra að koraa hestioam fyrir 

annarstaðar yfir veturinn. Jeg get því 

eigi sjeð, að brýna nauðsyn beri til, að 

veita þessar 700 kr.

f>á kemur hið 3. atriði, og það er end- 

urbót vegarins. Jeg skal jáfa það, að það 

er nauðsynlegt, að gjöra góðan veg milli 

vitans og húss vitavarðar, en vegurinn inn 

i Hafnirnar, hann er sannarlega fremur 

Hafnamönnum til gagns en vitaverði, auk 

þess sem sá vegur heyrir beinlínis undir 

hreppavegi, og virðist því ful) ástæða ti), 

að takmarka þennan vegabótastyrk af hálfu 

landssjóðs. En jeg verð að vera hinum 

hæstvirta landshöfðingja samdóma um það, 

að mjög æskilegt væri, að fá þar þrumu- 

leiði, en jeg ímynda mjer, ef eigi er farið 

enn að gjöra ráðstafanir að því, að fá bann 

upp, þá muni vera óhætt, að fresta útborg- 

un Qár þess, seru til hans þarf, þangað til 

eptir nýárið. Ef því bætt er 400 kr. við 

vitavörðinn og 540 kr. eru ætiaðar til ann- 

ara útgjalda við vitann, þá ætla jeg, að það 

muni nægja, því að eigi ber að leggja fje 

til annars en vitans sjálfs og vegarins 

milli vitans og hússius; það er sannarlega 

eigi annað, sem viðbótar þarf við í ár. 

Lengra en 1200 kr. get jeg alls eigi farið; 

mjer virðist nefndin hafa sannarlega verið 

rif í tiltektum sínum. Að lokum vil jeg 

minnast fáum orðum á viðaukatillögu þá, 

sem hinn háttvirti framsögumaður mælti 

svo vel fram með, og það eru þessar 500 

kr. til herra Balds. Jeg verð að telja það 

sóma þingsins, að sýna þeim manni ein- 

hvern sóma, sem allir verða að játa að 

hefur unnið með mestu alúð og samvizku- 

semi að því, að þelta hús yrði scm vand- 

aðast og sem bezt úr garði gjört, og jafn- 

framt eigi dýrara en nauðsyn krefði, og það 

virðist þvi fremur viðurkvæmilegt, að hcn- 

um væri sýnd einhver viðurkenning, sem 

allir aðrir starfamenn við hús þetta hafa þó 

fengið einhverja þokkabót, og það væri því 

saunarlega undarlegt, að skilja yfirsmiðinn 

einan eptir.

Holgeir Cluusen: Hinn háttvirti fram-

söguroaður hjelt lauga ræðu um það, að 

ganga inn á frumvarp þetta eins og það er, 

en jeg get ekki af þeirri ræðu sjeð neina 

ástæðu til að ganga inn á það, því ræðan 

var nú svona og svona. En nm vitann 

vitum vjer það, að það getur verið skemmti- 

legt að eiga hest, fyrir þá, sem það geta, 

en jeg skil ekki, hvað hann hefur með hest 

að gjöra. í Eddystone, sem er viti fyiir 

sunnan England á bletti, sem er líklega 

eins stór og salurinn hjerna, þar er enginn 

hestur, en allt getur þó gengið þar reglu- 

lega til. En um Ólaf Sigvaldason má eigi, 

eins og hinn báttvirti 2. þingmaður Skag- 

firðinga sagði uro daginn, spyrja, hvort haun 

hafi verið sóttur eða hafi gjöit nokkurt 

gagn, þvi að bann hefur þó verið skyldugur að 

gegna, oghefur keypt hesta. f>að er þó víst 

ekki meiningin, að læknirinn eigi að skaft'a 

fólk veikt, til þess að það þurfi að sækja sig.

G r í n t v r  T h o m s e n : Hjer liggja breyt-

ingartillögur fyrir þinginu, sem mitt nafn 

stendur undir ásamt 6 öðrum þingmönnum. 

|>essar breytingar fara fram á: 1. að færa

niður gjöldin til vitans; 2. nema burtu 

viðbótina við fje það, sem ætlað er til verk- 

legra og vísindalegra fyrirtækja; 3. að eigi 

sje veitt á þessum aukafjárlögum aukatillag- 

ið til alþingishússins. Jeg skal taka það 

fram um gjöldin til vitans, að það virðist 

ótilblýðilegt og óþarft, cins og jeg tók fram 

við 2. umræðu, að landssjóðurinn beri 

kostnað af vegi frá vitanum til Hafna; sá 

vegur blýtur að teljast til hreppavega; en 

bitt tel jeg sanngjarnt og sjálfsagt, að lands- 

sjóður leggi fram fje til að vegurinn frá 

vitamannsbýlinu til vitans verði bærilegur. 

Reyndar kemur það fram nú, að fje það, 

sem til þessa hefur áður verið veitt, befur 

veitt verið ófyrirsynju, því nú á að fara 

að veita það, til þess að leggja veginn um. 

f>að er þegar búið að verja 240 kr. til veg- 

arins, og nú er bætt við 300 kr., þá yrðn 

þetta 540 kr. Vitavörðurinn hefur nú í 

laun 800 kr., og þar sem nú á að bæta 

við hann 400 kr., þá verða þetta samtalg 

1200 kr., eins og þao laun ero, som hann nú
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hefur eptir fjárlögunnm fyrir 1882 og 1883. 

Jeg játa það, að staðnrinn er afskekktur og 

Íeiðinlegur, on þó held jeg. að <*ptir stöðu 

þessa manns og eptir því menntunarstigi, 

sem hann stendur á, þá sjeu þessar 1200 

Viðunanleg laun; og ef hann getur grætt út 

tiínblett, þá cr það tilvinnandi fyrir hann 

sjálfan, að byggja sjer skýli yfir kú eða hest, 

án þess að landssjóður veiti honum fjárstyrk 

til þess. Jeg vil enn bæta því við um 

veginn frá vitanum inn í Hafnir, að það er 

eigi heppilegt, að láta Hafnamenn nota 

þetta tækitæri til þess að koma þcssu gjaldi, 

sem er hrepps- eða sýslngjald, af sjer á 

landssjóðinn

f>á kemur nú 4. grein, sem ræðir um 

fjc það, sem ætlað er til vísindalegra og 

verklegra fyrirtækja. f>að gleður mig, að 

hin beiðraða nefnd hefur iðrazt, því hún 

lagði það til við 2. uinræðu, að veita 

þessar 2000 kr. óskertar, en nú er hún svo 

góð og varfærin, að hún liefur sett þessa 

upphæð niður um belming, en þó eigi meir, 

og sýnir húu með því, að eins er ástatt með 

hana og oss, þá er vjer iðrumst, að oss 

hættir við að iðrast eigi til fulls. Jeg 

vorð að álíta, að þessi fjárveiting sje 

alveg óuauðsynleg, og skýrslur þær, sem 

hinn hæstvirti landshöfðingi gaf oss við 2. 

umræðu um það, hversu verja ætti fje 

þessu, virðast mjer eigi vera fullnægjandi, 

og fjárbeiðslur þær, sem [>ar koma fram, 

eigi svo nauðsynlegar, að eigi megi fresta 

þeim fram yfir nýái 1882. Jeg fæ eigi 

sjeð, hvers landið missir í, þótt Bjaini 

Guðmundsson ættfræðingur fái eigi þennan 

fyriihngaða styrk fyr en eptir næsta nýár. 

Árið er nú bráðum á enda, og jeg skil eigi, 

að nú sje nauðsynleg viöbót, þar sein uú 

er tvöfalt (je á þessum gjaldlið. Hiun 

hæstviiti landshöfðingi hefur sýnt, hvað 

hann getur, ekki eiuungis þegar haun 

stjórnar einn, heldur og þcgar haim semur 

áætlanir í sambandi við hið löggefandi 

Vald. þar sem bann hefur getað fengið 

fjárlaganefndina nú til þess, að tvöfalda 

upphæðina á þessum gjaldlið. En að bæta

nú við hinn hæstvirta landsböfðingja 2000 

kr. að óþörfu, get jeg eigi skilið að nokkur 

maður geti gefið atkvæði sitt fyrir. Jeg 

get ímyndað mjer, að menn sjeu í nokkrum 

vafa, þpgar menn eigi vita, hvort Ijenn er 

varið til nauðsynlegra eða ónauðsynlegra 

fyrirtækja, en þegar menn vita, að fjár- 

veitingin er alveg ónauðsynleg, þá get jeg 

eigi skilið, að nokkrum blandist hugur. Jeg 

vil beldur veita 1000 kr. en 2000 kr., en 

jeg vil helzt eigi veita neitt.

pá kemur nú loksins þessi blessuð 

7. grein, kostnaðurinn til alþingishússins. 

Megnið af þessu fje hefur þegar verið 

greitt, en það vantar skýra og glögga 

reikninga, og það lái jeg eigi hinum hæst- 

virta landshöfðingja. Jeg álít hann — jeg 

skal sýna, að jeg get látið hann njóta 

sannmælis — jeg álít. hinn hæstvirta lands- 

höfðingja fyrirmynd embættismanna í starf- 

semi og rnglusemi, og þó eru reikningarnir 

eigi til. Síðan vjer fengum sjálfsforræði, 

hafa tvenn fjáraukalög verið fvrir hvert 

tímabil, og jeg sje eigi, hví vjer ætlum að 

gjöra þetta að lærdómsgrein og fastri reglu, 

þar sem auk þess er óumfiýjanlega nauð- 

synlegt, að þessi upphæð komi fram í auka- 

fjáilögunuin 1883, með því að hún er enn 

þá óákveðin. pað virðist ekkert liggja á, 

að greiða þetta nú, því sjálfsagt er, að 

hvert þing verður að veita það fje, sem 

sanuað er með skýrum reikningum að þörf 

er á. Hjer hefur verið rætt um eina upp- 

hæð, sem snmir hafa láfið í Ijósi efa um 

hvort væri nauðsynleg, og er það upphæð 

sú, sem varið var til þess, að grafa hið 

fyrsta grunnstæði hússins, sem aldrei var 

notað Hinn hæstvirti landshöfðingi skýrði 

frá því inn daginn, hvert samkomulag befði 

verið miili baus og nefndariunar. Jeg vil 

eigi bera orð hans-aptor; jeg efast eigi um, 

að hann hefur hermt svo rjett frá þessu, 

sem hanu hefur munað, en þó skal jeg 

geta þess, að enginn nefndarfundur var 

haldinn, og nefndin sem nefnd var aldrei 

spurð um það, h\oit byrja skyldi að grafa 

grtinninn þarna. Jeg rengi það eigi, að

24*
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hinn hæstvirti landshöfðingi haíi ráðfært 

sig við þá af nefndarmönnum, sem búsettir 

vorn í Reykjavík, en það er víst, að grunn- 

urinn var grafinn og undirstöður lagðar af 

því grjóti, sem yfirsmiðurinn, þegar hann 

kom, áleit ónýtt til þess. En þótt of mikið 

fje hafi verið brúkað til þessa, vil jeg þó 

eigi gjöra hinum hæstvirta landshöfðingja 

erfiðleika. f>að var jeg, sem var allt af á 

móti hinum hæstvirta landshöfðingja, og 

opt einn á bandi; það var jeg, sein í orðs- 

ins góðn merkingu átti í stríði við hanu 

um það, hvar húsið skvldi standa, því jeg 

var sá eini, sem allt af vildi láta húsið 

standa á Arnarhóli. Og síðast heimtaði jeg 

skýrslu um það, hvað síðast hefði farið 

fram í nefndinni. f>að er honum að kenna, 

að hússtæðið var eigi valið á Arnarhóli, og 

hann hafði þá aðalástæðu, sem sjálfsagt 

margir Reykjavíkurbúar munu vera honum 

samdóma í, að fyrir þá, sem þyrftu að 

nota söfnin, væri svo erfitt að ganga inn 

á Arnarhól. ]?etta skal jeg játa. En eins 

og jeg læt hinn hæstvirta landshöfðingja 

njóta sannmælis í því, að hann er hinn 

starfsamasti, reglusamasti og samvizkusam- 

asti embættismaður, eins segi jeg það líka, 

að það geti fvlgzt að, að sá, sem er þess- 

um kostum búinn, geti líka verið einstak- 

lega einþykkur og einráður; jeg segi, að 

þetta g e t i fylgzt að, en jeg segi ekki þar 

fyrir, að þetta eigi sjer stað hjá hinum 

hæstvirta landshöfðingja. Jeg vona, að hin 

heiðraða deild sjái, að það er engin ástæða 

til þess, að greiða atkvæði með hinni 7. 

gr., því þótt hún yrði samþykkt nú, hlýtur 

stjórnin að semja ný fjáraukalög 1883, því 

þá vita menn fyrst með vissu, hve miklu 

fje befur verið kostað til hússins. Enginn 

má ætla þinginu það, að þaðhiki við.aðgreiða 

það fje, sem brúkað hefur verið með spar- 

semi ogútsjóntil svo stórkostlegs fyrirtækis.

Jón Jónsion: Hinn heiðraði 2. þing-

maður Gullbringu- og Kjósarsýslu sýndi 

fram á það við aðra uraræðu þessa máls, að | 

vegurinn milli vitacs og Hafna væri hvorki I 

sýslu- nje hreppsvegur, og að Hafnamenn j

| hefðu lítið gagn af honnm, og álít jeg, að 

ekki þuifi að fara fieirum orðum um það. 

: Viðvíkjandi því, sem liiun háttvirti þing- 

! maður Snæfellinga sagði um vitann á Eddy- 

stone, vil jeg benda honum á, að þessi viti 

getur feugið allar nauðsynjar sínar sjóveg, 

en Reykjanessvitinn getur ekki haft sam- 

: band við aðrar byggðir öðruvísi en Iandveg, 

; og þarf þá að fara hálfa þingmannaleið 

1 rúma um sandeyðimörk, þar sem lífshætta 

mesta er að villast frá rjettum vegi, því þá 

er ekki nema um tvennt að ræða, annað-

■ bvort lendir maður í eyðimörk upp á maig- 

ar þingmannaleiðir og fullri af hættulegum 

gjám eða sprungum, eða maður hrapar nið- 

ur fyrir Hafnabjarg, og munu fáir telja 

Hafnabjarg betra yfirferðar en Vogastapa, 

og vita allir, hve hættulegt þar er að ferð- 

ast í byl eða náttmyrkri.

Viðvíkjandi endurgjaldi til Ólafs Sig- 

valdasonar skal jeg geta þess, að jeg álít, 

að þingið geti ekki að svo komnu rætt eða 

útkljáð það mál, því engin skýrsla liggur 

fyrir um það, að hann hafi nokkurn tíma 

þjónað eða verið settur til að þjóna því 

læknishjeraði, sem hjer ræðir um. Sje launa - 

krafa þessi ekki alveg ástæðulaus. þarf ekki 

að óttast, að stjórnin haldi henni ekki 

fram með fjáriögum eða fjáraukalögum.

Jeg er alveg samdóma hinum háttvirta

2. þingmanni Suður-Múlasj'slu um þær 500 

kr., sem stungið er upp á að veifa yfirsmið 

alþingishússins. J>að hefur víst aldrei korn- 

ið fyrir, að löggjafarþing hafi samþvkkf 

slíka fjárveiting. J>ar að auki er efi á því, 

hversu vel yfirsmiðurinn hefur leyst starf 

sitt af hendi. f>að hefur þannig verið fund- 

ið að því, að grunnurinn undir húsinu sje 

of lágur — sami galli, sem var á tukthús- 

inu, sem hinn sami yfirsmiður byggði. f>ar 

að auki mega inenn ekki gleyma því, að 

margir eru óánægðir með, að liús þetta hef- 

ur kostað 25,000 kr. meira en til þess var 

veitt, og að það stendur ekki á Arnarhóls- 

túninu. f>etta er að vísu ekki Bald einum 

að kenna, heldur mest nefndinni, sem rjeð 

útlendan ókunnugan mann, sem lítið
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ekkert þekkti hjer til, í stað þess að ráða 

ytirsroið innlendan mann, sem gat takmark- 

að kostnaðinn, en yfirsmiðurinn er þó ekki 

alveg saklaus, úr því að hann gaf kost á 

sjer, og hvað hússtæðið snertir, er það nú 

orðið fullljóst, að það er mest þingmanui 

Borgfirðinga næst, yfirsmiðnum að kenna, að 

húsið var fært frá Arnarhóli ofan í kálgarð 

þingraanns Reykvfkinga, og kálgarður þessi 

var keyptur við því geypilega verði, sem 

vjer allir þekkjum.

Varaforseti: Jeg skal ekki halda uppi 

svörum fyrir nefndina, eða hennar tillögur; 

formaðurinn hefur gjört það, og hefur eng- 

iun beint neinu sjerlegu móti henni, nje 

hrakið það, sem hinn háttvirti formaður

hefur sagt. Kn jeg ælla að minnast á

nokkrar breytingartillögur, sem fram eru 

komnar, og skal jeg þá fyist minnast á þá, 

sem nokkrir þingmenn eru skrifaðir undir 

með nafninu Holgeir Clausen í bruddi fylk- 

ingar. |>essi þingmaður gaf formanni 

nefiidariiniar nokkurs konar vitnisburð fyrir 

ræðu hans, en hvorki gat jeg beyrt neinar 

ástæður fyrir honum, nje heldur það, að 

hann hrekti neitt af því, sem hinn hátt- 

virti formaður hafði sagt. Breytingaruppá- 

stunga þessi fór fram á að breyta tölunni 

1480 kr. í 740 kr.. sem sje gjaldinu til vit- 

ans. Eins og það er Ijóst, að uppástungu- 

menn hafa deilt þessari tölu alveg rjett

með 2, eins er það víst, að enn eru engar

ástæður færðar fram, er geti gjört þessa 

breytingu skiljanlega eða aðgengilega. pað 

hafa margir orðið ásáltir um. að launavið- 

bót vitavarðarins sje sanngjörn, og það 

þótti þingmanni Reykvíkinga, en hann gat 

ekki fallizt á, að veita fje til að byggja hest- 

hús og fjós handa vitaverðinum, og hafði 

hann það að ástæðu á móti, að vitamaður- 

iun hefði ekkert gras, en hinn hefur hann 

aldrei neitað, að vitamaðminn þurfi nauð- 

synlega á hesti að halda. [>að er auðvitað, 

að upphæð sú, er ætluð er til þessa, er 

nokkuð há, en þess ber þá einnig að gæta, 

að þar suður frá verður ekki úr öðru byggt 

en grjóti, en aðflutningur á kalki og sandi

er mjög örðugur, svo af því leiðir, að allar 

byggingar verða að tiltölu mjög kostnaðar- 

samar, og verð jeg að álíta, að nefndin hafi 

haft rjett tillit til þesaa. f>á hafa komið 

mótbárur móti þvf, að veita Qe til vega- 

gjörðar á milli vitans og Hafna, og færði 

þingmaður Reykvíkinga þá ástæðu móti 

þessari fjárveiting, að Hafnamenn þyrftu 

sjálfir að brúka þennan veg; en þetta er, að 

svo miklu leyti sem mjer er kunnugt, alveg 

ástæðulaust. Milli Grindavíkur og Hafna 

cr ómögulegt að nokkrum lifandi manni 

detti í hug að fara þann veg, nema hann 

eigi brýnt erindi út á Reykjanesstá. Jeg 

hef sjálfur verið staddnr þar suður frá og 

ætlaði að skoða vitann, cn var ómögulegt 

að fá fylgdarmann þá leið fyrir því, að veg- 

urinn var lítt fær, auk þess sem það væri 

afarmikill krókur. Ein breytingaruppástung- 

an ei það, að 4. gr. falli alveg burtu. |>að 

er þó öllum kunnugt, að það fje, sem ætlað 

hefur verið til vísindalegra fyrirtækja, befur 

verið sparað. Jeg hef ekki við höndina 

lista yfir þá, sem hinn hæstvirti landshöfð- 

ingi upplýsti þingið um að sótt hefðu um 

styrkinn, en ekki fengið, en að neita um

það fje, sem farið er fram á í 4. gr., get

jeg ekki sjeð að ástæða sje til, af því að

meira fje hafi verið veitt fyrir næsta fjár-

hagstímabil til vísindalegra og verklegra 

fyrirtækja. Loksins er farið fram á í einni 

breytingartillögunni, að 7. gr. falli burt; 

með öðrum orðum, að ekkert Qe sje veift 

upp í þær 23000 kr., sem umframgreiðslan 

á alþingishússbyggingu þeirri, sem við erum 

nú staddir í, hefur numið. Jeg get nú 

ekki sjeð, að fjáraukalög sjeu í þessu tilfelli 

neitt frábrugðin fjárlögum. Fjárlögin 1879 

heimila, að brúka til þessarar byggingar 

100000 kr., en fjáraukalögin heimila að 

veita 20 eða 23,000 kr. í viðbót við þær

100,000 kr., sem fjárlögin veittu 1879; á 

þessu sje jeg engan mun, og að það geti 

verið hætta, get jeg heldur ekki sjeð, þar 

sem það er auðvitað, að stjórnin verður að 

gjöra grein fyrir þessu fje, eins og því fje.sem 

veitt var til þinghússbyggingarinnar 1879. Jeg



mun okki hafa getið þess við 4. gr., að þing- 

maður Borgfirðinga sagði, að (járlaganefndin 

liefði iðrazt, en þó ekki til fulls. |>ing- 

manninum rerður sjálfsagt sjaldan að breyta 

því, sem hann hefur einu sinni gjört. (Grim- 

ur Thomsen: Jú, opt). En er það þá iðr- 

nn? Nei, nefndin hefur sett þessa upphæð 

niður eptir að hafa fengið betri upplýsing- 

ar og nákvæmari skýrslur. Jeg skal ekki 

fara að rekja það, sem gjörðist á fundum 

byggingarnefndarinnar, enda var jeg ekki á 

þeim öllum, og man ekki allt, sem gjörðist 

á þeim, sem jeg kom á. En þegar jeg kom 

á 2. fundinn, var mjer sagt, að nú væru 

menn horfnir frá, að láta húsið standa á 

Arnarhóli. Jeg stakk þá upp á ýmsum öðr- 

um stöðum, en að öllum þótti nokkuð. þing- 

maður Borgfirðinga sagðist í þcssu máli al- 

staðar hafa rerið móti hinum hæstvirta 

landshöfðingja, en það held jeg að sje mis- 

minni. Hafi þingmaðurirm ekki verið með 

landshöfðingja, þá hefur landshöfðinginn 

verið með þingmanninum i því, að flytja 

grunninn hingað, þar sem húsið nú stend- 

ur. f>að hefur svo mikið verið talað um 

kostnaðinn við að flytja grunninn hingað, 

sem jeg verð einnig að játa að jeg var al- 

veg mótfallinn, og jeg held, að það hafi or- 

sakazt af áliti byggiugarmeistarans á staðn- 

um, cn enginn talar um þann mismun, að 

sleppa eins góðum grunni, sem Ijekkst fyr- 

ir ekkert, til að taka þennan, sem kaupa 

varð fyrir ærna peninga.

Eiríkur K ú ld : Jeg stend ekki upp til

þess að forsvara breytingaratkvæðin; þau 

hafa fengið sinn dóm hjá sumum, og hann 

ekki hvað vægastan hjá hinum hæstvirta 

landshöfðingja. Jeg verð úl af ummælum 

hins hæstvirta iandshöfðingja í dag að lýsa 

því yfir, að meining mín með breytingar- 

atkvæðum þeim, sem jeg hef komið með 

fram á þingi, hefur aldrei veiið sú, að vekja 

últuð milli þings og stjórnar, heldur til þess 

nð leggja mitt til að beina málunum í það 

horf, er mjer fannst betur fara. Jeg álít, 

að vjer sjeum sendir hingað til að taka þátt

f löggjöf landsins, og því er það, að jeg 

þykist hafa rjett til að koma með breyting- 

aratkvæði sem þingmaður, og til hvers er 

að sitja hjer og ræða þessi mál, ef ekki má 

segja annað en já og amen til alls, sem 

stjórnin kann að leggja til? hvert erþálög- 

gjafaratkvæði þingsins? Hinn háttvirti 

varaforscti hefur játað, að ástæða sje fyrir 

sumum af þessum breytingartillögum, og 

sýnir það, að þær eigi eru óþarfar, en verði 

þær felldar, mun jeg fyrir mitt leyti helzt 

hallast að nefndarinnar tillögum. f>á var 

það viðaukatillagan, sem 2. þingmaður Skag- 

firðinga talaði svo mikið móti. Jeg er henni 

alveg samþykkur af því, að hjeraðslæknirinn 

er að lögum rjett borinn að kröfu sinni. 3. 

gr. læknalaganna heimilar honum rjett til 

þess. Um þessar 500 kr. til yfirsmiðsins er 

jeg í nokkrum efa. Mjer heyrðist á ræðu

1. þingmanns Suður-Múlasýslu, að honum 

gengi einna mest hjartagæzka til, að halda 

því fram, og er það mannlegt. En helzta 

ástæða, sem þingmaðurinn færði annars fram, 

var sú, að Bald hefði beðið tjón við utborg- 

un þeirra peninga, sem hann borgaði út; er 

það óheppilcgt, að hann skyldi ekki koma 

með aukareikning fyrir það. þar á móti 

bar 2. þingmaður Suður-Múlasýslu það 

fyrir, að þetta væri svo óvanaleg fjárveit- 

ing, og er það alveg satt, en allt um það 

verður á það að líta, að Bald hefur gjört 

mcira en að byggja húsið, og leysa það 

starf svo frábærlega vel af hendi, að allir 

kveða lofsorði á vandvirkni hans og dugnað, 

enda er jeg alveg móti hinum háttvirta 2. 

þingmanni Skagfirðinga í því, að nokkur ís- 

lendingur hefði getað leyst verkið svo vel 

af hendi sem Bald. Bald hefur gjört meira, 

og við það óbeinlinis unnið bjer mikið gagn, 

því íslendingar hafa numið svo mikið af 

honum í þessari byggingarmennt, að þeir, 

sem lítið eða ekkert kunnu áður, mega nú 

heita fullnuma að höggva grjót og laga. 

fegar jeg Iít á þctta, auk annars, held jeg, 

að mjer fari eins og hinum báttvirta 1. 

þingmanni Suður-Múlasýslu, að jeg láti
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bjartagæzkuna ráða því, seiu á vantar, og 

greiði atkvædi mitt með því, að Bald fái 

þessar 500 kr.

Tryggvi tívnnarsson : £>að gleður mig, 

að tillðgur nefndarinnar hafa fengið vægan 

dóra. Að nefndin breytti 2000 kr. til vis- 

indalegra og verklegra fyrirtækja, gjörði hún 

af þvi, að hún hafði fengið ýtarlegri skýrslur, 

sem hiín nú studdist við. Nefndin gat ekki 

álitið ráðlegt, að vísa ðllum fjárbænura fram yfír 

nýár, því þó að fjeð til verklegra og vísinda- 

legra fyrirtækja sje nú hækkað upp í 12000 

kr. í næstkomandi fjárlögum, þá er á þessa 

greiu vísað um 4000 kr. af nýjum gjöldum, 

og eru þá ekki afgangs uema 8000 kr., eins 

og verið hefur uodanfarin ár. Hjer vid 

bætist og eitt, sem aldrei hefur komið fyrir, 

að uú er gjöit ráð fyiir að faia að vinna 

silfurbergsnámana í Helgustaðafjalli á næsta 

ári; til þess þarflíka fje; álít jeg því heppi- 

legra að veita 1000 kr. nú, heldur en synja 

alveg um veitinguna.

Hvað 7. gr. snertir, þá hafa litlar mót- 

báiur komið fram á móti henni, því það 

hafa helzt veiið formspursmál. Allir, sem 

talað hafa, hafa látið í ljósi, að þeir mundu 

ekkert hafa í móti að veita fje, þegar búið 

væri að gjöra reikninginn og rannsaka hann; 

hvað er þá í móti, að veita einar 20,000 kr. ? 

það er nokkrum þúsund krónum minna, en 

búið er að út borga, og getur þá sú upphæð 

verið til vara eða eins og geymd þinginu 

1883, ef það vill koma mcð mólmæli gegn 

greiðslu á öllu því fje, sem lagt hefur veiið 

til hússins. pegar iandsreikningnum verð- 

ur iokið við nýár næstkomandi, þá verða 

þessar 25,000 kr. taldar með eptirstöðvuu, 

ef þær eru ekki veittar nú, og kemur þvi 

ekki fram sú rjetta upphæð um eign lands- 

sjóðsins; vil jeg því mæla með, að greinin 

verði samþykkt.

Viðvíkjaudi því, sem hinn háttvirti sam- 

þÍBgismaður minn spurði, hvort jeg vildi 

ábyrgjast, að herra Bald kæmi ekki með 

nýjan reikning, þótt þetta íje væri veitt, þá 

er jeg fús á að ábyrgjast það. J>ar scm 

bann skoraði á mig, að sýna Hka Qárveit-

I iiig í fjárlögum annara landa, þá þykir mjer 

' það ekki þurfa; það getur vel vorið, aðslikl 

standi þar ekki, því byggingameistarar eru 

vanir í öðrum löndiim að ætla sjer nægilega 

uppbæð af liandahófi í þessu skyni, og það 

hefur prófessor Meldahl gjört hjer, en þessi 

maður hcfur verið svo fi ómur, að hann 

hefur ekki reiknað sjer í þessu skyni einn 

eyri. Jeg vil að síðustu benda á, að þetta 

fje, 500 kr., er ekki nein gjöf, heldur fje sem 

hann hefur unnið fyrir og getur með öllum 

rjetti að mestu ieyti gjört reikning fvrir 

Grimur Thomten: Jeg ætla að sundur- 

liða þá upphæð, sem við höfum ætlað til 

vitans. Hin upphaflega npphæð er, eins og 

hinn háttvirti varaforseti svo hnyttilega 

komst að orði, rjett skipt með 2, og verður 

þá 740 kr. fíptir ástæðunum fyrir stjórnar- 

frumvarpinu er þegar búið að verja 240 kr. 

til vegagjörðar, þá ætluin við 200 kr. til 

launaviðbótar handa vitamanninum; þetta 

verða 440 ki.; þá eru eptir 300 kr.; heim- 

inginn afþeimætlum við til að bæta veginn, 

og hiun helminginn 150 kr. til að setja 

þrumuleiði á vitann. Mig furðar það stórlega, 

að binum háttvirta varaforseta skuli vera 

ókunnugt um, að Hafnamenn geti haft not 

af vegioum; þar sem hann þó hefur gefið 

út bók um landafræði íslauds og Terð- 

ur því sjálfsagt að álítast vel að sjer í 

henni. Á Keykjanesi er mikill reki, og rekur 

þar stórviðu langt upp í sanda, og svo 

hátt, að ómögulegt er að ná þeim sjóveg, 

því bæði er þar mjög brimasamt og miklir 

örðugleikar á að draga trjen til flæðarmáls 

yfir hraun og stórgrýti. |>vi hefur og ein- 

hver mesti bóndinn í Höfnunum keypt stórt 

rekasvæði af Staðarkirkju í Grindavík, og 

flytur bann rekaau landveg; einmitt vegna 

þess hafa og vörður verið blaðnar, án þess 

landssjóður bafi lagt Ije til þeirra, þótt þær 

nú sjeu orðnar gamlar og af sjer gengnar, 

og Hafnamenn því vilji nota tækifæríð til 

að koma því af sjer og á landssjóð, að hlaða 

vörðurnar upp af nýju, sem einnig eru þessu 

plássi nauðsyniegar vegna smalamennskunnar, 

því margir bændur í nánd við Beykjanes
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piga talsvcrl fjc, sem sækir í sandstöiina. Jeg 

lái ekki hinum hæstvirta landshöfðingja og

2. þingmanni Skagfíröitiga, þútt þeir hafi 

látið koma þessari Hugu i munii sjer, að 

l indssjóöur ætti að gjöra þutta, en jeg veit, 

að þeir hverfa skjótt frá því, þegar þeir 

sannfærast um, að ekki er svo. Aðgjörð 

á veginum frá býli vitamannsins til vitans 

virðist mjer sanngjarnt að hvíli á lands- 

sjóði. það er nú reyndar búið að verja 

miklu fje til þessa vegar, en þó er jeg fús á 

að bæta nokkru við, eins og jeg sýndi fram 

á i öndverðri ræðu minni. f>á koma þessar 

2000 kr. til vísindalegra og verklegra fyrir- 

tækja. Hiim háttvirti varaforseti sagði, að 

þetta væru ekki nema smámunir; þingið 

liefði verið svo óríft á fje í þá stefnu áður, 

þar sem það hefði sett þessa upphæð niður 

úr 10,000 kr. niður í 6000 kr., en þess ber 

að gæta, að þessar 6000 kr. hafa að eins 

verið veittar til óákveðinna vísindalegra og 

verklegra fyrirtækja, en þar auk hafa verið 

veittar stórar upphæðir til ákveðinna fyrir- 

tækja, 10,000 kr. til eflingar búnaði, 15,000 

kr. til vegabóta o. s. frv.; eru þetta ekki 

verkleg fyririrtæki. £>á hefur þingið veitt 

fje til bókmenntafjelagsins, kvennaskóla og 

barnaskóla; eru það ekki vísindaleg fyrirtæki. 

I>að fje, sem veitt er landstjórninni af handa- 

liófi til óákveðinna gjalda, ætti að vera 

sem minnst, og þar fór þingið 1879 einmitt 

hina rjettu leið. Löggjafarvaldíð á sjálf 

að hafa vit á að veita fje til þess, sem í 

raun og veru eru þarfleg fyrirtæki. Hvaða 

fjárveiting er það handa einum manni, oins 

og nú hefur verið veitt, 200 kr. til að læra

• orgelssmíði* ? Margar slíkar fjárveitingar 

eru fremur til þess að gjöra úrlausn en gjöia 

nokkurt verulegt gagn. |>etta fjárhagstíma- 

bil er nú bráðum á enda, og er þetta fje nú 

liækkað upp í 12000 kr., þá er ekki ólíklegt, 

að gjöra mætti þeim úrlausn, sem nú er 

ncitað. |>ar sem hinn háttvirti landshöfðingi 

sagði, að það væri föst venja í Danmörku, að 

veita aukaQárveitingar eptir áætluðum reikn- 

inguni stjórnarinnar, þá er þetta ekki reglan, 

og hinn hæstvirti iandshöfðingi veit, að jeg

hef rjett að mæla í því. Lesi menn ástæð- 

urnar fyrir stjórnarskrá Dana; þar stendur, 

að aukafjárlög sjeu ætluð til þess, að veita 

viðbót við þær upphæðir, sem reikuingarnir 

sýni að bafi verið ónógar; þótt það hafi í 

einstöku tilfelli komið fyrir, að f]e hafi í 

aukafjárlögum verið veitt eptir áætlun, sjer 

í lagi til stríðskostnaðar, þá er það alveg 

sjerstakt, þegar landið og ríkið er í voða. 

Hinn hæstvirti landshöfðingi vitnaði til árs- 

ins 1866 og 67, og er það annað mál, því 

þá áætluðu þeir Ije, af því þeir Iifðu í sí- 

felldum ótta fyrir yfirgangi Prússa. Jeg 

mun fúslega greiða atkvæði mitt fyrir fje 

því, sem hjer um ræðir, þegar jeg er búinn 

að sjá fullkominn reikning 1883, og jeg 

sje, að þörf befur verið á fjenu, en jcg 

kann ekki við að hafa tvenn tjáraukalög 

fyrir hvert fjárhagstímabil.

þókinm sú, sem stungið cr upp á banda 

yfirsmið Bald, virðist mjer of litil, því 

hann hefur bæði leyst verk sitt prýðilega af 

hendi, og að auk alið upp bjá oss duglega 

unga menn, og kennt þeim að nota það, 

sem guð hefur gefið okkur með svo sjerlegu 

örlæti, nefnilega gijótið. það er og kunn- 

ugt, að honum hefur tekizt á hinum harð- 

asta vctri að halda áfram verki sínu og 

Ijúka við það í tæka tíð, bonum og landinu 

til sóma. Jeg held því, að þetta sje ekki 

of launað með 500 kr., og hefði gjarnan 

viljað stinga upp á helmingi hærri upp- 

hæð.

Varafor.ieti: |>ar sem hinn háttvirti

þingmaður Borgfirðinga sagði, að jcg hcfði 

gefið út landafræði, þá kannast jeg ekki við 

það, þótt jeg hafi í anuari bók meðal ann- 

ars minnzt á landafræði, en jeg hef heyrt 

getið um, að hann hafi gefið út Ijóðabók, og 

jeg held, að það sje viðbót við hana, sem 

hann sagði, að ómögulegt sje, að koma reka- 

við þeim, sem rekur á Beykjanesi, að sjó, 

en hægt að flytja það á hestum landveg til 

Hafna. Hvað snertir viðaukatillöguna um 

endurgjald handa lækni Óiafi Sigvaldasyni, þá 

skal jeg geta þess, að bænarskrá frá honum 

hefur legið fyrir fjárlaganefndinni, og verð
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jeg aö álita hana sanngjarna, og verð jpg

því að verða þvi m^ðmæltur, að endurgjald-

ið sje \eitt.

Hvað yfirsœið Bald snertir, þá held 

jeg, að hann eigi raiklu meira skilið en 500 

kr., eptir því seœ taiið er sem ásiæður fvrir 

þessari veitingu, en jeg fyrir mitt Ieyti álít., 

að honum beri heizt gjald fyrir, að hann 

hefui haft urasjón lengii tima, en um var 

sainið.

Jón  Úhifsxon: Jeg ætla að ieyfa mjer 

að svara hinum háttvirta I. þingmanni 

Suður-Múlasýslu vjðvikjandi breytingarat- 

kvæðinu við 7. gr. Jeg skoiaði á hann áð-

ur, að svara spurnipgu minni, en það hefur

hann eigi gjört, og hinn háttvirti þingmaður 

Borgfirðinga gat heldur eigi nefnt nokkurt 

dæmi til þess, að nokkurstaðar væri nokkr- 

ara smið launað í Qárlögum fyrir að hafa 

byggt vel hús. Ef það er alltitt, að veita 

smiðum slik verðlaun, þá geta hinir hátt- 

virtu þinginenu liklega nefnt þess dæmi. 

Hinn háttvirti 1. þingmaður Suður-Múla- 

sýslu kvaðst skyldu ábyrgjast, að Bald eigi 

mundi senda oss reikning fyrir aukaómak 

sitt við byggingu hússins, þegar vjer værum 

búnir að veita honum þessa upphæð sem 

verðlaun. En hver er ábyrgð hans? Er það 

ábyrgð í umræðtim á alþingi? það er ekki 

juridiík  ábyrgð. Eða vill hann deponéra 

peninga? Jeg skal ekkert hafa á móti því, 

að manninum sje borgað meira, ef hann á 

puð nkilið, en það á þá að borgast eptir 

reikningi ; jeg vit eigi láta þessa veitingu 

standa í Qáraukalðgum. Sú ástæða hins 

háttvirta 1. þingmanns Suður-Múlasýslu, að 

Bald hefði haft syo mörg þúsund krónur 

uodir höndum, og eigi fengið einn eyri 

sem •Dnuccvr* fyrir að mistelja, verður 

Ijettvæg, þegar manpi er kunnugt um, að 

Bald hafði aldrei stórar upphæðir i hönd- 

um í. einu, heldur tók við verkalaunum ein- 

ungis fyrir eina yiku í einu, og það eru 

eigi meiri peningar, en mjög margir em- 

bættismenn og prívatmenn mega hafa undir 

böndum, og fá þó engan »Douceur‘ fyrir

að mistelja. Jeg held, að laun hans hafi 

verið fuilboðleg, ef hann hefur haft lik 

laun og a*sessórarnir við yfirrjettinn (Hall- 

dór Kr. Friðrik*xon: Misskilningur, mis-

skilningur!). pingmaður Reykvikinga getur 

talað á eptir. Hann hefur ekki orðið núna 

sem stendur. Kannske hann vilji lika fá 

«Douceur» fyrir að hafa selt svo dæmalaust

I ósjerplægnislega ódýrt grunnstæði undir al- 

| þingishúsið? Hinn háttvirti þingmaður 

Reykvikinga sagði áðan, að vitavörðurinn á 

Reykjanesi gæti eigi heyjað nálægt vitanum 

fyrir hest og kú ; en getur hann ekki keypt 

hey? Hann heíur fremur lág laun, er 

ungur maður og nýgiptur. {>ingmaður 

Rcykvikinga ætlar þó víst ekki að banna 

þeim hjónunum að aukast og margfaldast; en 

ef bann á börn, þá er langt að sækja mjólk 

handa þeim á aðra bæi. Hinn héiðraði 

þingmaður efast um, að nauðsyn beri til 

þess. að hafa þar hest. En það hefur verið 

tekið fram, að þar þryti opt vatn, og æt-li 

það væri þá eigi þægilegra, að hafá hest til 

þess að sækja vatnið á, en að bera það á 

bakinu eða i höndunum langa bæjarléið og 

opt ef til vill i misjöfnu veðri. Hvað vörðun- 

um viðvíkur, þá eru þær nauðsynlegar fyrir 

vitamanninn, sem opt þarf að sækja til 

bæja, en varla mjög nanðsynlegar fyrir 

sveitir þær, er umhverfis liggja, þvi þótt 

þeir fari að sækja trje þangað, þá velja þeir 

varla svo vont veður til þess að fara með 

trjádrátt, að þeir þurfi að balda á vörðum.

Þorkell Bjarnason: £>að hefur verið

tekið fram, að ekkert fóður fengist um- 

hverfis vitann. En jeg skal leyfa mjer að 

geta þess, að í sandinum er sandstör, sem 

má slá og nota fyrir kúafóður. Hvað veg- 

inum viðvikur, þá er það aðalviðgjörðin að 

varða hann, og þótt nú að sveitunum um- 

hverfis mætti gjöra að skyldu, að gj&fa við 

veginn, þá mundu þeir aldrei verða skyld- 

aðir til að varða bann, því menn frá þeim 

fara eigi um hann í þeim veðrum, sem 

þaif að bafa bliðsjón af vörðum. En vörð- 

ur þessar eru einmitt byggðar fyrir vitavörð-
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inn og fólk bans, sem opt geta þurft að 

brjótast til byggða í misjöfnu og lítt færu 

veðri.

Halldór Friðriksson: J»að er sannar-

lega leiðinlegt, þegar eigi er unnt að mælá 

svo orð, að það sje eigi þegar misskilið og 

afbakað. Jeg sagði alls eigi, að jeg vildi 

ráða frá að gjöra nokkurn tíma fjós eða 

hesthús á Keykjunesi, en mjer finnst þessu 

ekkert liggja á, því að vitavörðurinn hefur ekk- 

ert hey og getur ekkert hey fengið. Hinn

2. þingmaður Suður-Múlasýslu talaði um, að 

hann gæti keypt hey, en hvaðan á hann að 

kaupa það? því að það er alkunnugt, að Hafna- 

menn og Grindavíkurbúar hafí eigi hey af- 

lögu. Geti vitavörðurinn komið upp tún- 

bletti, þá er öðru máli að skipta. Sýni 

stjórnin, ;ið vitavörður hafí ræktað þennan

túnblett, svo að til nokkurs sje að veita

ije til að reisa fyrir skýli banda hesti og 

kú, þá skal jeg sannarlega eigi mæla móti 

þvi. 2. þingmaður Suður-Múlasýslu hjelt, 

að Bald hefði enga ábyrgð haft, og þó

hafði hann þá ábyrgð, að hann beið tölu- 

vert fjártjón við. Gn það er eigi þetta,

sein um er að ræða, heldur það, hve vel

og vandlega og í alla staði prýðilega er 

frá húsinu gengið, og hve sparlega og

hyggilega Bald hefur komið öllu fyrir. 

|>að er allt öðru máli að gegna í útlönd- 

um; þar taka srniúir að sjer venjulega hús- 

gjörðir fyrir einhverja tiltekna uppbæð, en 

eigi fyrir dagpeninga. Hefði Bald tekið að

sjer umsjón á smiði bússins fyrir tiltekna

upphæð, þá væri öðru máli að gegna.

J ó n  J ó n s s o n  : Jeg ætlaaðleyfa mjer að 

laga fáeina misskilninga. Hinn heiðraði 

þingmaður Reykvíkinga sagði, að vegurinn 

milli Reykjaness og Hafna væri varðaður, af 

því það væri smalavegur, en jeg veit oigi 

til, að Hafnamenn eigi neitt fjárhús þar

fyrir sutiuan, og ef þeir eru að leita að Qe, 

þá geta þeir vissulega ekki haldið sjer ávallt 

við þennan veg. Hitt er vist, að það var 

bin mesta lífshætta að fara milli vitans og

Hafna, áður en vörðurnar kornu. Hvað 

Bald viðvikur, þá befur verið talað um, að 

hann hafi unnið mikið fram yfír binn á- 

kveðna tíma. Jeg hef nú einroitt búið hjer 

í næsta húsi, og því opt koinið í þetta hús, 

meðan reiið var að byggja það, og jeg hef 

þó opt orðið var við það, að yfírsmiðurinn 

var hvergi nálægt jafnvel svo tímum skip|i. 

Enda voru það ekki þrælar eða skynlausár 

skepnur, sem hann var settur yfír, held(ir 

skynsamir menn, sem ekki þyrfti að stant|a 

yfír með svipu, til að þeir ynnu það verjk, 

sem fyrir þeim var lagt. Yfírsmiðurinn hejf- 

ur einnig getað starfað talsvert utan hjá 

þinghúsvinnunni, því bæði hefur liann í vê - 

ur unnið umfangsmikið starf fvrir bæjar- 

stjórn Reykjavíkur, sem honum var borgað 

með 200 kr., og auk þess hefur bann unnjð 

talsvort fyrir einstaka menn. |>ar sem þqð 

befur verið tekið fram, að Bald hafí kennt 

ungura mönnum steinsmíði, þá fæ jeg eigi 

skilið, hvernig mönnum kemur til bugar i\ð 

segja slíkt. Hann er trjesmiður, en eigi 

steinsmiður, og kann ekkert í steinsmi'ði 

sjálfur. |>að munu hafa verið hinir útlendu 

steinhögggvarar og múrarar, sem sögðu t|l 

þeim ungu löndum vorura, sem unnu raeð 

þeira að þessari byggingu. En það veit jeg, 

að ef fslenzkur maður hefði staðið fyrfr 

byggingu hússins, þá hefðu tieiri haft gagn 

af þeirri kennslu, því margir þorðu ekki $}ð 

bera sig fram við yfirsmiðinn, af því að 

hann var útlendur maður, og ekki vanur að 

umgangast íslenzka unglinga.

E i r í k u r  Kúld: |>að má með sanni

segja, að Bald á eigi upp á pallborðið bjá 

hinum háttvirta 2. þingmanni Skagfirðingn, 

euda beld jeg, að fáir nema hann verði til 

þess að reyna að spilla fyrír honum, eða 

gjöra lítið úr verki bans við þetta bús. 

en bótin er, að honum tekst það eigi 

Hann sagði, að Bald hefði eigi kennt 

mönnum neitt, en því er þá annar blær, 

annað snið og annar frágangur á búsi þessít,
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en öllum öðrnm eldri steinhnsum? Hvað 

vörðnbygrgingu á Reykjanesi viðvíkur, þ,1 vil 

jfig leyfa mjer að geta þoss, að það er mis- 

skilningur hins háttviita 2. þingmanns Skag- 

tirðinga, að halda, að smalar geti ekki haft 

gftgn af vörðnm þessum. þeir bafa einmitt 

niikið gagn af þeim, og það er jeg riss um 

að hinn háttvirti 2. þingmaður Skagfirðinga 

níundi játa, ef hann væri eða hefði verið 

srhali.

Að umræðunui lokinni var gengið til 

afkvæða um breytingaruppástungurnar við 

frumvarpið. og fór atkvæðagreið-lan þannig 

fiom :

1. Rreytingaruppástunga 7 þingmanna við 

við 2. gr, var felld með 14 atkvieðum 

gegn 9.

2. Breytiugaruppástunga landshöfðiugja við 

breytingaruppástungn nefndarinuar við 

sömu grein var felld með 17 atkvæð- 

um gegn 5.

3. Breytingaruppásturiga nefndarinnar við 

sömu grein var samþykkt með öllum 

atkvæðum.

4. Síðari breytingaruppástunga landshöfð- 

ingja rar þar með fallin.

5. Viðaukatillaga 6 þingmanna um nýja 

grein milli 2. og 3. greinar var sam- 

þykkt með 12 atkræðum.

(í. Breytingaruppástunga 7 þingmanna rið 

4. grein var felld með 15 atkræðum j 

gegn 5.

7. Breytingaruppástunga nefndarinnar við

4. grein rar samþykkt með 21 atkv. 

ft. Breytingaruppástunga 7 þingmanna rið 

j 7. gr. var felld með 13 atkr. gegn 6. 

k  Breytingaruppástunga nefndarinnar rið 

sömu grein var samþykkt með 22 at- 

kræðum.

10. Breytingaruppástunga landsböfðingja 

við sömu grein var þar með fallin.

11. Viðaukauppástunga 6 þingmanna rið 

sömu grein var samþykkt með 16 at-

kvæðum gegn 7; var við haft nafnakall 

og sögðu:

Já:

Eiríkur Briem,

Magnús Andrjesson,

Arnljótur Ólafsson,

Benidikt Sveinsson,

Egill Egilsson.

Eiríkur Kúld,

Grímur Thomsen,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson.

Holgeir Clausen.

Lárus Blöndal,

Tryggvi Gunnarsson,

{>órarinn Böðvarsson, 

f>órður Magnússon, 

þorsteinn Thorsteinson,

|>orvarður Kjerulf.

Nei:

Friðrik Stefánsson,

Jón Jónsson,

Jón Olafsson,

Ólafur Pálsson, 

porkell Bjarnason, 

þorlákur Guðmundsson. 

f»orsteinn Jónsson.

12. Frumvarpið í heild sinni með áorðnum 

breytingum var þvi næst samþykkt með 

20 atkræðum, og krað forseti, að það 

inundi rerða sent til efri þingdeildarinnar.

FYRSTA UMRÆÐA í EFRI DEILD 

á 44. fundi, 23. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

rið 3. umræðu i neðri deild, sjá I, 577.

Enginii tók til máls, og var frumvarp- 

inn siðan vísað til 2. umræðu með öllum 

atkvæðuoi.
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ÖNNUB TJMBÆÐA í EFRI DEILD, 

á 46. fundi, 24. ágúst.

Með því að hinn lögboðni tími sam- 

kvæmt 13. grein þingskapanna ekki vai iið- 

inn, frá því að frqmvarpið hafði verið til

1. umræðu, bar forseti undir atkvæði, hvort 

frumvarpið mætti koma til 2. umræðu nú 

þegar, og kvaðst hafa fengið samþykki 

landshöfðingja t.il þess. Var það samþykkt 

í einu hljóði.

Sighoatnr Árn<ison: Jeg skal ekki vera 

margorður um þetta mál, en jeg verð þó að 

hreifa athugasemdum við 6. gr. frumvarps- 

ins. Mjer þykir Möðruvallaskóli vera orð- 

inn þrásækinn um peninga. f>að er ekki 

langt síðan frumvarp var fyrir þinginu, þar 

sem beðið var um 500 kr. handa honum; 

síðan kemur nú 6. gr. í þessu frumvarpi og 

biður um 700 kr., og þar að auki bætast 

nú þar við í sömu grein 5500 kr. þetta 

verður til samans G70Ö kr. Jeg get ómögu- 

lega sjeð, að nein nauðsyn liggi til grund- 

vallar fyrir því, að fá leikfimishús við skól- 

ann. f>ingið ætti að fara varlega að slíkum 

fjárveitingum. pegar húsið er komið, kem- 

ur ný beiðni um einar 6—700 kr. haiula 

leikfimiskennara, það leggur sig sjálft, og 

svona getur þetta gengið koll af kolli, ný 

og ný beiðni til landssjóðs, því að í lögum 

skólans stendur, að allan kostnað við hann 

skuli greiða úr landssjóði. Jeg get enga 

nauðsyn sjeð á leikfimi við skóla þennan, og 

gef því atkvæði mitt móti 6. gr., enda finnst 

mjer skólinn fullsæmdur af því, sem hann 

hefur þegar fengið úr landssjóði, og þar að 

auki er mjer ekki kunnugt, að stjórnin hafi 

beðið um þann styrk, sem 6. gr. fer fram 

á að veita. f>ó jeg játi, að þessi skólastofn- 

un hafi verið upprunalega nauðsynleg, get 

jeg ekki verið með þessum einlægu fjárveit- 

ingum til hennar. Viðvíkjandí 7. gr. vildi 

jeg og hreifa því, að það er víst sama, 

hvort þetta fje til þinghússins er veitt nú

efta síðar, að þvi rekur hvort, sem er, að 

fjeð verður að veita. En viðvíkjandi þeim 

500 kr., sem ætlaðar er« yfirsmið alþingis- 

hússins herra Bald, þá verð jeg að vera 

móti þeirri fjárveiting. Landssjóðurinn oða 

þingið á ekki að hlaupa út í þessa og þvi 

líka sálma með fjárveitingar til einstakra 

manna, sem engin lagaheimiid er fyrir; 

þingið á ekki með að gefa almannafje. |>að 

játa víst allir, sem húsið sjá, að það sje 

meiátaralega af hendi leyst, en það er ekki 

meira, en manninum var skyit að gjöra 

fyrir þau laun, sem hanii hafði, og vorð jeg 

að álíta, að hann hafi út tekid sín laun, og 

játa jeg honum um leið því, sem er, að 

hann hafi leyst verkið vel og vandlega af 

hendi.

Einar Ásrrtund'son: Jeg vona, að hinn 

heiðraði 1. þingmaður Bangæinga hafi tekið 

eptir því í lögum Möðruvallaskóla, að þar 

er tekið íiam, að leikfimi skuli kenna við 

skólann. |>etta mætti vera þiRgmanninum 

því minnisstæðara, sem hann kvartar yfir, 

að fleira en eitt frumvarp hafi verið lagt 

fyrir þingið um þennaii skóla. En ef það 

stendur í lögum skólans, að leikfimi skuli 

kenna við skólann, veiður heldur ekki hjá 

því komízt að útvega J>ati áliöld, sem nauð- 

syi.leg eru til þess, að þðssu verði framfylgt. 

Við latínuskólann hjer f Reykjavík er sjer- 

stakt leikfimishús, og slík hús þurfa að 

vera fremur stór og rúmgóð, því að menn 

þúrfa að hreifa sig talsvert í þeim; geta 

þau því eigi verið mjög ódýr. Mjer heyrð- 

ist á 1. þingmanoi Bangæinga, að hann á- 

liti leikfimi ónauðsynlega kennslugrein, en 

það er þó í öllum siðuðum löndum við- 

urkennt, að hún sje eins nauðsynleg og hver 

önnur kennslugrein. Jafnvel Grikkir í fornöld 

skiptu allri menntun í 2 aðalgreinir, mennt- 

un andans, og menntun likamans; og þessa 

menntun líkamans kölluðu þeir gymnastik. 

þessa gymnastik, eða leikfimi, þarf að kenna 

eins hjer á landi og annarstaðar, en til að
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geta kennt hana, þarf að hafa hús til þess, 

enda væii broslegt, að setja lög um, að 

kenna einbverja námsgrein eða mennt, og 

gjðra svo ómðgulegt, að því yrði fram komið. 

Mjer er ókunnugt um, hvort sú uppbæð, 

sem nefnd er, kann að vera of há, en jeg 

vérð að gjðra ráð fyrir, að þeir, sem hafa 

sett hana í Qáraukalög þessi, hvort það 

befur: verið landshöfðinginn eða aðrir, hafi 

liaft eitthvað fyrir sjer í því, að þetta mundi 

þifrfa. Gn af því að jeg var fyrir mitt leyti 

óviðbúinn að heyra þessa mótbáru, hef jeg 

ekki kynnt rojer nákværolega, hvort fjár- 

hæðin gæti ef til vill verið nokkru lægri.

Lundshöfðinginn: Jeg skal geta þess,

að áætlun þessi hefur verið send rojer frá 

skólástjóranum við Möðruvallaskóla, en jpg 

afhenti hana aptur fjárlaganefndinni í neðri 

deild þingsins, og þannig or þessi liður tek- 

inn upp.

Slefún Eiríksson: Jeg stend nú að eins 

upp til þess, að skjóta því til hins háttvirta 

forseta, hvort eigi mætti greiða sjerstaklega 

atkvæði um þær 500 kr. í 7. gr., sem ætl- 

aðar eru herra Bald, yfirsmið alþingishússins. 

Mjer finnst honum enginn sóroi sýndur með 

þessum 500 kr. Jeg gæti betur skilið, að 

honum væri sýndur sómi með þvi, að veita 

honum 1000 kr., en þingið getur ekki með 

sóma sínum verið þekkt fyrir að veila hon- 

um þessar 500 kr. i heiðursskyni, og jeg 

álít, að þingið gjöri sjer vanvirðu með þess- 

ari fjárveitingu, og því ætti þingið að fella 

þessa uppástungu. Jeg get ekki sjeð, að 

herra Bald sje þjent með þessari veitingn, 

því vijji menn sýna honum heiður, ætti það 

að vera á einhvern annan veg. Um 6. gr. 

er jeg alveg samdóma 1. þingmanni Kang- 

æinga, að Möðruvallaskóli sje orðinn nokkuð 

dýr, þar sem hann nú roeð þessari fjárveit- 

ing í aukafjárlögunuin og þvi, sem honum 

er ætlað í fjárlögunum 1882—1883, er kom- 

inn upp í 14100kr., en úr því skólinn er kom- 

inn á, verður hann að fá svo mikinn styrk,

að hann geti komið að tilætluðum notum. 

J*ó jeg sje annars spar á landsins fje, eins 

og hinni heiðruðu deild er kunnugt, þá mun 

jeg þó gefa atkvæði fyrir þessari tillögu til 

Möðruvallaskólans, einkum af því að skóla- 

stjóri hefur óskað þessa fjárstyrks sem nauð- 

synlegs til áframhalds við menntastofnun 

þessa.

Sighvatur Ámason: f>ó jeg sje einn

á bandi, sný jeg ekki aptur með þetta, þvi 

að jeg get ekki skilið annað, cn leikfimi sje 

óþörf við skóktnn, og að öllu því fje, sem 

til hennar er varið, sje svo gott sem kastað 

í sjóinn. íslendingar ættu heldur að taka 

upp okkar fornu og góðu glímiir og knatt- 

leiki, sero hvorttveggja er að leggjast í doða- 

dá. Gn roeðan þetta er ekkert komið á 

viðreisnarveg, vil jeg ekkert Ije veita til 

leikfimi við þennan skóla.

Siðan var gengið til atkvæða, og var:

1. gr. frumvarpsins saroþykkt í einu hljóði.

2. gr. — »— — »— - — —

3. gr. - — —

4. gr. — »— — »— með 10 atkv.

5. gr. — »— — •— í einu hljóði.

6. gr. — — •— með 8 atkv.

7. gr. Um hana var atkvæðagreiðslunni 

skipt í tvennt, og var fyrri kaflinn, 

aptur að þóknuninni til Balds yfirsroiðs, 

samþykkt með 10 atkvæðum, en síðari 

kafiinn, þóknunin til Balds, felldur með 

6 atkvæðum gegn 5.

Síðan var frumvarpinu vísað til 3. um- 

ræðu með öllum atkvæðum.

|>RIÐJA UMRÆÐA í EFRI DGILD, 

á 48. fundi, 25. ágúst. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðn, sjá I, 589.

B r e y t i n g a r t i l l a g a  

við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1880
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og 1881, eins og það var samþykkt við 2.

umræðu í cfri deild alþingis.

Við 7. gr. Aptan við greina bætist:

«og 500 kr. lil F. Balds, scm 

þóknun fyrir forstöðu hans við 

bygging alþingishússins*.

Bcncdikt Kristjánsson. Einar Ásmundsson.

Magnús Stephensen.

F o r s e i i :  leitaði samþykkis deildarinnar 

til, að frumvarpið mætti koma til umræðu 

á þossiim fundi, þó hinn lögboðni fiestur 

væri ekki liðinn, siðan 2. umræða fór fram, 

og gat þcss, að landshöfðingi hefði að sínu 

leyti failizt áþað, og veitti þingdeildin sam- 

þykki sitt til þess í einu hljði.

fírnidikt Kristjámson : Af því jeg er

einn af þeim, sem hef skrifað undir breyt- 

ingaratkvæði það, sem hjer liggur fyrir, og 

fyrir þá sök, að hjer ræðir um gjald, sem 

landssjóðurinn hefur að minnsta kosti sið- 

fcrðisloga skyldu til að inna af hendi til 

meistara Balds, þá skal jeg leyfa mjer, að 

fara fám orðnm um þetta efni. Jeg hefi heyrt 

sagt og það af áreiðilegum manni, að heria 

Bald hafi orðið fyrir talsverðu fjártjóni i 

rcikningum þeim, sem hann hafði á hendi, 

og gjörði fyrir veik ^itt, og hef jog hcyrt 

til tckið, að það bafi numið 250 kr. Enn 

frenmr hef jcg heyrt, að hann hafi enga 

þóknun fengið sem yfirsmiður við byggingu 

þinghússins, scm hann hafði ástæðu til að 

gjóra sjcr vissa von um, enda mun það 

altítt annarstaðar, þegar eins stendur á og 

hjer. En af því þessi maður vill nú ekki

fara að gjöra nýja reikningskröfu, þá finnst 

mjer vel við eiga, að þingið veiti honum 

þetta fje, sem farið er fram á í breytingar- 

iillögunni. Að vísu er fjeð of lítið til þcss, 

að honum sje veitt það eins og í viður- 

kenningar skyni, en það er ekki of litið til 

þess, að gjöra hann skaðlausan fyrii það 

verk, sem hann hefur unnið að með trú- 

mcnnsku og dugnaði, og leyst svo prýðilega

af hendi, að öllum finnst mikið til um hve 

vel sjo gjört. Jeg efast því ekki um, að 

þingmenn muni fúsari en í gær, að veita 

þetta fje, er þeir hafa heyrt þessar ástæður. 

Jeg þarf vart að benda á það, að jeg er 

sínkur til fjárins, og mundi ekki hafa greitt 

atkvæði með þessari fjárveitingn, ef jeg hefði 

ekki fundið tilknýjandi ástæður til þess.

Stefán Eiriksson: Hinn báttvirti þing- 

maður Norður-fingeyinga skýrði nú frá, að 

helmingurinn af þessum 500 kr. væri nokk- 

urs konar reikningshalli. Jeg skal nú játa 

það, að jeg þekki ekki neina reikninga lierra 

Balds við þessa byggingu, hvort hann hefur 

unnið upp á daglaun eða akkorð, en ef 

hann hefur fcngið daglaun, þá skiljeg ekki, 

hvernig hann hefur getað orðið fyrir skaða, 

nema ef það skyldi vera af reikningsvillu, 

sem hann þá ætti að geta fengið lagaða, án 

þess að þingið hlutaðist til um slikt. En 

eins og jeg tók fram í gær, þá get jeg því 

siður fallizt nú á, að gefa honum 250 kr. 

sem heiðursþóknun fyrir sína ötulu og vönd- 

uðu smiði á þessu þinghúsi; jeg skil ekki í, 

hvernig uppástungumennirnir geta hugsað 

sjer þessa fjárveitingu svona lagaða, nema 

því að cins, að þeir áliti það sóma þingsins; 

en jeg get hvorki álitið það samboðið sóma 

þingsins nje manns þess, sem á að njóla 

þessara peninga, og því vona jeg, að þeir, 

sem felldu þessa fjárveitingu i gær, geti nú 

ekki verið með henni, ef þeir vilja vera 

sjálfum sjer samkvæmir.

Með þvi að ekki tóku fleiri til máls, 

Ijet forseti ganga til atkvæða, og var við- 

aukatillnga 3 þingmanna við 7. grein sam- 

þykkt með 7 atkvæðum, og frumvarpið í 

heild sinni með 9 atkvæðum. par eð frnm- 

varpið nú, eptir að þessi viðauki var sam- 

þykktur við 7. gr. þess, var orðið samhljóða 

frumvarpi því, sem neðri deildin hafði sam- 

þykkt., kvað forseti það verða afgreitt til 

landshöfðingja sem lög frá a lþ in g i.
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III. 

Fjáraukalög fyrir árin 1878 og 1879.

Fruuivarp til fjáraukalaga fyrir árin | 

1878 og 1879 frá stjórninni er prentað í j 

fyrri parli alþingistíðindanna bls. 63—65.

FYBSTA UMKÆÐA í NEÐKI DEILD,

á 11. fundi, 6. dag júlímánaðar.

F o r s e t i  kvaðst leggja það til, að máli 

þessu væri vísað til nefndar þeirrar, er 

kosin var í næsta máli á undan (Frumvarp 

um ?ainþykkt á landsrcikningunum 1878 og 

1879), og var það saroþykkt án atkvæða- 

greiðslu.

FRAMHALD FYRSTU UMUÆÐU í 

NEÐRI DEILD, 

á 52. fundi, 17. dag ágústm.

Nefndarálit, sjá I, 456.

Grimur Thomsen: pó að þetta sje 1.

uniræða, skal jeg leyfa mjer að gjöra fyrir- 

spurn til hins hæstvirta landshófðiugja við- 

víkjandi 4. gr. |>ar er beðið um sem við- 

bót til flutnings pósta 3460 kr. 50 a., þótt 

samkvæmt svörum landshöfðingja upp á 

alhugasemdir yflrskoðunarmannanna ekki 

þurti uvma fyrir

1878: 1430kr. 14 a., og 

1879: 1679— 56- 

samtals 3109 — 70 - 

en uú er beðið um 3460 kr. 50 a. Hvaðan 

stafa þá þær 350 kr. 80 a., sem beðið er 

um fram yfir það, sem binn hæstvirti lands- 

hðfðingi áleit að þyrfti í svörum sínum?

I . a n d * h a f ð i n g i :  Jcg skal leyfa mjer að

áskilja mjer rjett til að svara binum bátt- 

virta þingroanni Borgfirðinga við 2. umræðu.

Var síðan gengið til aikvæða og mál- 

inu visað til 2. umræðu í einu hljóði.

ÖNNUB UMRÆÐA í  NEÐRI DEILD, 

á 55. fundi, 19. ágúst

B r e y t i n g a r t i l l a g a  

við frumvarp til fjáiaukalaga fyrir árin

1878 og 1879.

Frá þingmanni Borgfirðinga. 

í 4. gr. Fyrir: «3460 kr. 50 a.»

komi: «3109 kr. 70 a.»

l.andshöfðinginn: Við 1. umræðu þessa 

máls spurði hinn háttvirti þingmaður Borg- 

firðinga viðvíkjandi 4. gr., hvernig stæði á 

því, að í þossari groin sje beðið um 3460 

kr. 50 a. sem viðból til flutnings póstum, 

þótt samkvæml svörum landshöfðingja upp 

á atliugascmdir yfirskoðunarmanna ekki 

þurfi ni'ina:

fyrir 1878 : 1430 kr. 14 a.

— 1879 : 1679 -  56 - 

samtals 3109 — 70 - 

eða 350 kr. 80 a. minni upphæð en það, 

sem beðið er um. Jeg skal upp á þessa 

fyrirspurn þingmannsins svara því, að um- 

framgreiðslan til flutnings pósta bafi, eins 

og sjá má af landsreikningnum og atbuga- 

greinum yfirskoðuuarmanna, í raun og veru 

uumið 3460 kr. 50 a., og að ekki sje nein 

ástæða til, að við hafa þá • likvidatión •, sem 

yfirskoðunarinennirnir hafa stungið upp á, 

með því að draga frá útgjöldunum það, sem 

sparað var á öðrum undirliðum póst-út- 

gjaldanua.

Grimur Thomsen: Mjer virðist, þar

sem þessi umframgreiðsla á 4. gr. var eplir 

samkomulagi á milli yfirskoðuuarmannanna 

og landsböfðingja þannig, að þetta tje yrði 

jafnað upp á öðrum liðum, þá virðist mjer 

það vera í sjálfu sjer rjett, að halda því 

fram.

|>að er reyndar satt, sem landshöfð-
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inginn segir, að til tlntnings pósta munu 

hafa gengið 3460 kr. 50 a., en aptur á 

móti vnr sparað á ýmsuin ððruin gjaldfið- 

um viðvíkjandi póststjdrninrii, og þess vegna 

sýuist mjer óþarfi, að veita þessar 350 kr. 

80 a. fram yfir.

L u n d s h ö f ð i n t / i n n : Jeg skal leyfa mjer

að geta þess, að í rauu og veru eru þessi 

útgjold þegar veitt, þar sena þau eru þegar 

komin inn í landsreikninginn fyrir hið 

umrædda tímabil, og sem nú þegar var 

samþykktur af hinni heiðruðu deild. Hjer 

ræðir því ekki um sjerstök útgjöld fyrir sig, 

heldur uin samþykktar-atkvæði á því fje, 

sem þogar er greitt.

F r n n i i t u y u m a ð u r  ( E i r i k u r  B r i e m ) :  Jeg

skal taka það fram, að mjer sýnist miklu 

eðlilegra, að haga þessari fjárveitingu, eins 

og gjört ,er í frumvarpiuu. I athugasemd- 

unum við 4. gr. er þess getið, að eptir þvi 

sem póstgöngurnar aukist, þá fari og útgjöldiu 

til flutningj pósta stöðugt vaxaudi. Af 

þessu hafi það orsakazt, að goldið hafi verið 

fram yfir það, sem veitt var, á árinu 1878: 

1430 kr. 14 a., á árinu 1879: 2,030 kr. 35 a. 

Mjer virðist því full ástæða til að leita auka- 

fjárveitingar um þessa upphæð, eius og gjört 

er í frumvarpinu, heldur en að upp í þetta 

sje tekid það, sem sparazt hefur á öðrum 

gjaldliðum. £n það fje, sem þannig hafði 

sparazt, nemur samtals 350 kr. 80 a. Eins 

og jeg hef þegar tekið fram, virðist mjer að 

öllu leyti tjettara, að halda því óbreyttu, sem 

í frumvarpinu stendar. Stjórnin þarf að 

leita aukafjárveitiugar fyrir því, sem hún 

hefur farið fram yfir s j e r s t n k a  f j á r v e i t i n g  í 

fjárlögunum, áu tillits til þess, að aðrir gjald- 

liðir bafa eigi unnizt upp.

I l a l l d ó r  K r .  F r i á r i k s s o n : Eius og þing-

mönnum er kunnugt, kom á öndverða þingi 

bónarbrjef frá Ólafi lækni Sigvaldasyni, þar 

sem hann beiðist þóknunar fyrír læknisþjón- 

ustu í 5. læknishjeraði á árunum 1876—1878. 

þetta er svo til komið, að bann fjekk embætti

það, sem hann þjónar, árið 1876, en eptir það 

var hann einnig skipaður læknir í öðru læknis- 

umdæmi. það virðist auðsætt, að þegar hon- 

um var veitt læknisembæfti 1876, og honutn 

var síðan gjört að skyldu að þjóna öðru 

læknishjeraði jafnframt, að hann fái þóknuu 

þá, er hann beiðisí, fyrir þessa þjónustu sína 

í öðru læknishjeraði, þar sem hann var settur 

nð gegna læknisstöifum. Og þáviiðist mjer 

eðlilegast, að þossi þóknun komi inn á þessi 

tjáraukalög eða sem viðauki við 5. gr. frum- 

varpsins. Jeg mun því koma með uppá- 

stungu í þá átt til 3. umræðu. Jeg get ekki 

verið samdóma hinni heiðruðu fjárlaganefnd, 

er hún ætlar honum bera þessa þóknun, en 

vísar honum þó til dómstólanna. £>að er 

auðsjáanlega ekki til annars, en að auka bæði 

landssjóðuum og lækninum óþarfan kostnað.

Jón Jónsson: Jeg skýt því undir álit

þingmanna, hvort ekki inundi ástæða til 

að fresta að veita hjerað.slækni Ólafi Sig- 

valdasyni launauppbót þá, er spurning er 

mn, þangað til hann sjálfur sækir um bana 

eða stjórnin biður um hana handa honum. 

Ef svo væri t. d., að læknirinu hefði 

aldroi verið sóttur úr þeim hreppum, þar 

sem bann var settur til að gegna læknis- 

störfum í, væri það vafasamt, hvort hann 

gæti beimtad launauppbót fyrir slíka þjón- 

ustu, og þannig geta verið fieiri íhugaverð 

atriði við málið, sem ekki er hægt nú að 

dæma um, meðan að stjórnin ekki hefur 

haft tækifæri til að fjalla um málið.

Landshöfðingi: Jeg vildi leyfa mjer að

benda hinum háttvirta þingmanni Keykvík- 

inga á, að mjer virðist breyting bans ekki 

eiga sem bezt við þetta frumvarp. |>ví þetfa 

frumvarp ætti að vera samhljóða samþykkt 

landsreikninganna fyrir þetta sama fjárbags- 

tímabil. En nú er þegar búið að samþykkja 

landsreikninginn, og hann því dottinn úr 

sögunni. Mjer virðist því eiga betur við, 

að þessi þóknun væri tekin upp á aukaljár- 

lögin fyrir árin 1880 og 1881.
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//«t H d ó r  F r i ð r i k s s o n : Jeg fæ ekki

betqr sjeö, ef eitthvsrð er það í fjárauka- 

Iðgunnno, setn ekki er samþykkt, en að þá 

breytist reikningarnir. En mjer tinnst, að 

þókqun til Ólafs SigValdasonar eigi að

taka í þau fjáraukalög, sem ná yfir þann 

lim^nh, sem banti þjénaði.

■ l . t t n d s h ö f ð i n g i n n  : Jeg álit ekki við

eiga, að ræða mál þetta ýtarlegar, á meðan 

það kemiir ekki fram sem breytingar-

tillaga.

G r í m v r  T h o m s e n :  Jeg ætla að leyfa

mjer að gjöra dálitla albugasemd við 7. gr. 

frunjvarpsins. f>að má reyndar segja um 

uppþæðina á 4. gr., að það megi veita bana. 

Hitt er meiri vafa bundið, bvort veita eigi

uppbæð þá, sein ftam á er farið í 7. gr.

það kom til umræðo áðan við reiknings- 

málið, hvernig á þessari umframgreiðslu 

stendur, og af því jeg álit hana óþarfa, þá 

vrldi jeg gjöra grein fyrir, hvers vegna jeg 

verð að greiða atkvæði á móti henni. Jeg 

sagði áðan, að jeg væri á móti of mikilli 

brúkun á fje landssjóðsins af hálfu stjórn- 

arinnar. |>að gladdi mig um daginn, að 

landshöfðinginn minnti mig á, að vera 

. k o f t s t i t u t i o n e l • . og vðr jafnvel nokkuð 

harðoröur nm, að jeg hefði blandað nafni 

kootings inn í umræðiirnar á þvi þingi, cn 

allt um það, þó jeg haldi, að jcg hafí ekki 

lagt nafn konungs við hjegóma, þá gladdi 

það mig, að hann ga-f mjei þessa áminn- 

ingn; því þess varfærnarí muir hann vilja 

sjálfur verða i breytni sinni gagnvart þeim 

parti löggjafarvaldsins, sem silur bjer á 

þingi, æm bann er vandlætingasamari við 

þing og þingmenn, að þoir sjeu ekki of 

nærpngulir við stjórnina. En brúkun lands- 

höfðingjans á Iandsfie er að ætlun minni 

heldur nærgöngul við fjárveitingarvaldið. 

|>egar hinn bæstvirti Jandsböfðingi t. d. 

fyrst brúkar bið á 15. gr. veilta fje eptir 

sinum geðþótta, og því næst fram yfir fjár- 

veitingu það, sem bann befur heitið þing-

nefnd eða þingi, þá er þessi brúkun á lands- 

(je að ætlun minni ekki komtitutioneh Ef 

laudsböfðingilin opinberlega á þingi lofar, að 

þetta skuli ekki optar koma fyrír, þá get jeg 

greitt atkvæði með greiuinni, annars ekki. 

I^essar umframgreiðslur eru, jeg vil nefna 

þær: Til Jónasar Helgasonar fyrir að gefa 

út söngfræði 300 k r; fyrir auðfræði 400 

kr.; til stálstungumanns Arna Gislasonar 

200 kr., og til kustnaðar við útgáfu á bækl- 

ingi læknis Jónassens um eðli og ástand 

maunlegs líkama 170 kr.

Með þessu móti koma bjer um bil út 

þcssar 1,472 kr. 50 a., sem áttu að greið- 

ast af veittu fje, en urðu á hakanum. Og 

nú mun ekki verða hjá því komizt, að veita 

þessa upphæð. En jeg leyfi mjer að minna 

á, að þessi umframgreiðsla mun ekki alveg 

vera •konstutionel».

þar eð eigi tóku fieiri til máls, kvað

forseti umræðunni lokið, og ljet siðan ganga

til atkvæða:

1. g r .  var eigi borin undir atkvæði, með

því uppbæðin mundi geta breytzt 

eptir því, hvernig atkvæði fjellu um 

binar greinarnar.

2 .  g r .  samþykkt í einu hljóði.

3 .  g r .  1. C. 5. samþykkt i einu hljóði.

2. C. 8. samþykkt með 21 atkvæði.

4 .  g r .  samþykkt i einu hljóði.

5  g r .  1. B. — * —  - —  —

2. C. 2. — »— með 20 atkvæðum.

3. C. 4. — 14 —

6 .  g r .  — • —  —  21 — . —

7 .  g r .  — • —  —  15 — • —

Að frumvarpib gengi til 3. umræðu, 

samþykkt í einu hljóði.

pBIÐJA UMRÆÐA I NEÐRI DEILD, 

á 59. fundi, 22. ágúst.

Eptir nokkrar umræður um það, hvort 

breytingartillögnr þær, er komnar vora

26
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fram við landsreikningafrumvarpið, gætu 

tekizt til greina við fjáraukalðgin, af því að 

sumir álitu, að þær mundu breyta þeim, 

ef þær næðu fram að ganga, þá varð sú 

niðurstaða, að þær skyldu eigi ræðast með, 

og var því oæst frumvarpið óbreytt borið 

undir atkvæði og samþykkt með 14 at- 

kvæðum gego 1.

Kvað forseti það nú verða sent for- 

seta efri deildar með tilmælum um að 

leggja það fyrir deildina.

FYRSTA UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 44. fuodi, 23. ágúst.

Frumvarpið, eios og það var samþykkt 

við 3. umræðu í oeðri deild, sjá I, 63—64.

Eogar umræður urðu um málið, og var 

því vísað til 2. umræðu með öllum atkvæð- 

um.

ÖNNUR UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 4(5. fundi, 24. ágúst.

B r e y t i o g a r t i l l a g a  

við frumvarp til fjáraukalaga fyrir áiiu 1878 

og 1879, eios og það var samþykkt af oeðri 

deildioni.

Við 7. gr.: Fyrir: «1472 kr. 50 a.» 

komi: «972 kr. 50 a.»

Magnús Stephenseo.

F o r s e t i  bar undir atkvæði þiogdeildar- 

innar, bvort frumvarpið mætti koma þegar 

á þessum fundi til 2. umræðu, þó ekki væri 

liðinn hinn Iðgboðni frestur frá því það var 

til 1. umræðu; gat forseli þess, að lands- 

höfðingi hefði að sínu leýti veitt samþykki 

til þessara afbrigða frá þingsköpunum, og 

samþykkti deildin það í einu hljóði.

M a g n ú s  S t e p h e n s e n :  Eins og jeggat um 

við umræðu þess frumvarps, sem nýlega var 

vísað óbreyttu til 3. umræðu (landsreikninga- 

málið), stendur breytingartillaga sú, semjeg 

hef leyft mjer að bera upp við það frumvarp,

sem nú er til umræðu, í oánu sambandi við 

hitt málið og atkvæðagreiðsluna, sem fram 

er farin um það. Breytingartillagan fer 

þvi fram, að færa upphæð þá, sem stjórnin 

biður um að fá veitta eptir ál i l  vísindalegra 

og verklegra fyrirtækja fyrir árin 1878 og 

1879, niður úr 1472 kr. 50 a. niðurí972kr. 

50 kr., eða niður um sömu 500 króouroar, 

sem 8. útgjaldaliður í reikningsfrumvarpinu 

var færður niður um í neðri deildinni, ogþá 

niðurfærslu hefur efri deildin nú samþykkt. 

Úr því nú að hin heiðraða deild ekki hefur 

viljað samþykkja meiri umframgreiðslu á 8. 

gjaldlið í reikniogafrumvapiou eo 972kr.50a., 

tel jeg sjálfsagt, að deildin ekki vilji veita 

meira með þessu frumvarpi, eo hina sömu 

upphæð, eins og breytingaratkvæði mitt fer 

fram á ; enda líturundarlega út, að oema það 

burt með annari hendi, sem veitt er með 

hinni. Jeg gjöri því ráð fyrir, að hinir 

heiðruðu þingmenn fallist á breytingaratkvæði 

þetta, til þess að vera sjálfum sjer sam- 

kvæmir.

L o n d s h ö f ð i n g i n n :  Jeg er hinum hátt-

virta 4. konungkjörna þingmanni alveg sam- 

dóma um það, að það sje sjálfu sjer sara- 

kvæmt, eptir þeirri atkvæðagreiðslu, sem 

fram fór í hinu máliou, að samþykkja einnig 

þessa breytingu, og læt jeg mjer í þelta sinn 

nægja, að mótmæla þessari breytingu; en við

3. umræðu þessa máls mun jeg taka upp 

aptur breytingartillögur míoar, sem áður voru 

felldar, og þá einnig taka tillit til 7. greinar 

frumvarps þessa.

Var síðan gengið til atkvæða og var:

2. gr. frumvarpsios samþykkt í einu hljóði.

3.  ---  ---   — - .

5.  ---  ---   — —.

6. — ---  --- með 10 atkv.

Breytingartillaga Magnúsar Stephensens

við 7. gr. var samþykkt með 9 atkvæð-

um.
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7. gr. þannig breytl var samþykkt mcð 9 

atkyæðum.

1. gr. frnmvarpsins mcð þeirri breytingu, 

sem leiðir af atkvæðagreiðslunni nm 7. 

gr., var samþykkt með 9 atkvæðum.

Að frumvarpið gengi til 3. umræðu va'r 

samþykkt með 10 atkvæðum.

|>KIÐJA UMRÆÐA Í EFKI DEILD, 

á 48. fundi, 25. ágúst. 

Frnmvarpiö, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðn, sjá I, 552.

B r c y t i n g a r u p p á s t u n g a  

við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1878 

og 1879, eins og það var samþykkt við 2. 

umræðu í efri deild.

Frá landshöfðingja.

Við 7. g r : Fyrir: «972 kr. 50 n.» 

komi: «1472 kr. 50 a.»

F n n e t i  leitaði atkvæða, hvort málið

mætti koma til umræðu, þótt afbrigði frá 

þingsköpunum ættu sjer stað, og var það 

samþykkt í einu hljóði.

Engion tók tii máls, og Ijct forsoti því 

ganga til atkvæða.

Breytingaruppástuoga laodshöfðingja við

7. gr. var fclld mcð 7 atkvæðum gego 4.

Frumvarpið óbreytt var samþykkt með 

9 atkvæðum, og kvað forseti það muodu 

vcrða afgreitt til forseta neðri deildar með 

tilmælum nm, að það verði lagt fyrir þá 

deild.

EIN UMRÆÐA í NEDRI DEILD, 

á 67. lundi, 26. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í efri deild, sjá I, 592.

Engar umræður urðu um málið, og var 

frumvarpið samþykkt í einu hljóði; kvað 

forseti það verða afgreitt til laodshöfðingja 

sem lög  frá n l þ i og i .

IV. 

Landsreikningnr 1878 og 1879.

Frnmvarp til laga um samþykkt á reikn- 

ingnum yfir tokjur og útgjöld islands á ár- 

unum 1878 og 1879.

FYRSTA UMRÆÐA í  NEÐRI DEILD, 

á 4. fundi, 6. dag júlímán.

Frumvarpið ér prontað í fyrra parti al- 

þingistíðindanna, bls. 89—118.

F o r s e i i : {»ar eð þetta frumvarp stendur 

( svo nánu sambandi við álit yfirskoðunar-

manna fyrir árin 1878 og 1879, og binn 

hæstvirti landshöfðingi Ijet einnig mál þessi 

fylgjast ai', þpgar þao vorn lögð fyrir deild- 

ina, þá álít jeg, að sama nefndin cigi áð 

meðhðndla bæði samkvæmt 21. gr. þing- 

skapanna, og eptir sömu grein getur ekki 

verið spursmál um, að fram fari nema 2 um- 

ræður, að minnsta kosti ekki nm tillögnr 

endurskoðandanna.

Síðan var samþykkt án atkvæðagreiðslu 

að velja þriggja manna nefnd, og hlutu 

þessir kosningu :

26*



Arnljótur Ólafsson með 17 atkv. 

Eiríkur Briein — 17 —

Jón Ólafsson — 13 —

F o r s e t i  kvað síðan málið mundu verða 

afhent 1. þingmauni Eyfirðinga, þar eð 

hann væri eldri en 2. þingmaður Húnvetn- 

inga, sem hafði jafnmörg atkvæði.

FRAMHALD FYRSTU UMRÆÐU í 

NEÐRl DEILD, 

á 52. fundi, 17. dag ágústmán.

Nefndarálit I, 449—462.

Urðu þá nokkrar umiæður um foimið 

á umræðunum, en að endingu var málinu 

vísað til annarar umræðu í einu hljóði.

ÖNNUR UMRÆDA í NEÐRI DEILD, 

á 55. fundi, 19. dag ágústmánaðar.

F r a m » ö g u m a ð u r  (E . R r i e m ) :  Jeg finn

ekki ástæðu til að fara mörgum orðum um 

þetta mál, fyr en jeg heyri álit og ástæður 

þingmanna. Að eins skal jeg geta þess, að 

á bls. 7. i 7. er prentvilla; þar stendur «ef 

því • o. s. frv., en á að vera « < i ð  þ v í  l e y t i  

s e m  því» o. s. frv.

L a n d s h ö f ð i n g i n n :  Eins og eðlilegt er,

af því að tillögur yfirskoðunarmanna og 

samþykkt þingsins á landsreikningunum 

stendur í hinu nánasta sambandi innbyrðis, 

htífur nefndarálit það, er hin heiðraða nefnd 

liefur samið í landsreikningamálinu, inni að 

halda álit nefndarinnar bæði um álit yfir- 

skoðunarmanna og um frumvarpið til laga 

um samþykkt á reikningum yfir tekjur og 

útgjöld íslands á árunum 1878—79, sem 

lagt hefur verið fyrir hina heiðruðu deild. 

[>ar sem jeg nú ætla að fara fáeinum orð- 

um um nefndarálitið, skal jeg fyrst kiinna 

hinni hæstvirtu nefnd mínar beztu þakkir 

fyrir góðar undirtektir hennar undir bæði 

þessi mál. Hafi það, eins og hin háttyii-ta 

nefnd kemst að orði, verið gleðicfni fyrir 

hana, að taka eptir, bvað landshöfðinginn 

hftfur gjöit sjer mikið far um, að reikning- 

ar þeir, sem hjer ræðir um, yrðu sem bezt

' úr garði gjörðir, |ió hefur þessi viður- 

kenning frá hálfu hinnar háttrirtu nefrtdar 

sannarlega einnig glatt ínig, þar sein jeg 

veit með sjálfum mjer, að jog í þessu tilliti 

hef, sem mjer frekast hefur verið uhnt, 

staifað að því, að koma reikningsitiáli 

landsins i gott horf, og verð jeg einnig að 

kannast við það, að jeg í þessu tilliti hef 

baft ágæta aðstoð frá hálfu hinna háttvlrtu 

yfirskoðunarmanna. í>að er viðvikur tiltogu 

yfirskoðunarmanna út af 5. athugagr. við 

reikninginn 1878, skal jeg geta þess, að 

dráttur sá á sýslureikningum þeim fyiir 

Snæfellsnessýslu, sem um er að ræða, að 

inestu leyti orsakaðist af þvi, að þar úrðu 

sýslumannsskipti í fardögum 1878, svo að 

samningur reikningsins. var kominn uiidir 

báðum sýslumönnunum. Tillögurnar við 

27. athugagr. B. I., 2., 4., 5. og 6., bls. 

114, eru teknar til greina í lagafrumvárp- 

inu í fnllri samhljóðan við orð tillagarína, 

og launin fyrir embætti þau, er þar ræðir 

um, færð niður um samtals 578 kr. 47 a., 

sbr. athugasemd bls. 13., en þegar til þess 

kom, að jeg átti að innheimta hjá hlutað- 

eigandi embættismönnum þær upphæðir, er 

þeim voru of greiddar á árinu 1S78, hreifðu

2 þeirra mótmælum gegn tillögum yfir- 

skoðunarmanna og brjefi ráðgjafans frá 6. 

nóv f. á , og voru þessi mótmæli þeírra 

borin undir úrskurð ráðgjafans, sem í brjefi 

frá 22. j)ílí þ. á. hefur úrskurðað, að Iag- 

færa skuli upphæðir þær, sem hjer ræðii 

um, og uppálagt mjer, að gjöra breytingar- 

uppástungu við frumvarp það, er hjer ræðir 

um, samkvæmt þessari lagfæringu. En til 

hepnar útheimtist meðal annars, að útvega 

nákvæmar skýrslur um aukatekjurnar af 

Gullbringu- og Kjósarsýslu og líeykjavíkur- 

kaupstað fyrir árin 1873—78; en tillðgur 

yfirskoðunarnaapna voru byggðar ý yfij-liti 

því, er nefqdio í skattamálinu hafði sabið 

fyrir árin 1871 — 75, og þetta befur vferið 

ómögulegt á þeim 14 d»ga tínia, . sep jog 

hef haft til umráða. Jeg sje mjer þvi ðkki 

fært að svo stöddu, pð koma fram ákveðn- 

um breytingaruppástungum uni þe«s&r upp-
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hæðir, en hef álitið mjer skylt, að taka 

þetta fram hjer, og að áskilja mjer, að 

lagfæra þær í landsreikningtinuro fyrir yfir- 

standaBdi ir. |>es»i lagfæring mun þá 

verða lögð fyrir alþingi til úrskurðar við 

samþykkt á landsreikningimum fyrir árip 

1880— 81.

|>ad er anertir tillöguna út af 33, at- 

hugivgr. 1, skal jeg skir>kota til svars míns 

bU. 103, og bæta því við, að jeg sje nefnd- 

inni samdóraa um það, að askilegt sje, að 

slíkqr kostnaður ekki eptirleiðis komi fyrir. 

Jeg verð að viðurkenna, að gleymzt hefur 

að flytja þær 80 kr., er getur um í 33. at- 

liugagr. 3, frá 16. gr. Qárlaganna til 10. 

gr, C. 8., og jeg er því uppástungu hinnar 

háttíirtu nefndar viðvíkjandi þessari breyt- 

ingu alveg samdóma.

Vidvíkjandi tillögunni út af 17. athuga- 

grein 1. við reikninginn 1879 skal jeg geta 

þass, að jeg hef látið rannsaka þau skjöl, 

aem hjer cru, mn hina göinlu skuld Munka- 

þverárkirkju, og skal pptir áskorun þeirri, 

er hjer liggur fyrir, leita ýtarlegri skýrslna 

um þetta raál, en óvist er, hvort það niuni 

heppnast, þar sem hlutaðeigandi skulda- 

brjef að líkindum hafa biunnið með skjala- 

safni norðuramtsins.

Jeg vona, að tillðgunni út af 20. at- 

bngagr. um glögg reikningsskil fyrir úti- 

standandi lánum úr styrktarsjóði verði full- 

nægt af hinni umboðslegu endurskoðun 

þetta ár, en skal gefa þess, að því, sem i 

þeisu tilliti hingað til hefur verið ábóta- 

vaot, hati verið út af kornláimm Skaga- 

fjarðar- og EyjaQarðarsýslu. þessi kornlán 

hljóta nú að vera endurborguð, en glögg 

reikpingsskil vantar enn þá. Aptur i  móti 

eru nægileg reikning>skil að mínu áliti til 

viðvíkjandi korulánsskuldum Snæfellsnessýslu, 

eq það, sem með tilliti til þeirra nú er á- 

bótavant, ern afborganirnar, og á þessu 

vopa jeg að bót verði ráðin með því, að 

saiaþykfcja fmmvarp það, cr liggur fyrir 

hinpi beiðruðu deild.

THIaga út af 30, athugagiein B. II. 3.

mup verða tekin til greina við hegningar- 

hússreikninginn eptirleiðis.

Jeg verð að kannast við það, að at- 

bugasemdir hinnar hæstvirtu nefndar við 

tillöguna út af 35. athugagrein, viðvíkjandi 

umframgreiðslunni til vlsindalegra og verk- 

legra fyrirtækja, sjeu á rökum byggðar, og 

jeg vona, að ekki verði eptirleiðis tilefni t.íl, 

að slík beiðni um aukafjárveiting komi fram, 

nema einhverjar öldungis sjerstaklegar kring- 

umstæður gjöri það nauðsynlegt. Jeg skal 

að öðru leyti geta þess, að þessi mikla um- 

framgreiðsla að nokkru leyti hefur orsakazt 

af því, að á árinu 1877 voru í raun og veru 

útborgaðar og í reikningsbók ráðgjafans tald- 

ar til útgjalda það ár 900 kr. til bókmennta- 

fjelagsins, en þessu hafði jeg ekki tekið eptir, 

þegar jeg samdi landsreikninginn 1877, og 

skal jeg í því tilliti vísa til svara minna 

upp á athugagreinir yfirskoðunarmanna fyrir 

það ár, bls. 14.; sbr. Tillögur yfirskoðunar- 

manna bls 14. Samkvæmt þessum tillögum 

voru þessar 900 kr. ekki færðar til útgjalda 

i landsreikningnum fyrir árin 1876—77, er 

alþingi samþykkti í hitt eð fyrra, og var um- 

framgreiðslan á þeim reikningi á þann hátt 

ekki talin nema 58 kr. 96 a. í staðinn fyrir 

958 kr. 96 a., er í raun og veru voni út- 

borgaðar. Kinnig má sjá af fylgiskjali 36 

við landsreikniuginn 1878 (bls. 54) og fylgi- 

skjali 43 við reikn. 1879 (bls. 180), að á 

fjárhagstímabilinu hafa komið til útborgunar 

eptirslöðvar af styrk þeim, er veittur var 

sjera þorvaldi Bjarnarsypi til að gefa út 

Homiliur, samtals 800 kr. (550 +  250). Jeg 

tek þetta fram, ekki til afsökunar fyrir 

umframgreiðsluna, heldur til að skvra fyrir 

hinni heiðruðu deild, hvernig það hafi at- 

vikazt, að umframgreiðslan varð svo stór, 

án þess jeg yrði var við það, þegar jeg við 

lok þingtimans í hitt eð fyrra ávísaði fje því 

er getur um í svari mínu upp á þessa at- 

hugagrein.. Viðvíkjapdi tillögunni út af 36. 

athugagrein 15, uio að 80 kr., sem varið 

hefur verið fyrír eyðublðð undir sjóleiðarbrjef. 

verði endurborgaðar landsjóði, skal jeg geta



þess, að þessi útgjöld jafnan hafa verið borg- 

nð á þessum gjaldlið, þó að vati kynni að 

vera á því, hvort þau heyri undir skrifstofu- 

kostnað sljórnardeildarinnar, sem börg- 

ast úr rikissjóði. Með afnámi lestagjalds- 

ins eru þessi útgjöld nú alveg horfin, og 

eins og alþingi í hitt eð fyrra samþykkti 

slík útgjöld í þeirri von, að þau væru greidd 

í síðasta skipti, en mjer var ókunnugt um, 

að búið var 1879 að útvega eyðublöð þau, 

er hjer ræðir um, eins vonajeg, að hin hátt- 

virta deild nú, þar snm jeg get fnlIvissað 

þingið um það, að þessi útgjöld komi aldrei 

optar fyrir, muni samþykkja, að 80 kr. þær, 

sem hjer ræðir um, sjeu borgaðar á 16. gr. 

fjárlaganna, en þessi gjaldliður hefur á fjár- 

hagstímabilinu ekki numið tneiru en 7589 

kr. og 6 aurum, eða að frádregnum 80 kr. 

þeim, er fluttar verða til 10. gr. B 3., 

7509 kr. 6 a., en veittar voru á þessum 

gjaldlið samtals 8000 kr. Jeg skal því leyfa 

rnjer að skjóta því til hinnar háttvirtu nefnd- 

ar, að hún samþykki, og lil bins háttvirta 

forseta, að liann leyfi, að atkvæðagreiðslu 

við B. b.: • til útgjalda, sem upp á kunna 

að koma«, sje skipt í tvennt, svo að greitt 

verði atkvæði fyrst um það, að í 

staðinn fyrir 75.S9 kr. 6 a. komi: 7429 kr. 

6 a., og ef hin háttvirta nefnd og hin hátt- 

virta deild fallast á uppástungu mína, sem 

jeg leyfi mjer að vona, þar eptir að í stað- 

inn fyrir 7589 kr. 6 a.komi 7509 kr. 6 a.

Viðvíkjandi tillögunni um versúruskrána

1879 skal jeg leyfa mjer sem bezt. jeg get 

að mæla með uppáslungu hinnar heiðruðu 

ncfndar, þar sem hún miðar til þess, að 

gjöra enda á þeirn versúrufiækjum, sem hafa 

átt sjer stað hingað til, og sem mjer ekki 

hefur hcppnazt að greiða úr, jafnvel þótt 

jeg hafi haft meira ómak af þessu eina at- 

riði, en af samningunni á landsreikning- 

unum fyrir árin 1876 og 1877 og fyrir 

1878 og 1879 í öllum öðrum atriðum þeirra, 

og reikningunum í heild sinni. Jeg hef 

sannarlega ekki látið mjer liggja þetta í 

Ijettu rúmi, en af því að þessar versúrur 

standa í sambandi við hina undangangandi

reikninga, sem jeg hef ekki átt kost á að 

endnrskoða að fullu og öllu, og sem nó 

sem stendur er Iítt mögulegt að endur- 

skoða á ný, hef jeg gjört þá tilraun, sem 

getur um ( brjefi mínu til nefndarinnar 30. 

júlí þ. á., til þess að semja svo fullkomna 

versúruskrá, sem mjer hefur verið nnnt, 

samkvæmt tillögum yfirskoðunarmanna út 

af alhugagrein 57.—59. og sem framvegis 

getur verið undirstaða undir landsreikning- 

um í þessu tilliti, þannig að eptirleiðis 

verði að gjöra skil samkvæmt henni fyrir 

versúrum á hverju eptirfarandi fjárhags- 

tímabili. Komi seinna fram breytingar á 

vorsúruskránni, er sjálfsagt, að þær verði 

ekki teknar til greina, nema með samþykki 

alþingis, sem þá verður að leita i frumvarpi 

til laga um samþykkt á landsreikningunum 

fyrir það (járhagstímabil. Viðvíkjandi til- 

lögu hinnar háttvirtu nefndar við tekjulið 

17 í frumvarpinu: «tekjur, er snerta viðlaga- 

sjóðinn% að þær eigi að vera 20 aurum 

minni en í reikningunum er talið, skal jeg 

geta þess, að á hinum tilvitnaða stað í svari 

mínu (bls. 228) er að vísu preutvilla eða 

ritvilla, en hún á ekki við aðalupphæðina 

4390 kr. 93 a., er rjettilega er tilfærð, heldur 

við eptirstöðvarnar, sem eiga að vera 168 

kr. 92 aurar í staðinn fyrir 168 kr. 72 aura. 

í frumriti því, sem jeg sjálfur hef samið, eru 

rjettilega tilfærðar 168 kr. 92 aurar, en jeg 

get ekki sagt, bvort það er ritvilla í eptir- 

ritinu eða prentvilla, þar sem það á bls. 

228 er talið 168 kr. 72 a., en jeg vil biðja 

hina háttvirlu nefnd, að leiðrjetta þessa 

villu, og verður þá tillaga nefndarinnar við 

frumvarpið tölul. 2 að falla niður.

£>að er snertir ölmusurnar við hinn 

lærða skóla 1878, skal jeg geta þess, að jeg 

verð að álíta, að jeg hafi leitt full rök f 

brjefum mínum til yfirskoðunarmanna 17. 

marz og 1. apríl þ. á., er prentuð eru f 

yfirlitinu bls. 269—71 og 271—72, að 

þessu atriði, og skilyrði því, sem hinir bátt- 

virtu yfirskoðunarmenn settu í brjefi 22. 

marz þ. á., hefur af minni hálfu verið full- 

nægt, þar sem jeg á 272. bls. kemst sv<\
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að orði: «Skyldu hinir beiðruðu yfirskoðuu- 

arœenn* o. s. fiv. Eo þetta tilboð fiá 

minui hálfu hafa hinir heiðruðu yfirskoðuu- 

armenn ekki viljað þiggja. Aptur á móti 

liof jeg ekki neitt á móti tillögu hinnar 

báttvirtu nefndar við tölul. 9 viðvíkjandi þessu 

atriði, að það sje til athugunar við yfirskoð- 

un reikningsins 1880.

Jeg skal fyrir mitt leyti fallast á til- 

lögur hinnar háttvirtu nefndar um það, að 

aðalupphæð eptirstöðvanna við lok fjárhags- 

timabilsins sje sem athugasemd bætt aptan 

við frumvarpið, og yfir höfuð skal jeg geta 

þess, að jeg get aðhyllzt allar tillögur þær, 

cr hin háttvirta nefnd hefur gjört undir 

staflið A tölul. 1— 10 (bls. 7 i nefndarálit- 

inu).

Loksins skal jeg geta þess, að á 276. 

bls. er prentvilla, þar sem segir: »þar á 

móti hefur landshöfðingi ekkert haft með 

landsreikninginn að sýsla, fyr en frá 1. 

janúar 1876*, í staðinn fyrir 1875, og vil 

j<*g biðja hina háttvirtu þingmenn að leið- 

rjetta þessa prentvillu.

F r a r m ö g u m a ð u r : Viðvíkjandi tillögu

yfirskoðunarmannanna út af 26. athugagrcin 

á reikningnum 1878, sem tekin hefur verið 

til greina i samþykktarfrumvarpinu, þá er 

það að segja um það, sem hinn bæstvirti 

landshöfðingi minntist á, að það snertir 

ckki þetta fjárhagstímabil. Hvað snertir 

ummæli hins hæstvirta landshöfðingja um 

athugagreiu 35, um umframgreiðslu á ije 

því, sem ætlað er til vísindalegra og verk- 

legra fyrirtækja, þá gleður það mig, að hann 

var nefndinni samdóma í þvi, að eigi mætti 

veita fje fram yfir það, sem ákveðið er með 

fjárlögunum, en á hinn bóginn hefur hann 

tilgreint sem ástæðu fyrir þeirri umfram- 

greiðslu, sem i þetta sinn hefur átt sjer 

stað, að nokkuð af fje því, sem varið hefur 

verið, hoyrði til fyrra fjárhagstímabili, svo 

sem 900 kr. til bókmenntafjelagsins og 

800 kr. fyrir útgáfu Homilíubókarinnar, og 

þetta styður að eins það, sem nefndin hef- 

ur lagt til, að þingið í þetta sinn sam- 

þykkti þessa aukafjárreitingu. Viðvíkjandi

því, sem landshöfðinginn tók fram uni til- 

lögu út af 36. athugagrein, ura 80 kr. fyrir 

eyðublöð uudir sjóleiðarbrjef, að þar sem 

búið er að af taka letitagjaldiO, muudi þetta 

ekki koma fyrir framar, þá halði hann sömu 

orð um þetta á síðasta þingi. Enn fremur 

tók hann fram, að sá gjaldliður, sem þetta 

hefði verið kostað af, hefði eigi verið unninn 

upp, og þótti honum það vera því fremur 

ástæða til að hafa eigi á inóti þvi, bveruig 

tjeðum 80 kr. hefur verið varið; en eios 

°g jeg álít, að þingið eigi ekki að neita um 

aukafjárveitingu, þegar full þörf hefur verið 

á njeira fje, en veitt hefur verið, þannig 

er heldur eigi ástæða til að binda sig svo 

við fjárveitinguna, að þingið með tilliti til 

þess, að hlutaðeigandi gjaldliður eigi er 

unniun upp, samþykki brúkun á fje, sem 

eigi er á rökum byggð. Viðvíkjandi tekju- 

lið 17 á frumvarpinu, þá hcfur landshöfð- 

ingi nú skýrt frá, að preutvilla sje i svari 

sínu til yfirskoðunarmannanna á bls. 

228, þar sem tekjurnar eru samtals taldar 

4413 kr. 73 a. í  þessum reikningi landshöfð- 

ingjans var tvisvar sinnura bent á 73 a., 

og þess vegna hjelt nefndin, að það væri 

rjettara, sem tekið er fram tvisvar sinnum, 

en hitt, sem að eins var tilfært einu siuni; 

en þar sem binn hæstvirti landshöfðingi 

hefur skýrt frá, að þelta sje þvert á móti, 

þá er sjálfsagt, að þar að lútaudi breyting- 

artillaga nefodarinnar er tekin aptur. Við- 

víkjandi tillögunni um, að ölmusurnar verði 

taldar i hinum samþykktu reikningum, eins 

og í reikningum þeim, sem fengnir voru 

endurskoðunarmönnunum, þá hafði hinn 

hæstvirti landshöfðingi ekki á móti því, 

eptir því sem najer skildist, þar eð hann 

vildi aðhyllast allar hinar almennu tiliögur, 

og þar á meðal einnig það, að þetta atriði 

biði endurskoðunar á reikningum þessa fjár- 

hagstimabils.
Grímur T h o m s e n : Hina heiðraða

reikninganefnd greinir yfir höfuð tnjög lítið 

á við yfirskoðunarmenn landsreikninganna, 

en þó eru sum atriði, sem jeg álit að ætti 

að ræða um, þótt það sje mestmegnis mein-



208

ingarmunur í brúknn á fje og aukaveiting- 

nm. Ef jeg nú fer yfir athugasemdir nefnd- 

íirinnar í áliti bennar, þá skal jeg leyfa mjer 

að beuda á hið fyrsta atriði, þar sem yfir- 

skoðunarmennina greinir á við nefndina, og 

þuð er það, hvort rjett sje, að veita útlendum 

manui fje til þess, að ferðast fyrir lands- 

fje í öðrum löndum, þótt ferð hans í orði 

kveðnu eigi að vinna íslandi eitthvert gagn. 

En fyrir þessu þingi liggur engin skýrsla 

um það, hvort ferð þessi hafi orðið Islandi 

til nokkurra nola eða engra, og engiu bók 

eða bæklingur staðbæfir, hvern áraugur ferðin 

huli hafí. Jeg vil fúslega trúa, að svo hafi 

verið, en meðan jeg eigi þekki skýrslu þá, 

sem hið danska búnaðarfjelag kann að hafa 

þessu viðvíkjandi, hef jeg á móti þessari 

fjárveitingu. |>að getur leitt til mjög vafa- 

samra útgjalda og fjárveitinga, ef hver og 

einn getur fengið fje af upphæð þeirri, sem 

ætluð er til vísindalegra og verklegra fyrir- 

tækja, jafnskjótt sem honum kemur til hug- 

ar að ferðast eilthvað, eða semja einhvern 

ritling. það má vel vera, að búfræðingur 

sá, er ferðaðist til Norvegs, hafi samið ein- 

hvorja bók um ferð sína, en með því að 

þessi bók hefur eigi verið lögð fram fyrir 

þingið, þá blýt jeg í þessu atriði að vera 

ncfndiuni ósamdóma, ncma því að eins að 

hún hafi haft upplýsingar þær og skýring- 

ar þessu viðvíkjandi, sem þingið hefur óskað 

eptir, en eigi getað fengið. Eins er því 

varið með tillöguna út af 33. alhugagrein

1. lið á 2. bls. nefndarálitsins, að því er 

snertir kostnað við að halda próf í í íslenzku 

í Kaupmannahöfn, að yfirskoðunarmennirnir 

fundu að því, að Ije þetta væri goldið af 

landssjóði. J>ví þótt það sje gjört ráð fyrir 

því í ástæðum þeim, sem konungsúrskurður 

27. maí 1857 um tjeð próf er byggður á, 

að kostnaðurinn sje tekinn af því fje, sem 

ætlað er til óvissra útgjalda íslands, þá 

verður þess vel að gæta, að þá voru engin 

óviss útgjöld til fyrir ísland sjerstaklega. 

Yfirskoðunarmenn bafa tvisvar gjört þessa 

athugasemd, en heuni befur enginn gaumur 

verið gefinn til þessa. Og ef þingið leiðir

þetta enn þá fram hjá sjer, þótt yfirskoðun- 

armenn hafi vakið athygli þess á því, þá 

verður þetta æfiníega þannig. Á fainui 

sömu bls. nefndarálitsins er og minnzt á 

vitann á Reykjanesi, eu af því su upphæd, 

er þar ræðir um, er svo lítil, skal jeg eigi 

minnast frekar á hana að sinni. Jeg játa 

það, að hin heiðraða nefnd hefur rjett að 

mæla á 3. bls um dómkirkju Reykjaríkur, 

cn framvegis finnst mjer, að sú kirkja, sem 

hefur fengið fje úr landssjóði bæði að láni 

og sem gjöf, og sem er vígslukirkja lands- 

ins, eigi að komast í hcndur landssjóðsins. 

Eins er og á 3. bls., þar sem hin heiðiaða 

nefnd ræður til þess, að gengið sjc eptir, 

að fjárkláðalánið sje heimtað aptur. f>að 

var breytingartillaga frá mjer um það, að 

þó rentur eigi yrðu borgaðar, að skuldin 

þó sjálf yrði endurborguð á löngum tíma, 

t. d. 28 árum, og það gleður mig, að ein- 

mitt einn af hinum háttrirtu nefndarmönn- 

um hefur sett nafn sitt undir þessa breyt- 

ingartillögu. Viðvíkjandi útlánum úr styrkt- 

arsjóði íslands er aðgætandi, að allar 

skuldakröfur eru, að því er jeg til veit, enn 

eigi nógsamloga rannsakaðar; og þó skulda- 

krafa til Snæfellinga sje nægilega sönuuð 

og reikningar yfir bana framlagðir fyrir 

þingið, þá hefur þingið eigi fengið nægan 

tíma til þess að rannsaka bana. Jeg vil 

eigi láta umboðsvaldið úrskurða neina 

reikninga fyr, en þeir eru nægilega endar- 

skoðaðir. Um strandsiglingarnar er 

það að segja, að það var veitt tit 

þeirra með aukafjárveitingu irid 1879, 

og þá jafnframt tekið fram, að fjár- 

voitiog þessi væri bundin sama skilyrði sem 

aðrar fjárveitingar, nefnilega því, að skýrir 

reikningar væru fram lagðir, en þetta skil- 

yrði var eigi uppfyllt, þó það sje engan 

veginn laudsböfðingja að kenna, heldur því, 

að stjórnin eigi gat gjört betri skif. £>á 

kernur nú á bls. 4 aukafjárveiting fyrir 236 

kr. 68 aura til vitabyggingar á Reykjanesi. 

I>ar greinir mig á við hina beiðruðu nefnd, 

þvi þótt það g e t i  v e r i ð ,  að þessi umfram- 

grciðsla hafi verið nauðsynleg, þá er það
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eitt atriði, sem jafoau verður að bafa tillit 

til við aukafjárveitingar, og það er sú regla, 

að veita a f d r t i  neinar umframgreiðslur, 

nema fullsannað sje, að þær sjeu nauðsyn- 

legar. pegar hinn hæstvirti landshöfðingi 

árið 1879 kom fram með áætlun yfir kostn- 

að við vitabygginguna, þá var áætlun þessi 

greinilega sundurliðuð, og þá veitti þingið 

hana orðalaust, af því það hjelt, að svo 

væri þeim fjárkröfum fullnægt, en annað- 

hvort hefur áætluu þessi eigi verið sett 

nógu hátt, eða illa hefur verið haldið á 

fjenu. Hjer er gjört ráð fyrir nýjum út- 

gjöldum, sem áður hefur verið veitt fje til. 

Jeg skal taka til dæmis veginn um Keykja- 

nes. pessi straumur af fjárveitingum, þótt 

liaun ef til vill sje nauðsynlegur, er viðsjár- 

verður. Landssjóðurinn á eigi að kosta 

annað af vegi þessum umhverfis vitann, en 

veginn frá bústað vitavarðar til vitans. 

Hitt á hreppurinn eða sýslau að kosta, og 

það því fremur sem á Keykjanesi er mikið 

rekapláss, og það er alveg nauðsynlegt fyrir 

bændur að fá þar svo góðan veg, að þeir 

geti farið eptir honum með dráttarlest. 

£>essi fjárveiting til vegabóta á Reykjanesi 

er því tilslökun við sveitarfjelag, sem eigi 

er á rökum byggð. par seiu nefndin ræður 

til þess, að greiða þær 19 kr. og 35 aura, 

sem hafa verið brúkaðar ti! vitans umfram 

fjárveitingu, þá skal jeg geta þess, að ef 

það er rjett að taka tiliit til þess, að upp- 

bæðin er lítil, og veita hana fremur fyrir 

það, þá er auðvelt að fá nóg fje með því 

að taka stóra upphæð og deila sundur i 

margar smáar; þá munu þessar mörgu smáu 

upphæðir verða veittar, < i f  p v í  þær eru svo 

smáar. Á sömu bls. við athugasemd 32 b. 

get jeg heldur eigi verið nefndinni samdóma. 

Jeg vil eigi kalla það versúrugjald, sem 

landssjóðurinn greiðir um of. Versúrugjald 

er það, sem einn sjóður greiðir út fyrir 

annan sjóð. Hið einfaldasta er, að þegar 

greitt hefur verið of mikið af einum gjald- 

lið, þá á fyrsta eða annan mánuð næsta 

árs að borga það aptur inn á tekjulið lands- 

sjóðsins, og því er eigi hægt að reikna

þetta sem versúrugjald, heldur sem ofborgun. 

Sama er að segja um tölulið 33, B. III. c.

7., að þegar umframgreiðslan er lítil, þykir 

nefndinni eigi taka því að neita henni. Við- 

víkjandi hinni annari tillögu út af sömu 

athugagrein, um þær 136 kr. 32 a., sem 

brúkaðar voru til ofnkaupa um fram það, 

sem veitt var, þá skal jeg eigi segja neitt um 

það; það,getur vel verið, að gömlu ofnarnir 

hafi verið svo ónýtir, að þeir hafi eigi orðið 

seldir. pá kemur nú 35. athugasemd um 

umframgreiðslu til visindalegra og verklegra 

fyrirtækja. Til þeirra voru veittar 10,000 kr., 

en auk þess vill stjórnin fá 2072 kr. 50

a., og ber því við, að þingið hafi síðar eigi 

veitt nema 6000 kr. til þessa. En það er 

alls eigi komið undir upphæðinni, því þegar 

veittar voru 10,000 kr., brúkaði stjórnin 

sínar 2000 kr. að auk, og jeg held, að 

hún muni ávallt brúka meira, en áætlað er, 

hversu mikið sem það verður, þangað til 

þingið segir nei. Nefndin viðurkennir bjer, 

að yfirskoðunarmennirnir hafi á rjettu að 

standa, þar sem þeir ráða frá fjárveitingu 

þessari, og segir, að það sje e i n d r e g i ð  álit 

sitt, að svo megi eigi fram fara, en svo 

dregur hún þá ályktun út úr þessu, 

að hún samþykki aukafjárveitinguna, og 

ræður frá því, að fallast á álit yfirskoð- 

unarmannanna. |>etta er ósamkvæmni 

bjá hinni heiðruðu nefnd, nema því að 

eins að nefndin vilji sýna hið ýtrasta þrek 

í tilslökunarsemi, og hina ýtrustu frækni í 

því að hopa á hæl jafnvel fyrir sínum eigin 

tillögum. |>að er satt, að margur biður 

um þennan styrk, svo mikið þyrfti að veita, 

ef öllum ætti að gjöra úrlausn, en ef þingið 

þvertekur fyrir að veita meira en hina á- 

kvörðuðu upphæð, þá hefur stjórnin afsökun, 

og getur borið alþingi við. Hinn hæstvirti 

landshöfðingi hefur gjört' alveg rjetta at- 

hugasemd um þær 1000 kr., sem komu 

til útgjalda á þessum lið. Svo nauðsynleg 

sem mörg af þessum fyrirtækjum voru, þá 

j  urðu mörg þeirra á hakanum, og þau munu 

i nú verða á bakanum aptur, þrátt fyrir 

I samkomulagið við fjárlaganefndina. Lands-
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böfðingi veitir fyrst þær 12000 kr. þeim, 

sem honum þóknast, og svo f r a m  y f i r  f j á r -  

v e i t i n g u n a  þeim, sem hann hefur gefið 

nefndinni ádrátt um að styrkja, alveg eins 

og hann hefur áður gjðrt á fjárhagstíma- 

bilinu 1878 og 1879. Nefndin gjörir sama 

samning við landshöfðingja nú og hún 

gjörði 1877, að fjenu átti að verja til vís- 

indalegra fyrirtækja, en allt fór út um 

þúfur þá. Hvaða líkindi befur nefndin til 

þess, að þau fyrirtæki, sem hún vill styrkja, 

fari eigi á sama veg og þá, og svo komi 

sama umframbrúkun 1883. pá kemur 

ferðastyrkurinn til sálmabókarnefndarinnar. 

pegar jeg gæti að í fjárlögunum, þá stakk 

stjórnin upp á, að veita 800 kr. til sálma- 

bókarnefndariunar, en fjárlaganefndin stryk- 

aði þær út. Nú sje jeg, að þessi nefnd 

hefur ætlað sálmabókarnefndinni 400 kr. í 

ferðastyrk, En nefud þessi var eigi kosin 

af stjórninni, og alþingi 1879 neitaði ó- 

beinlínis styrk til hennar. Fjárlaganefndin 

vísaði um þetta fje til biflíufjelagsins, sem 

stóð því næst, að það launaði henni ómak 

sitt. En nú ræður þessi reikninganefnd til 

þess, að veita þetta fje; landsstjórnin hafi 

haft fulla heimild til þess að veita það. 

En þessum orðum nefndarinnar mótmæli 

jeg fastlega. Um sjóleiðarbrjefin er enginn 

ágreiningur milli mín og nefndarinnar. En 

hvað versúruskránum viðvíkur, þá er jeg þar 

nefndinni einnig ósamþykkur, og vers- 

úruskrárnar eru heldur eigi fullkomlega 

endurskoðaðar, eins og sjá má af brjefi 

hins hæstvirta landshöfðingja, þar sem 

hann segir, að hann bafi eigi sjeð sjer 

fært að útvega þær skýrslur, sem nauðsyn- 

legar væru til þess að leiðrjetta hínar 

eldri versúrnskrár. En jeg álít, að meðan 

binn hæstvirti landshöfðingi eigi hefur full- 

komnar skýrslur tll þess að lagfæra eptir 

versúruskrárnar, þá er ofsnemmtað slá föstu 

versúrugjaldinu. f>að liggur heldur ekkert 

á. Jeg skal taka það til dæmis, að er jeg 

tek versúruskrána bjer í skjölunum, þá er 

ein þeirra, sem hinn bæstvirti landshöfðingi 

er í vafa um, nefnilega fyrir fram borgun

, fyrir kollectusjóð Eirichens tíOO og nokkr-

■ ar kr. Sömuleiðis er á 11. bls. lífsábyrgðar- 

I gjald |>orsteins Jónssonar. |>að er löngu 

i afgreitt, en vantar skýrslu um; en ef það

• væri eigi afgreitt enn, þá ætti að befja 

i málssókn út úr því. En jeg skil það, að 

i binn hæstvirti landshöfðingi hefur eigi haft 

skýrslur um þetta, og því eigi þorað að taka 

það burtu. Neðst á bls. 12 í tekjuliðnum 

I stendur «borguð laun> fyrir >óborguð laun>

, 1870—71 54 kr. 87 aurar. f>etta má eigi 

dragast lengur; annaðhvort á landssjóður 

þetta fje eða einhver annar, sem verður að 

leiða sig að því. það eru einnig nokkrar 

aðrar upphæðir, sem jeg eigi get verið að 

nefna, því jeg tók þessar upphæðir fram ein- 

ungis til þess að sýna, að of snemmt væri 

að gjöra fullnaðarályktun um þær. Keikning- 

arnir hverfa eigi, þótt þeir bíði þess, að glöggari 

skýrslur fáist. Jeg samgleðst hinni heiðruðu 

nefnd fyrir það, að hún fyiir tilstyrk hins 

hæstvirta landshöfðingja hefur fundið aptur 

hina margþráðu 20 aura. Viðvíkjandi þeim 

8000 kr., sem eru taldar útborgaðar 1878 

til ölmusa við lærða skólann, sje jeg, að 

nefndin þar hefur aðhyllzt skoðun endurskoð- 

unarmanna, og skal jeg taka það fram, að 

þótt jeg eigi efist um það, að hinn hæstvirti 

landshöfðingi geti sannað, að svo sje um 

þetta, sem hann segir, þá gátum við yfir- 

skoðunarmennirnir eigi látið oss nægja, að 

fá einungis að sjá skólareikningana, því það 

er ómögulegt að 2,050 kr. sjeu borgaðarsvo 

út úr jarðabókarsjóði, að þess sje eigi getið. 

Jeg ýmyada mjer, að á versúruskránni 1875 

muni finnast þær 2000 kr. sem goldnar 

voru til skólans um fram þær 8,000 kr., sem 

gjalda átti. Við heimtuðum að fá að sjá 

alla landsreikningana fyrir 1875, samkvæmt 

ályktan þingsins 1879, en það gat okkur eigi 

veitzt. Jeg skal nú eigi þreyta hina heiðr- 

uðu þingdeild lengur.

L a n d t h ö f ð i n g i : Út af því, sem hinn 

báttvirti þingmaður Borgfirðinga talaði um, 

að engar skýrslur eða rit væru komnar, sem 

stæðu í sambandi við fjárveiting Feilbergs, 

þá skal jeg geta þess, að jeg með síðustu
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póstferð hef fengið brjef frá stjórn hins kon- 

unglega danska I.andhvsholdningn*fhkab& og 

stendarþarí, að með þessu brjefi fylgi lOOexpl. 

af riti Feilborgs og riti Sveins Sveinssonar, 

en þennan bðggul bef jeg aldrei fengið. Mjer 

skyldi bafa verið ánægja að útbýta þessum 

rituro medal þingmanna, ef þau hefðu verið 

komin f>á sagði binn háttvirti þingmaður 

Borgfirðinga, að stjórnina hefði hingað til 

vantað festu gagnvart þeim, sem leita styrks, 

og skal jeg þá geta þess, að þó stjórnina 

hafi vantað festu, þá er bún búin að fá hana 

nú, eins og sjá má áfrumvarpi til fjárauka- 

laga fyrir 1880—81, og skal jeg láta mjer 

nægja i því efni að segja hinum háttvirta 

þingmanni, að í lok febrúar þ. á. var jeg 

búinn að ávísa 2995 kr., en síðan hef jeg 

haft 5 kr. til umráða, og hef þær enn þá, 

en hef neitað 10—20 mönnum, sem beðið 

hafa um styrk, og af því má sjá, áð jeg 

Imf fengið þessa festu. Hinum háttvirta 

þingmanni Borgfirðinga er vorkunn með 

styrkinn til sáimabókarnefndarinnar, og skal 

jpg eigi heldur tala um tillögur fjárlaga- 

nefndarinnar í hitt eð fyrra, sem gleymdust 

og aldrei komu til atkvæða á alþingi. í þeim 

var stungið upp á að veita eigi styrkinn á 

f|árlögnnum, en vísað á bitííufjelagið. Við- 

vikjandi versúruskránni skal jeg geta þess, 

að þótt jeg hafi leitazt við að taka til greina 

athugasemdir yfirskoðunarmannanna, þá hef- 

ur mjer eigi heppnazt það, sem skyldi, og 

skal jeg láta það alveg á valdi þingdeildar- 

innar, hvort hún vill aðhyllast tillögu hins 

háttvirta þingmanns Borgfirðinga eða nefnd- 

arinnar i þessu efni, en veiði versúruskráin 

ekki samþykkt af þinginu, þá virðist mjer, 

að það verði til þess, að gjöra þetta nnn 

verra, og gefa yfirskoðunarmönnunum ástæðu 

til athugasemda; en verði hún skoðuð sem 

undirstaða, þá er það á þingsins valdi, að 

hafa eptirlit með fjárgreiðslunni, og það á- 

lít jeg •practiskt*. Viðvíkjandi lifsábyrgð- 

argjaldi fyrir |>orstein Jónsson, þá skal jeg 

hugga hinn háttvirta þingmann Borgfirð- 

inga með því, að nú er það búið.

Tryggvi Gunnarsson: Jeg vil lýsa því

■ yfir, að jeg er mjög ánægðnr með nefndará- 

; litið. Mjer finnst landshöfðingi eiga viður- 

kenningn skilið fyrir umhyggju hans og 

samvizkusemi við brúkun á fje landsins. 

Jeg get ekki kallað þrekleysi eða að hopa á 

hæl, það sem nefndin hefur lagt til, eins og 

þingmaður Borgfirðingp sagði, heldur heppi- 

lega miðlun málanna; því jegálft hana ein- 

mitt mjög sanngjarna. |>ótt nefndin hefði 

barið í borðið og lagt til, að þingið neitaði 

að veita ýmsar fjárupphæðir, sem til álita 

geta komið, þá er jeg viss um, aðþað hefði ekki 

orðið affarasælla en sú stefna, sem nefndin 

hefur tekið. Nefndin hefur sagt, að henni 

líkaði ekki sumt sem bezt, en af þvi að

henni hefur líkað margt annað vel, þá hef-

ur hún ekki viljað halda málinu til streitu,

en aptur hefur hún látið þá skoðun sína í 

Ijósi, að sum atriði mættu ekki koma optar 

fyrir. f>essu hefur hinn hæstvirti landshöfð- 

ingi svarað og sagt, að nefndin hafi á rjettu 

að standa, og einnig lofað þvi, að slíkt 

skyldi ekki optar koma fyrir; það loforð

verð jeg að álíta fullnægjandi. Jeg get gef- 

ið nokkrar upplýsingar viðvíkjandi Qe því, 

sem veitt var banda Feilberg til að feiðast 

i Noregi, og álít jeg því vel _ varið. Jeg 

held, að fiestir hjer á landi álíti hentngra 

að læia í Noregi en í Danmörku. Hið kon- 

unglega landbústjórnarfjelag, sem stundum 

veitir styrk ungum íslendingum, fjekk Feil- 

berg til að fara til Noregs, til þess að 

kynna sjer skóla þar, og hvort hentugra 

væri, að það styrkti unga menn hjeðan til 

að læra í Noregi, eða Danmörku. Skýrsla 

hans var svo, að bann áleit miklu hentugra 

fyrir íslendinga, að læra í Noregi; verð jeg 

því að álíta skýrslu hans og ferð heppilega 

fyrir landið; en hvort maðurinn er danskur 

eða íslenzkur, álit jeg á sama megi standa, 

þegar ferðin var til gagns fyrir ísland. 

Viðvikjandi riti því, sem hinn háttvirti 

landsböfðingi gat um, þá get jeg fullvissað 

um, að það er engin skýrsla þar í um ferð 

Feilbergs. Jeg hef verið á fyrirlestrum hans 

næstliðinn vetur í Kaupmannahöfn; lýsti 

hann þar mörgu því, er hann sá í Noregi,

27*
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og til gagns mátti verða fyrir ísland; hvatti i 

hann þar mjög til, að Islendingar væru! 

styrklir tii að læra á Stend í Noregi. Jeg i 

vil því ráða til að satnþykkja uppástungur j 

nefndarinnar, og veittar sjeu áminnztar 500 

kr. Yfir höfud er jeg nefndinni samþykkur 

nema í tveim atriðum, þar sem nægar upp- 

lýsingar hafa komið um, að breytingar væru 

nauðsynlegar. Jeg verð og að vera með 

breytingaratkvæði við 6. lölulið með ívilnun 

um endurborgun á lánum Borgfirðinga út 

af fjárkláðanum, því jcg verð að álíta, að 

þeir hafi orðið mjög hart leiknir í því 

máli.

F r n m s i i g u m n ð u r : Hinn háttvirti 1.

þingmaður Suður-Múlasýslu hefur svarað 

þingmanni Borgfirðinga viðvíkjandi fjárveit- 

ingunni til i n s p e c l o r s  Feilbergs. Jeg skal 

fúslega játa það, að nefndin hafði eigi fyrir 

sjer skýrslur um ferð bans eða árangurinn 

af henni, enda má segja líkt um margt 

annað, sem fje er veitt til; en mjer var 

persónulega kunnugt þetta mál, og jeg fyrir 

mitt leyti áleit því fje vel varið, og að það 

mundi koma landinu til sannarlegs gagns. 

Skoðanir Feilbergs á búnaði vorum eru 

þess háttar, að jeg veit, að ráð hans munu 

verða góð og gagnleg fyrir landið. Um 

kostnaðinn til að lialda próf í íslenzku í 

Kaupmannahöfn er hinn háttvirti þingmað- 

ur Borgfirðinga nefndinni samdóma í aðal- 

efninu. Annars er það eigi í mörgu, sem 

hann skilur á við nefndina, þótt ræða hans 

væri löng. Helzt er það, að hann leggur 

mismunandi áherzlu á ýms atriði. Nefndin 

viðurkennir það með yfirskoðunarmönnunum, 

að það sje óeðlilegt. að kostnaður þessi sje 

greiddur af íslands fje, en vildi þó að eins í 

þetta sinn eigi halda fram tillögum þeirra, 

í því trausti, að það eptii orðum landshöfð- 

ingjans kæmi eigi optar fyrir, að þess kon- 

ar kostnaður sje greiddur af landssjóðnum.

Viðvíkjandi 6. almennu tiilögu brá binn 

háttvirti þingmaður Borgfirðinga einum eða 

tveimur nefndarmönnum um ósamkvæmni, 

þar sem þeir hefðu skrifað undir brevtingu 

hans, að endurborga þetta fjárkláðalán á

28 árum. En þetta er eigi nein mótsögn,

því að þótt í tillögunni sje farið fram á að

endurborga lánið tafarlaust, þá þarf eigi 

endilega að gjöra það í peningum, lu»ld- 

ur má borga það með skuldabrjefi, sem 

hljóðar upp á svo eða svo margra ára end- 

urborgun, t. a. m. 28 ár. Aðalatriðið er, 

að lánið standi eigi lengur sem skyndilán, 

er landssjóðurinn enga vexti fái af. Viðvíkj- 

andi 7. tillögu út af 30. athugagrein um 

vitann á Reykjanesi, þá hefur nefndin tekið 

það fram, að umframgreiðsla þessi hefur or- 

sakazt af ónákvætnum skýrslum frá vita- 

manninum í hitt eð fyria, og þar sem þing- 

ið 1879 eigi hefur eiginlega bundið sig við 

hina áætluðu 300 kr. upphæð, heldur veitt 

þessar 294 kr. 57 a. til þess saman við aðr- 

ar upphæðir að setja einhverja heillega tölu- 

upphæð, þá lýsir sjer f því, að þingið mun 

hafa gengið að því vísu, að áætlun-

in væri eigi nákvæm. Hvað vegabót 

þá svertir, er liann talar um, kemur 

það ekki þessu viíi, heldur yfirstand- 

andi fjáihagstimabili. Að nefndin liefur 

eigi baft á móti þeim 19 kr. 35 a., sem

þess ulan hefur verið vaiið lil vitans, kem- 

ur sumpai t til af því, að landshöfðinginn 

skoðar svo, sem það fje sje heimilaö ineð 

lögum 12. apríl 1878, og getur verid, að 

það sje á rökum byggt, og sumpart á- 

leit nefndin, að upphæð þessi væri svo 

lítil, að eigi svaraði því. að gjöra rekstur 

út úr henni. J>ví getur sem sje enginn með 

rjettu neitað, að það er mikill munur, 

hvort ágieiningsupphæðirnar eru háar eða 

lágar, hvort það fje er mikið eða lít- 

ið, sem brúkað er um fram það, sem 

þingið hefur ætlazt lil að þyrfti, og þegai 

umframgreiðslan, eins og hjer á sjer slað, 

nemur eigi einu sinni Viuoo af uppbæðinni. 

er siður ástæða til að ætla, að fjenu liali 

verið varið öðruvísi, en þingið ætlaðist til. 

þetta hefur talsveiða þýðingu. Viðvikjandi 

35. athugagrein, um gjaldliðinn til vísinda- 

legra og verklegra fyrirtækja, er það .engin 

ósainkvæmni hjá nefndinni, þótt hún segi. 

að það sje eindregið álit sitt, að landstjórnin
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megi ekhi á slíknm gjaldliðum fara fram 

yfir upphæð þá, sem lögin ákveða, nema 

sjerstakar orsakir gjöri það öldungis nauð- 

synlogt, en á hinn bóginn lcggur það til, 

að gefið sje eptir í þetta sinn, þegar það 

í fyrsta sinn kemur fyrir. |>að hefur held- 

ur eigi litla þýðingu, að hinn hæstvirti 

landshufðingi segist sjálfur vera samdóma 

nefndinni um þetta, og skyldi það optar 

koma fyrir, þá er auðv«lt fyrir þingið að 

taka í strenginn, þá er það vill, og þótt 

það í þetta sinn veiti þetta fje, þá getur 

það gefið stjórninni bending um, að það 

gjöri það ef til vill eigi framar. Að því 

er snertir þessar 400 kr. til ferðastyrks 

handa endurskoðunarmönnum sálmabókar- 

innar. þá beld jeg, að það sje misskilning- 

nr hjá hinum háttvirta þingmanni Borg- 

firðinga, að alþingi 1879 hafi neitað, að 

greiða þetta fje, því að þótt það eða uefndin 

í fjárlögunum þá vildi eigi taka það upp á

10. gr. stafl. C., þá var eigi þar með sagt, 

að þingið neitaði með öllu, að iandstjórnin 

mætti veita þessar 400 kr., og að það væri 

nokkur úrskurður um, að eigi mætti veita 

þær. í>ótt endurskoðun sálmabókarinnar 

megi skoðast sem prívatfyriitæki, þá getur 

það beidur eigi verið til fyrirstöðu, því að 

landssjóður hefur opt veitt styrk til prívat- 

fyrirtækja. Hvað versúruskrána snertir, 

þótti nefndinni rjettara, að slá fastri ein- 

hverri niðurstöðu, sem hægt væri að byggja 

á, og breytingar þær, sem kynnu að fram 

koma á þeim, ættu þá að leggjast undir 

lög og dóm, að svo miklu leyti sem þær 

væru nokkrum vafa undirorpnar. Hinn 

bæstvirti landsböfðingi hefur gefið ýmsar 

upplýsingar um ýms þau einstök atriði, sem 

hinn háttviili þingmaður Borgfirðinga tók 

fram viðvíkjandi því, að versúruskráin væri 

enn svo ófullkomin, að eigi yrði á henni

bvggt.
G r í m u r  T h o m s e n :  Hinn háttvirti

framsögumaður segir, að nefndin hafi þessa 

tilhliðrunarsemi af því, aö hún treysti því, 

að þetta komi eigi fyrir optar, og enn 

fremur, að landshöfðinginn sje samþykkur

og hafi fallizt á þetta. Jeg vil benda hinni 

heiðruðu nefnd á það, að þetta er eigi í 

fyrsta sinn, að hinn hæstvirti landshöfðingi 

lofitr fögru. Jeg man svo Iangt, að á þingi 

1879, þegar kvartað var um umframgreiðsl- 

ur, og hann játaði þær sjálfur, lofaði hann, 

að slíkt skyldi eigi optar koma fyrir. f>að 

var, ef mig minnir rjett, ferðastyrkur til 

sonar eða sona sjera Halldórs á Hofi til 

að leita sjer lækninga við augnveiki, þá 

lofaði hinn hæstvirti landshöfðingi, að það 

skyldi eigi koma optar fyrir. Jeg hef eigi 

mikið traust á ioforðum umboðsvaldsins við- 

víkjandi Qárveitingurn, því að vjer sjáum, 

þótt fjárhagstímabilið sje stutt, þá eru 

stærri eða minni umframgreiðslur á nær 

því hverjum gjaldlið. f>að er líka allra-sízt, 

að loforðin nægi, þegar skilyrðin eru orðuð 

svo, að landstjórnin megi eigi fara npp 

yfir fjárupphæð þá, sem lögin ákveða, 

n e m a  e i n h v e r j n r  ö l d u n g i s  s j e r s t a k l e g n r  n -  

s t œ ð u r  g j ö r i  p n ð  n a u ð s y n h . g t .  En hver 

sker nú úr, hvort einhver Ijárbrúkun er 

nauðsynleg eða eigi? Ekki gjörir þingið 

það, ekki nefndin, þegar þingið, þegar 

nefndin fær ekkert að vita, fyr en allt hef- 

ur verið greitt af hendi. Jeg verð því enn 

að halda því fram, að það er rjett, að 

setja viss takmörk, vissa fjárupphæð, sein 

eigi má ganga fram yfir. Vjer verðurn að 

gæta þess, að það er eigi vorl eigið fje, 

heldur fje landsins, sem vjer hjer ráðum 

yfir. Jeg minnist þess, að hafa opt sjeð 

skattgreiðendur á manntalsþingum eiga erf- 

itt með, að lúka gjöld sín. J>ótt hinn hátt- 

virti 1. þingmaður Suður-Múlasýslu segi, 

að vjer eigum ekki að vera smámunasamir, 

þá á það við vort eigið fje, en með lands- 

ins Qe, leyfi jeg mjer að segja, eigum vjer 

að vera smámunasamir.

f>arsem hinn háttvirti framsögumaður tal- 

ar nm ferðastyrkinntilsálmabókarnefndarinn- 

ar, þá er það auðheyrt, að bann hefnr eigi 

verið á þingi fyr. 1879 kom bænarskrá 

til Qárlaganefndarinnar, og vísaði hún henni 

til bifiíufjeiagsins, og þegar Qárlögin komu 

inn á þing, tók hvorki landshöföinginn nje
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nokkur þingmaður sjer breytingaratkvæði í 

þá átt, að það skyldi greiðast af opinberu 

fje, og þannig hefur þingið þegjandi fallizt 

á þá tillögu þeirrar fjárlaganefndar; og það, 

sem þingið eigi vili veita á 10. gr. tölul.

C., vill það beldur eigi veita á öðrum 

gjaldliðum.

Hinn háttvirti framsögumaður sagði, 

að nefndin hefði viljað bvggja versúrurnar 

á fastri undirstöðu; en vill hann þá eigi 

heldur byggja á þeirri undirstöðu. sem rjett 

er, en hinni, sem röng er? En nú gat 

hinn hæstvirti landshöfðingi um 2 mis- 

munandi undirstöður, og hvers vegna vill 

þá hinn háttvirti framsögumaður byggja á 

undirstöðu, áður en bann veit;, hvort sú 

undirstaða er rjett.

Hin háttvirla nefnd hefur í nefndar- 

áliti sínu farið mjög kurteiíum orðum um 

yfirskoðunarmennina; en mjer dettur nú í 

hug, er sonur nokkur fjekk brjef frá föður 

sínum, og sagðist hafa fengið mjög vin- 

samlegt brjef, en enga peninga. Nefndin 

cr óspör á kurteisi við yfirskoðunarmennina, 

en fer lítið eptir tillögum þeirra. Jeg get 

ekki sjeð, lil hvers þingið velur yfirskoð- 

unarmenn, og tekur þó ekki tillögur þeirra 

til greina, jafnvel þar sem það verður að 

játa, að lillögur þeirra sjeu á g ó ð u m  r ö k u m  

b y g g ð a r .  Mjer finnst sú meðferð eigi vera 

hugsunarrjett.

Siðan var gengið til atkvæða, og fjellu 

þau þannig:

1. almenna tillaga nefndarinnar samþykkt 

í einu hljóði.

2. almenna tillaga nefndariniiar samþykkt 

með 20 atkvæðum.

3. almenna tillaga nefndarinnar samþykkt 

með 21 atkvæði.

4. almenna ullaga nefndarinnar samþykkt 

með 18 atkvæðum.

5. almenna tillaga nefndarinnar samþykkt 

með 21 atkvæði.

6. almenna tillaga nefndarinnar samþykkt 

með 11 atkvæðum gpgn 7.

7. almenna tillaga nefndarinnar samþykkt 

með 18 atkvæðum.

8. almenna tillaga nefndarinnar samþykkt 

með 21 atkvæði.

9. almenna tillaga nefndarinnar samþykkt 

með 19 atkvæðum.

10. almenna tillaga nefndarinnar samþykkt 

með 21 atkvæði. 

í frumvarpi til laga um samþykkt á 

reikningnum yfir tekjur og útgjöld ís- 

lands á árunum 1878 og 79 var

1.— 13. tekjul. samþykktir óbreyttir

í einu hljóði.

Breytingaratkvæði nefndarinnar við 14.

tetgulið samþykkt í einu hljóði.

14. tekjuliður frumvarpsins þar með fallinn.

15. tekjuliður frumvarpsins samþykktur í 

einu hljóði.

Breytingaratkvæði við 16. tekjulið tekið 

aptur.

16.—24. tekjuliðir frumvarpsins óbreyttir

samþykktir í einu hljóði.

1., 2. og 3. gjaldliður A. samþykktir i einu,

hljóði.

Breytingaratkvæði nefndarinnar við 3. gjald- 

lið B. samþykkt í einu hljóði.

3. gjaldliður B. frumvarpsins þar með fallinn.

3. gjaldliður C. frumvarpsins samþykktur í 

einu hljóði.

4., 5. og 6. gjaldliður A. samþykktir ó-

breyttir í einu hljóði.

Breytingaratkvæði nefndarinnar við 6. gjald- 

lið B. samþykkt með 19 atkvæðum.

6. gjaldliður B. í frumvarpinu þar með 

fallinn.

6. gjaldliður C. frumvarpsins óbreyttur sam-

þykkiur með 20 atkvæðum.

7. og 8. gjaldliður frumvarpsins samþykktir

með 20 atkvæðum.

Breytingaratkvæði nefndarinnar við 9. gjald- 

lið samþykkt með 14 atkvæðum.

9. gjaldliður frumvarpsins þar með fallinn.

10. gjaldliður frumvarpsins samþykktur með 

20 atkvæðum.

Breytingaratkvæði nefndarinnar við 11. 

gjaldlið samþykktur með 19 atkvæðum.
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11. gjaldliðnr frumvarpsins þar með fallinn.

8. brevtingaratkvæði nefndarinnar:

Fyrri málsgrein samþykkt meö 20 at- 

kvæðum.

Síðari málsgrein samþykkt með 17 al- 

kvæðum.

Viðbót aptan við frumvarpið samþykkt með 

19 atkvæðum.

9. breytingaratkvæði nefndarinnar samþykkt

með 20 atkvæðum.

Frumvarpinu þvi næst vísað til 3. umræðu 

í einu hljóði.

f>BIÐJA UMKÆÐA í NEÐKI DEILD, 

á 59. fundi, 22. dag ágústm. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við aðra umræðu í ueðri deild, sjá 1, 494 

-495.

B r e y t i n g a r t i l l ö g u r  

við frumvarp til Iaga um samþykkt á lands- 

reikningnum 1878 og 1879, eins og það var 

samþykkt við 2. umræðu.

Frá Iandshöfðingja.

1. við II. 9.: í staðinn fyrir: «7429kr. 6a.» 

komi: «7509 kr. 6 a.»

2. við 11. 11.: í staðinn fyrir: «116303 kr. 

72 a.« koini: «116223 kr. 2 a->

3. við athugasemdina: orðin: «og 70 pd. af 

smjöri • falli burt.

Vi ðau  k a t i l l a g a  

við tillögur uefndarinnar í reikningsmálinu 

og breytingartillaga við 8. og 9. lið gjalda- 

megin í reikningsfrumvarpinu. 

Upphæðin til vísindalegra og verklegra 

fyrirtækja (8. liður gjaldamegin í reikn ings- 

frumvarpinu) færist niður um 500 kr. (kostn- 

aðinn við ferð inspektor Feilbergs um Nor- 

eg) og upphæðin til óvissra útgjalda, (9. lið- 

ur gjaldamegin í reikningsfrumvarpinu) fær- 

ist niður um 100 kr. (kostnaðinn við próf 

í íslenzku við háskólann í Kaupmannahöfn). 

Grímur Thomsen. Jón Ólafsson. 

forvarður Kjerulf. Benidikt Sveinsson.

Friðrik Stefánsson. Egilsson.

Ólafur Pálsson. f>orlákur Guðmundsson.

F r a t m ö g u m n ð u r  (B i r i k u r  B r i e t n )  : |>að 

hafa komið fram breytingartillögur við frum- 

varp þetta bæði frá hinum hæstvirta lands- 

höfðingja, og frá 8 þingraönntim. Breytingar- 

tillögur hins hæstvirta laudshöfðingja eru

2. Önnur er sú, að gjaldaraegin sje 9. liður 

til óvissra útgjalda færður upp um 80 kr. 

fyrir sjóleiðarbrjef. f>ar hefur nefndin verið 

samdómahinum háttvirtu yfirskoðuuarmönn- 

um, að þetta heyrði eigi til þeirra sjerstöku 

málefna, sem landsjóður á að kosta, heldur 

kæmi það við yfirstjórninni í Kanpmanna- 

böfn. Hin breytiugartillaga hins bæstvirta 

landshöfðingja er, auk þess að afgangurinn 

verði færður niður um þessar 80 kr., að þar 

sem tilgreindar eru útistandandi eptirstöðvar 

af tekjum landssjóðs, þai skuli fellt aptan af 70 

pd af smjöri, enda sýnist viðfelldnara að eptir- 

stöðvarnar sjeu allar taldar í krónum, ogþví 

vill nefndin fallast á það. f>á koma nú 

breytingartillögur hinna 8 heiðruðu þing- 

mannii um, að uppbæðio til visindalegra og 

verklegra fyrirtækja verði færð niður um 500 

kr., sem sje um styrk þann, er inspektor 

Feilberg var veittur lil þess að ferðast i 

Noregi. Athugasemdin við þessa grein í 

aukafjárlögunum minuist á það, að umfram- 

greiðsla sú, sem orðið befur á þessum gjald- 

lið, hafi öll verið á fje þvi, sem landshöfð- 

inginn hefur haft til umráda, og með því 

aö ekkert breytingaratkvæði hefur verið gjört 

við fjáraukalðgin, þá skilst mjer svo, að 

meining uppástungumannanna sje, að hafa 

eigi á móti umframgreiðslunni útaf fyrir sig, 

og þess vegnaá breytiugartillagan að eins við 

lögin um samþykkt á landsreikningunum; 

og svoer og um þessar 100 kr. til íslenzka 

prófsins við háskólann, því þar er eigi um 

umframgreiðslu að ræða. Nefndin er að því 

leyti endurskoðunarmönnunum og uppástung- 

umönnunum samdóma, að hún vill eigi yfir 

höfuð, að veittur sje slíkur styrkur, sem þessi 

er. f>egar manni er veittur styrkur til sð 

ferðast í öðru landi, þá má venjulega skoð  ̂

svo að það sje Qárveiting handa manninum 

sjálfum til þess að auka hans eigin þekkingu, 

og sem getur orðið hans eigin landi að gagni;



en þessi ferð Feilbergs var eiumitt til þess, 

að bann gæti aflað sjer rjettrar þekkingar á 

því, bvernig bentugast væri að verja fje því, 

sem bið konunglega danska búnaðarfjelag 

ætlaði að styrkja ísland með, og því, bvernig 

íslenzkir menn gætu aflað sjer þeirrar kunn- 

áttu í búnaði, sem ætti við á íslandi; þess 

vegna fór hann til Noregs, og meiri hluti 

nefndarinnar þóttist sannfærður um, að ferð 

hans liefði haft þann árangur, sem yrði ís- 

landi til gagns. par sem hjer er eigi um 

umframgreiðslu að ræða, beldur um það, hvort 

brúkun á landsins fje, sem áður var veitt, 

geti samrýmzt þeim tilgangi, er það var veitt 

í, þá þyi fti að sýna fram á, að þegar stjórnin 

veitti Qeð, þá bafi bún eigi getað búizt við, 

að þetta mundi verða til gagns. Nefndin 

var á því, að þar sem ferðin vargjörð bein- 

línis í þeim tilgangi að verða íslandi til 

gagns, þá verði stjórnin eigi kölluð til ábyrgð- 

ar fyrir þetta atriði. Viðvíkjandi fjenu til 

prófsins við háskólann var skoðun nefndar- 

manna lík skoðun uppástungumanna, að þeir 

vildu eigi, að slíkur kostnaður kæmi fyrir 

eptirleiðis, og það gladdi mig því, að hinn 

hæstvirti landshöfðingi var á sama máli, að 

þessi fjárgreiðsla ætti eigi framar að eiga sjer 

stað. En á hinn bóginn hafði stjórnin nokkra 

ástæðu til þessarar fjárveitingar í þetta sinn, 

að því leyti sem hún auk venjunnar byggist 

á ástæðunum fyrir konungsúrskurði 27. mai 

1857, því þótt svo sje máli varið, eins og hinn 

háttvirti þingmaður Borgfirðinga tók fram, að 

þá átti ísiand engan sjerstakan sjóð til óvissra 

útgjalda, var þó sjerstaklega ætlað fje til 

íslands óvissu útgjalda, og þegar fjárhagur 

íslands siðan var greindur frá Danmörku, var 

eigi talað um annað, en að sömu gjöld skyldu 

hvíla á því, sem áður; þessvegna þótti nefnd- 

inni sem stjórnin hefði haft nokkra ástæðu 

fyrir sjer í þetta sinn. Hinn báttvirti þing- 

maður Borgfirðinga sagði við 2. umræðu 

þessa máls, að það hefði verið látið í ljósi á 

þingi 1879, að slík gjöld mundu eigi koma 

fyrir optar, en þess ber að gæta, að stjórn- 

in gat eigi 1878 tekið tillit til þess, sem 

talað var á alþingi 1879, svo að af þessu

er eigi ástæða til þess að halda, að ósk 

þingsins í þessu efni verði eigi tekin til 

greina eptirleiðis.

I . a n d s k ö f ð i n g i :  Jeg hef leyft mjer að

bera undir atkvæðagreiðslu hinnar heiðruðu 

deildar breytingartillögur mínar við út- 

gjaldabálkinn tölul. 9. viðvíkjandi 80 kr. 

þeim, sem á árinu 1879 bafa verið borgað- 

ar fyrir eyðublöð undir sjóleiðarbrjef, og 

sem hin háttvirta nefnd hefur stungið upp 

á að endurborga skuli landssjóðnum, og 

hefur hin háttvirta deild við 2. umræðu 

samþykkt tillögu nefndarinnar. Að vísu 

ræðir hjer eigi um mikla upphæð, og ef til 

vill kynni að vera vafi um það, hvort 

þessi útgjöld eigi að greiða með skrifstofu- 

kostnaði stjórnardeildarinnar í Kaupmanna- 

böfn, er borgast úr ríkissjóði, en á hinn 

bóginn hefur þessi kostnaður frá því að 

lög 15. apr. 1854 öðluðust gildi, ávallt 

verið greiddur á gjaldlið þeim, er hjer ræðir 

um, sem sje með óvissum gjöldum íslands, 

og mjer virðist engin ástæða vera til, að 

breyta út af þessu, þegar nú í síðasta skipti, 

eptir að búið er að af nema lestagjaldið, 

þessi kostnaður hefur verið borgaður sam- 

kvæmt því. sem föst venja hefur verið fyrir, 

á 16. gr. fjárlaganna. Öðru máli væri að 

gegna, ef kostnaðurinn kynni að koma upp 

á aptur, þá skyldi jeg hafa mælt með því, 

að leitað yrði úrskurðar ráðgjafans um það, 

hvort ekki mætti telja þennan kostnað með 

skrifstofukostnaði stjórnardeildarinnar, en 

mjer virðist vafasamt, hvort hann rjettilega 

sje talinn með honum, þar sem bjer ræðir 

eigi um venjuleg eyðublöð, heldur um sjer- 

stakleg eyðublöð, er útbýtt var sumpart 

milli hlutaðeigandi embættismanna hjer á 

landi, sumparl milli verzlunarfulltrúa 

( C o n s u l a r - A g e n l e r )  í útlöndum, sem falið 

var á hendur, að selja þessi sjóleiðarbrjef 

fyrir landssjóðsins reikning. Að því sem 

mjer er kunnugt. verður kostoaðurinn til 

þvílíkrá eyðublaða eigi venjulega skoðaður 

sem skrifstofukostnaður, heldur verður bann 

borgaður sjer í lagi á þeim tekjulið, sem 

hann á við, og þetta virðist mjer alveg
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eðlilegt, og sjer í lagi, þegar ræðir um eyðu- 

blöð, sem verða seld fyrir reikning lands- 

sjóðsins, og á fjárbagstímabili því, sem hjer 

ræðir um, bafa gefið landssjóðnum 101354 

kr. 67 a. tekjur. J>ingið vildi i hitt eð 

fyrra eigi halda þessu atriði til streitu í 

þeirri von, að það mundi eigi optar koma 

fyrir, og hafði jeg sjálfur þá von, af því 

að jeg vissi ekki, að búið var að prenta ný 

eyftublöð, þau er hjer ræðir um; og mjer 

virðist þess vegna, að þingið eigi að halda 

þessari stefnu, þegar sama spurning liggur 

fyrir til úrgreiðslu, og ekki er annar munur 

á málnœ en sá, að í hitt eð fyrra byggði 

þingið á voninni, en nú á þingið það víst, 

að þessi útgjöldgeta eigi optar komið fyrir; 

en jeg vona, að hinir háttvirtu þingmenn 

sjeu mjer samdóma um það, að ekki sje 

nein ástæða til að svo stöddu að halda 

þessu máli til streitu.

f>ar sem jeg hef leyft mjer að leggja 

það til, að orðin 70 pnd. af smjöri falli 

burt, er það komið bæði af því, að mjer 

virðist þetta smjör eigi eiga vel við í lands- 

reikningunum, og svo af hinu, að smjör 

þetta var sjálfsagt óborgað af hlutaðeigandi 

leignliða, en að mínu áliti ber á landsreikn- 

ingunum að eins að telja þær tekjnr, sem 

borgaðar eru til gjaldheimtumanna, en ekki 

þær, sem eptirstöðvar eru hjá hlutaðeigandi 

gjaldendum; enda eru fleiri eptirstöðvar, 

auk hinna umgetnu 70 pd. af smjöri, sem 

leiguliðarnir ekki hafa greitt á reiknings- 

árinu, en sem gjaldheimtumaðurinn á að 

standa skil á í næsta reikningi sínum, og 

skal jeg í þessu tilliti visa til fylgiskjals

14 í landsreikningnum 1879, bls. 145, 

og má af því sjá, að hjá leiguliðunum i 

Arnarstapaumboði voru eptirstöðvarnar við 

lok reikningsársins 78 vættir o g ll  fiskar í 

landskuldum, 30 kr. 70 a. f peningum og 

812'/« pd. af smjöri. f>essum eptirstöðvum 

ber því að bæta við, ef halda skal þessum 

70 pd. af smjöri. En að minu áliti á bet- 

ur við, að sleppa þeim báðum, af því þær 

koina ekki til reiknings fyr, en hlutaðeig-

andi gjaldheimtumaður gjörir landssjóðnum 

skil fyrir þeim.

G r í m u r  T h o m s e n :  f>að er rjett, sem

hinn háttvirti framsögumaður sagði, að 

þessar 600 kr. snerta eigi ijáraukalögin 

1878 og 79, því að þær eru greiddar af 

þeim fjárhelming, sem ráðgjafinn hefur 

umráð yfir, en eigi af þeim hluta, sem 

landshöfðingi ræður. Jeg skal leyfa mjer 

að taka eitt atriði fram um ritling þann, 

sem hinn hæstvirti landshöfðingi gat um að 

sjer hefði sendur verið, en eigi væri kom- 

inn. Hinn hæstvirti landshöfðingi fer þess- 

um orðum um ferð I n x p e c t o r s  Feilbergs og 

fjárstyrk þann, sem honum var veittur, fer 

þessum orðum, segijeg, í svari sínu upp á 

athugasemdir yfirskoðunarmannanna: »Land-

• búnaðarfjelagið áleit nú nauðsynlegt, til 

•þess að geta haft sem mest gagn af ráðum

• Feilbergs í þessu efni, að hann ferðaðist

• um nokkurn hluta Noregs, til þess að

• kynna sjer, hvernig menn þar, sem búa

• við líkt loptslag og landshætti og hjer gjör- 

«ist, leitast við að efla landbúnað, og ferð

• hans til Noregs var þess vegna í raun-

inni gjörð f íslands þarfir*. Jeg rengi 

það ekki, að þetta hafi verið sannfæring 

landshöfðingjans, en ef ritlingur þessi er 

skoðaður, sem heitir: «I n s p e c t o r  P .  F e i l -

b e r g : f í e m œ r k n i n g e r  o m  J o r d b u n d  o g

K l i m a  p a a  I s l a n d .  K j ö b e n h .  1 8 8 1 •, þá er 

hvergi í þessum ritlingi' tekið tillit til 

landshags i Noregi, heldur ræðir hann um 

samanburð á jarðvegi íslands og i Dan- 

mörku, og getur því eigi með nokkru móti 

verið ávöxtur Noregsferðar hans. En jeg 

sje af bæklingi þessum, að Feilberg hefur 

samið stærri skýrslur og sent búnaðarfje- 

laginu, en sem hvorki stjórnin nje alþingi 

hefur sjeð, því að þær eru ekki prentaðar. 

f>essi bók hjálpar oss eigi til að kynna oss, 

hvernig vjer eigum að haga landbúnaði 

vorum, heldur segir að eins, hver munur 

sje á jarðvegi hjer og í Danmörku. Bækl- 

ingurinn kann að vera góður, en jeg sje 

eigi neina ástæðu til, að landssjóður beri
I

28
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kostnað af þeirri ferð. sem enginn ávöxtur 

af liggur fyrir. f>essi bæklingur minnist 

ekki einu orði á Noreg. Jeg vil enn bæta 

við, að þetta landbúnaðarfjelag ytra befur 

undir hendi sjóð, «Conferentsraad Hansens 

Legat», sem meðfram á að verja til búnað- 

arlegra fyrirtækja, sem gjörð eru í íslands 

þarfir, og því er enn minni ástæða til, að

seilast i landssjóðinn eptir þessum 500 kr.

|>etta landbúnaðarfjelag hefur ekki hingað 

til látið mikið til sín taka í eflingu búnað- 

ar á íslandi. Hið helzta, sem það hefur 

veitt fje til, eru • p r œ m i w ,  svo sem silf- 

urbikarar. og eru þess konar Qárútlát eigi 

mjög stórvægileg.

Að þvi er snertir þær 100 kr. íyrir 

próf í íslenzku við háskólann, segir nefndin, 

að svo sje ráð fyrir gjört í ástæðum þeim, 

sem konungsúrskurður 27. maí 1857 er 

byggður á, að kostnaðurinn við islenzku- 

prófið sje greiddur af því fje, sem ætlað er 

óvissra útgjalda íslands. En þar af þarf

eigi að fljóta, að þessi kostnaður eigi að

greiðast af landssjóðnum, því konungsúr- 

skurðurinn var gefinn út, áður en aðgreind- 

ur var Qárhagur íslands og Danmerkur. 

Enda talar tjeður konungsúrskurður sjálfur 

hvergi um, að þetta Ije eigi að greiðast af 

fje því, sem lagt var til óvissra úlgjalda 

Islands. Svo er tiltekið, að þetta próf 

haldi annaðhvort kennarinn við háskólann 

eða þá kennarinn bjer við latínuskólann í 

íslenzku, og fyrir því virðist það eðlilegt, 

að þegar háskólakennari heldur þetta próf, 

fái hann sína borgun þar úr ríkissjóði, eu 

þegar íslenzkukennarinn hjer heldur þetta 

próf, fái hann borgun tyrir það af lands- 

sjóðnum hjer. J>að getur ekki verið rjett, 

að landssjóður borgi kennara við háskólann 

verk þessi, þar sem hann er launaður af 

ríkissjóði. pað virðist því alls eigi vera 

rjett af þinginu, að viðurkenna þessa fjár- 

veiting og samþykkja hana. En aptur á 

móti er jeg samdóma binum hædtvirta 

landshöfðingja um þessar 80 kr. fyrir sjó- 

leiðarbijefin; það er gjald, sem aldrei get- 

ur optar fyrir komið, því að nú er lesta-

gjaldið af tekið, og um þessár 80 kr. vil 

jeg slaka til. En um þær 600 kr. er öðru 

máli að gegna. íslenzkupróf við háskólann 

helzt framvegis við, og framvegis má búast 

við, að veitt verði útlendum manni ije til 

að ferðast, og að landssjóður fái að gefa út 

ferðabók hans; það getur komið fyrir ár 

eptir ár, ef það er nú samþykkt á þingi. 

Jeg er eigi hræddur við útgjöld, sem að 

eins koma einu sinni fyrir, en jeg vil fara 

varlega, þar sem um þau gjöld er að ræða, 

sem árlega geta fyrir komið, og með því 

einu sinni að samþykkja þess konar út- 

gjöld, ef ónauðsynleg og ógagnleg eru, fá- 

um vjer sjálfir stjórninni vor eigin vopn 

til að vega oss með. þetta eru þær ástæð- 

ur, sem vjer uppástungumenn höfum fyrir 

breytingartillögum vorum.

F r a m s ö g u m a ð u r :  Mjer virðist þiagmaður 

Borgfirðinga ekki gjöra tilhlýðilegan mun á 

þvi, hvað hann álitur sje æskilegast að hafa 

sem reglu framvegis, og svo því, hver á- 

stæða kynni að vera til þess, að neita veit- 

ingunni í þetta eina skipti. þingmaðurinn 

tók þaö fram, sem ástæðu móti því, að 

veita fjeð, að allar skýrslur vantaði um þann 

hagnað eða not, sem Island hafi haft eða 

geti haft af ferð Feilbergs, en má ekki 

koma með þessa ástæðu móti flestum öðrum 

þess konar Qárveitingum. |>ar að auki er 

það kunnugt, að Feilberg hefur haft góð 

áhrif í þá átt, að íslenzkir ungir námsmenn 

hafa verið styrktir erlendis, og einnig gefið 

bendingar um það, hvað bezt gegndi að þeir 

næmu. Jeg skat ekki bera móti því, sem 

þingmaður Borgfirðinga sagði, að það gæti 

verið eðlilegt, að rikissjóðurinn framvegis 

borgaði kostnað við próf í íslenzku, þegar 

það fer fram í KaupmaDnahöfn, ef hlutað- 

eigendur borga hann eigi sjálfir, og mætti 

þá taka fram, að það skyldi vera regla, sem 

gilti eptiileiðis, en nefndin hefur í tillögum 

sínum í þetta sinn byggt á fornri venju, og 

þar að auki ástæðum fyrir konungsúrskurð- 

inum 1857, þegar hann kom út

L a n d s h ö f ð i n g i : Eptir að hinn hátt-

virti þingmaður Borgfirðinga nú hefur mælt
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roeð breytingartillögu sinni og 7 annara 

háttvirtra þingmanna við 8.og9. lið gjalda- 

rnegin, skal jeg fara fáeinum orðum um 

þessar breytingartillögur. Baði þessi spurs- 

mál hafa verið rædd svo ýtarlega við 2. uni- 

ræðu frumvarpsins, að þau hljóta að vera 

hinum háttvirtu þingmönnum nægilega ljós.

Við 8. lið frumvarpsins, að því er snert- 

ir kostnaðinn við ferö I m p e c t o n  Feilbeigs 

um Noreg til þess að kynna sjer fyrirkomu- 

lag á hinum norsku landbúnaðarskólum, í 

þeim tiigangi, að segja hinu konunglega 

danska landbúnaðarfjelagi álit sitt. ekki ura 

það, hvort þessir skólar geti verið fyrirmynd 

fyrir hina dönsku landbúnaðarskóla, því að 

um það getur hið danska » l . a n d h u » h o l d -  

n i n g t s e h k a b • sjálft dæmt eptir þekkingu 

sinni á landinu og öðrum kringumstæðum í 

báðum löndum, heldur eingöngu í þeim til- 

gangi, að hann gæti sagt fjelaginu álit sitt 

um það, hvort þessir landbúnaðarskólar geti 

verið álika skólum á íslandi til fyrirmyndar, 

því að eins og þingmönnum er kunnugt. 

hefur « L a n d h u s h o l d n i n f f s s e l s k a b e t ‘  tekið 

«jer I n i t p e c t o r  Feilberg til ráðaneylis í öll- 

um þeim spursmálum, sem snerta styrk til 

þess, að efla búnað hjer á landi, og befur í 

því skyni látið hann ferðast um ísland tvö 

sumur, til að láta hann kynnast búnaðar- 

ástandi og landslagi hjer. Ferð Feilbergs 

um Noreg var því eingöngu gjörð í þarfir 

íslands, og hefur hún meðal annars haft þá 

afleiðingu, að « J . t m d h I i x h o l d n i n g s s e l s k a b e t .» 

nú um tvö ár hefur veitt Sveini jarðyrkju- 

manni Sveinssyni árlegan styrk, 500 kr., til 

að taka próf við hinn danska ‘ L a n d b o « - h i -  

skóla, svo að hann geti orðið fær um að 

veita forstöðu landbúnaðarskóla hjer á ís- 

landi, sem vonandi er að komist á innau 

skamms. pað er þess vegna alveg eðlilegt, 

að stjórnin eptir tilmælum hins konunglega 

danska • L a n d h u s h o l d n i n g s s e l s k a b s »  hafi fali- 

izt á, að greiða þennan ferðastyrk af þess- 

um gjaldlið, 15. gr. fjárlaganna, til vísinda- 

legra og verklegra fyrirtækja, og er þessi 

gjaldliður einmitt veittur til þess, að sljórn- 

in hafi til umráða nokkurt fje, sem henni

er heimilt og skylt að veita, til að styrkja 

þau fvrirtæki, er eptir sannfæringn hennar 

miða landinu til hags og framfara. Um það, 

hvort eitthvert fyrirtæki í raun og veru miði 

til þess, kunna skoðanir manna sjálfsagt að 

vera misjafnar, en eins og hin háttvirta 

nefnd hefur kannazt við, hefur skoðun stjórn- 

arinnar í þessu máli við rök að styðjast, og 

þó að nefudin lýsi því yfir, að hún sje yfir- 

skoðunarmönnum sarcdóma um það, að ósk- 

andi væri, að slík fjárveiting kæmi ekki opt- 

ar fyrir handa ú t l e n d u m  manni, þá kemst 

hún samt sem áður að þeirri niðurstöðu, 

að ráða deildinni til, að sleppa tillögum vf- 

irskoðunarmanna eptir atvikum. pessa yf- 

irlýsing nefndarinnar skoða jeg sem bend- 

ing, er gefin er stjórninni, og mun þessi 

bending sjálfsagt verða tekin til greina við 

slíkar Ijárveitingar eptirleiðis. Hitt er apt- 

ur á móti svo ófrjálslynt, þar sem það ligg- 

ur í blutarins eðli, að skoðanir manna um 

þvílík mál hljóta að vera misjafnar, að neita 

stjórninni um samþykki sitt á þessari veit- 

ingu, sem hiín hefur veitt, eins og anðvit- 

að er, af þeirri ástæðu, að hún hefur álitið , 

ferð Feilbergs til Noregs, jafnvel þótt hann 

sje danskur maður, og jafnvel þótt hið kon- 

unglega danska * L a n d h u s h o l d n i n g s * e h k a b »  

liafi kvatt hann til þessarar ferðar, — að 

vera í þaifir landsins, — að neita. um sam- 

þykki til þessara útgjalda, virðist mjer vera 

svo ófrjálslynt, að jeg get ekki ímyndað 

mjer, að alþingi vilji fylgja hinum háttvirta 

þingmanni Borgfirðinga og öðrum 7 þing- 

mönnum í þessari tiiraun til að vekja ríg 

milli stjórnarinnar og alþingis.

Hið sama nú segja um 2. lið viðauka- 

tillögunnar viðvikjandi 100 kr., sem borg- 

aðar eru Konráði prófessor Gislasyni sem 

þóknun fyrir að halda próf í íslenzku við 

háskólann í Kaupmannahöfn. Jeg get með 

tilliti til þessa atriðis skírskotað til þess, 

sem jeg hef tekið fram í svari mínu upp á 

33. athugasemd yfirskoðunarmanna, og sem 

prentuð er bls. 103. Próf það, er hjer ræð- 

ir um. er liáskóianum sjálfum og ætlunar-

28 *



verki hans alveg dviðkomandi; en aptur á 

raóti er það fyrirskipað eingöngu í löguœ 

og tilskipunum, sem snerta ísland. fað var 

þess vegna með konungsúrskurði 27. maí 

1857 ákveðið, bæði að próf það, sem um er 

að ræða, skuli halda annaðhvort af kennar- 

anum við háskólann í fornmáli voru, eða af 

kennaranum í íslenzku við hinn lærða skóla 

í Reykjavík, og að ráðgjafinn skyldi ákveða 

þóknun þá, er þoim ber fyrir að halda þetta 

próf, en þessa þóknun skyldi borga sam- 

kvæmt tillögum ráðgjafans, sem konungsúr- 

skurðurinn er byggður á. af 4000 rd. þeim, 

er í fjárlögunum voru veittir hvort árið um 

sig til íslands óvissu útgjalda. Jeg býst 

nú við þeirri mótbáru frá hálfu hins hátt- 

virta þingmanns Borgfirðinga, að það bafi 

verið allt öðru máli að gegna, meðan þetta 

fje var veitt úr hinum danska rikissjóði, en 

nú eigi landssjóðurinn í hlut; en þetta er 

misskilningur frá þingmannsins hálfu. Að 

vísu var mikill munur á fjárbagsástandi ís- 

lands þá og nú, en hann er í því fólginn, 

að nú er það ekki ríkisþing Dana, er sam- 

þykkir fjárveitingu íslands, beldur er það 

alþingi íslendinga. pessi munur er að vísu 

hinn þýðingarmesti, en hann hefur engin 

áhrif á það, hvað eigi að skoða sjerstakleg- 

ar tekjur og útgjöld Ísiands. Að svo miklu 

leyti sera ekki er komin breyting á þær með 

stjórnarskránni og seinni lögum, eru þær 

alveg hinar sömu nú og áður. f>etta á 

einnig við gjaldlið þann, er hjer ræðir um, 

óviss gjöld. í  fjárlögum Dana voru þau 

kölluð: «óviss gjöld, sem upp á kunna að

koma handa íslandi», og í fjárlögum vorum 

eru þau kölluð: «óviss gjöld, sem upp á

kunna að koma»; en í þeim er þessum út- 

gjöldum skipt í tvennt, sem sje; 15. gr., til 

vísindalegra og verklegra fyrirtækja, og 16. 

gr., óviss útgjöld ; en þéssi útgjöld eru alveg 

samaeðlis nú og áður; enda hafa yfirskoðunar- 

mcnnirnirsjálfir tekið það fram í athugasemd- 

um sínum við landsreikninginn bæði 1876 og

1879, með því að vísa tilathugasemda við frum- 

varp til fjárlaga fyrir 1876 og 1877; Al- 

þingistíðindi bls. 41—42 (sbr. athugas. 

1879, bls. 215), som hafa inui að halda 

reglur eða bendingar um það, hver útgjöld 

skuli telja með óvissum útgjöldum landsins. 

Reyndar hafa hinir háttvirtu yfirskoðunar- 

menn að eins cíterað einstöku orð úr þess- 

um athugasemdum, en til þess að ráða 

nauðsynlega bót á þessu, hef jeg leyft mjer 

í svari mínu, að cítera hina tilvitnuðu grein 

í heild sinni, og er hún prentuð bls. 242. 

Eins og kostnaður sá, er hjer ræðir um, 

alla- jafna hel'ur verið útborgaður á þessum 

gjaldlið, eins á hann vafalaust heima á hon- 

um, og stjórnin hefur í konungsúrskurði 27. 

mai 1857 fulla heimild til, að borga þennan 

kostnað einmitt með óvissutn gjöldum lands- 

sjóðsins. Hitt er annað mál, að þó ekki 

hafi verið álitið sanngjarnt, að leggja Kon- 

ráði Gislasyni þessa skyldu á herðar án 

sjerstaklegrar þóknunar, af því að hann var 

skipaður í embættið, áður en þetta próf, 

sem er háskólanum alveg óviðkomandi, var 

fyrirskipað með konungsúrskurði 27. maí 

1857, þá má vel gjöra eptirmanni hans 

við embættamannaskipti að skyldu, aö tak- 

ast starf þetta á hendur borgunarlaust, og 

jeg skal fyrir mitt leyti mæla með, að svo 

verði gjört.

Tryggvi Gunnnrsson: Eins Og jeg gat

um þegar við 2. umræðu þessa máls, hef 

jeg eigi sjaldan sótt um styrk handa ungum 

Íslendingum, sem hafa verið á búnaðarskóla 

á Stend í Noregi til landbúnaðarljelagsins í 

Danmörku; en jafnan hef jeg fengið það 

svar: «Látið þjer mennina koma hingað, 

og læra hjer í Danmörku*. En eptir ad 

Feilberg hafði ferðazt til Noregs og gefift 

skýrslu, að Íslendingum væri hentugra aft 

læra í Noregi, er langt um hægra fyrir þá, 

að fá styrkinn til að vera í Noregi. J»að 

tvennt er aöalatriði í þessu máli, að ísland 

á tilkall tilfjárhjá búnaðarfjelaginu danaka,
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og annað það, að það er oss áríðandi, að 

fjeð komi landinu að sem beztnm notum. 

Hvort þessu er komið til leiðar með dönsk- 

um eða íslenzkum raanni, finnst mjer koma 

alveg í sama stað niður. Jeg vil næstum 

segja, að það er betra, að það er danskur 

raaður, sem hið danska búnaðarfjelag trúir, 

eða hefur traust á, beldur en það sje ís- 

lendingur, sem það hefði ekki baft traust 

lil. Jeg greiði þess vegna atkvæði með því, 

að þessar 500 kr. verði veittar, því jeg álít, 

að þeim krónum hafi verið vel varið. f>ó 

neitað sje um að veita þær, þá þykir 

mjer líklegt, að landshöfðinginn eða 

ráðgjafinn sjeu ekki fúsir á að greiða fjeð 

úr eigin vasa sem náttúrlegt er; þeir leitast 

því við að fá það hjá landbúnaðarfjelaginu, 

en fjelagið aptur tekur það af þeim styrk, 

sem hinir ungu íslendingar hefðu getað 

gjört sjer von um að verða aðnjótandi, svo 

það hvort seni er verður borgað af íslands 

fje. Hvað eyðublöðin snertir, þá er ósann- 

gjarnt, að greiða ekki það fje, sakir þess, 

að stjórnin var skyldug til að hafa þau til, 

og hefur líklega verið nýbúin að láta prenta 

þau, þegar lögin um siglingaleyfið og aftöku 

lestagjaldsins komu út 1879.

Holgeir Clausen: Hjer er um það að

ræða, að veitt hefur verið fje, meira en al- 

þingi hefur gefið heimild til. Eptir minni 

sannfæringu er þetta í sjálfu sjer rangt; en 

þó jeg hafi lengi verið í Danmörku og feng- 

ið ást á henni sem öðru fósturlandi mínu, 

er þó svo mikið íslenzkt blóð í mjer, að jeg 

kæri mig ekki um þá óvild stjórnarinnar, 

sem jeg kann að baka mjor með því, að 

greiða mitt atkvæði, ef jeg eptir sannfær- 

ingu minni greiði það rjett.

Landthöfðinginn : Hinn háttvirti þing-

maður Snæfellinga hefur misskilið mig undar- 

lega; þegar jeg talaði ura ríg milli þings og 

stjdrnar, meinti jeg, eins og auðvitað er, 

hina íslenzku stjórn, en ekki neina aðra 

stjórn.

| G r í m u r  T h o m s e n :  Hvað snertir ferð

i I m p e c t o r s  Feilbergs, þá verð jeg að álíta 

i hana öldungis óþarfa fyrir íslendinga, þar 

sem íslendingar hafa nú í mörg ár verið á 

búnaðarskólum í Noregi, og hafa þeir því 

átt mjög hægt með að gjöra samanburð 

milli íslands og Noregs, og ekki þurft að 

fara til útlendra manna til þess. Mjer þykir 

það mjög furðu gegna, að hinum hæstvirta 

landshöfðingja skuli koma það svo á óvait, 

að jeg sem yfirskoðunarmaður baldi frara 

þeim sömu skoðunum, og jeg hef haft áður 

skriflega.og segja,að jeg sje að reyna a ð  v e k j a  

ó a a m l y n d i  m i l l i  s t j ó r n a r  o y  þ i n g x .  það er 

nú í annað skipti, sem hann ber mjer slíkt 

á brýn. fetta er sama og segja: þingið á 

að segja já og amen til alls, sem stjórnin 

gjörir, því annars kemur upp ósamlyndi 

milli þings og stjórnar. Jeg vona, að hinn 

háttvirti landshöfðingi sjái, að þetta eru 

ekki þær röksemdir, sem á að brúka. Ef stjórn- 

in tekur það illa upp, að þingið segi, að 

reikningar hennar sjeu ekki á rökum byggðir, 

og þingið færir rök fyrir því, þá ei ekki til 

neins fyrir þingið að hafa neina ylirskoð- 

unarmenn.

Hvað snertir þessar 100 kr. þóknun 

fyrir að halda próf í íslenzku við háskólann, 

þá er í konungsúrskurðinum að eins tekið 

fram, að stjórnin skuli sjá um, að þetta ó- 

mak verði borgað, en ekki að þetta fje 

skuli greiðast úr landssjóði hjer. |>að (;laddi 

mig að heyra, að hinn háttvirti framsögu- 

maður var á sama máli um það, að þegar 

kennarinn í íslenzku við skólann hjer próf- 

aði, skyldi það goldið úr landssjóði, en þegar 

kennarinn við háskólann gjörði það, skvldi 

það goldið úr ríkissjóði, og þótt menn haldi 

slíku fram, getur það ekki kallazt nein við- 

leitni til að vekja deilur milli stjórnar og 

þings, enda hefur mjer aldrei dottið það í 

hug

F r a m s ö g u m n ð u r :  Jeg vil benda á, að

það er mnnur á, hvort þingið mundi vilja 

nú v e i t a  þá upphæð, sem hjer um ræðir, til 

þess, sem hún hefur verið brúkuð til, eða 

hvort þingið, eptir að stjórnin hefur varið
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þannig því fje, sem henni hefur verið fengið 

til að ráðslafa, geti fylgt því fram, að stjórn- 

in ekki hafi haft heimild til að verja því 

þannig, þótt þingið álíti, að því hali verið 

óheppilega varið.

Landshöfðingi: Út af hinum almennn 

athugasemdum hins háttvirta þingmanns 

Borgfirðinga viðvíkjandi landshöfðingja og 

yfirskoðunarmönnum, þá skal jeg geta þess, 

að öll ágreiningsatriði verða að koma undir 

úrskurð alþingis, og þegar nefndin er búin 

að segja álit sitt um þessi ágreiningsatriði, 

og þegar deildin er búin að samþykkja til- 

lögur nefndarinnar, virðist ástæðulaust, að 

þá sje enn ágreiningur milli yfirskoðunar- 

manna og landshöfðingja, en ef yfirskoðun- 

armennirnir halda skoðunum sínum fram 

sem kappsmáli, þá er það annað mál; en jeg 

verð aðsegjaþað.að slíkt viðgengst eigi í öðr- 

um löndum, svo mjersje kunnugt, en hjer er 

öðru máli að gegna, þar sem yfirskoðunar- 

maðurinn er leiðtogi deildarinnar eða kem- 

ur fram sem slíkur, og gjörir þetta spurs- 

mál að kappsmáli, og hef jeg þá ástæðu 

til að bonda á, hvort rjett. sje að vekja ó- 

samlyndi milli stjórnar og þings með þessu.

.lón ÓlafstoTi: Jeg álít mjög eðlilegt,

að þeir, sem álíta athugasemdir yfirskoðun- 

armannanna rjetlar, gjöri þetta að kapps-

máli, og jog get því ekki álitið ofanísetn-

ingu hins hæstvirta landshöfðingja til þing- 

manns Borgfirðinga á rökum byggða. Hvað 

snerlir þóknunina fyrir próf í íslenzku við 

háskólann, þá er það hvergi boðið í nokkr- 

um löguin, að það skuli borgn úr lands-

sjóði iijer. Hinn hæstvirti landshöfðiugi

sagði, að próf þetta væri óviðkomandi ætl- 

unarverki háskólans, það væri að eins fyrir 

skipað í tslenzkum  lögum (þar með meinar 

hann lög, er eigi snerta konungsríkið í heild 

sinni, heldur ísland eitt), og eigi því kostn- 

aðurinn eðlilega að borgast. af landssjóði. 

En þetta mun hvorttveggja vera gagnstætt 

því, er binn hæstvirti landshöfðingi sagði.

Er það ekki eitt aðal-ætlunarverk háskól- 

ans, að gjöra embættismannaefni hæf til að 

takast embætti á hendur í ríkinu ? Og þó 

að lög þau, som gjöra kunnáttu í íslenzku 

að skilyrði fyrir því, að geta orðið hjer em- 

bættismaður, verði, ef til vill, að skoðast 

sem íslenzk lög, þá er konungsúrskurður sá, 

sem skipar háskólakennaranum í norður- 

Iandamálum að halda þetta islenzka próf, 

ekki að skoða sein sjerstaklega íslenzkt laga- 

boð, beldur sem lagaboð, er varðar allt rík- 

ið; væri hann að eins íslenzkt lagaboð, þá 

gæti hann ekki verið bindandi fyrir kenn- 

arann við háskólann í Kaupinannahöfn, því 

sá háskóli heyrir ekki undir sjerstaklega ís- 

lenzka löggjöf. Svo er og á hitt að líta: í 

hverra þarfir eru próf þessi? Sannarlega 

e k k i  í Í n l a n d o  þarfir, þvi það þrífst fullkom- 

lega án danskra embættismanna. Meðan 

meir en næg embættismannaefni eru til með- 

al landsins eigin barna, er engin ástæða til 

fyrir ísland að >taka brauðið barnanna og 

kasta því fyrir hundana», svo að jeg brúki 

ritningarorð. Ef nokkrum er þægð í þessu 

prófi, þá er það Dönum, þvi að það styður 

að þvi, að forsorga hjer nokkra af þeirra 

embættislausu kandídötum. Ef hinni dönsku 

stjórn þykir þetta því áríðandi, þá ætti það 

að borgast af ríkissjóði, eða þá af þeim, sem 

undir prófið ganga; þcirra er þægðin, en 

okkar engin, að dauskir embættismenn komi 

hingað, eins og nú er komið, þar sem við 

höfum nóga menn til að skipa í embættin, 

og þurfum ekki að sækja embættismenn til 

annara þjóða.

L a n d s h ö f ð i n g i n n : Jeg er í nokkrum

vandræðum með að svara hinum báttvirta

2. þingmanni Suður-Múlasýslu, því að nú 

er hann á móti því, sem hann hefur sam- 

þykkt í nefndinni. Jeg get því ekki annað 

en vísað til þess, sem jeg áður hef sagt.

. l ó n  Ö l a f x s o n : f»að mun opt koma

fyrir, að menn eru ekki á sama máli í 

nefndum, en vilja þó ekki láta ágreinings-
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atkvæðið verða til þess að kljúfa nefndina, 

en kjósa heldur að koma fram með breyt- 

ingaratkvæði, Jeg hef náttúrlega verið á 

sama máli í nefndinni, sem jeg er enn á, 

og því er ekkert undarlegt, þó jeg hafi 

skrifað undir þetta breytingaratkvæði.

Benidikt Si)ein*3on: Hinn háttvirti

framsögumaðnr tók fram, að það væri mik- 

ill munur á því, hvort þiugið veitti þetta 

fje í fjárlögum, eða það samþykkti fjárveit- 

inguna, eptir að búið er að brúka það, því 

þá sje miklu sjálfsagðaia að veita það. 

J>etta er ískyggileg kenning og getur verið 

agn fyrir stjórnina til að brúka fje heim- 

ildarlaust. Setningin bljóðar nefnilega svo: 

þegar stjórnin er búin að brúka fjeð, þá er 

ekki ástæða til fyrir þingið að neita að sam- 

þykkja fjárbrúkunina eptir á. Ef þessi kenn- 

ing nær festu, þá getur hún verið mjög 

hættuleg fyrir Qárforræði landsins. Viðvíkj- 

andi því, er hinn bæstvirti landshöfðingi 

sagði, að mótbárur móti þessum fjárveiting- 

um væru til að vekja ríg milli stjórnar og 

alþingis, þá er það mesta hvöt fyrir mig til 

að greiða atkvæði á móti öllum fjárveiting- 

um, sem eigi eru á nægri heimild byggðar, 

því jeg byggi á því, að rjettlætið skapi frið- 

inn í þessu sem öðru.

Framsögumaður: Hinn háttvirti 2.

þingmaður Norður-Múlasýslu hlýtur að vita 

það, að eigi er nákvæmlega ákveðið með 

lögum, hversu verja skuli því fje, sem stjórn- 

inni er fengið til úthlutunar; svo er og um 

það fje, sem veitt er til vísindalegra og 

verklegra fyrirtækja, að það er eigi nákvæm- 

ar ákveðið, en að víst sje, að það sje brúk- 

að til þess, sem búast má við að miði til 

vísindalegra og verklegra fyrirtækja á Is- 

landi, og sje það áreiðanlegt, þá get jeg 

ekki betur sjeð, en að stjórnin hafi haft 

heimild til þess, þótt mönnum eptir á þyki 

minni not að því, en æskilegt væri.

Benidikt Sveinsson: Jeg er öldungis

iiissa á hinum háttvirta framsögumanni. fað er

þó auðsjeð, að ef stjórnin hefur haft heim- 

ild til þessarar fjárveitingar, þá þarf hún 

ekki að biðja um neina frekari heioiild frá 

þingsins hálfu. Jeg gel (jkki heldur talið 

mig það barn, að jeg álíli, að nauðsynlegt 

bafi verið að fá mann incð ærnum kostnaði 

til að gefa upplýsingu um, hvort betra væri að 

læra á búnaðarskólum í Noregi eða í Dan- 

mörku. Jeg ímynda mjer nefnilega, að hver 

og einn, sem hefur nokkra þekkingu á Nor- 

vegi, íslandi og Danroörku, hljóti að vita 

fyrirfiam, að búuaður og allt, sem að hon- 

um lýfur, hjer er likari því, sein or í Nor- 

egi eu í Danmörku, og þess vegna hefur líka 

fjöldi manna farið hjeðan fil Noiegs til að 

læra þar búfræði á seinui árum, en ekki til 

Danmerkur. f>egar jeg var í Kaupmanna- 

höfn fyrrum, fjekk jeg upplýsingu um það, 

að hið svo nefnda, að mig minnir, Hansens 

Legat væri ætlað íslandi, Grænlandi og 

Færeyjum, og hið konunglega landbústjórn- 

arfjelag hefur þetta fje til umráða, og getur 

því sjálft greitt hið umtalaða Qe, þvi hluti 

sá, sem Íslandi ber, getur endurborgað það 

með tímanum, þó það nemi meiru en til- 

tölulegum hluta íslands af legatinu í svip- 

inn.

F r a m s ö g u m a ð u r : Hjer ei ekki um

það að ræða, hvort fjárveitingin hafi verið 

nanðsynleg, heldur að eins um það, hvort 

stjómin hafi haft heimild til heunar eða 

ekki, því frumvarp það, sem hjer er um að 

ræða, er um samþykkt á landsreikningnum, 

en ekki um aukafjárveitingu, eins og þing- 

maðurinn virðist ætla.

Jón Jónsaon: Hjer er ekki spurniug

um fjáraukalög, heldur ekki um að gjöra á- 

byrgð gildandi gegn stjórninni, en að eins 

um það, hvort þau 2 útgjöld, er ræðir um, 

hafi verið samkvæm veitingu alþingis til 

vísindalegra fyrirtækja. Vjer getum ekki 

samþykkt tillögu nefndarinnar, án þess um 

leið að veita stjórninni heimild til eptir- 

leiðis að verja fje því, sem vjer veitum til
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vísindalegra fyrirtækja á líkan hátt og hjer 

hefur átt sjer stað. Jeg er nú samdóma 

hinum háttvirta þingmanni Borgtirðinga um, 

að gjöldin sjeu ekki samkvæm fjárveitingu 

alþiugis, og því verð jeg að fallast á breyt- 

ingaruppástunguna.

Með því að fleíri óskuðu ekki að taka 

til máls, þá sagði forseti, að umræðunum 

væri lokið, og var því næst gengið til at- 

kvæða og var:

1. Breytingaratkvæði 8 þingmanna við 8. 

tölulið samþykkt með 10 atkvæðum 

gegn 6.

2. Breytingaratkvæði sömu þingmanna við

9. tölulið samþykkt með 11 atkvæðum

gegu 3.

3. Breytingartillaga landshöfðingja við 9. 

tölulið samþykkt með 12 atkv. gegn 5.

4. Tillaga við athugasemdina samþykkt 

með 16 atkvæðum gegn 1.

5. Frumvarpið með áorðnum breytingum 

samþykkt í einu hljóði.

Einnig voru athugasemdirnar við lands- 

reikningana samþykktar í einu hljóði.

FYKSTA UMLiÆÐA í EFRI DEILD, 

á 44. fundi, 23. ágúst. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í neðri þingdeildinni, sjá I, 

545—546.

Engar umræður urðu um málið, og var 

því vísað til 2. umræðu með öllum atkvæðum.

ÖNMUR UMRÆDA í  EFRI DEILD, 

á 46. fundi, 24. ágúst.

B r e y t i n g a r t i l l ð g u r  

við frumvarp til laga um samþykkt á lands- 

reikningnum 1878 og 1879, eins og það var 

samþykkt við 3. umræðu í neðri deildinni.

Frá landshöfðingja.

Við II, 8. Fyrir: «10972 kr. 50 a.* 

komi: 11472 kr. 50 a.

Við II, 9. Fyrir: «7409 kr. 6 a.» komi: 

7509 kr. 6 a.

Við II, 11. Fyrir: «116823 kr. 72 a.. 

komi: 116223 kr. 72 a.

Með því að eigi var liðinn hinn lögboðui 

tími, frá því að frumvarpið hafði verið til 

fyrstu umræðu, leitaði forseti samþykkis 

deildarinnar til, að málið kæmi nú þegar til

2. umræðu, og gat, þess, að landsböfðingi 

hefði að sínu leyti samþykkt það. Deildin 

veitti samþykki sitt til þessara afbrigða frá 

þingsköpunum í einu hljóði.

Landshöfðinginn: Jeg hef leyft mjcr

að bera upp tvær breytingartiliögur við 

frumvarp til laga um samþykkt á lands- 

reikningunum 1878 og 1879, sem bjerliggur 

fyrir, og er önnur þeirra við tölul. 8 á 

útgjaldabálknum, til vísindalegra og verk- 

Iegra fyrirtækja, og hin við 9. tölulið, óviss 

útgjöld. J>riðja breytingin er bein afleiðing 

af atkvæðagreiðslunni um hinar tvær, því 

það verður sjálfsagt að reikna afganginn út 

eptir því. Gjaldliðurinn til vísindalegra og 

verklegra fyrirtækja er, eins og þingmönnum 

er kunnugt, veittur til þess, að stjórnin hafi 

til umráða fje það, er ákveðið verður í 

fjárlögunum fyrir hvert fjárhagstímabil, til 

þess að styrkja með þau fyrirtæki vísinda- 

legs og verklegs eðlis, er ekki hefur verið 

veittur styrkur til á sjerstökum Kontoer á 

fjárlögunum. Brúkun þessa fjár er þannig 

samkvæmt fjárlögunum komin undir álitum 

stjórnarinnar og henni veitt heimild til með 

því að styðja að þeim fyrirtækjum, er að 

hennar áliti eru vísindalegs eða verklegs 

eðlis og landinu í hag. |>að liggur í hlut- 

arins eðli, að skoðanir manna kynnu að vera 

misjafnar um það, hvort eitthvert fyrirtæki 

miði til þessa eða ekki, en það hlýtur eigi 

að síður að vera góð og föst regla, að ef um 

þvílíkt atriði ágreiningur verður milli stjórn- 

arinnar og alþingis, þá eigi frá báðum hlið- 

um að við hafa frjálslyndi og tilslökunarsemi. •
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Jeg skal taka til dætnis, að þó að stjórnin 

kycni að finna að einhverri Ijárveitingu í 

fjárlögunum, að hún sje ekki á rökum byggð, 

þá á stjórnin þó, eptir minni meiningu, 

ekki að leggja það til, að fjárlögin verði 

ekki staðfesl af konnnginum, og það dæmi, 

sem hjer liggur fyrir, er að svo miklu leyti 

jeg fæ sjeð, alveg álíks eðlis, þar sem hjer 

ræðir um samþykkt á útgjöldum, er að áliti 

stjórnarinnar hafa miðað til hagnaðar fyrir 

landið; en neðri deild þingsins hefur verið 

á þeirri skoðun, að þetta álit stjórnarinnar 

sje ekki á rökum byggt. Eins og stjórnin' 

að minni hyggju á að sjá um, að ekki verði 

synjað um staðfesting á (járlögunum í hinu 

fyrst nefnda tilfelli, eins á alþingi heldur 

ekki, að synja um samþykkt á landsreikn- 

ingnum, þegar svo stendur á, sem hjer ræðir 

um. I>essi skoðun er og samkvæm þvi, sem 

hinir háttvirtu yfirskoðunarmenn hafa lýst 

ytir 1877 í athugagreinum sínum bls. 26. 

í»ar játa yfirskoðunarmenn sjálfir, aðstjórn- 

in bafi frjálsar hendvr og að henni eru 

ekki settar aðrar reglur, en að hún veiti 

fjeð til þess fyrirtækis, er miði landinu til 

gagns og fari ekki fram yfir þá upphæð, 

sem veitt er. f>að er nú snertir þær 500 

kr., er hjer tæðir um til útgjalda, þá stend- 

ur svo á þeim, sem nú skal greina. f>ing- 

mönnum er kunnugt, að hið konunglega 

danska «Landhusholdningsselskab» optsinnis 

héfnr stutt að efling búnaðar hjer á landi, 

með' þvi að veita ije til þvílíkra fyrirtækja, 

t. d. vatnsveitinga o. fl. En af því fjelag- 

ina var ókunnugt um landslag og búnaðar- 

hætti hjerlendis, af rjeð það að senda In- 

spector Feilberg tvö sumur hingað til þess 

að kanna allt það, sem að því lýtur, og 

hefur Feilberg á þessum ferðum sínum 

meðal annars samið áætlun þá um Stað- 

arbyggðarmýrar, er seinna hefur verið gjörð- 

ur framskurður á; þessar hinar stórkost- 

legustu jarðabætur, er hingað til hafa verið 

framkvæmdar hjer á landi, eru þannig 

gjörðar samkvæmt tillöguin hans. «Land- 

husholdningsselskabet- kaus þar eptir Feil-

berg til ráðaneytis í öllum búnaðarmálum 

þeim, er snerta ísland og leitað er til fje- 

lagsins um styrk til, og stakk 1878 upp á 

því við ráðgjafa íslands, hvort hann vildi 

fyrir íslands hönd taka þátt í kostuaði við 

ferð Feilbergs um Noreg, til þess að kanna 

landbúnaðarskóla þá, er margir landsmenn 

leita til, er sækja einnig um styrk frá fje- 

laginu, og til þess að segja fjelaginu álit 

sitt um það, hvort þessir skólar gætu verið 

til fyrirmyndar álikum skólum á íslandi, 

sem vonandi er innan skamms komist á 

stofn. Aptur á móti var það engan veginn 

tilgangur þessarar ferðar, að rannsaka, hvort 

þessir norsku skólar geti verið Dönum til 

fyrirmyndar, því um það hefur fjelagið nægi- 

legar skýrslur, eptir þekkingu sinni á báð- 

um löndum, Danmörku og Noregi. Ferð 

Feilbergs um Noreg var þannig eingöngu 

í þarfir íslands, og virtist því ráðgjafanum 

ekki nein ástæða til, að synja um hluttekn- 

ingu þá í þessari ferð, sem hjer ræðir um 

og hefur kostað 500 kr., því ráðgjafinn 

varð að vera á þeirri skoðun, að ferðin 

mundi verða íslandi í hag, og þess vegna 

veitti hann þessar optnefndu 500 kr. á 

gjaldlíð þeim, er með fjárlögunum er á- 

kveðinn til visindalegra og verklegra fyrir- 

tækja og sem stjórninni eru falin umráð yfir, 

eptir þvf sem stjórnin álítur á rökum 

byggt. Yfirskoðunarmenn gjörðu atbuga- 

semd við þessa fjárveitingu, en nefnd 

sú, sem neðri deildin setti í reikn- 

ingsmálið, lagði það til, að sleppa tillögunni, 

eptir atvikum, og fjellst neðri deildin við % 

umræðu á þessa uppástungu, en við 3. nm- 

ræðu breytti deildin atkvæðagreiðslu sinni, 

og þannig hafa þessar 500 kr. verið felldar 

úr frumvarpinu. Hin belzta ástæða til 

þessa var sú, að yfirskoðunarmönnum hefur 

þótt það óviðkunnanlegt, að veita af landsins 

Qe útlendum manni styrk til þess að ferð- 

ast í öðru landi, og að enn þá hafi ekki 

sjezt neinn árangur af ferðinni. Jafnvel 

þótt að æskilegt sje, að þvílikur styrkur 

verði einungis veittur landsmönnum, og þetta
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alla-jafna viðgangist, má þó gjöra undan- 

tekning frá þessari reglu, en skyldi þing- 

iðákveða, að eptirleiðis megiekki gjðra undan- 

tekning frá henni, þá mun stjórnin sjálfsagt 

taka þessa bendingu til greina. En jeg 

tek það upp aptur: jeg álít það bæði ófrjáls- 

lynt og órjett, að neita um samþykki á 

þeirri undanteknÍDg, sem þegar er gjörð, og 

gjörð í þeim tilgangi, að styrkurinn kæmi 

íslandi í hag. Hitt er heldur ekki á rökum 

byggt, að enginn árangur hafi sjezt af ferð- 

inni íslandi í hag, því hún hefur að minnsta 

kosti haft þann árangur, að «LandhushoId- 

ningselskabet* hefur um 2 ár veitt Sveini 

Sveinssyni styrk til að taka prófvið Landbo- 

háskólann í Kaupmannahöfn, til þess að 

bann verði fær um að verða forstöðumaður 

eins þeirra búnaðarskóla, er ætlazt er til að 

stofna bjer í landinu

|>að er snertir breytinguna á 9. tölnl., 

þá er það ágreiningur viðvíkjandi lOOkr., er 

á árinu 1878 hafa verið borgaðar Konráði 

Gíslasyni, prófessóri við háskólann í Kaup- 

mannahöfn, fyrir að halda próf í íslenzku, 

það sem fyrirskipað er í konungsúrskurði

27. maí 1857. Samkvæmt þessum úrskurði 

er próf þetta, sem er háskólanum og ætlun- 

arverki hans alveg óviðkomandi, en fyrir- 

skipað í lögum og tilskipunum, er eingöngu 

snerta ísland, falið kennaranum í fornmáli 

voru við háskólann á bendur, en ráðgjafinn 

skyldi ákveða þóknun þá, er honum bæri 

fyrir að halda þetta próf, og þessi þóknun 

skyldi samkvæmt tillögum þeim, er kon- 

ungsúrskurðurinn er byggður á, borga af 

þeim 4000 rd., er í fjárlögunum voru veittir 

hvort árið um sig til óvissra útgjalda handa 

íslandi. Að vísu hefur seinna sú breyting 

komizt á, að þetta fje verði ekki veitt úr 

ríkissjóði Dana, heldur úr landssjóði, en að 

öðru leyti er engin breyting orðin á þessu 

gjaldi, en eins og þá, verða og nú talin með 

óvissum gjöldum landsins bin sömu gjöld; 

samt er gjaldliðnum í fjárlögum vorum skipt

í tvennt, sem sje til vísindalegra og verk- 

legra fyrirtækja, 15. gr. fjárlaganna, og til 

óvissra útgjalda, sem upp á kunna að koma,

16. gr. fjárlaganna, og á þessura gjaldlið 

hafa þessi útgjöld hingað til ávallt verið 

talin. Stjórnin hefur þess vegna að henn- 

ar áliti haft fullkomna heimild til að borga 

þessa þóknun, sem hjer ræðir um, til pró- 

fe«sors Konráðs Gíslasonar, og var það, 

þegar konungsúrskurðurinn 27. maí 1857 

var gefinu, álitið órjettlátt og ósanngjarnt, 

að leggja þessa skyldu, er — jeg tek það 

upp aptur — bæði er háskólanura og hans 

ætlunarverki óviðkomandi, Konráði prófessor 

Gíslasyni á herðar án sjerstaklegrar þókn- 

unar, af því að hann var skipaður í em- 

bætti sitt, áður en konungsúrskurðurion var 

gefinn. Aptur á móti virðist mjer vera á- 

stæða til við embættismannaskipti að leitast 

við, að þessi skylda verði lögð á eptirmann 

hans endurgjaldslaust, og jeg skai sem bezt 

jeg get mæla fram með því, að svo verði. 

En eins og það er ósanngjarut, að neita 

Konráði Gíslasyni, á meðan hann er í em- 

bættisstöðu sinni, um þessa þóknun, eittó 

hefur stjórnin haft fulla heimild til að telja 

þetta gjald með óvissum gjöldum íslands 

samkvæmt konungsúrskurði 27. rr&í 1857, 

og samkvæmt «praxis» þeirri, er hingað til 

hefur verið fylgt um þetta gjald, og hafa 

yfirskoðunarmenn sjálfir sterklega tekið það 

fram, að með tilliti til þessara gjalda verði 

sjerlega að breyta eptir því, sem hingað til 

bafi verið föst venja fyrir, (sbr. athgr. yfir- 

skoðunarmannanna, bls. 215, «g svar lauds- 

höfðingja bls. 242).

Jeg vona því fastlega, að hin háttvirta 

deild samþykki breytingartillögur mínar við 

þessa tvo tðluliði, og jeg legg faiu nOstu 

áherzlu á það vegna þess, að jeg er satin- 

færður um, að rjettlæti og sanogim mæla 

með þeim.

Magnús Stephensen: Af því jeg, sem

annar af yfirskoðunarmönnum, mun hafa
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gefið nokkurt tilefni til þeirra breytinga, sem 

gjörðar vorn við frumvarp þetta í neðri

deildinni, álít jeg mjer skylt að færa nokkr-

ar ástæður fyrir því, og gjöra þingmönnnm 

knnnngt, hvers vegna yfirskoðunarmenn komu 

fram með þessar sínar tillögur. Hinn hæst- 

virti landshöfðingi gat þess fyrst og f'remst, 

að bera mætti saman stöðu stjórnarinnar 

lil Ijáriaganna og stöðu þingsins til þess 

frumvarps, sem hjer er til umræðu. Jeg 

get ekki kannazt við, að þessi samanburður, 

eins og hinn hæstvirti landsböfðingi setti 

hann fram í ræðu sinni, hafi við rök að 

styðjast. f>að er allt annað mál með Ijár- 

lögin, en frumvörp stjórnarinnar, sem fyrir 

þingið eru Iðgð. |>egar fjárlögin koma frá 

þinginu, þá eru það lög; stjórnin hefnr

þvl ekki nema um tvennt að velja, annað-

hvort að samþykkja þau eða hafna þeim. 

Breytt þeim getur hún ekki. En þegar 

stjórnin leggur frnmvarp fyrir þingið, þá 

hefnr það sjálfsagt fulla heimild til að gjöra 

þær breytingar á frumvarpinu, sem því 

þvkir við eiga, og það vill gjöra. Jeg skal 

kannazt við, að það er nokkuð öðru máli að 

gegna um landsreikninginn en önnur laga- 

frumvörp, en á hinn bóginn get jeg þó ekki 

kannazt við það, að atkvæði þingsins hafi 

minna svigrúm eða minna gildi um þetta 

frumvarp, en um önnur frumvörp, því þá 

sje jeg ekki, til hvers væri að leggja það 

fyrir þiugið. Neðri deildin hefur ekki hafnað 

frumvarpi stjórnarinnar um samþykkt á 

landsreikningnum, heldur að eins gjört 2 

litlar breytingar á því, og það er þó allt 

annað, en ef stjórnin færi að hafna fjár- 

lögutn, sem þingið hefði samþykkt, af þvi 

henni þætti einbver fjárveiting ekki á nægum 

rökum byggð. Hinn hæstvirti landshöfðingi 

las upp kafla úr athugasemdum yfirskoð- 

unarmannanna frá 1877, og var í þessum 

kafia játað, að stjómin hefði talsvert frjálsar 

hendur með að útbýta fje því, er veitt er 

til visindalegra og verklegra lyrirtækja, en

jafnframt eru þar teknar fram tvær tak- 

markanir, er veiting á þessu fje ætti að 

vera bundin við: a ð  fjeð væri veitt til 

vísindalegra og verklegra fyrirtækja, er í 

ratMi og veru miði íslandi til gagns, og u ð  

stjórnin fari ekki út yfir það fje, sem henni 

er veitt til umráða í þessu skyni. Hvorugt 

skilyrðið er til staðar við þessa fjárveitingu, 

að upphæð 500 kr., sem neðri deild þings- 

ins hefur neitað að samþykkja á 8. tölulið. 

Að því er snertir hið síðara skilyrðið, þá 

ber frumvarpið til fjáraukalaga fyrir árin 

1878 og 1879 nægilega með sjer, að stjórn- 

in hefur farið langt út yfir fjárveitinguna 

til vísindalegra og verklegra fyrirtækja, og 

að þvt er kemur til fyrra atriðisins, að fjár- 

veitingin hafi miðað til sannra framfara fyrir 

landið, þá skal jeg fara nokkrttm orðum um, 

hvernig þessum 500 kr. hefur verið varið. 

Eins og landshöfðinginn tók fram, er þetta 

fje veitt «Inspektor» Feilberg til að ferðast 

um Noreg. pessi maður ferðaðist hjer um 

landið sumarið 1877, og fjekk til þess 500 

kr. úr landssjóði, og var ekkert að því fund- 

ið, hvorki af yfirskoðunarmönnum eða þingi. 

En árið eptir, 1878, kemur aptur 500 kr. 

fjárveiting sem ferðastyrkur til sama manns, 

og nú er það ekki til þess að ferðast á Is- 

landi, heldur til þess að ferðast í N o r e g i .  

[>að er kunnugt, að menn eru ekki enn 

farnir að sjá mikinn árangur af ferð Feil- 

bergs hjer á laudi, nema það, sem lands- 

höfðinginn lók fram í ræðu sinni, að hann 

hefði gjört áætlun um framskurð á Staðar- 

byggðarmýrunum, en þess hef jeg aldrei fyr 

heyrt getið. Skýrsla mun raunar hafa 

komið frá honum til búnaðarfjelagsins 

danska, en sem almenningur hjer veit 

víst ekkert um. Allt um það hefur ekkert 

verið haft á móti þeim styrk, sem bann 

fjekk til þess að ferðast hjer. En um ferð 

hans í Noregi er öðru máli að gegna. í>ess 

hefur verið látið við getið, að Feilberg væri 

ráðanautur búnaðarfjelagsins í Danmörku
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um fjárveitingar til búnaðarlegra fyrirtækja 

hjer á landi, og því hafi ferð hans til Nor- 

egs verið í íslands þarfir, til þess að hann 

gæti borið samau búnaðarástandið norðantil 

á Noregi og hjer á landi, og svo í annan 

stað til þess, að hann kynnti sjer búnaðar- 

skóla í Noregi, og gæti lagt ráð á, hvernig 

ætti að haga þeim hjer í líkingu við norsku 

skólana. Landshðfðinginn gat þess, að 

fjelagið hefði optsinnis veitt styrk hingað 

til cflingar búnaði, en hann gat þess ekki, 

hvers vegna það veitti þennan styrk. Menn 

skyldu ætla, að það væri af eintómu ör- 

læti og velvild, og jeg skal ekki neita því, 

að það bafi verið nieð fram af velvild. 

En hins verð jeg jafnframt að láta við getið, 

að landið hefur fullkomna heimting á að 

fá nokkurn fjárstyrk hjá fjelaginu. Danskur 

embættismaður konferenzraad Hansen, er 

dó seint á næstliðinni öld, gaf 6000 rdl. 

til þess að styrkja þörf fyrirtæki viðvíkj- 

andi búnaði á Grænlandi, íslandi, Færeyj- 

um og Finnmörk, og skyldi verja rentun- 

um af peningunum 5 eða 10 ár í löð til 

hvers af þessum fjórum löndum. Jeg skal 

ekkert segja um það, hvort búnaðaríjelagið, 

sem með konungsúrskurði 7. apríl 1802 

var falið á hendur að stjórna nefndum 

gjafasjóði, hefur lagt fram meiri styrk til 

íslands, en svarar ivntnnnm af þessu fje, 

að þeim hluta, sem Island á tiltölu til, en 

jeg leyfi mjer, að efast um það að svo 

stöddu.

Nú skyldu menn halda, að komið hefði 

rögg á búnaðarfjelagið danska til að 

styrkja búnaðinn á íslandi, er Feilberg var 

sendur fyrst til ísland og síðan til Noregs, 

en það er eptirtektavert og jafnvel kátlegt, 

að einmitt síðan 1877 hefur ekki verið veitt- 

ur neinn styrkur af fjelaginu til eflingar 

búnaði hjer á landi. Reyndar gat lands- 

höfðinginn þess, að fjelagið hefði styrkt Svein 

Sveinsson á «Landbo»-háskólanum í Kaup- 

mannahöfn. En það sýnist svo, sem hann 

sje lagztur hjer frá, því ekkert hefur afhon- 

um heyrzt, síðan hann fór frá Staðarbyggð- 

armýrunum, nema það sem hann sótti nú

um rentulaust lán um 10 ár til þingsins, 

til þess að kaupa bújörð fyrir vestan.

Ef það hefði sjezt einhver árangur af 

þessum 1000 kr., sem Feilberg hefur fengið, 

þá mundi þingið ekkert hafa haft móti þvi, að 

veita þessar 500 kr. eptir á, því eptir á yrði 

að veita þær, eins og nú liggur í málinu. 

En þegar er að ræða um að styrkja út- 

lendan mann, sem feiðast f öðru landi, þá 

ættu menn að minnsfa kosti að sjá cin- 

hvern árangur af því af hálfu fjelagsins. 

En nú eru þegar liðin 3 ár, og hefur ekkert 

enn komið í ljós. Jeg minntist á það 

áðan, að Feilberg hefði gefið búnaðarfjelag- 

inu skýrslu, or hann kom frá íslandi árið 

1877. Jeg hef sjeð skýrslu þessa, sem ekki 

er gefin út fyrir almenning, heldur prentuð 

handa búnaðarfjeiaginu og meðlimum þess 

(«konfidentielt>), en jeg hef ekki lesið bana 

nákvæmlega, en eptir þvi sem mig minnir, 

leggur Feilberg það þar til, að búnaðarfje- 

lagið skuli ekki veita fje til búnaðarstarfa 

á Islandi, en að eins styrkja Svein Sveins- 

son til náms á búnaðarháskólanum í Kaup- 

mannahöfn, líklega eptir því sem hinn hæst- 

virti landshöfðingi sagði, til þess að hann 

gæti orðið forstöðumaður búnaðarskóla hjer 

á landi. Ef árangurinn af ferð Feilbergs 

hjer á íslandi er ekki annar en þessi, veit 

jeg ekki, við hverju landið má búast af 

ferðum hans um Norveg. Jeg efast nm, 

að það sje samkvæmt fyiirmælunum í 

gjafabrjefi konferenzráðs Hansens, að vöxt- 

um þess fjár, er hann gaf, sje varið tif 

búnaðarskóla; enda eru nú þær ákvarðanir 

gjörðar, að landið leggi sjálft fje til búnað- 

arskóla-stofnunar. Vilji hið danska landbún- 

aðarfjolag halda áfram að veita hið tiltölu- 

lega fje, sem íslandi ber, getum við að því 

leyti verið ánægðir; en mjer þykir líklegt, að 

Ísland vilji vera laust við að styrkja ráðgjafa 

fjelagsins til að ferðast í öðrum löndum.

Hinn hæstvirti landsböfðingi hefur skýrt 

frá, hvernig slandi á þessum 100 kr., sem 

neðri deildin hefur felit úr 10. gjaldlið, ó- 

vissum útgjöldum. |>að vakti fyrir yfirskoð- 

unarmönnum, að kennaiinn í íslenzku við
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básktflann væri skyldur að halda prófið, úr 

því að það er honnro falið, en eigi hann 

aptur á móti að fá sjerstaka þóknun fyrír 

það, þá ætti sú þóknun að koma frá þeim, 

sem biður bann að halda prófið yfir sjer, 

en engan veginn úr landssjóði. f»að getur 

veríð spursmál, hvort íslandi er það að 

nokkru leyti i bag, að þetta próf sje hald- 

ið, bvo að útlendir menn geti orðið embætt- 

ismenn hjer á landi; nm það skal jeg ekk- 

ert segja, en jeg verð að halda því föstu, 

áð það geti ekki átt við, að ísland borgi 

dönskum embættismanni fyrir embættisverk, 

sem hann gjörir sem embæltiámaður í Dan- 

mörku fyrir danskan mann; það verður að 

vera íslandi óviðkomandi. Seinnaá dags- 

skrénni kemur fyrir annað mál, sem jeg hef 

leyft mjer að gjöra breytingaratkvæði við, og 

stendurþað í sambandi við þennan 9. tölulið.

Landshöfbinginn: Jeg get út af ræðu 

hins háttvirta 4. konungkjörna skírskotað 

til þess, er jeg áður sagði. Jeg skoða 

málið svo, að þegar yfirskoðunarmenn hafa 

gjört athugasemdir við landsreikningana, og 

landshöfðinginn hefur svarað þeim athuga- 

scmdum, þá verði tillögur þeirra lagðar 

undir úrskurð alþingis; er málið þannigút- 

rætt milli yfirskoðunarmanna og landshöfð- 

ingja, þegar það er komið fyrir alþingi. Jeg 

skal því ekki svara hinum háttyirta yfir- 

skoðunarmanni, heldur skírskota til svara 

minna, er prentuð eru í yfirlitinu, og að 

öðru leyti halda því föstu, sem jeg hef áður 

sýnt fram á, að ferð «Inspektors> Feilbergs 

hafi miðað einungis til gagns íslandi. Jeg 

skal heldur ekki fara laugt út í það hvort 

hið danska • Landhushold ni ngsselskab» hafi 

varíð öllu því. fje f þarfir íslands, sem 

íslandi tiltölulega bar, um það get jeg ekki 

sagt, en hitt get jeg sagt, að fjelagið hefur það 

orð á sjer hjá öllum, sem til þess þekkja — og 

jeg vona, að hinn heiðraði 4. konungkjörni játi 

þaðeinnig — aðþað gjöri skilhverjum einum, 

og ímynda jeg mjer því, að hinn háttvirti

4. konungkjörni geti átt vist, að fjenn hafi 

verið og verði rjettilega varið. Hinn hátt- 

" virti 4. konungkjörni gat þess, að dæmi það,

er jeg tók um fjárlögin og önnur lög, hefði 

ekki átt alls kostar vel við. Hann sagði, 

að fjárlögin kæmu sem lög frá í>lþingi, og 

mætti þeim ekki breyta. En þetta er alveg 

sama tilfelli, sem hjer liggur fyrir. Sam- 

þykkt á reikningnum skal veita með laga- 

boði ; en sjálfsagt má þó neila um sam- 

þykkt á reikningnum. Eins er það, ef eitt- 

hvert það lagaboð kemur frá alþingi, sem 

stjórnin álítur að ísjárvert sje að veita sam- 

þykki, þá getur hún ráðið frá, að staðfesta 

þessi lög. Dæmið á því mjög vel við. 

Hinn háttvirti 4. konungkjörni tók enn 

fremur fram, að í athugagreinum yfirskoð- 

unarmanna, þeim er jeg las upp áðan, 

hefðu þau skilyrði verið tekin fram, að 

fjenu væri varið í þarfir íslands, og að um- 

framgreiðsla hefði ekki átt sjer stað. Jeg 

tók þetta sjálfur fram, þegar jeg las npp 

athugasemdirnar, og jeg vissi vel, að um- 

framgreiðsla hafði átt sjer stað. En í neðri 

deild þingsins eru einmitt þessar 500 kr. 

felldar burt á útgjaldaliðnum, en þetta 

gjald, þessar 500 kr. voru útborgaðar áður 

en nokkur umframgreiðsla hafúi átt sjer 

stað. Hinum háttvirta 4. konungkjörna 

þingmanni hlýtur að vera það kunnugt 

sem yfirskoðunarmanni, að 1700 kr. hafa 

verið borgaðar á tímabilinu 1878— 1879, 

sem veittar voru af stjórninni 1877, og 

þess vegna er það, að þessi umframgreiðsla 

hefur hjer átt sjer stað. Jeg segi þetta ekki 

til afsökunar umframgreiðslunni, heldur til 

þess, að þingmenn geti sjeð, hvernig á henni 

stendur.

J>á minntist hinn háttvirti 4. konung- 

kjörni þingmaður á þær 100 kr., sem Kon- 

ráð prófessor Gíslason fær fyrír að halda 

próf í íslensku. pað er sjálfsagt, að Kon- 

ráð Gíslason er danskur embættismaður, 

eins og þingmaðurinn sagði; en þar sem 

hann mótmælir því, að þessi borgun fyrir 

próf í íslenzku eigi að greiðast úr landssjóði, 

skal jeg láta mjer nægja, að skírskota til 

orða minna áðan, er jeg leiddi rök að þvi, 

að þessi fjárupphæð samkvæmt konungsúr- 

skurði 27. maí 1857 ætti að borgast af
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þeim 4000 rd., sem veittir voru til óvissra 

útgjalda íslands. Jeg skal svo ekki orð- 

lengja frekar um þetta mál, sem blýtur að 

vera hinum heiðruðu þingmönnum Ijdst; cn 

jeg skal taka það upp aptur, að þar sem 

ráðgjafinn hefur ávfsað þessu fje, hefur hann, 

að mínu áliti, haft fulla bcimild til þess, 

og þegar svo stendur á, sem hjer segir, er 

ósanngjarnt, þinginu ósamboðið og órjett, 

að neita um samþykki á veitingu þessarar 
fjárupphæðar.

Var síðan gengið til atkvæða, og var : 

T e k j u k a f l i n n  allur samþykktur f einu hljóði. 

G j a l d a k a f l i n n ,  1.—7. töluliður samþykktur f 

einu hljóði.

Breytingartillaga landshðfðingja við 8. tölu- 

lið felld með 7 atkvæðum móti 3.

8. töluliður óbreyttur samþykktur með 10 

atkvæðum.

Breytingartillaga landshöfðingja við 9. töltilid 

felld með 7 atkvæðum móti 4.

9 töluliður frumvarpsins óbreyttur sam- 

þykktur með 7 atkvæðum.

10. töluliður samþykktur með 9 atkvæðum. 

Breytingartillaga landshöfðingja viðll.tö lu-

lið var fallin við atkvæðagreiðsluna um

8. og 9. tölulið.

11. töluliður var samþykktur með 9atkvæð- 

um.

Niðurlag frumvarpsins var samþykkt með 8 

atkvæðum

Að frumvarpið skyldi ganga til 3. umræðu, 

var samþykkt tneð 10 atkvæðum.

f>RIÐJA UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 48. fundi, 25. ágúsl.

B r e y t i n g a r u p p á s t u n g a  

við frumvarp til laga um samþykkt á lands- 

rcikningnum 1878 og 1879, eins og það var 

_ samþykkt við 2. umræðu í efri deild.

Frá landshöfðingja.

Við II, 8. í  staðinn fyrir: «10972 kr. 

50 a.« komi: »11472 kr. 50 a.»

Við II, 9. í  staðinn fyrir: «7409 kr. 6 

a.» komi: «7509 kr. 6 a.»

Við II, 11. í  staðinn fyrir: «116823 kr. 

72 a.» komi: »116223 kr. 72 a.»

Forseti leitaði atkvæða þingdeildarinnar 

um, hvort frumvarpið mætti koma til um- 

ræðu á þessum fundi, þó að hinn lögboðni 

frestur frá 2. umræðu væri ekki liðinn, og 

samþykkti þingdeildin það í einu hljóði. 

Landshöfðingi hafði þegar samþykkt þessi 

afbrigði frá þingsköpunum að sínu leyti.

J.andshöfðinginn: f»etta mál var iætt 

svo ýtarlega í gær, og breytingartillögur mínar 

þá felldar, en samt hef jeg leyft mjer að

bera þær upp aptur, og skal jeg nú skýra

frá, hvers vegna jeg hafi gjört þetta, en að 

öðru leyti skal jeg ekki orðlengja um þær, 

en skírskota til orða minna f gær, sem voru, 

að minni ællun, nægileg til að sýna það 

sanna, að breytingartillögurnar eru byggðar 

á rjettlæti og sanngirni. í>ingmönnum er 

það kunnugt, að jeg, hin siðustu 16 ár bafi 

viljað með veikum krðptum starfa að þvi, 

að koma á samkomulagi roilli stjórnarinnar 

og alþingis, en sporna móti sundurlyndi, sem 

er íslandi til óhags; og það er eingöngu i

þoim tilgangi, að jeg hef borið upp broyt-

ingartillögurnar tvisvar. Jeg vil biðja bina 

háttvirtu þingmenn, að skoða huga sinn cnii 

einu sinni, áður en gengið er til endilegra 

atkvæða, því þetta frumvarp kynni að valda 

ósamlyndi, sem jeg vildi koma í veg fyrir, 

og sem flestir þingmeuu munu mjer sam- 

dóma um að eigi að varast. þess vegna 

er jeg ekki vonlaus um, að þingdeildin gefi 

góðan gaum að þessari áskorun minni, og 

jeg skal bæta því við, að mjer þykir eðlilegt 

og líklegt, svo framarlega sem þetta frum- 

varp verður samþykkt óbreytt, eins og það 

nú Iiggur fyrir, þá muni það ekki ná lög- 

gildingu, því neitun sú, er hjer ræðir um. 

er eptir minni sannfæringu ekki á góðúm 

eða gildum rökum byggð.

Jeg vil því að endingu biðja þingmenn 

að hafa tillit til orða minna og yfirvega 

með sjálfum sjer, hvort það sje rjett, að 

hafna þessum breytingum og eiga það á hættu, 

að frumvarpið verði ekki lögleitt, eða hvort
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það ekki er betra, þegar nú að samþykkja j 

breytingarlillögur, er eptir minni sannfær- 

ingu munu verða samþykktar, ef málinu — 

sem jeg vil rona og (Sska að ekki komi fyrir

— verður vísað til dórnstóianna. Að svo 

mæltu skal jeg fela málið hinni báttvirtu 

deild.

f»ar eð enginn bað sjer hljóðs, kvað 

forseti umræðunni lokið, og ljet ganga til 

atkvæða, er fjellu þannig:

Breytingartitlaga iandshðfðingja við II, 8.

felld með 7 atkvæðum móti 4. 

Breytingartillaga landshöfðingja við II, 9.

felld með 7 atkvæðam móti 4. 

Breytingartillaga landshöfðingja við II, 11. 

þar með fallin.

Fraavarpið óbreytt í beiid sinni var 

samþykkt méð 8 atkvæðum, og kvað forseti 

það verða afgreitt til landshöfðingja sem 

1 ö g f r á a 1 þ i n g L

• » .
Álit yfirskoðunarmanna.

Á 4. fundi neðri deildar, 6. dag júli- 

mán. var kosin 3 manna nefnd til að i- 

huga tíilögur yfirskoðnnarmanna landsreikn- 

ingatína fjrrir árín 1878 og 1879, og vora 

nefndarmenn hinir sömu sem i næsta móli 

á undan, sjá bls. 204.

FYfiK í UMRÆÐA í  NEÐRI DÉILD, 

á 55. fundi, 19. deg ágústmáo.

1 ■ Nefndarólit, sjá I, 449^455.

Sjá 2. umræðn nm frumvarp til iaga 

utn samþykkt á landsreiknjngnum fyrir árin 

i87é ég i m

; SÍÐABI UMRÆÐA í NEDRI DEILD, 

á 59. fundi, 22. dag ágústmán. 

Almennar athugasemdir viðvikjandi 

landsreikningunum 1878—79, eins og þær 

voru samþykktar við fyrri umræðu, sjá 
I. 491-492.

Sjá 3. umræðu um frumvarp til laga 

um samþykkt á landsreikningnum fyrir árin 

1878 og 1879.

Voru atbugasemdirnar síðan sendar til 

efri deildarinnar.

EIN UMRÆDA 1 EFRI DEILD, 

á 48. fundi, 25. dag ágústmán. 

Almeunar tillögur viðvikjandi lands- 

reikningunum 1878—79, eins og þær voru 

samþykktar við síðari umræðu í neðri doild, 

sjá I, 549-550.

Enginn tók til máls, og bar því for- 

seti tillögurnar upp til atkvæða, og fjell 

atkvæðagreiðslan þannig:

1. liður samþykktur í einu hljóði.
2. —  -  —  -

4. — — •— með ÍO atkvæðum.

5. — —  — 10 ------

6.  —  — • —  —  10 — •  —

7. — — •— i einu hljóði.

10. —  - • ----- —  —

Tillögurnar állar í heild sioni sam- 

þykktar i eina hljóði.

Forseti kvað þær mundu verða af- 

greiddar til I&ndðhöfðingja sem á I y k t u n 

f r á  a l þ i n g i .
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V.

Víxilmál.

A.
Frumvarp til laga um víxilbrjef fyrir ís- 

land, frá stjórninni, er prentað í fyrra parti 

alþingistíðindanna, bls. 161—202.

FYESTA UMBÆÐA í EFBI DEILD, 

á 3. fundi, 6. dag júlím.

Landshöfðingi: Frumvarp það, sena bjer 

liggur fyrir, miðar til þess, að innleiða bjer 

á landi sams konar rjettarbót, sem með lög- 

um 7. maf 1880 var lögtekin i Danmörku, 

og sem í öllum aðal-atriðum er sambljóða 

víxlbrjefalögum í Noregi og Svíþjóð sam- 

kvæmt samningi milli þessara þjóðá. Laga- 

frumvarp þetta hefur vafalaust verulega 

rjettarbót inni að balda, og er mjög æski- 

legt, að Jög um þetta efni nái gildi, enda 

þótt víxlbrjéf sjeu, enn sem komið er, lítið 

notuð bjer á landi. Á þessu stigi málsins 

skal jeg svo ekki fara fleirum orðum um 

frumvarpið, en að eins leyfa mjer að skír- 

skota til athugasemdanna við það. Mál 

þetta er svo yfirgripsmikið, að jeg tel víst, 

að nefnd verði sett í það.

Einar Ásmundsson: Jeg imynda mjer,

að engum blandist hugur um, að frumvarp 

þetta bafi verulega og nauðsyulega rjettar- 

bót inni að balda, og að engin ástæða sje 

til að breyta því, það er að segja, að þvi er 

efnið snertir; en vegna þess, að lítið befur 

verið rætt eða ritað um þetta efni á vorri 

tungu, þá er bætt við, að málið á frumvarp- 

inu sje ekki sem bezt. Af þessari ástæðu 

leyfi jeg mjer að leggja það til, að nefnd 

verði sett í málið.

Forseti: Er þá meining þingmannsins, 

sem síðast talaði, að láta málið nú þegar 

ganga til 2. umræðu eða fresta 1. umræðu.

Einar Ásmundsson: Jeg óska ekki fyr-

ir mitt leyti, að 1. umræðu verði frestað, 

heldur að málinu verði vísað til 2. umræðu.

Sighvatur Árnason: Mín meining er,

að í málum, sem þingdeildinni finnast liggja

; svo fyrir, að ekki muni þurfa verulegra breyt- 

inga við, sje óþarft að fresta 1. umræðu, 

öðru máli er að gegna, þó að 1. umræðu sje 

frestað f flóknum málum, sem virðast þurfa 

breytinga við, og sem hætt er við að miklar 

umræður muni verða um, því að því meira sem 

eitt mál er rætt, þvi skýrara verður það að «11- 

um jafnaði. Jeg fyrir mitt leyti er á þvi, 

að vfsa þessu máli til 2. umræðu, og legg 

til, að sett verði 5 manna nefnd.

Forseti bar því næst upp til atkvæða, 

hvort raálið skyldi ganga til 2. umræðu, og 

var það samþykkt f einu hljóði.

Siðan var samþykkt, að 5 manua nefnd 

skyldi setja f roálið og voru í hana kosnir: 

Einar Ásmundsson með 10 atkvæðum 

Magnús Stepbensen — 10 — »—

Árni Thorsteinson — 9 — •—

Benidikt Kristjánsson — 9 — • —

|>á höfðu þeir Sighvatur Árnason og Skúli 

J>orvarðarson 6 atbvæði hvor, en eptir hlut- 

kesti varð

Sigbvatur Árnason binn 5. nefndarmaður.

í  nefndinni var kosinn formaður Árni 

Tborsteinson, og skrifari og framsögumaður 

Magnúð Stephensen.

ÖNNUR UMRÆÐA í EFRI DEILld, 

á 20. fundi, 28. dag júlfmán. 

Nefndarálit, sjá I, 209—222. 

Framsögumaður (Magnús Stephensen) : 
Hinum heiðruðu deildarmönnum er kunnugt 

af nefndarálitinu, að nefndin var á því, að 

æskilegt væri, að frumvarp þetta yrði að 

Iögum óbreytt, eins og það kom frá stjórn- 

inni, að efninu til. í  ástæðunum fyrir 

stjórnarfrumvarpinu er þess getið, að lög 

þessi eigi að koma fyrir víxllög þau, sem roeð 

kanselibrjefi 17. marz 1827 voru sögð 

gildandi bjer um vfxla; en þessum lögum 

hefur lítið verið beitt hjer á landi, ekki af 

því, að þau þættu óbentug, heldur af því, að 

víxlar eru bjer ótíðkanlegir manna á meðal,
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qg mjer er óþætt að fullyrjSa, að bjer 

innanlands bafi þcir ekki sjezt; en það hefur 

koopið fyrir, að þeir hafagcngið nqillimanna 

hjer á landi og manna erlendis. £>að er 

líka eðlilegt eptir því sem verzluu til bagar 

hjer; víxlar eru mest tíðkaðir 1 verzlun, en 

verzlunin er hjer útlend, Qg þan verzlunar- 

viðskipti, sem menn hjer á landi eiga sín í 

mjlli, eru ekki annað en vöruskipti, og þar 

komast víxlar ekki að. Úr því svo er, kynni 

að sýnast óþarft að hafa víxillög, en nefndin 

leit ekki þannig á máíið; hún áleit, að úr 

því að víxlarnir eru mest brúkaðir við út- 

lendinga, þá væri nauðsynlegt, að þessi 

merkilegu lög væru, að því er ísland snertir, 

samkvæm víxillðgum þeirra þjóða, sem ís- 

lendingar eiga mest verzlunarviðskipti við, 

og sem eru byggð á langri reynslu í þeim 

löndum, þar sem verzlunin hefur blómgazt 

um langan aldur. Nefndin treysti því, að 

ef víxlar færu að tíðkast bjer á landi, þá 

gæti það gefið tilefni til þess, að verzlunar- 

viðskípti yrðu hjer tíðari og fjörugri, þar eð, 

ef víxlar eru hafðir, hægra er fyrir menn að 

útvega sjer vörur, þó að þeir hafi ekki pen- 

inga piilli handa. J>að er frumvarpið sjálft. 

snertdr, þá er það í mörgu líkt víxiliöguuum 

frá 18. máf 1825, en er i mörgum greinum 

frjálslegra; þannig eru hjer ekki sett eins 

mörg skilyrði i víxilviðskiptum eins og áður. 

í  frumvarpinu er gjörður munur á tvenns 

konar vSxlum, á trasseruðum víxlum, eða 

víxlunji, sem gefnir eru út á hendur öðrum 

manni, og eigin víxlum, sem kveða á borg- 

un af hendi ótgefandans sjálfs; en fyrirmæli 

laganna eru hjer um bil hin sömu um báð- 

ar þessar víxiU,egundir; aptur á móti eru 

þeir ólíkir í íraqtkvæmdinni, þar sem trass- 

eraðir víxlar eru hvað líkastir ávísunum, 

hinuny einustu viðskiptabrjefum, sem tíðkast 

hjer, en eigin víxlar líkjast mest rentulaus- 

um skuldabrjefum, sem bljóða upp á borg- 

un eptir stuttan tfma. J>að einkennilega 

við víxlana er sá sterki rjettur, sem víx- 

illinn gefur á móti þeim, sem skyldur er til 

að borga, og sem gjörir það að verkum, að | 

víxillinn er svo gott sem peningar, en ávís- 1

anir gefa ekki þennan sterka rjett. það er 

æskilegt fyrir ísland, að brjef sjeu til, sem 

geti bætt úr peningaskortinum, og það er 

vonandi, að frumvarp þetta geti stuðlað til 

þess. Um efnið er lítið að ræða, en við- 

víkjandi forminu skal jeg geta þess, að nefnd- 

in fann sjer skylt að laga málið, og sum- 

staðar var ekki laust við, að útleggingin 

væri ekki alls kostar rjett; þess vegna bjó 

nefndin til alveg nýja þýðing á frumvarpinu, 

en gjörði sjer far um, að hún væri sam- 

hljóða frumtextanum, og ef svo skyldi líta 

út, að einhver breyting væri frá þvi, þá er 

það á móti nefndarinnar vilja.

Landshöfðingi: |>ar eð nefndin hefur

aðhyllzt frumvarp þetta óbreytt í öllum at- 

riðum að efniuu til, og þar eð jeg er nefnd- 

inni samdóma um athugasemdir hennar við 

nefndarálitið, þá skal jeg á þessu stigi máls- 

ins eigi orðlengja þetta mál, en að eins tjá 

nefndinni mínar beztu þakkir fyrir þær 

undirtektir, sem hún hefur veitt málinu.

Jeg fellst alveg á þessa nýju þýðingu 

nefndarinnar og álít hana nauðsyulega, og 

jeg skal játa, að sumar orðabreytingarnar 

eiga mjög vel við, þó að aptur á hinn bóg- 

inn megi ef til vill finna að sumum. En 

að svo stöddu skal jeg ekki fara fleirum 

orðum um málið.

J>á var gengið til atkvæða um hinar 

einstöku greinir frumvarpsins, og fjell at- 

kvæðagreiðslan þannig:

1. grein í frumvarpi nefndarinnar samþykkt 

í einu bljóði; við það var 1. gr. stjórnar- 

frumvarpsins falliu.

2. grein í frumvarpi nefndarinnar samþykkt 

í einu hljóði; var þá tilsvarandi grein í 

stjórnarfrumvarpinu þar með fallin.

3. grein f frumvarpi nefndarinnar samþykkt

i einu hljóði; 3. gr. í stjórnarfrumvarpinu 

þar með fallin.

4. grein í frumvarpi nefndarinnar samþykkt 

í einu hljóði; 4. gr. f stjórnarfrumvarpinu 

þar með fallin.

5. grein í frumvarpi nefndarinnar samþykkt 

í cinu hljóði; 5. gr. stjórnarfrumvarpsins 

þar með fallin.

30
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6. grein í frumvarpi nefndarinnar samþykkt 

í einu hljóði; 6. gr. stjórnarfrumvarpsins 

þar með fallin.

7. grein í frumvarpi nefndarinnar samþykkt 

í einu hljóði; 7. gr. stjórnarfrumvarpsins 

þar með fallinn.

Fyrirsögn 1. kapitula áleizt samþykkt 

án atkvæða.

8. grein í frumvarpi nefndarinnar samþykkt 

í einu hljóði.

Fyrirsögn 2. kapítula áleizt samþykkt 

án atkvæða.

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

frumvarpi nefndarinnar, hver um sig, 

samþykktar í einu hljóði.

Tilsvarandi greinir stjórnarfrumvarpsins 

þar með fallnar.

Fyrirsögn 3. kapitula áleizt samþykkt án 

atkvæða.

17., 18., 19. og 20. gr. í frumvarpi stjórn- 

arinnar, hver um sig, samþykktar í 

einu hljóði.

Tilsvarandi greinir stjórnarfrumvarpsins

þar með fallnar.

Fyrirsögn 4. kapítula áleizt samþykkt án 

atkvæða.

21., 22., 23. og 24. gr. í frumvarpi uefnd- 

arinnar, hver um sig, samþykktar í einu 

hljóði.

Tilsvarandi greinir stjórnarfrumvarpsins

þar með fallnar.

Fyrirsögn 5. kapítula áleizt samþykkt 

án atkvæða. t

25., 26., 27., 28., 29. og 30. gr. í nefnd- 

arfrumvarpinu, hver um sig, samþykktar 

í einu hljóði.

Tilsvarandi greinir stjórnarfrumvarpsins

þar með fallnar.

Fyrirsögn 6. kapítula áleizt samþykkt 

án atkvæða.

31., 32., 33., 34., 35., 36.. 37., 38., 39. og

40. gr. í frumvarpi nefndarinnar, hver 

um sig, samþykktar í einu hijóði. 

Tilsvarandi greinir stjórnarfrumvarpsins

þar með fallnar.

Fyrirsögu 7. kapítula áleizt samþykkt 

án atkvæða.

41., 42.. 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 

50., 51., 52., 53., 54. og 55. grein í 

frumvarpi nefndarinnar samþykktar í eino 

hljóði, hver um sig.

Tilsvarandi greinir stjórnarfrumvarpsins 

þar með fallnar.

Fyrirsögn 8. kapítula áleizt samþykkt án 

atkvæða.

56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64. 

og 65. gr. í frumvarpi nefndarinnar, 

hver um sig, samþykktar í einu hljóði. 

Tilsvarandi greinir stjórnarfrumvarpsins 

þar með fallnar.

Fyrirsögn 9. kapítula áleizt samþykkt

án atkvæða.

66., 67., 68., 69., 70., 71. og 72. gr. í 

frumvarpi nefndarinnar, hvei um sig, 

samþykktar í einu hljóði.

Tilsvarandi greinir stjórnarfrumvarpsins 

þar með fallnar.

Fyrirsögn 10. kapítula áleizt samþykkt

án atkvæða.

73., 74., 75. og 76. gr. í frumvarpi nefnd- 

arinnar, hver um sig, samþykktar í einu 

hljóöi.

Tilsvarandi greinir stjórnarfrumvarpsins 

þar með fallnar.

Fyrirsögn 11. kapítula áleizt samþykkt

áu atkvæða.

77., 78., 79. og 80. gr. í frumvarpi nefnd- 

arinnar, hver um sig, samþykktar í einu 

hljóði.

Tilsvarandi greinir stjórnarfrumvarpsins 

þar með fallnar.

Fyrirsögn 12. kapítula áleizt samþykkt

án atkvæða.

81., 82. og 83. gr. f frumvarpi nefndarinn-

j ar, hver um sig, samþykktar í einu

| hljóði.

Tilsvarandi greinir stjórnarfrumvarpsins 

þar með fallnar.

Fyrirsögn 13. kapítula áleizt samþykkt

án atkvæða.

84., 85. og 86. gr. í frumvarpi nefndarinn-

ar, hver um sig, samþykktar í einu

bljóði.
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Tilsvarandi greinir stjdrnarfrumvarpsins 

þar með fallnar.

Fyrirsögn 14. kapítula áleizt samþykkt 

án atkvæða.

87., 88., 89., 90.. 91.. 92.. 93. og 94. gr. 

í frumvarpi nefndarinnar, hver um sig, 

samþykktar { einu hljóði.

Tilsvarandi greinir stjdrnarfrumvarpsins 

þar með fallnar.

Fyrirsögn 15. kapítula áleizt samþykkt 

án atkvæða.

95. gr. í frumvarpi nefndarinnar samþykkt 

í einu hljóði.

Tilsvarandi grein stjórnarfrumvarpsins 

þar með fallin.

Fyrirsögn 2. kafla áleizt samþykkt án 

atkvæða.

,  96. gr. í frumvarpi nefndarinnar samþykkt 

í einn liljóði.

Tilsvarandi grein í stjórnarfrumvarpinu 

þar með fallin.

Fyrirsögn fruravarps nefndarinnar áleizt 

samþykkt án atkvæða, og við það var 

fyrirsögn stjórnarfrumvarpsins fallin.

Síðan var málinu vísað til 3. umræðu 

í einu hljóði.

þRIÐJA DMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 22. fundi, 30. dag júlímán. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 210—222.

Með því að enginn tók til máls, bar 

forseti frumvarpið upp til atkvæða, og var 

það samþykkt í einu hljóði; kvað iorseti 

það nú verða afgreitt til neðri deildar- 

innar.

FYRSTA UMRÆÐA í NEDRI DEILD, 

á 38. fundi, 8. dag ágústmán. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í efri deild, sjá I, 385—399.

Btnidilct Sveinsson : Jeg vil að eins

geta þess, að jeg er alveg samdóma hinni 

heiðruðu efri deild í þvi, að það sje rjettar- 

bót í lögum þes8um, og sjer í lagi að land- 

ið við þau geti komizt í verzlunarsamgöng-

ur og verzlunarsambönd við aðrar þjóðir. 

Jeg vil eigi hafa neinar málalengingar, enda 

eru þær óþarfar með öllu. Jeg vil að eins 

óska þess, að málið gangi sem fyrst til 2. 

umræðu.

Umræðunni lokið.

Var síðan málinu vísað til 2. umræðu 

með 22 atkvæðnm.

ÖNNUR UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 44. fundi, 12. dag ágústmán. 

B e n i d i k t  S v e i n s n o n : J>ar er engar

breytingar eru fram komnar, þá held jeg 

mjer til þess, er jeg sagði við 1. umræðu 

þessa máls, og mun greiða atkvæði með 

frumvarpinu af þeim ástæðum, sem jeg þá 

gjörði grein fyrir.

Fleiri báðu sjer eigi hljóðs og kvaðst 

forseti mundu lesa upp hvern kapítula 

og láta greiða atkvæði um hann, ef þing- 

menn væru því ekki mótfallinn.

Enginn mælti í móti.

1. kapit. samþ. með 21 atkvæði.

2 . -— í einu hljóði.

7 . ---   .  -------

12. ---------—  -  — -----------------

13 . ---   _ -------

14 . -— - ------------

15 . ---   - _  - -
II. kaíli — - — ---

Að frumvarpið gengi til 3. uraræðu, 

var samþykkt í einu hljóði.

Í>RIÐJA UMRÆÐA í  NEÐRI DEILD, 

á 48. fundi, 15. dag ágústmán. 

Enginn tók tilmáls, og bar forseti frum- 

varpið þvíupptil atkvæða, og varþaðsamþykkt 

í einu hljóði; kvað forseti það verða afgreitt 

lil landshöfðingja sem l i i g  frá a l p i n g i .

30*
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B.

Frumvarp til laga um vfxibijefamál og 

vixlbrjefaafsagnir, frá stjórninni; sjá fyrri part 

alþingistíðindanna, bls. 203- 208.

FYRSTA UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 3. fundi, 6. dag júlímánaðar.

S t e f á n  E i r i k s s o n : |>ar eð mál það,

sem hjer liggur fyrir, stendur í svo nánu 

sambandi við frumvarpið næst á undan, vii 

íeS *eggia Það til, að því verði vísað til 
nefndar þeirrar, sem þegar var kosin. Mjer 

finnst sjerstök nefnd vera með öllu óþörf, 

þar frumvörp þau, sem hjer ræðir um, eru 

að efninu til liks eðlis.

E i n a r  Á s m u n d s s o n :  Jeg er með öllu

samdóma þingmanni Austur-Skaptfellinga 

um, að visa máli þessu til nefndarinnar, 

sem þegar er kosin, þótt frumvarp þetta að 

öllum líkindum þurfi meira eptirlits við og 

sje cnn athugaverðara, það er að segja: eigi 

að eins að orðfærinu, heldur og að efninu, 

því vcl mætti hugsást, að stjórninni hafi ekki 

tekizt sem bezt í ýmsum atriðum þess, t. a. m. 

í því, að ákveða þannig lagaðan rjettargangs- 

máta, sem hjer á landi á bezt við. En með 

því jeg er enn eigi gagnkunnur frnmvarp- 

inu, skal jeg að eins styðja að því, að því 

verði visað til víxlbrjefa-nefndarinnar, sem 

hefur bezt tök á, að kvnna sjer bæði málin 

í sameiningu.

Forseti bar þá undir atkvæði, hvort 

málinu skyldi vísað til 2. umræðu, og var 

það samþykkt; sömuleiðis var samþykkt, að 

því skyldi vísað til nefndar þeirrar, scm kosin 

var í víxlbrjefamálinu.

ÖNNUR UMRÆDA í EFltl DEILD, 

á 20. fundi, 22. dag júlímán.

Nefndarálit, sjá I, bls. 231—233.

F r a m s ö g u m a ð u r  ( M a g n ú s  S t e p h e n s e n ) : 

Jeg get að öllu leyti vísað til nefndarálitsins 

nm þetta mál, serr. jeg vona að hinir hátt- 

virtu þingmenn hafi fyrir sjer, og til þess, 

sem jeg tók fram áðan um vixilbrjefin fyrir

ísland, þvi þetta frumvarp er nanðsynlegt 

framhald af víxilbrjefafrumvarpinú, þar sem 

það innibindur í sjcr reglurnar fyrir því, 

hvernig maður eigi að ná rjetti sínnm eptir 

víxilbrjefalögunum. J>essar rjettarfarsreglnr 

finnast í þessu frumvarpi, og ern þar einnig 

talin upp hin helztu rjettarmeðnl, sem mönn- 

um eru veitt til þess að geta náð sem fyrst 

og vissast rjutti sínum í þessu efni. Aðal- 

breytingin, sem verður á tilsk. 18. mai 1825, 

ef þetta frumvarp verður að lögum, er sú, 

að þar sem manni eptir tilskipuninni frá 18 

mai 1825 veittist hægur aðgangur að því, 

að fá skuldunaut sinn settan í varðhaldi þá 

verður slíkt ekki gjört eptir þessu frumvatpi. 

fetta er samkvæmt dönskum lðgum, sem 

hafa af numið verðbald í skuldamálum. 

J>að getur verið vafasamt, hvað hjer hefur t 

verið gildandi f þessu efni, en eptir þessum 

lögum, sem nú er verið að semja, getur sá, 

sem á víxilskuld hjá öðrum, eigi sett þenban 

skuldunaut sinn f varðhald, og er þettaveru- 

leg framför að þvf er snertir frelsi þeirra, 

sem ekki borga skuldir sínar, annaðhvort af 

þvf þeir geta það ekki, þó þeir fegnir vildu, 

eða af öðrum orsökum.

J n n  P j e t u r s s o n : Um leið Og jeg get.

þess, að mjer líkar frumvarpið vel yfir höf- 

uð að tala, skal jeg þó leyfa mjer, að gjöra 

eina athugasemd. í 3. gr. stendur: Eigi 

er sækjandi skyldur að setja trygging fyrir

sakir slíkra varna, en hinn stefndi............

............sem fyrir mælt f D. L. I. bókar21.

kap. Hjer er þannig vitnað í dönsk lög,

sem jeg ekki álit alveg rjett. |>að er eðli- 

legt, að í dönskum lögum sje vitnað í dönsk 

lög, en þegar ræða er um rjettarfar í einka- 

málum hjer á landi, eins og hjer er gjört,

‘ er rjettara, að vitna í norsku lög, þar eð 

þau gilda hjer í því efni. Jeg vildi því 

gjöra þá athugasemd, hvort ekki væri

rjettara, að breyta þessu þannig, að 

skfrskotað væri til norsku laga en ekki 

danskra laga. Ef þessu mætti breytá hjer, 

þá mun sama að segja um tilvitnnna f 7. 

gr., sem þá ætti að vera: N. L. 1—6—21, 

og í 6. gr. ætti að standa N. L. 1 — 5—8,
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þar sem ákvéðin er 300 kK sekt, ef dóm- 

sagnarfrestur ér látinn hjá líða. 1 dðnskn 

óg norsktt Iðgnib er svo ákveðið, að seklirn- 

ai- skuli gahga til nánasta spítala, en mjer 

virðist, að hjer málti setja: varðar það 200 

kr. sektum í landssjdð.

Framsögvmalhtr: Jeg hef ekkert á

mdti þélrri áthugasfliird hihs háttvirta 3. 

konungkjörna þingmanOs, að rjettára sje að 

sktrsköta hjer til norsku laga, þvi það ern 

eiginlega þau, sem érn lögleidd hjer í rjett- 

arfarsmólum. En það hefur opt viðgengizt, 

þegar skírskotað er til laganna, að þá er 

annaðhvort sett tdmt L. eða þá D. L. Jeg 

hef því ekkert á mdti þvf, að hinn 3. kon- 

ungkjörni þingmaður komi með breytingu í 

þessa átt til 3. umræðu við 3., 6. og 7. gr. 

f>ar á mdti virðist mjer dþarft, að breyta 

orðunum í 6. gr.: «varðar sektum, sem par 

segir*, í fyrsta lagi af því, að ekki erfrem- 

ur ástæða til þess, að ákveða, að sektirnar 

sknli renna i landssjóð i víxilmálum en í öðrnm 

málum, og í öðru lagi af því, að þdtt 1—5 

—8 i norsku lögum ákveði, að sektirnar 

skuli renna til nánasta spítala, þá er það 

nú sama, sem að þær renni í landssjdð. 

Spítalar eru nú fallnir undir læknasjdðinn. 

en læknasjdðurinn er runninn saman við 

landssjdð. Jeg imynda mjer, að nefndin 

geti vel komið sjer saman við hinn hátt- 

virta 3. konnngkjörna þinpmann að breyta

D. L. í tilsvarandi kap. í N. L.

Siðan bar forseti hinar einstöku greinar 

nefndarfrumvarpsins upp til atkvæða, og var 

hver þeirra fyrir sig samþykkt í einu hljdði, 

og voru þannig hinar tilsvarandi greinar 

stjdrnarfrumvarpsins fallnar.

Fyrirsögn nefndarfrumvarpsins áleizt 

samþykkt án atkvæða.

Frumvarpinu þannig breyttu var því næst 

vísað til 3. umræðu í cinu hljdði.

J>BIÐJA UMBÆDA í EFRI DEILD, 

á 22. fundi, 30. dag júlímán.

Frumvaipið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 231—233.

B r e y t i n g a r u p p á s t u n g u r  

við frumvárp til laga um vixilmál og víxil- 

afsagnir. Frá hinum 3. konungkjörna þing- 

manni og nefndinni.

1. Við 3. gr. niðurlagið. í  stað orðanna: «D.

L. 1. bdkár 21. kap.« komi:

• N. L. 1. bdkar 19. kap.»

2. Við 6. gr. í stað orðanna: «D. L. 1—5—8»

komi: «N. L. 1—5—8».

3. Við 7. gr. í stað orðanna: «D. L. 1—6—

23.» komi: «N. L. 1—6 21».

Framsögumaður (Magnú* Stephensen): 

Eins og deildinni er kunnugt, kom fram 

uppástunga frá einuru þingmanni, þegar 

mál þetta var hjer siðast til umræðu, um, 

að þar sem í frumvarpinu er skirskotað til 

dönsku laga, þá skyldi því breyta í tilsvar- 

andi greinir og kapítula norsku laga, vegna 

þess að þau eru eiginlega lögleidd hjer í 

öllum einkamálum, að því er rjettarfar 

snertir. pessi breytingaruppástnnga fer því 

fram á að setja inn greinir og kapitula 

hinna norsku laga í staðinn fyrir tilsvar- 

andi greinir og kapítula hinna dönsku laga. 

Jeg vona, að þingmönnum blandist ekki 

hugur um að aðhyllast þessa breytingu, þvi 

að hún fer fram á að koma frumvarpinu í 

betra samræmi við núgildandi rjettarfars- 

reglur, en þær, sem strangt tekið eni í 

nefndarfrumvarpinu sjálfu.

f>á var gengið til atkvæða, og

1. Breytingaruppástungan við 3. gr. sam- 

þykkt i einu hljdði.

2. Breytingaruppástungan við 6. gr. sam- 

þykkt í einu hljdði.

3. Breytingaruppástungan við 7. gr. sam- 

þykkt í einu hljdði,

4. Frumvarpið með áorðnum breytingum 

samþykkt í einu hljdði.

Kvað forseti frumvarpið nú mundu 

verða sent neðri deild.

FYESTA UMRÆDA í NEÐRI DEILD, 

á 38. fundi, 8. dag ágústmán. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. uœræðu í efri deild, sjá I, 289—290.
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Með því að enginn tdk til máls, ljet 

forseti ganga til atkvæða nm það, hvort 

frumvarpið skyldi ganga til 2. umræðu, og 

var það samþykkt með 22 atkvæðum.

ÖNNHR UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 44. fundi 12. dag ágústmán.

1 ‘ n r s l e i n n  T h o r s t e i n n o n : |>etta frum-

varp er svo skylt hinu frumvarpinu, að þau 

pru eins og óaðskiljanlegar systur, og er 

svo vel úr garði gjört frá efri deildinni, að 

engin breytingaratkvæði þurfa við það.

Fleiri óskuðu eigi að taka til máls, og

bar þá forseti frumvarpið undir atkvæði og 

voru hinar einstðku greinir þess samþykkt- 

ar með 16 atkvæðum; því næst ljet forseti 

þingmenn greiða atkvæði um, hvort frum- 

varpið skyldi ganga til 3. umræðu, og var 

það samþykkt í einu hljóði.

Í>RIÐJA UMRÆDA í NEDRI DEILD.j 

á 48. fundi, 15. dag ágústmán.

Frumvarpið var umræðulaust samþykkt 

í einu hljóði, og kvað forseti það verða af- 

greitt til landshðfðingja sem Uig frá al- 

þinpi.

VI. 

íltflntniiigsgjald.

Frumvarp til laga um útflutningsgjald 

á fiski og lýsi, frá stjórninni. sjá fyrri part 

alþingiiitídindanna, bls. 583—587.

FYRSTA UMRÆDA í NEÐRI DEILD, 

á 4. fundi, 6. dag júnímán.

I . a n d s h ö f ð i n g i n n : Spítalagjaid af sjáv- 

arafla hefur valdið mikilli óánægju, og eins 

°g jeK gat Þegar frumvarp þetta
var lagt, fram fyrir þessa heiðruðu deild, 

eru margir annmarkar gjaldi þessu sam- 

fara. Jeg skal enn fremur leyfa mjer, að 

bæta því við, að þingið 1877 samþykkti 

frumvarp til laga um fiskiveiðar þegna 

Danakonungs þeirra, er ekki eru búsettir á 

íslandi, þá er þeir veiða í landhelgi frá 

skipi, en þetta frumvarp náði ekki staðfest- 

ingu, svo að spítalagjaldið nær ekki 

til þeirra. Annar annmarki er sá, að 

iunheimta á spítalagjaldinu hefur 

verið svo miklum örðugleikum bund- 

in, að vart mun þriðjungur af gjaldinu hafa

komið til skila. í þriðja lagi er það, að 

spítalagjaldið hvílir ekki að eins á þeim 

afia, sem er verzlunarvara, heldur og á 

þeim, sem neytt er í landinu sjálfu. Hjá 

þessu má komast með frumvarpi því, sem 

hjer ræðir um, ef það nær fram að ganga. 

Jeg skal sjerstaklega geta þess, að það eru 

nýmæli í þessu frumvarpi, þar sem stungið 

er upp á útflutningsgjaldi af laxi, sem áður 

hefur veríð undanþeginn þessu gjaldi, en með 

því hann nú er orðinn töluverð útflutnings- 

vara, þá virðist útflutningsgjaldið einnig 

mega ná til hans. Jeg skal á þessu stigi 

málsins ekki fara út í einstakar greinir 

þess, því að það mun nægur tími til þess 

við 2. og 3. umræðu.

Halldór Kr. Friðriksson: £>etta mál

hefur sannarlega verið vandræðamál, og nú 

er komin fram spá mín, að spítalalöggjöfin 

mundi eigi eiga langan aldur, og að margir 

þeirra, sem þá sátu á þingi, er löggjöf þessi 

var samin mundn þá enn sitja á þingi, er
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hún yrði af numin. Allur þorri manna 

hefur verið næsta óánægður með spítala- 

gjaldið, þar eð það hefur eigi að eins verið 

mjög örðugt að fylgja fyrirmælum tilskip- 

unarinnar, heldur einnig mjög svo örðugt 

fyrir þann, sem vill vera samvizku- 

samur, að fá hina rjettu tölu á íiski þeim, 

er atiazt hefur, svo það er ekki að furða, þd 

að gjaldið hafi reynzt minna, en það átti 

að vera. Jeg verð að láta þá skoðun mína 

i ljósi, að mjer er alls ekki vel við útflutn - 

ingsgjald, og virðist mjer, að bezt væri, að 

komast hjá því svo sem unnt er.

Viðvíkjandi frumvarpi þvi, sem hjer 

liggur fyrir, þá eru tvö aðalatriði, er koma 

til skoðunar. Fyrst og fremst liggur það í 

augum uppi, að sjávarbóndanum eða afla- 

manninum getur alls eigi verið um þetta 

gjald, þvi að það leggst þó á hann að sið- 

ustu, og það meira heldur en í landssjóð 

kemur, og þegar einnig þess er gætt, að 

útflutningsgjaldið er mjög mikið, t. a. m. 

af fiski c. 20,000 kr., mun það varla verða 

neinum kærkomið. í  öðru lagi er það, að 

þótt menn hafi hingað til látið sjer lynda, 

að taka tolla af vörum eptir annara sögu- 

sögn, t. a. m. toll af tóbaki, vínföngum 

og ððru fieira, þá er full ástæða til, að 

gjalda varhnga við, að leggja á þá tolla, 

sem freista í þá átt, að dregið sje undan af 

framtalinu, þar sem þó nauðsyn ber til, að 

það sje sem sannast og rjettast.

En þar eð jeg býst við, að málið muni 

koma í nefnd, þá er nægur tími til, að ræða 

það nákvæmar síðar.

Landthöfðinginn: Jeg ætla að geyma, 

að svara hinum háttvirta þingmanni Reyk- 

víkinga, unz 1. umræðu verðu haldið áfram.

Arnljótur Ólafsson stakk upp á, að setja 

skyldi 5 manna nefnd f málið, en Grímur 

Thomsen 3 manna. Var samþykkt með 

miklum atkvæðamun, að setja skyldi 5 

manna nefnd, og hlutu þessir fiest atkvæði: 

f>órður Magnússon 18 atkvæði. 

Eiríkor Kúld 16 — • —

Benidikt Sveinsson 14 — • —

Egill Egilsson 14 — »—

þórarinn Böðvarsson 12 atkvæði.

Ljet forseti síðan afhenda málið 2. 

þingmanni ísfirðinga, er fiest atkvæði hafði 

fengið.

í  nefndinni var pórarinn Böðvarsson 

kosinn formaður, og Eitíkur Kúld skrifari 

og framsögumaður.

FRAMHALD FYRSTU UMRÆÐU í NEÐRI 

DEILD,

á 15. fundi, 20. dag júlímánaðar.

Nefndarálit, sjá I, 119—120.

Framsögumaður [Eirikur Kúld): Jeg

vona, að þingmenn hafi fyrir sjer nefndar- 

álitið og sjái þær breytingar, sem nefndin 

hefur gjört við frumvarp stjómarinnar. 

Aðalbreytingin er sú, að okkur fannst út- 

flutningsgjaldið ofhátt og þess vegna höfum, 

við fært það niður úr 50 aurum í 30 aura 

nema á síld, og miðuðum einkum við það, 

að þeir, sem mest nota sfldarveiðina hjer á 

landi, hafa bjer fæstir nokkur gjöld til lands- 

sjóðs. f>að getur verið, að þingmönnum 

virðist undarlegt, að við ekki skyldum miða 

útflutningsgjaldið við verðupphæð á vörun- 

um, en það þótti okkur ekki eins praktiskt. 

Að öðru leyti skal jeg ekki fjölyrða um 

málið að sinni, heldur bíða átekta og heyra 

fyrst undirtektir manna í því.

Landshöfðinginn: Jeg er hinni hátt-

virtu nefnd þakklátur fyrir góðar undir- 

tektir hennar í málinu, þar sem hún hefur 

aðhyllzt frumvarpið í öllum aðalatriðum 

þess. Við þessa umræðu má samkvæmt 

þingsköpunum ekki ræða hinar einstöku 

greinir frumvarpsins, og því verð jeg að 

fresta umræðu um niðurfærslu þá, sem stungið 

er upp á á útflutningsgjaldinu á flestum tölu- 

liðum frumvarpsins, sem sje frá 50 aur. til 

30 aur., til 2. umræðu; en samt sem áður 

skal jeg á þessu stigi málsins leyfa mjer að 

láta þá skoðun mina í Ijósi, að ekki sje 

nægileg ástæða til að ákveða útflutnings- 

gjaldið lægra en hjer um bil 1 % af verði 

hinna útfluttu verzlunarvara; en 50 aura af 

hverju skpd. af saitfiski eða hertum fiski



nemur ekki meira en hjer um bil 1% af 

söluverðinu. Ekki heidur finnst mjer ástæða 

sú, að landssjóðnum muni aukast talsvert 

meiri tekjur, en sem nemi spítalagjaldinu, 

na-gileg til þess, að færa gjaldið piður í 

30 aura, ef gjaldið að öðru leyti ekki verður 

í sjálfu sjer þungbærara en spítalagjaldið 

hefur verið, og þetta ætla jeg eigi sjer ekki 

stað eptir frumvarpinu.

Jeg skai taka til dæmis spítalagjaldið 

af sallfiski, af því þetta hlýtur að vera hinn 

langmesti hluti af útflutningsvörum þeim, 

er hjer ræðir um. Samkvæmt 1. gr. tilsk.

12. febr. 1872 er spítalagjaldið af alls kon- 

ar fiski, sem er verkaður sem saltfiskur, '/i 

álin, sem borgast í peniugum eptir meðal- 

verði á fiski í verðlagsskrá hvers árs, af 

hverju tólfræðu huudraði. Setjum dú, að 

hvert skpd. samsvari 150 fiskum, þá gjörir 

þetta spitalagjald eptir meðaltölu verðlags- 

skráuna fyrir bin síðustu 5 ár, þ. e.: fxá 

1876—77 til 1880—81, í þeipi umdæmum 

landsins, sem meira en 2,Ls af öilum saltfiski 

landsins verður útfluttur frá, sem sje Gull- 

bringu- og Kjósarsýslu með kaupstaðnum 

Eeykjavík og ísafjarðarsýslu, bjer um bil 

40 a. af hverju skpd., því meðálverð verð- 

lagsskrárinnur á fiski fyrir þessi umdæmi 

hefur í þau 5 ár, er jeg gat um, verið 

rúmir 60 a. al. (61 '/5—60 a.); en sá hluti 

af sjávaraflanum, er eptir tjlsk- 1872 er 

gjaldskyldur og sem ætlaður er til neyzlu 

i landinu sjálfu, ep sem eptir frumyarpinu 

eptirleiðis yerður undanþeginn gjaldinu, hefyr 

að minni ætlun numið í minnsta lagi 20% 

af aflanum, en þá verður spítalagjaldið, ef 

rjettilega er sagt til um það og gjört skil 

fyrir þvi samkvæmt tilskip. 12. febrúar 

1872, hiu sama upphæð, er hjer er stungið 

upp á, 50 a. af hverju skpdi.

Jeg bið hiua háttyirtu þingmenn að 

taka þessar atbugasemdir mínar til íUugun- 

ar. þegar við 2. umræðu skal ræða upphæð 

útfiutningsgjaldsins. fað er ekki tilgaugur 

þessa frumvarps að hækka spítalagjaldið, 

heldur breyta þvi á sem haganlega$tan hátt, 

en það er að míau áliti ekki pein ásfcaeða

! til að lækka gjaldið, sem í raun og vpru 

; ekki getur verið gjaldendunnm þupgb^ft, 

þar sem það ekki nemur meira en 1% af 

söluverðinu, og sjer í lagi virðist mjer ekki 

nein ástæða til þess, að lækka gjaldjð vegna 

þess, að tekjur landssjóðsins muni ^ukast, 

þegar betra fyrirkomulag kemst á með inp- 

heimtingu gjaldsins.

Tryggvi Gvnnarsson: J>egar hjer fyrir 

tveim dögum lá fyrir frumrarp um, að 

leggja toll á kaffi og fleira, þá tók jeg það 

fram, að það væri varasamt a$ leggja 

mikla tolla á verzlunarvörur, meðan ekkert 

nákvæmt eptirlit væri með tollgreiðslunni, 

og menn yrðu að eiga þetta eingöngu undir 

drengskap kaupmanna, og í öðru lagi, þpgar 

þingið befði tekið þá stefuu, að löggilda 

alla þá staði, sem beðið væri um, þá yrði 

eptjrlitið enn örðugra. þar að auki er 

eðlilegra að Ieggja toll á innfiutta vöru ep 

útflutta. Fyrir utan þ^ð, sem $á nmn 

optast vera tilgangurinn með tolla, að út- 

vega fje til landsþarfa, þá er tollur á ion- 

fluttri vöru optast byggður annaðhyort á 

því, að vernda einhvern iðnað í landinu, 

eða til þess að varna allt of miklum inn- 

flutningi á ónauðsynja- eða skaðlegum vör- 

um, en bjer í þessu máli er ekki um slíkt 

að tala; engum þykir pf mikið aflað eða út- 

flutt af fiski og lýsi, eða þess vegna vert 

að leggja gjald á þano atvinni^veg. Jeg 

mundi því vera alveg á móti þessu frum- 

varpi, ef jjeg sæi ráð til að ionheimta bið 

svo nefnda spítalagjald; ep jeg sje það ekki, 

og þess vegna verð jeg að yera Qjeð frum- 

varpinu. |>að, sem jeg mest bef á móti 

þessu frumvarpi, er það einkum, $ð gjaldið 

er ekki ákveðið eptjr neinum yissum (paelj- 

krarða. Hinn eini mögulegi mæ}iky&rþi er 

sá, að piða giíildið við verðupphæðipji á 

vörunum, seip hefur verið $ð meðalt&b 

næstliðin 5 eða 10 ár; sje ekki tekÍDA 

fastur mælikvfirði, þá verður allt gjaldið «ð 

eins af handahófi. Nefndin leiggur .*/# pört- 

um meiri toll á þá vörutegund, aem er */b 

pörtum minna yerð en önnur yöwtegiund; 

hið vanalega vqrjtlag á lýsi jpu# yqr^ 30 -
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40 kr. tunnan, en á síld 15 til 20 kr. tunnan, 

en nefndin leggur 30 aura á lýsistunnuna, og 

50 a. á8Íldartunnuna;hjer erþví gjaldið lagt 

á bara af handahófi. Jeg vil því áskilja mjer 

breytingaratkvæði í þá stefnu, að jafna gjaldið 

betur eptir verðuppbæð á vörunum. Gn einkum 

þarf að laga 9. gr.; þar stendur: • Spítalagjaldið 

skal heimt saman í síðasta skipti í fardög- 

um 1882 af afla þeim, er fengizt befur 

á árinu 1881*. |>að mun mega telja það 

víst, að ekkert af þeim fiski, sem afiast 

eptir ágústmánaðarlok, verði þurrkað og 

flutt út úr landinu, allt svo liggur allur 

sá fiskur, sem aflast yfir haustið og fram 

að nýári, og verður ekki fiuttur utan fyrri 

en sumarið 1882, en þá á að gjalda toll af 

hot|um; en ef greiða á spítalagjald af þeim 

fiski, sem afiast til nýárs, þá verða greidd 

tvenn gjöld af þeim fiski, sem afiast frá 

ágústlokum til nýárs. Um einstakar greinir 

frumvarpsins skal jeg ekki tala, því það 

liggur ekki fyrir hjer við 1. umræðu, held- 

ur verður það að bíða 2. umræðu.

Jón Ólnfsson: Jeg skal játa það, að

jeg er í rauninni mótfailinn öllu útflutnings- 

gjaldi, en eins og hinn hæstvirti landshöfð- 

ingi tók fram, er hjer ekki um neitt nýtt 

gjald að ræða, heldur að eins það, að koma 

gömlu gjaldi svo fyrir, að það komi rjett- 

legar og hagkvæmar niður en áður hefur 

verið. Jeg skal geta þess, að á hjeraðsfundi 

f því kjördæmi, sem jeg er úr, var einmitt 

óskað eptir þessari sömu breytingu, sem 

stjórnarfrumvarpið fer fram á, því allir fram- 

taksmenn, sem sjálfir telja rjett fram, óska 

eptir, að öll kurl komi til grafar, og mundi 

því gjaldið ekki vérða óvinsælt. Hinn hæst- 

virti landshöfðingi tók fram, að það væri 

ekki tilgangur frumvarpsins að hækka gjald- 

ið, heldur að eins breyta því á bagkvæmari 

hátt, en mjer finnst, að það yrði þó til þess 

að hækka það og margfalda, ef stjórnarfrum- 

varpið kæmist að; jafnvel nefndarálitið bæt- 

ir alls ekki að fullu úr þessu. Lanu. öfð- 

ingi gjörði ráð fyrir, að í skippurd færu 

150 fiskar; það ætla jeg of í lagt, það get- 

ur verið bæði meira og minna; af stórum

þorski þarf ekki meira en 60, en af smáum 

ef til vill 180, og að meðaltali ætla jeg að 

það verði 110—120, ogþá yrðigjaldið svip- 

að því, sem áður var, nefnilega: */* al. íneð- 

alverðs á fiski, ef það væri sett 25 a., en 

ekki 50 a., og þess vegna vildi jeg leyfa mjer 

aðleggjaþað til, að gjaldiðyrði sett niðurúr 

50 a. í 25 a. Ef nú hefur ekki verið gold- 

inn nema einn þriðjungur af spitalagjaldinu, 

eins og hefur verið, mundu tekjurnar þre- 

faldast. Jeg vil sjer í lagi taka fram eitt 

atriði í nefndarálitinu, að það er mjög óheppi- 

legt og órjettlátt, að gjalda meira af einni 

síldartunna en 1 skippund af fiski, þar sem 

síldartunnan er í helmingi minna verði en 

eitt skippund af fiski. Hæsta verð á síld 

mun vera hjer um bil 30 kr. fyrir tunnuna, 

en 60 kr. fyrir skippundið af fiskinum hæsta 

verð. Jeg vil því áskilja mjer breytingarat- 

kvæði í þá stefnu, að gjaldið af síldartunnu 

og fiskskippundi verði jafnt (því síldin 

verður samt helmingi harðara úti), og sömu- 

leiðis að allt gjaldið verði sett niður úr 50

a. í 25 a. Hjer er og enginn munur gjörð- 

ur á þorski og ísu, en á því er þó allt að 

helmingsmunur, hvers virði skippundið er 

af þvi. Eitt hefur nefndinni gleymzt, og 

undrar mig það ekki svo mjög, þegar jeg 

að gæti, hverjir í nefndinni voru; allir vita, að 

til var spítalagjald af fugli, og í stað þess 

befði mátt setja útfiutningsgjald af dúni; 

það er nógu dýr vara til að þola dálítinn 

toll. En mig furðar ekki svo mjög á þvi, 

þótt þeim hafi gleymzt það, þar sem flestir 

nefndarmenn eru varpeigendur.

Halldór Kr. b'riðriksson: Jeg get ekki 

verið nefndinni eins þakklátur og hinn hæst- 

virti landshöfðingi fyrir meðferð hennar á 

þessu máli; hefði hún stungað upp á, að 

hafna frumvarpinu, skyldi jeg hafa verið 

henni þakklátur. Jeg bef hjer áður á þingi 

sýnt fram á, bve mikla örðugleika spítala- 

gjaldið befði í för með sjer, og mikla galla 

eptir því sem löggjöfln nú er, og er nú 

komin fram spá mín 1871, að ýmsir þeir, 

sem sömdu þá löggjöf, sem nú er gildandi, 

mundu sitja á þingmannabekkjunum, er

31
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henni skyldi breyta. Allir tollar á uttíutt- 

um Törum eru óeðlilegir og ósanngjarnir, og 

það er ekki einungis sá tollur, sem  lagður 

er á, er landsbúar greiða, heldur verður 

tollurinn talsvert hærrí, en sá sem  lands- 

sjóður fær, því að kaupmenn m unu þó vilja 

fá og verða að fá borgaðan kostnað sinn 

við tollgreiðsluna og leigu af þeim pen in g- 
um, sem þeir verða að leggja út fyrir fram, 

til að borga með tollinn. J>að leiðir og af 

öllum þessum tollum, að innfiutta varan 

verður dýrari og útflutta varan ódýrari. 
Jeg skal játa, að það er eðlilegt, að sjávar- 

bóndinn gjaldi líka af siuum atvinnuveg, 

eins og sveitabóndinn af sínum, en það er 
skylda löggjafarvaldsins að sjá um, að álag 

þetta sje hið vægasta, sem orðið getur, og 

ekki hærra en brýn nauðsyn krefur. J>að 

leiðir og af þessu, að því meiri og fleiri 

sem tollarnir eru, því nauðsynlegra verður 

nákvæmt eptirlit með tollgreiðslunni, og 

með því komið hafa umkvartanir eða rjett- 

ara sagt frjettir um, að tollgjaldið mundi 

ekki vera goldið af öllu þvi, sem toll á af 

að gjalda, þegar þó eigi er að ræða um 

nema toll á tveimur vörum, þá má nærri

geta, hversu miklu meiri freistnin muni

verða, þegar tollarnir fjölga; því að freistn-

in verður eðlilega minni, þegar lagt er á 

fátt en þegar lagt er á margt, og því nauð- 

synlegra verður eptirlitið, ef tollarnir fjölga, 

en það mundi verða svo dýrt, að landssjóð- 

ur fengi ekki helming af því, sem hann 

annars fengi, og þá gyldu landsbúar eigi til 

landssjóðs, heldur til einstakra manna, kaup- 

manna og tollheimtumanna. Hvort heldur 

er gjald af útfluttri eða innfluttri vöru, þá 

leggst gjaldið á landsbúa sjálfa og verður

þeim örðugt. Jeg skal eigi ræða um hinar 

einstöku greinir frumvarpsins, en með því 

að jeg býst við, að frumvarp þetta nái fram 

að ganga, þá vil jeg áskilja mjer breyting- 

aratkvæði við gjaldið, og það ekki einungis 

við einn liðinn, heldur við þá alla.

Fraimögumaður: f>að gladdi mig, að

heyra biuar góðu undirtektir hins hæstvirta 

landshöfðingja undir aðgjörðir nefndarinnar,

þótt hann væri ekki alveg samþykkur breyt- 

ingum þeim, sem hún hefur gjört á útflutn- 

ingsgjaldsupphæðinni. Ýmsir þingmenn hafa 

farið út í og rætt einstakar greinar, eo það 

álít jeg ekki eiga við, meðan málið er enn 

til 1. umræðu. Að þvf er mjer skildist, 

vildi 1. þingmaður Suður-Múlasýslu fara 

eptir verði og erfiðleikum að afla fisksins; 

en jeg tók það fram áður, að nefndin ætlaði 

það væri ópraktiskt. Að þvi er snertir at- 

hugasemdir hans við 9. gr., þá mun mega, ef 

deildinni sýnist, laga það með breytingarat- 

kvæðum til 2. umræðu. 2. þingmanni Suður- 

Múlasýslu þóttu 150 fiskar i skippund allt of 

mikið í lagt, en jeg get sagt honum það (og 

jeg vona, að einhver þingmaður verði til að 

flytja honum orð mín, þar eð hann er ekki 

við), að meðaltalið sje eigi 110— 120 fiskar, 

eins og hann sagði; jeg hef sjeð allt að 200 

fara í skippundið, og það jafnvel af aust- 

lenzkum fski. Hann tók fram, að annað 

gjald ætti að vera af ísu, en þorski, en á- 

stæða hans fyrir því var harðla Ijettvæg, og 

munar slíkt minnstu, því hann tók það fram, 

að fiskurinn væri fremur lagður í salt en 

ísan, sem veiðist mest að haustinu, þar sem 

hann þekkir til, en þá eru meiri líkindi til, 

að sú fsa, sem atiað er að haustinu, sje hert 

og verði þannig sveitavara, og af henni 

kemur þá ekki útflutningsgjald. Hann vildi 

leggja útflutningsgjald á dún, en það kenaur 

ekki þessu máli við, og liggur ekki fyrir; 

hann getur komið með sjerstakt frumvarp 

til þess, en ef hann gjörir það, þá getur 

hann eins lagt útflutningsgjald á ull, tólg

o. s. frv.

Hinn heiðraði sessunautur minn, þing- 

maður Beykvíkinga, siglir einn á báti í þessu 

máli. Hann lastar spítalagjaldið, en þó 

vill hann hafna öllu því, sem stjórnin, 

landshöfðinginn og nefndin hefur aðhyllzt. 

Hann er einn af hinum miklu framfara- 

mönnum landsins, en hann gætir þess ekki, 

að vjer því að eins getum eflt framfarirnar, 

að vjer höfum eitthvað til að gjöra það með, 

og að •auðurínn er afl þeirra hluta sem 

gjöra skal*. Hann hefur komið með atór-
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kostlega uppá8tungu í þessu tilliti, þar 

sem hann fer frain á að lána einum manni 

stórfje til að stofna búnaðar9kóla, en hann 

mun finna, að til þess að geta það, má 

fje landssjóðsins eigi fara minnkandi. Hann 

fann sjer það til, að tollurinn lægi einungis 

á sjávarbdndanum; en jeg vil gjöra þá at- 

hugasemd við það, að hann liggur e k k i  á 

sjávarbdndanum e i n u m .  i l h i U d ó r  K r .  F r i ð -  

rikstm: Jú). Nei, það er ekki satt. pað 

er ekki sjávarbóndinn einn, sem sjóinn 

sækir. Bændur til sveita gjöra það líka, 

þeir senda vinnumenn sína til róðrar, bæði 

á SuðUrlandi og Norðurlandi, og jafnvel 

Austurlandi líka, svo að bændur taka fil- 

hlýðilegan þátt í þessum tolli, sem er svo 

roikil grýla í augum þingmanns Reykvík- 

inga. flann var hræddur um, að eptirlitið 

yrði torsótt. f>etta var nefndinni alls ekki 

ókunnugt, en hún hugði það yrði ekki 

fremur en um aðra tolla. pess konar mót- 

bárur eru lítilsverðar, og skal jeg ekki 

heldur eyða fleirum orðum að þeim að 

þessu sinni.

I l o l g e i r  C l a u s e n : í vissu tilliti er jeg

ekki á móti frumvarpinu, eða eins og lands- 

höfðinginn vildi, að gefa l u/o í útflutnings- 

gjald, en það er of mikið fyrir síld. ( M a r g i r :  

Má laga með breytingaratkvæði). Nú! Nú! 

pað er þó ekki meiningin, að reka þessa 

menn burtu, sem geta kennt okkur að 

veiða sildina. En það er annað atriði, sem 

kemur niður í bágan stað, því það er all- 

merkilegt, að allir eru hræddir og skjálf- 

andi, þegar minnzt er á dúninn. far sem 

dúnn er, eða varp, er svo heilagur staður, 

að jeg þori ekki að líta við, þegar jeg geng 

fram hjá. Ef íslendingar fá nokkurn tíma 

herskip, þá vil jeg óska þeir ættu ekki í 

ófriði um varptímann, því þá œega þeir 

ekki skjóta. f>ví má ekki leggja eins á ull 

og tólg? f>etta er að eins byrjun á út- 

flutningsgjaldi, það kemur seinna á allt. 

|>etta frumvarp fer að þeim mönnum, sem 

minnzt mega sín, því hjer mun fara eins 

og nú tíðkast, að bændur draga undan af 

tíundinni. Gjaldið er kannske nokkuð hátt,

það verður víst meira en 1%. Yfir höfnð 

verð jeg að vera á móti frnmvarpinu.

V a r o f o r s e t i : Jeg ætla ekki að fara út

í einstakar greinir þessa frumvarps, heldur 

að eins fara fáum orðum um málið yfir 

höfuð. Engum getur dulizt tilgangur 

stjórnarfrumvarpsins, sá, að af nema þá til- 

skipun, sem hefur verið óvinsælust allra til- 

skipana (f í e n i d i k t  S v e i n s s o n :  Nei). f]f hinn 

háttviiti þingmaður sogir nei, og ef hann 

tekur tillit. til almenningsviljans — eins og 

hann þykist gjöra í surnum málum — þá 

skal jeg fræða hann um það, að á þeim 

hjeraðsfundi, sem jeg var á, var það ein- 

dreginn vilji allra fundarmanna, að af nema 

þessa tilsk. 12. febr. 1872, og leggja á þá 

skatta, sem væru rjettir og eðlilegir, ef 

skatta þyrfti á að leggja. Ef saga málsins 

er rakin, þá var þetta gjald. eða skattur, 

sem í fyrstu var ætlað til að við.halda 

holdsveikum aumingjum, er einkum áttu 

heima í og nálægt fiskiverum landsins; var 

það að því leyti eðlilegt, að leggja gjald á 

sjávaraflann. Siðan hefur spítalasjóðurinn 

verið dreginn inn í landssjóð, og gjald 

þetta, sem lagt var á í sjerstöku augna- 

miði, gjört að skatti, sem rennur í lands- 

sjóð. Við þetta hefur almenningur unað 

mjög illa allt til þessa dags.

petta er saga málsins, en eðli þess er 

það, að skip er tíundað, og af því goldið 

í landssjóð eins og hverju öðru tíundar- 

hundraði. Kýrin er líka tíunduð, og jeg geng 

út frá því sem sjálfsögðu, að bæði skipið 

og kýrin sje rjett lagt í tíund; sje það ekki, 

þá þarf að breyta því. En sje nú skipið 

rjett lagt í tíund eins og kýrin og hvert 

anuað tiundar-hundrað, þá sje jeg ekki bet- 

ur, en að eins rjett sje að telja pottana, 

sem kýrin mjólkar, og gjalda sjerstakan toll af 

þeim, eins og að telja fiskana, sem á skipið 

aflast, og gjalda af þeim. Atvinnuskattur 

er þetta ekki; þess ber einnig sannailega 

að gæta. að sjávaraflinn er stopull og borg-

31*



244

ar opt og mörgum sinnnm ekki það, sem 

til hans er kostað. Eptir frumvarpinu á 

þó eins að gjalda skatt þennan, þó aflinn sje 

svo lítill, að hann ekki borgi sig. Jeg segi 

þetta í tilliti til þess, að þótt jeg fallist á 

frumvarp stjórnarinnar, þá álít jeg, að gjald 

þetta eigi að vera sem vægilegast. Útflutn- 

ingsgjald er nýtt gjald; það er að því lejti 

nýr skattur, sem stungið er upp á að leggja 

á með frumvarpi þessu, en það er hyggilegt 

að fara varlega, þegar nýir skattar eru 

lagðir á. pess ber og að gæta, að skattur 

þessi kemur í stað þess skatts, sem hefur 

verið óvinsælastur allra. pað er því sann- 

arlega varúðarvert, að ganga langt í þessu 

efni, því þetta er ný aðferð, að leggja skatta 

á útflutningsvöru, og verður því að vera 

svo, að landsmenn finni sem minnst til þess. 

Eptir rjettum reglum ætti helzt að leggja út- 

flutningsgjald á þær vörur, sem menn vilja að 

ekki flytjist út úr landinu, en þetta gildir 

fikki um fiskinn, því af honum er mikið 

aflað, og meira en svo, að þess verði alls 

neytt í landinu. Fiskurinn er aðalkaup- 

staðarvara mörg hnndruð búanda og sú 

eina kaupstaðarvara margra. Margir fá- 

tæklingar lifa eingöngu á afla, verða að 

lifa með skylduómögum á 1—2 skp. af 

saltfiski um árið. |>etta er dagsanna. Jeg 

segi þetta einungis til þess, að menn sjái, 

hve nauðsynlegt og áríðandi það er, að 

gjaldið sje sem lægst. Með tilliti til þess, 

sem hinn hæstvirti landshöfðingi sagði um 

niðurfærsluna á tollinum, þá skal jeg geta 

þess, að nefndin dreifðí tollinum af fiski á 

sundmaga og gotu, og ætlaðist þannig til, 

að hann gæti orðið eins mikill til samans, 

þótt hann væri færður niður á fiski. Annar 

galli hefur og verið tekinn fram af2. þing- 

manni Suður-Múlasýslu, sá, að enn sje nýr 

tollur lagður á, er kaupmenn eigi að greiða, 

og er það enn ný ástæða til þess að hafa 

hann lágan. Kaupmenn greiða nú þegar af 

hendi '/3 af öllum gjöldum til landssjóðs;

þetta er ísjárvert og mjög tilfinnanlegt 

fyrir þá, og þykir þeim í þessu tilliti miður 

beitt sanngirni við sig, og er það eðlilegt, 

að þeir fyrir þá sök leiðist til að gjöra sig 

vel skaðlausa. Frá þessu sjónarmiði álít jeg 

enn ástæðu til að hafa útflutningsgjaldid 

sem lægst.

G r i m u r  T h o m s e n : Mig minnir hinn

háttvirti þingmaður Reykvíkinga byrjaði ræðu 

sína með því, að útflutningsgjald væri móti 

rjettum gagnfræðisreglum; það mun rjett, 

að það sje að minnsta kosti ekki eptir rjett- 

um fjárhagsreglum. En það mun samt eiga 

sjer stað í öðrum löndura, sem lengra eru 

komin en við, t. a. m. í Vestur- 

heimi, og fyrir skemmstu í Danmörku eptir 

tilsk. 1. maí 1838. «Sú vara, sem borgast 

af, verður dýrri fyrir landsmenn en vera 

þaif», sagði hann; það getur verið, en sama 

á sjer stað um fiskinn, sem spítalagjaldið 

hvílir á; hann er dýrari fyrir það og gefur 

minna af sjer en áður. Og ef gjaldið 

þykir of hátt sett, þá er jeg ekkert á móti, 

að breytt. sje þannig, að fiskur teljist eins 

og áður. Hvorki í frumvarpinu nje í nefndar- 

álitinu er gjörður munur á saltfiski og hert- 

um fiski, sem er þó misjafnt dýr, og hefur 

stundum inunað svo, að harðfiskur hefur 

verið 20—30 kr. dýrari skpd. en saltfiskur. 

þó lítið sje fiutt út af harðfiski í saman- 

burði við saltfiskinn, þá er samt rjett og 

eðlilegt að gjöra mun á hverju skippundi 

af saltfiski og harðfiski. Hinn háttvirti 

landshöfðingi sagði, að 50 aurar af hverju 

skippundi mundi vera einn af hundraði, og 

mun það rjett, ef hann eingöngu heldur sjer 

til verðs á góðum söltuðum þorski; en þegar 

allt kemur saman: ísa, þorskur og þyrsk- 

lingur, þá mun meðalverðið ekki meira en 35 

kr. skippuudið. Nefndin hefur sett gjald af 

laxi 30 aura af 100 pd.; það er i lægsta 

lagi í samanburði við verð það, sem á lai- 

inum er, þegar hann er rcyktur. Pundiðaf 

söltuðum og reyktnm laxi hefur selzt á 70
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aura; því virðist 30 aur. af 100 pd. of lágt; 

jeg viidi það væri fært nokkuð upp. Loks 

er jeg samþykkur 1. þingmanni Suður-Múla- 

sýsiu um, að tollurinn af síld sje of hár, 

því það mun rjett, sem hann sagði, að síld- 

artunnan seljist ekki meira en 15—20 kr. 

Hafi stjórnin í sínu frumvarpi, og nefndin 

eptir henni, haft það fyrir augum, að veiðin 

er sjer í lagi í höndum útlendra, þá er ekki 

ástæða til að fylgja þeirri reglu. því við 

vonutn, að sá tími komi, að íslendingar fái 

smámsaman sjálfir mikinn hluta síldarveiðar- 

innar í hendur. Mjer virðist rjett að leggja 

tollinn á eptir gangverði hverrar vöruteg- 

undar og láta það vera 1%- Nefndin hef- 

ur bætt við tveimur vörutegundum, sund- 

maga og gotu, og hefur hún lagt 30 aura 

á 100 pund af sundmaga; er það mjöglágt, 

því 100 pd. af honum seljast fyrir 90 kr. 

En af hrognunum er tollurinn aptur ofhár, 

þar sem tunnan mun varla fara fram yfir 

20 kr. og opt nokkuð fvrir neðan það verð. 

Mun því nauðsynlegt að koma með breyt- 

ingartillögu við þetta lyrir næstu umræðu. 

og vona jeg, að nefndin sje mjer samdóma 

um það atriði. Jeg skal leyfa mjer að gjöra 

þá athugasemd, þó að skýrslur þær, sem jeg 

hef fyrir mjer, sjeu ekki sem áreiðanlegast- 

ar, þá hlýtur landssjóði að bætast mjög 

mikið í tekjunum við þessa breytingu. Komi 

öll kurl til grafar, koma inn, eptir því sem 

jog hef lauslega reiknað, hjer um 50,000 kr. 

á ári í landssjóðinn, en spítnlagjaldið gaf af 

sjer einar 7,000 kr. árlega; þetta hygg jeg 

gott búsílag ogþörfum þjent., þvi þó að jeg 

sje ekki spámaður — eins og þingmaður 

Reykvíkinga — þá mun sú raun á verða, 

að bráðum ber að því, að menn þurfa tals- 

verðan tekjubæti (til að hanga í jafnvægi). 

f>á vakir sú spurning fyrir, hvort fisknrinn 

muni ekki falla í verði; en jeg þykistsann- 

færður um, að landsbúar fái eins mikið fyr- 

ir vörurnar, þrátt fyrir þetta gjald. Lítum 

á spítalagjaldið. Jeg hef sjálfur verið út-

vegsbóndi og veit, að maður fjekk ekki 

æfinlega inn bjá sjómönnum það, sem þeiin 

bar að gjalda. Jeg segi frá mínu sjónar- 

miði, þar sem jeg hef um tíma haft á hendi 

að fara yfir reikninga landsins, þá fagnajeg 

hverjum skynsamlegum tekjuauka og er 

stjórninni þakklátur fyrir þessa breytingu á 

gjaldinu; ætti jeg 3 eða 4 atkvæði, þá skyldi 

jeg greiða þau öll með frumvarpinu.

Þorleihur Guðmundsson: Jeg er yfir

höfuð að tala því mótfallinn, að setja toll á 

útfiutta innlenda vöru, en aptur á móti verd 

jeg að álita hjer, að nauðsyn brjóti lög, og 

kringumstæður hugsun, einkum þar sem um 

er að gjöra, að af nema hið svo kallaða spí- 

talagjald, sem ætíð hefur verið óvinsælt og 

óviðráðanlegt. En þó finnst mjer nefndar- 

álit þetta vera í sumnm greinum ósann- 

gjarnt. |>að er reyndar satt, sem hinn hátt- 

virti framsögumaður sagði, að gjald þetta 

eða tollur kemur ekki niður á sjávarbóndann 

einn, heldur og á sveitabóndann, því að 

margir þeirra gjöra út menn sína til sjóar. 

En á hinn bóginn finnst mjer nefndin 

bafa fylgt ónákvæmri aðferð, er hún selli 

toll þennan. pað er hverjum manni augljóst, 

að kostnaðurinn er ekki jafn fyiir seljnnda 

á saltfiski og hörðum fiski. Kostnaður á 

hörðum fiski er hjer um bil þriðjungi minni, 

og auk þess er hann í miklu hærra verði, 

þar sem skippundið af honum er selt. allt 

að 80—90 kr., en af saltfiski ekki nema 50 

—60 kr. Hvað sundmagann snertir, þá er 

hann nú sem stendur í mjög háu verði, þar 

sem gefið er fyrir hvertpund90 a., ogjafn- 

gilda þannig eins og nú stendur 100 pund 

einu skippundi af harðfiski; en það er 

ekki sagt, að hann verði allt af svona dýr, 

og má vel vera, að hann falli í verði, og í 

öllu falli er það valtara en verð á saltfiski 

og hörðum fiski. f>ar sem í nefndarálitinu 

er talað um hrognin, þá kastar þar tólfun- 

um, og verð jeg að álíta það alveg ranglátt, 

að leggja jafnan toll á tunnu af hrognum



og tunnu af lýsi eða skippund af fiski, þar 

sem tunnan af hrognuœ gengur hæst 24 kr. 

með trje og */* tunnu af salti, En tunnan 

af lýsi nær hálfu meira. f>etta nær alle engri 

átt, en það má vel lagast með breytingar- 

atkvæðum. pingmaður Keykvíkinga sagði, 

að þessi tollur mundi fæla menn frá að afla, 

en það væri lág hugsun, og eins og ef að 

sveitamaðurinn segði sem svo: já, jeg vil ekki 

eiga skepnur, svo jeg ekki þurfi að gjalda af 

fjenu, en hins vegar á tollurinn ekki að of- 

þyngja mönnum, eins og binn háttvirti 2. 

þingmaður Suður-Múlasýslu tók fram. Hvað 

síldina áhrærir, mnn það heldur eigi vera til- 

gangurinn, að fæla menn frá að stunda síld- 

arveiði hjer við land, og lofa landsbúam að 

taka framförum í þeirri kunnáttu. Og jeg 

mun sameina mig við hinn háttvirta 2. þing- 

mann Suður-Múlasýslu um breytingartil- 

lögur um að lagfæra þntta atriði. par sem 

liinn háttvirti varaforseti mælti, og bar sam- 

an skip og kú, afla og mjólk, þá er þess að 

gæta, að kýr er venjulegast eins hátt tíund- 

uð, hvort sem hún mjólkar mikið eða lítið, 

en enginn getur lagt toll á afia þann, sem 

aldrei kemur á land, enda er þetta það eina 

gjald, sem tómthúsmenn gjalda til landssjóðs.

Framsögvmnður: Sumar af athuga-

semdum þeim, seni gjörðar hafa verið við 

nefndarálit þetta. eru svo lagaðar, að jeg 

þarf ekki að svara þeim á þessu stigi máls- 

ins. En viðvíkjandi ræðu hins háttvirta 

þingmanns Snæfellinga skal jeg leyfámjerað 

geta þess, að hjer er eigi um að ræða dún, 

nII, tólg. kjöt eða tíundarsvik bænda í sveit. 

Jeg skal vera hinum háttvirta þingmanni 

Gorgfirðinga þakklátur fyrir hans góða vilja, 

þar sem hann sagðist mundu greiða atkvæði 

með þessu nefndaráliti, og óskaði, að hann 

þá hefði ferfalt atkvæði, og það þrátt fyrir 

athugasemdir þær, sem hann hefur gjört 

við nefndarálitið. Jeg skal fúslega játa, að 

ýmislegt kann að vera athugavert við nefnd- 

arálit. þetta, og sumum þykir, sem nefndinni

hafi verið nokkuð mislagðar hendur. En þess 

ber að gæta viðvíkjandi harðfiski og saltfiski, 

sem nefndin hefur lagt jafnan toll á, að 

þótt skippundið af harðfiski sje dýrara, þá 

fara langtum fleiri fiskar í það. f>að þurfa 

langt um fleiri fiskar til að útgjöra 1 skip- 

pund af harðfiski en af saltfiski. pað vakti 

llka fyrir nefndinni erfiðleikinn á að inn- 

heimta toll þennan og eptirlitið á honum. 

Viðvikjandi reikningi hins hæstvirta lands- 

höfðingja, þá ber þess að gæta, að hann 

hefur reiknað l°/0 eptir 50 aura gjaldinn 

en ekki eptir 30 aura, sem nefndin hafði 

fyrir augum, og bætti hún þvi við ýmsum 

fleiri vðrutegundum, en þeim sem taldar eru 

í frumvarpinu. Nokkrir þingmenn, þar á 

meðal hinn háttvirti 2 þingmaður Suður- 

Múlasýslu hefur hneykslazt á síldartollinum, 

en honum ber að gæta þess, að nefndin 

hefur miðað við lagartnnnn, sem er nokkru 

stærri en síldartunna Norðmanna. Hinum 

báttvirta þingmanni Borgfirðinga reiknaðist 

svo til, að tollar þessir mundu nema 50,000 

kr. á ári, en spítalagjaldið næmi eigi árlega 

nema 7,000 kr. rúmum; hinn háttvirti þing- 

maður hefur víst ekki gáð að, að spítala- 

gjaldið nemui fyrir næstliðið ár 25,000 kr. 

Hinn háttvirti 1. þingtnaður Árnesinga 

hneykslaðist á sundmagagjaldiou og hrogn- 

unum; jeg skal fúslega játa, ad gjaldið er 

sett nokkuð hátt á hrognum, en jeg álit 

betra, að engin hrogn sjeu flutt út úr land- 

inu, tel meiri hagnað, að þau sjeu notuð í 

landinu sjálfu, og hið sama er að segja um 

sundmagann; það er sú nauðsynjavara, sem 

landið sjálft gjörði bezt í að hafa handa 

sjálfu sjer.

Benidikt Sveimson: Jeg finn ekki á-

stæðu til að fara mörgum orðum um mót- 

bárur þær, sem komið hafa fram viðvíkjandi 

almennum reglum fyrir tollum á útfluttri 

vöru. Ekki ætla jeg heldur að svara hin- 

um háttvirta þingmanni Keykvíkinga mörgu, 

að eins vildi jeg geta þess, að mjer þætti
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gaman að sjá það frumvarp, sem hann á- 

liti satnið eptir rjeuwn almeDnum grand- 

vallarreglum fyrir tolla-álögum á útflutn- 

ingsvörum, ef þessar vörur ættu að flytjast 

út úr kjördæmi hans, eða yfir höfuð ætti 

að lenda á sjávarmanninuro, en ekki sveita- 

bóndanum. Jeg er að öðru leyti hinum 

háttvirta 1. þingmanni Suður-Múlasýslu að 

mestu leyti samdóma um undirstöðuatriði 

fyrir rjettum tolllögum. Jeg álít, að eptir 

hans grundvallarskoðunum sje einmitt rjett, 

að leggja nokkuru toll á úttiuttan fisk, því 

jeg álít, að útflutniogur á fiski sje orðinn 

helzt of mikill víða hjer á landi. Að minnsta 

kosti veit jeg það, að í {>ingeyjarsýslu eru 

almennar umkvartanir um það, að erfitt 

sje a l fá fisk keyptan til búþarfa, einmitt 

fyrir sakir þess, að allur fiskur er lagður 

inn í kaupstaðinn. (þorlákur tíuðmundsson: 

*Hjer er eins«). Önnur aðalmótbára mót 

nefndaráliti þessu er sn, að ekki sje tekið 

tillit til dýrleika hverrar vörutegundar fyrir 

sig. Jeg skal játa, að þessi mótbára er í 

fijótu bragði á rökum byggð, enda bjóst og 

nefndin sjálf við henni, en hún hefur t 

raun rjettri gjört við þessu, þótt það sje á 

nokkurn annan bátt, en tekið hefur verið 

fram hjer í þingsalnum. Hún befur sem 

sje í fyrsta máta fœrt niiur gjaldið af sum- 

um vörutegundum og bœtt við öðrum nýj- 

um, fjölgað þeim tegnndum, sem greiða skal 

toil af, og enn fremur hefur hún miðað 30 

aura gjaldið við ódýrustu vöruna. Hnn ljet 

sjer hugfast, að tollurinn skyldi með öðrum 

orðum vera yanngjarn, miðaður vift ódýr- 

ustu Wjruna, en treystist eigi til að elta 

jöfnaðinn og sanngirnina lengra, enda sá 

nefndin og, aðh'kur, já, miklu meiri ójöfnuður, 

en það sem eptjr er, á ajer stað í mðrgum 

atriðum, t  d. í skattalögunum, þar sem 1 hndr. 

í sauðfje er látið hafa jafnt gjaldþol alstaðar á 

landioa. Lausafjárhundrað er látið hafa sama 

gjaldþolá Jökuldal og undir Eyjafjöllum, en 

þó er það sjálfsagt þrefalt arðmeira á Jökuldal.

Sama er að segja um gagn af kúm, að það 

fer mjög eptir landslagi, og er þvi misjafnt; 

hver munur er og ekki á beztu kú og lök- 

ustu kii, þó hún sje tíundarbær. Menn 

verða að gæta að því, að fullkomnum jöfn- 

uði verður aldrei náð í slíkum efnum. sem 

þessum, og elti menn hann um of, komast 

menn í ógöngur, vafninga og torfærur, og svo 

var og fyrir nefndinni, að hún treystist eigi 

til að ná bonum og vildi ekki elta hlutföllin 

nákvæmar, en hún gjörði. Nú er það og 

eitt, að opt, jeg held sem optast, þá eru 

það söiuu mennirnir, sem bafa fleiri af þeim 

vörum, sem frumvarpið ræðir um. Enginn 

maður veiðir fisk, án þess að í honum sje 

lýsi, eða þá lýsi án samsvarandi fisks. þar 

að auki er það mikið til í sjálfsvald sett 

hverjum einum, hvað hann hefur af hverri 

tegund, hvort bann t. a. m herðir mikið 

eða lítið eða saltar mikið eða lítið af fiski- 

i iifla sínum. Jeg veit að minnsta kosti, að 

sólin og vindurinn í pingeyjarsýslu skín og 

blæs eins á fisk, sem á að herða, og þann, 

sem saltaður er. |>að get jeg sagt hinum 

háttvirta 2. þiogmanni Suður-Múlasýslu, 

sem er að grípa fram í orð mín. Hvort 

maður þvi setur tollana misjafnt, t. d. 10

a. á eina tegundina, 20 á aðra, 30 á þriðju, 

það gefur sömu gjaldhæð, eins og sett væri 

20 a. á hverja, því að 10 -f- 20 -)- 30 =  60, 

og 20 +  20 +  20 eru líka =  60. Jeg 

er annars fyrir mitt ieyti ekkert mótfallinn 

þvf, að þessu væri breytt, ef það væri betra, 

en vildi skýra fyrir þinginu, að ekki er 

svo mikill munur á stefnu nefndarinnar og 

breytingum þeim, sem hinir heiðruðu þing- 

menn hafa stungið upp á til að bæta nefnd- 

arfrumvarpið, eins og menn ætla. Útfiutn- 

ingsgjald á fugli átti eigi við, en þar á móti 

átti það við, að nema úr lögum ákvarðan- 

irnar um spítalagjaldið af fugli í sambandi 

við bin lögin, og þetta hefur nefndin gjört. 

Hinir beiðruðu þingmenn geta komið fram 

með sjerstaklegt frumvarp um gjald af fugli,
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ef þeir vilja, en ákvörðun um það í þessu 

frumvarpi átti ekki við.

Þ u r k e l l  H j a r w t & o n  : Jeg skal að eins leyfa

mjer að gjöra nokkrar stuttar athugasemdir 

við ræðu hins háttvirta þingmauns Borg- 

tirðinga; honum þótti tollur af laxi eigi settur 

nógu hátt í samanburði við toll á öðrum 

vörutegundum. J>að má vera, að svo sýnist í 

fijótu bragði, en ef vjer gæturn betur að, þá 

er kominn skattur á Iax áður. Við ábúðar- 

skattinn komst einuig skattur á lax, því að 

við jarðamatið er tekið tillit til hlunninda 

jaiðanna, og jarðir hækkaðar í verði fyrir 

þau, og þannig settur skattur á arð hlunnind- 

aiiDa. Ef laxveiðin eigi er talin með í 

dýrleika jarðarinnar, ogábúðarskatturinn nær 

ekki þeim hlunnindum, þá fellur á stundum 

á laxinn tekjuskattur, t. d. hjá embættis- 

mönnum. Mín skoðun hefur jafnan verið 

sú, að sjávarbóndi hafi eigi greitt að tiltölu 

meiri gjöld en sveitabóndinn, og að spít- 

alagjaldið hafi eigi verið úr hófi hátt, en þegar 

þess er gætt, hversu spítalagjaldið hefur illa 

goldizt, og hversu erfitt hefur verið að heimta 

það inn, þá er full ástæða til að af nema það, 

því að öll þau lög eru skaðleg, sem freista 

til undandráttar. þar sem hinum háttvirta 

þingmanni Borgfirðinga taldist svo til, að 

þetta nýja gjald mundi nema 50,000 kr. á 

ári, en spítalagjaldið hefði ekki verið nema 

7,000 kr., þá virðist þessi útflutningstollur of 

hár, því margir sjávarmenn eru bláfátækir, 

sjávarútvegur kostar mikið og arðuiinn ein- 

att stopull. Jeg hallast því að skoðunum 

þeirra heiðruðu þingmanna, sem vilja færa 

gjaldið niður, og ætla jeg því að sameina 

mig við hinn háttvirta 2. þingmann Suður- 

Múlasyslu með breytingaratkvæði í þessa 

stefnu.

Jón Ólafsson sagði, að framsögumað- 

ur hefði gjört mikið úr mun á síldartunnu 

og lagartunnu. Lagartunnan væri 120 pt„ 

síldartunnan 108 pt., svo að munurinn væri 

einir 12 pt. Jeg miðaði við verðið á síld-

inni erlendis. en tók ekki tillit til 

kostnaðarius. |>ar á móti taldi jeg fiskverð- 

ið, eins og fiskur borgaðist hjer í landi; en 

hjer kostar síldartunnan ekki yfir 10—14 kr. 

með trje. J»að kostaði þó meiia að flytja 

síldartunnuna en skp. af fiski, sökum þess 

hún rúmaðist ver í skipi. Hann skírskot- 

aði til ræðu 2. þingmanns Norður-Múlasýslu, 

og kvað mundu örðugt að gjöra þann mun 

á gangverði, sem hann vildi, á vörunum 

í hverri veiðistöðu; það mundi verða eins 

misjafnt og jarðarhundruðin, sem alstaðar 

væru lögð jafnt í tíund, og hvað það snerti, 

að sami maður heföi að jafnaði fieiri teg- 

undir, þá vildi hann spyrja, hvort sá, sem 

afiaði ísu og fengi lýsi, afiaði líka síld, eða 

sá, sem drægi fisk, fengi líka lax. Hann 

hefði engan mun viljað gjöra á harð- 

fiski og saltfiski, því það mundi hverjum 

einum innan handar að gjöra hvort sem 

hann vildi, að herða eða selta fiskinn, því 

sólin skioi jafnt á hvorntveggja; það gæti 

verið svo um sólina í þingeyjarsýslu; en 

hún væri þá, eins og Hornafjarðarmáninn, 

öðruvísi en annarstaðar álandinu; það væri 

þó aðgætandi, að harðfiskur þyrfti skjótan 

þurrk, þar sem saltfiskinn mætti geyma í 

salti jafnvel allan veturinn, og svo hefði 

það reynzt á Austurlandi, að eitt árið hefði 

verið hægt að herða allan fisk, en hitt árið 

kanske ekki neitt. Sjer þætti undariegt, ef 

öðruvísi hagaði til í þingeyjarsýslu. En lik- 

lega hefði þingmaðurinn aldrei verkað fisk, 

og væri honum óhætt að trúa sjer og öðr- 

um, sem betur hefðu vit á þessu. £>ó ó- 

sanngirni ætti sjer stað í álögum, t. d. af 

því jafnt væri lagt á hvert hundrað í föstu 

eða lausu, þótt hundruðin væru misdýr í 

ýmsum bjeruðum, þá væri það ekki ástæða 

til þess, að reyna eigi að ná sanngirni, þar 

sem þess væri kostur.

Enginn tollur væri Iagður á fuglinn, 

og væri bjer þó mikil fuglatekja, t. a. m. í 

Vestmannaeyjum, á Breiðafirði, i Drangey
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og víðar. pótt gjald þetta hefði verið litið, 

þá mundi það einkum hafa komið af því, 

að svo mikið hefði verið undan dregið. 

Hann vildi láta leggja eitthvert gjald á 

anuaðhvort dún eða fiður eða hvorttveggja, 

svo tekjur gætu fengizt af honum. Hvað 

laxveiðina snertir, vildi hann svara 2. þing- 

manni Gullbringusýslu því, að þegar jarðir 

væru metnar til dýrleika, mundi eins tekið 

tillit til útræðis, trjáreka og allra annaia 

hlunninda eins vel og til laxveiði, og væri 

því eigi af þeirri orsök ástæða til að færa 

niður tollinn af laxi. pingmanni Barð- 

strendinga hefði þótt það geipilega reiknað 

hjá þingmanni Borgfirðinga, að. tollurinn 

mundi nema 40— 50,000 kr., en eptir því 

sem sjer hefði reiknazt, væri það alveg rjett. 

Gitt vildi hann þó leiðrjetta hjá þingmanni 

Borgfirðinga. Sá heiðraði þingmaður sagði 

mikið af útfiutningstollum í Vesturheimi; 

en þetta er svo fjarstætt, að í stjórnarskrá 

Bandaríkjanna er einmitt svo fyrir mælt, 

að aldrei megi um aldur eða æfi leggja út- 

Hutningstoll á neina vöru.

Grímur Thom»en: Jeg sný mjer þá 

fyrst að þingmanninum, sem niður settist; 

það er auðvitað, að hann hefur farið meir 

um Vesturheim en jeg, en það er mjer þó 

kunnugt, að um tíma var þar lagður út- 

flutningstollur á gull (7»n Ólafsson: Nei, 

enginn tollur!). En við skulura koma til 

Danmerkur, þar var útflutningstollur lagður 

á ull, tólg, hesta, o. s. frv. og gilti í þessu 

efni tilsk. af 1. raaí 1838 til 1863, er þessu 

vár breytt. Höfðu þeir aðflutningstollinn 

sumpart til þess að varna því, að vörurnar 

flyttust út úr landinu, og sumpart til þess, 

að auka tekjur. En jeg stóð einkum upp 

út af litluro ágreiningi milli mín og þing- 

manns Barðstrendinga. Hann fræddi oss á 

þvf, að engin ósanngirni væri að leggja 

jafnmikið á saltfisk og harðfisk, því að 

meira færi í skippundið af hörðum en sölt- 

um fiski. Mun hann geta frætt mig á því, |

hvað saltið er dýrt? og sjálfur tekið til 

greina að 4—6 krónur í salti bætast ofan 

á hvert skippund af saltfiski, en að harð- 

fiskurinn er laus við þennan ábæti (Lárus 

B l ö n d a l :  f>ó lestagjaldið væri af numið). f>á 

roun jeg svara þingmanninum því, að sall 

lækkaði til muna í verði hjer um slóðir í 

fyrra, eptir að það var af numið. Framsögu- 

maður sagði um sildina, að hjer væri reikn- 

að eptir lagartunnu; en rjettara mun að 

reikna eptir sildartunnu (108 pottum). f>ann- 

ig er reiknað norðanlands, og þaðan er hún 

helzt flutt, iítið að sunnan, og virðist því 

rjettast að brúka þessa tunnutegund fyrir 

tolleiningu, ef jeg mætti svo að orði kveða, 

því á þann hátt, eða í þessum umbúðum 

er varan einkum fiutt út. Loks fann

framsögumaður að því, að tölurnar væru 

ekki rjettar bjá mjer, þar sem um spítala- 

gjaldið er að ræða. Jeg fór eptir stjórnar- 

frumvarpinu fyrir 1878 og 79 með athuga- 

semdunum. Jeg skal játa, að það hefði ált 

að muna meiru, en jeg hef enga vissu fyrir, 

að það teljist betur á árinu 1881; jeg verð að 

halda mig við stjórnarfrumvarpið, og þar er 

á ætlað, að spítalagjaldið verði einungis 7,000 

kr. Jeg hygg það rjett, að í þessu frum- 

varpi sje mikil bót og mikill tekjuauki.

V a r a f o r s e t i :  Mjer virðist breytt móti

þingsköpunum, þar sem rætt er um ein- 

stakar greinir málsins, eins og það væri 

við 2. umræðu. En úr þvi svo er komið, 

má jeg spyrja þá, sem álasu nefndinni fyrir 

það, að hún hei'ur ekki tekið tillit til verð- 

lags á vörunum, hvort þeir viti, hvaða 

verð muni verða á vörunum framvegis, þó 

þeir geti kannske vitað það á þessu ári, 

sem yfir stendur. Nefndin varð að álíta, að 

engan veginn væri rjett að fara eptir verð- 

hæðinni einni, heldur yrði einnig að hafa 

tillit til þess, hvort rjett væri að flytja 

vöruna út úr landinu, og margs fleira.

F o r s e t i :  Jeg skal játa það, að um-

ræðurnar hafa farið of langt bæði i þessu 

máli og fleirum við fyrstu umræðu, og

32
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hefur varaforseti gjört sig sekan í því eigi 

síður en aðrir. Mjer er óljúft að þurfa að 

faepta málfrelsið, eo jeg vildi óska, að 

þiogmeon reyndu að skirrast við því, svo 

sem unnt er, að lengja umræðuroar um of, 

eiokum í þeim málum, sem litlu varða.

Benedikt Sueinsnon: Hinn heiðraði 2.

þingmaður Suður-Múlasýslu hefur fundið 

ástæðu til bæði að misherma orð mín og 

að niisskilja orð mfn. Honum þótti tollur- | 

inn á síld of hár í samanburði við fisk. 

{Iun Ólafsson: Nei). Jú; en það er aðgæt- 

andi, að bjer kemur til greioa hlutfnllid 

miUi nrðsins og tilkostnaðarins i hverri 

veiði sem er, því ef menn auðgast á síldar- 

veiðinni fyrir tiltðlulega minni tilkostnað 

en við aðrar fískiveiðar, þá er rjett að láta 

tollinn fara eptir því; og nú vita allir menn, 

að síldarveiðin er einhver mesta gullnáma 

hjer á landi: það skiptir hundraða, það 

skiplir þúsunda, já margra tuga þúsunda 

króna arði, sem meno ausa upp úr sjónum 

á örstuttnm tíma, og á þessu byggist eðli- 

lega hlutfallsmunurinn á tolluppbæðinni, 

miðað við hinar aðrar svo langtum arð- 

minni afiategundir. Jeg sagði, að það væri 

mestmegnis í sjálfs-vald sett, hvort menn 

vildu herða eða selta fiskinn. J>etta er 

hægt að sanna af reynslunni. f>að eru 

þaoDÍg einuDgis 5 ár, síðan Noiðltndingar 

fóru að salta fisk sioo til að fiytja út salt- 

fisk. Var það solin þá eða snlarleysið, sem 

olli því, að þeir gjörðu það ekki fyrri? Ef 

til vill er þessu nokkuð ððruvísi varið á 

Austurlandi, en ýkjalaogt er ekki síðao, að 

Austfirðingar fóru að flytja út saltfisk, en 

sól, vindur og sólskin mun vera álíka hjá 

þeim á seinoi tímum sem fyrri. í  Vest- 

mannaeyjum var í mínu ungdæmi enginn 

fiskur saltaður og því enginn saltfiskur 

fluttur út. í  Vestur-Skaptafellsýslu er 

enginn fiskur saltaður eða útfluttur, og er 

þó beztur afiinn þar á góu og seinni 

part vetrar, einmitt þá, er 2. þingmaður 

Suður-Múlasýslu mun ekki staðhæfa, að 

sólskin, þurrkur og vindar sjeu hvað mestir 

og beztir. Hjer ræðir ekki um fugl L þessu

frumvarpi, af því það á ekki við. Hvernig 

gat nefudiooi dottið í bug að fara að 

smokka sliku ósamkynja inn í það? Vildu 

menn leggja gjald á fuglinn, yrði það að 

vera allt annað gjald en útfiutningsgjald, 

og að öðru leyti allt öðruvísi lagað en nú 

er, því fugl er ekki fluttur út, og hinn 

gildandi gjaldmáti er óhafandi.

Samþykkt f einu hljóði, að frumvarprð 

geogi til 2. uraræðu.

Forseti: Jeg leyfi mjer að skora á

þingmenn að koma mefi breytingaratbvæði 

sfn þegar í dag.

ÖNNUlí UMRÆÐA í NEÐilI DEILD, 

á 22. fuodi, 26. dag júlímán.

B r e y t i n g a r u p p á s t u n g u r  

við frumvarp til laga um útflutningsgjald 

á fiski og Iýsi.

1.gr. Friðrik Stefánsson og Jón Jóhsson:

Við 1. málslið bætist: «Sörauleiðis skal 

greiða útflutniogsgjald af fiðri og dún».

— Nefndio: Síðari málsgrein: I stað orð- 

anna: «skipið fer» — —  «er lokið*

komi: -skipið fer þaðan, hvort beldur 

til annara fiskistöðva bjer eða alveg 

burt frá landinu, eptir að veiðiskapn- 

um er lokið, á hverjum stad seœ er». '

2. gr. 1. tölul.

a. H. Kr. Friöriksson, |>orlákur Guft* 

mundsson og Jón Ólafsson, að í 

staðinn fyrir:

«af hverju skippd. af saltfiski 50 a» 

komi: «af hverjum 100 pund. 

af saltfiski..............................8->

b. Ólafur Pálsson, Grímur Thom- 

sen, forsteinn Jónsson og Jón 

Ólafsson :

•af 100 pnd. af saltfiski . 10-»

c- Tryggvi Gunnarsson og Jón

Ólafsson:

•af 100 pd. af saltfiski . . 12-•
d. Nefndin:
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•afhverju skpd. afsaltfiski eða 

hertnm f i s k i ....................10-»

e. H. Kr. Friðriksson og 2 aðrir 

þingmenn:

•af hveijum 100 pd. af h«*rt- 

uffl f i s k i ..............................10»

f. Ólafur Fálsson og fieiri:

•af hverjum 100 pnd. af h«rt-

«m f i s k i ............................. 15 -•

8’ Tryggvi Gunnarsson, og Jón 

Ólafsson:

•af hverjum 100 pnd. af hert- 

um f i s k i ............................. 20-»

2. tölul.

a. Nefndin: «af fiski, sem íiyzt 

út saltaður, nýr eða hólfhertur,

af hverjum 150 fiskum . . 30-»

b. H. Kr. Friðrik8Son og 2 aðrir 

þingmenn:

•af fiski, sem flyzt út óþurrk- 

aður, af hverri tunnu . . 10-»

c. Ólafur Pálsson og fleiri:

•af hverjum 100 fiskum, sem 

flytjast út hálfhertir . . 10-»

d. Tryggvi Gunnarsson og Jón 

Ólafsson:

•af fiski, sem flyzt út hálf- 

hertur, saltaður eða nýr, af 

bverjura 100 fiskum . . .20-» 

Nýr tðlul. Eptir 2. lið komi nýr liður:

a. Tr. Gunnarsson og Jón Qlafsson:

•af hverjura 100 pd. af sund- 

m a g a ..................................50-»

b. Nefndin og 7 þingmenn:

•af hverjum 100 pd. af sund-

m a g a ..................................30 -»

Nýr lidur a. Nefndin:

•af hverri tunnu af hrognum 30-»

b. 9 þingmenn:

•af bverri tunnu af hrognum 15-"

3. tölul. frumvarpsins:

a. H. Kr. Friðriksson og 2 aðrir 

þingmenn:

•af sfld, af hverri tunnu (108 

pottar) efta jafnvœgi hennar 15-»

b. 6 þingmenn:

«af síldartunnu (108 pottar), í

hverjum umbúðum sem bún

f l y z t .................................. 25 - >

4. tölul. frumvarpsins:

a. H. Kr. Friðriksson og 2 aðrir 

þingmenn:

«af hverri tunnu af lýsi . 20-»

b. Nefndin, Ólafur Pálsson og fl.:

«af hverri tunnu lýsis . . 30-»

c. Tiyggvi Gunnarsson og Jón 

Ólafsson :

»af hverri tunnu Iýsis . . 40 -

4. tölul. frumvarpsins:

a. Nefndin, H. Kr. Friðriksson 

og fleiri:

«af laxi, hvort heldur sðltuð- 

um, reyktum eða niðursoðnnm, 

af hverjum 100 pd. . . . 30-*

b. Ólafur Pálsson og fleiri :

• af hverri tunnu af laxi, nýj-

uni, söltuðura eða niðursoðnum 40 -»

e. Tryggvi Gunnarsson og Jón 

Ólafsson :

«af laxi ýmislega verkuðum, af 

100 pundnm . . . . . .  50 »

Nýr liður (6. tölul):

a. H. Kr. Friðriksson og 2 aðrir 

þingmenn:

• af ððrum fiski niðursoðnum,

af hverjum 100 pd. . . . 15-»

b. Nefndin:

•af niðursoðnum fiski, af 

hverjum 100 pd................... 15-»

c. Friðrik Stefánsson og Jón 

Jónsson:

«við 1. gr., eins og hún er 

orðuð hjá nefndinni, bætist 

þessum nýju atriðum :

8. af hverjum 100 pundura

af æðardún . . . . 60-»

9. af hverjum 100 pundum

af fuglafiðri . . . . 40-»

3. gr. frumvarpsins :

Nefndin :

1. í fyrstu málsgrein, að á milli orö- 

anna: “leggur af stað frá» og «oða»

bætist inn í: «hvort heldur til

annara veiðistaða hjer».

32*
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2. í sömu roálsgrein, að orðin: «til 

utanferðar» falli burt.

3. Við enda sömu greinar bætist: 

«annaðhvort í peningum eða ávís- 

unum á verzlunarbús í Kaupmanna- 

höfn, er gjaldheimtumaður tekur 

gilt..

9. gr. frumvarpsins :

Tryggvi Gunnarsson og Jón Olafsson: 

í staðinn fyrir: *á árinu 1881» koini:

«til loka ágústmánaðar 1881».

F r a m s ö g u m a ð u r  ( E i r i k u r  K ú l d \ :  það

hafa komið fram margar breytingaruppá- 

stungur viðvíkjandi frumvarpi þessu. þær 

fara allar í líka stefnu og eru ekki fram- 

komnar í því skyni, að fella frumvarpið, því 

engin uppástunga liggur fyrir um að fella 

það. Hvað sýnir þetta? það, að menn eru 

óánægðir með spítalagjaldið og vilja heldur 

leggja á útflutningsgjald, þó að marga greini 

á við nefndina um upphæð þess í einstökum 

greinum. Jeg skil ekki, hvers vegna menn 

hafa viljað lækka gjaldið svo mjög, fram yfir 

það, sem nefndin gjörði. f>ó eru ekki allir, 

sem vilja það, því t. a. m. við 2. gr. c eru lagðir 

12 aurar á bver 100 pund af saltfiski, þar 

sem nefndin leggur 30 aura á hver 320 

pund, eða rúma 10 aura á 100 pundin. 

Hjer er þvi gjaldið hækkað og eins á herta 

fiskinum. |>etta kann að hafa við sanugirni 

að styðjast, þegar farið er eptir verði vöru- 

tegundanna. En nefndin vildi ekki flokka 

þetta svo nákvæmlega, sökum þess að þá 

yrði eptirlitið örðugra. J>ar á móti eru 

sumir, sem vilja færa gjaldið úr hófi niður, 

t. a. m. þingmaður Eeykvíkinga og 2. þing- 

roaður Suður-Múlasýslu. Hvað hinn síðar- 

nefnda snertir, þá skal jeg játa það, að það 

er í fyrsta sinn, sem jeg hef sjeð nafn sama 

þingmanns undir ólíkum breytingaratkvæðum 

í saroa máli, en jeg þykist skilja þingmanninn, 

að hann hefur viljað hafa gjaldið sem allra lægst. 

Fyrir kaupmenn getur gjaldið orðið á stund- 

um tilflnnanlegt, en það leggst aptur á þá,! 

sem áttu vöruna í fyrstu. Annars held jeg, J 
að uppástungumenn hafi verið hræddir um, {

að tekjur landssjóðsins mundu of mjög 

aukast, því ella mundi það ekki hafa verið 

svo mikil grýla íaugum þeirra; landssjóður- 

inn hefur þó nóg með sitt Qe að gjöra, ef 

hann á að geta hjálpað nytsamlegum fyrir- 

tækjum, eins og þörf er á. Jeg skal ekki 

fara nákvæmlega út í flokkaskipun hiana 

heiðruðu uppástnngumanna. f>ó skal jeg 

geta þess, að jeg get ekki fellt mig við að 

leggja 50 aura á sumt, en lækka síldargjaldið 

svo mikið. Við 5. tölulið c, um laxgjaldið, 

verð jeg að segja, að uppástungumenn hafa 

verið óheppnir í tillögum sínum, þar sem 

þeir færa gjaldið upp í 50 aura en setja apt- 

ur á hinn bóginn síldina niður í 15 aura. 

Jeg verð að segja það og lýsa því hátíðlega 

yfir, að þegar þess er gætt, að þeir eru inn- 

lendir, sem veiða laxinn, en hinirt sem síld- 

ina veiða, eru útlendir og hafa ekki veiði- 

rjett, nema þeir sjeu bjer búfastir, þá skil 

jeg ekki, hvers vegna þeir vilja ljetta svona 

mikið á þeim, sem minni heimild hafa til 

veiðanna hjer, on aptur íþyngja hinum, sero 

hafa og eiga fullan rjett. Jeg tek það upp 

aptur, jeg álít þeir hafi ekki rjett til að 

veiða hjer IJ ó n  Ú l a f i s o n : J ú ). Eru þeir

hjer búsettir? Hvað gjalda þeir til sveitar, 

prests og kirkju ? Ú l n f n s a n : l l v i  s k a l

j e g  s i a r a  n ð n r ) .  Jeg vil heldur tillögur 

nefndariunar í þessu máli en nokkra af 

breytingaruppástungunum.

E g i l l  E g i h s o n : Við 1. umræðu þessa

máls heyrðist mjer á þingmanni Reykvík- 

inga, að hann vildi helzt hafna frumvarp- 

inu alveg. Taldi bann það sem ástæðu, að 

kaupmenn mundu ekki geta borgað þennan 

30 aura toll. Jeg skil ekki þennan reikn- 

ing þingmannsins, því hann man þó, að 

gjald liggur á fiski enn, sem sje spítala- 

gjaldið, og hver hefur eiginlega borgað það, 

annar en kaupmaðurinn? Bóndinn þurfti 

að borga það í peningum, og sótti þá til 

kaupmannsins síns, og má honum nú ekki 

vera hið sama, að greiða þá fyrir bóndann 

beinlínis til tolltakarans? önnur er ekki 

breytingin Kaupmenn bafa ekki kvartað 

undan þvi gjaldi, og er því engin ástæða til
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að þeir kvarti meir undan þessn. En ef 

þeim þykir það of tilfinnanlegt, t. d. að fá 

1 skpd. af fiski upp í gamla sknld, af því 

þeir þyrftu að borga 30 aura toll af 50 kr., 

sem þeir þó taka aptur hjá bóndanum, þá 

verður bóndinn að hafa önnur ráð með að verða 

af með sinn fisk, sem mun sannarlega verða 

honum ljett. Haun sagði einnig, að ef 

undandráttur yrði á gjaldinu, yrði örðugra 

en áður að hafa eptirlit með því. þetta 

hygg jeg alveg rangt. Nú á kaupmaður að 

greiða tollinn, og þarf eigi annað en fara 

til fógeta eða svslumanns til þess að sjá 

farraskrár skipa, til þess að fá vissu sína, 

en áður varð að elta uppi hvern formann, 

útgjörðarmaun og enda háseta, og það um 

langa leið, ef til vill noiöur í Húnavatns- 

sýslu, vestur á firði og austur undir Eyja- 

fjöll. þessar mótbárur eru því harðla ljett- 

vægar og að minni meiningu vanhugsaðar. 

Hinn 2. þingmaður Suður-Múlasýslu var 

svo spaugslegur, þegar hann sagði við fyrstu 

umræðu, að maður gæti sjeð á undirskript- 

unum, að ekki væri furða, þó nefndin ekki 

vildi aðbyllast uppástunguna um útflutnings- 

gjaldið af fiðri og dún. Jeg veit, við bverja 

í nefndinni hann átti, því ekki er það nema 

jeg og annar nefndarmaður, sem eiga þetta 

hjá honum. En jeg verð að lýsa því yfir, 

að jeg var sá eini í nefndinni, sem ekki 

vildi fella burtu hina gömlu tilskipun um 

spítalagjald af fugli, en hinir voru allir á 

því að gjöra það. Jeg ljet þó til leiðast, 

móti því að þeir lofuðu að koma með nýtt 

frumvarp til laga um gjald af fugli, eða um 

útflutningsgjald af dún og fiðri. Mjerfinnst 

ósanngjarnt, að láta þá sleppa, sem eiga 

þessa vöru; þeir bafa sloppið of lengi og 

jafnan illa verið gengið eptir þessu spítala- 

gjaldi af fugli, og hefði stjórnin skoðað 

betur málið, mundi hún ekki hafa reiknað 

þær tekjur svo lítilsvirði, að ekki væri þeim 

sinnandi, því það er tolltakendum einum að 

kenna, að þær hafa verið svo litlar, en ekki 

því, að stofninn væri ekki allstór, af hverj- 

um gjöld þau áttu að greiðust. Jeg var 

sjálfur lengi hreppstjóri fyrir vestan og veit,

hvernig þetta gengur. í  Helgafells- og 

Bjarnarbafnarsóknum er allmikil kofnatekja. 

og var spítalagjaldið boðið þar upp á mann- 

talsþingum ár hvert; hafði það jafnan verið 

selt á 4 rdl. eða 8 kr„ en þegar jeg hafði 

kynnt mjer kofnatekjuna í þessum sóknum, 

hikaði jeg mjer ekki við að bjóða 30 kr. 

í spítalahlutina þar, og hefur það síðan við 

baldizt, og svona er það alstaðar og enda 

verra sumstaðar. Má þvi sjá, að ekki hefur 

fengizt meira en áttundi partur og minna 

af þeim gjöldum. En jeg hafði stóran á- 

bata á þessum kaupum. Fiður og dúun 

fæst með litlum kostnaði, og þegar dúnn er 

frá 10—20 kr. pundið, eins og næg dæmi 

eru til, og maður þarf einnngis að gefa 1 

kr. fyrir hirðingu og hreinsun á hverju 

pundi, þá virðist mjer fullkomlega eins 

sanngjarnt, að leggja 60aura á hver 10 pd. 

af dún, eins og 30 anra á skippundið af 

saltfiski. Hvað fiður snertir, mun gjaldið 

nokkuð lágt eptir verðlaginu, en hjer er um 

lítinn útflutning að gjöra, þar sem fiður er 

mest selt manna á milli innan lands Mjer 

liggur því í ljetlu rúmi um það.

Jeg sje eptir atkvæðaskránni, að þó 

breytingarnar sjeu margar, þá kcmur allt í 

sama stað niður, og sýnir það, að nefndar- 

innar 30 aurar verður rjettasta hlutfalli'V 

Sumir bafa með skökkum reikningi hækkað 

það, sera þeir vildu lækka. Af hertum fiski 

eru 50 aurar lagðir á skippundið; ekki er 

það lækkun. £>á er eitt ágreiningsatkvæði 

við 2. tölul. b. frá þingmanni Reykvíkinga, 

þar sem á að reikna óþurrkaðan fisk í tunn- 

um; jeg veit ekki, hvað mikið fer í tunnuna, 

og jeg efast um, að þingmaðurinn viti það 

sjálfur. Jeg held því fram, að nefndin hafi 

farið meðalveginn. Hrogn hafa þeir sett 

niður um helming; jeg vildi heldur þeir 

hefðu fjórfaldað upphæðina, þvi tollurinn ætti 

að vera svo hár, að þau væru engin út flutt; 

það er betra, að þau væru kyrr í landinu, 

það er að segja, fiskurinn ekki veiddur fyr 

en þau hefðu sinn eðlilega gang, en sú rjett- 

nefnda gota er engin vara, og ætti í stað 

útflutnings að vera brúkuð til niðurburðar
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fyrir fisk. Jeg skil ekki, að 1. þingmaðnr 

Suður-Múlasýsln, sem er svo mikill kaup- 

maður, skuli hafa hækkað gjald af lýsi, en 

ekki af fiskinum. Jeg álit, að nefndin hafi 

farið mjðg sanngjarnlega í að leggja 30 aura 

á 100 pd. af niðursoðnum fiski, þðtt sumir 

vilji hafa það einungis 15 aura, því 1 pd. 

af honnm er selt ávallt að 1 kr., einkum þegar 

þeir ekki vilja hafa meira en 30 aura af ,laxi.

Jeg skal ekki elta lengur þessar breyt- 

ingartillögur, en að endingu geta þess, að 

ef dúnn og fiður kemst inn í frumvarpið, 

verður að breyta um fyrirsögnina, og áskil 

jeg mjer breytingaratkvæði f þá átt, ef lil 

kemur. Jeg vona, að þessu yfirveguðo, að 

þingmenn aðhyllist þær tollálögur, sem 

nefndin hefur sett, því þær munu verða 

sanngjarnastar og rjettlátastar.

Jón Ö1af»»on: Hinn háttvirti fram-

sögumaður spurði okkur, sem vildum lækka 

tollinn, hvort okkur sýndist landssjóður fá 

of mikið. Nei, það er eigi svo, en við viljum 

ekki leggja ofmiklar álögur á landsmenn; 

okkur viröist ekki hngur landssjóðs standa 

svo nú, að nauðsyn beri til að hafa tollinn 

svona báan, og það virðist hinni báttvirtu 

nufnd líka. því að hún hefur lækkað hann 

úr því, sem frnmvarp stjórnarinnar fer fram 

á. £>annig er nefndin á ?ama máli og við, 

en við förum dálitlu lengra. Jeg hef orðið 

var við töluveröan misskilning hjá ymsum 

þingmönnum, og meðal þeirra er hinn bátt- 

virti framsögumaðu:, á síldarveiði Norð- 

manna hjer við land. I>eir ímynda sjer nefni- 

lega, að Norðmenn sjen lausir við öll gjöld 

lijer á landi, en þessu er ekki svo farið. Jeg 

skal taka til í ReyðarQarðarhreppi, þar sem 

jeg á heima eru 5 Nordmenn búsettir, sem 

stunda sildarveiði, og þessir menn greiddu 

einir '/a part af öllum gjöldum til sveitar, 

og munu þau hafa verið alls, að migminniir, 

um 7000 fiska. Af þeirri sild, sem veidd er 

bjer við land, veiðast um 8/io partar á Aust- 

tjörðum, og enginn fær þar að stunda veið- 

ina án þess að fullnægja þeim skilyrðum, sem 

sett eru um búsetu, og gjalda þeir til allra 

stjetta eins og aðrir landsmenn. Gr það

því rjett, að leggja hærri skatta á þessi bú- 

settu menn, sem orðnir eru landar okkar, en 

á aðra innlenda menn, af þeirri ástæ&u, að 

þeir eru fæddir erlendis? Gptir sðmu reglu 

mætti leggja þyngri tekjuskatt af atvinnu á 

þá embætti8menn, sem bafa embætti hjer á 

landi, en eru fæddir erlendis, enáhjer fædda 

embættismenn. Nei! ef menn vilja hindra 

það, að of margir Norðmenn taki sjer hjer ból- 

festu, þá væri miklu rjettara að herða skil- 

yrðin fyrir búsetningarrjðttinum, en ekki álög- 

urnar, eptir að þeir eru orðnir búsettir hjer. 

fess verður varla mjðg langt að bíða, áður 

en Islendingar taka sjálfir almennt að stunda 

síldarveiðina; þeir eru þegar byrjaðir á því, 

og vona jeg, að sú byrjun verði mjór mikils 

vísir, og með því að leggja nú ósanngjarnlega 

báan toll á síldina, sköðum við því oss sjálfa 

mest og bindum oss sjálfum byrði á herðar. 

Spitalagjaldið af sild þeirri, sem síðastliðið 

ár aflaðist hjer við land, mun nema 25,000 

kr., en allt síptalagjaldið af öðrum afla 

er vant að vera 7000 kr. Eigum vjer þá að 

leitast við að út rýma þeim mönnum og fæla 

þá burt bjeðan, sem greiða þetta afarháa 

gjald i landsins sjóð? f>essi atvinnuvegur er 

að sönnu góður og uppgripamikill, þegar hann 

heppnast, en hann er mjög stopull. Hjer 

fyrir þingið hefUr komið frumvarp um að 

af nema ábúðarskatt og færa niður lausafjár- 

skatt, ef þessi bæði frumvörp fengju fram- 

gang, þá er gjörsamlega raskað öllu jafn- 

vægi milli álaganna á landbúnaði og sjávar- 

útveg, og þá tekur nú að þyngjast drjúgum 

á sjávaraflanum. Að endingu vil jeg þakka 

hinum báttvirta þingmanni Mýramanna 

fyrir það, að bann er mjer samdóma um, 

að sanngjarnt sje að leggja toll á dún og 

fiður, og það gleður mig, að hann er ekki 

á þeirri skoðun, að því eigi að sleppa gjör- 

samlega.

T r y g g o i  G u n n a r s s o n : f>að hafa komið 

allmörg breytingaratkvæði fram við frum- 

varp þetta; jeg hef skrifað nafn mitt undir 

eitt af þeim. Mjer þykir það vera bið bezta, 

enda segir ináltækið: «Hverjum þyktr sinn

fngl fagur*. Ástæðurnar fyrir því, að mjer
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þykir nutt bezt, eru þær: að það er byggt 

á föstam. grundvelli, en liest af binuin eru 

tekin ár lausu lopti. Breytingartillögur 

œínar eru teknar eptir 5 ára meðalverði 

hverrar vörutegundar, og vona jeg aðflestir 

vorði á þeirri skoðun, að rjettara sje að láta 

lolUipphædioa byggjasL á þedsurn grundvelli, 

beldur eo að oetja jafnbátt gjald á allar 

vörnteguBdirnar, bvað $em verðiuu líður, 

eins og frumvarpið fer fram á, með 50 a. 

gjaldi af öllu, og nefndin með 30 a. gjaldi 

af bverri tegund. f>að er ekki næg ástæða 

tiL að hate gjaldið jafnhátt, að greiðendur 

eigi þá bægra með að muna, hve bár toli- 

urinn er, eins og sagt hefur verið hjer i 

salnum. Jeg skal með fáum orðum leyfa 

tnjer að sýaa fram á, hveruig jeg hef fengið 

út tollupphæð þá, er á breytingartillögunni 

er tilfærð. MeðaJverð á skpd. af saltfiski 

er um 39 kr„ þegar talin er stór og smár 

fiakur, og ísa, en til þess svarar þá 0,12 

tollur á 100 pd. Harðfisks skpd. er i 

meira verði, og eptir meðalverði hans ætti 

Vollurinn að vera á hverjum 100 pd. 22 a., 

en jeg bef ekki sett það bæna en 20 aur. 

Ttutna af, smásíld selst 12, 14 til 15 kr., 

en af stórsild 20, 24 til 30 kr.; yfir höf- 

uð er meira af stórri síld, sem hjeðan 

flygk Eptir meðalverðinu ætti tollurinn að 

vera 20 â , en af þvj að við síldarveiði er 

fljóttekinn ágóði, var jeg með því að setja 

hann 25 a. Við tolla-álögur þessar ber að 

gæta. þess, ekki hvort land«8jóður Cái of 

mikið eða of lítið, heldur hinst að jafnrjetti 

sje á gjöldum milli sjávarbóndans og sveitar 

bóndana, að hvorugur greiði tiltölulega meira 

en hinn í landsins þarfir. En þegar að gætt 

er, kve mikil gjöld og skattar hvila á bú- 

peningi landbóndans, hygg jeg, að flestir 

verði á sama máli ura það, að hann hafi 

mónii að tiltölulega en sjávarbóndins. 

Að þingBiaður Mýraoaiuui gat ekki skilið, 

á hvaða jöfnuði 40 a. tollurinn á lýsistunn- 

unni værl byggður, frá því hef jeg skýrt 

áður, að það er i hlutföllum við aðrar 

vörutegunáirnar og á mciri rökum byggt 

en 30 a, tollur nefndarintaar og 50 a. toll-

ur frumvarpsins. Að endingu vil jeg biðju 

binn háttvirta forseta gæta þess. að breyt- 

ingaratkvæði mitt við niðurlag 9. gr. frum- 

varpsins hefur ekki verið ti'kið með á at- 

kvæðaskrána. Jeg gjörði það breytingarat- 

kvæði til þess, að kotna í veg fyrir, að gold- 

in yrði bæði spítalagjald og útflutningstoll- 

ur af hiuum sama tiskiafla, som fæst á 

tímabilinu frá 1. si'pt. til 31. desember, ef 

frumvarpið nær fram að ganga.

H a l l d ó r  K r .  F r i ð r i k s s o n : Jeg skal

fúslega játa, að jeg var ekki meðmæltur 

frumvarpi þeasu við fyrstu umræðu þess, og 

og jeg er frumvarpinu ekki ineðmæltur enn, 

en jeg hef gjört breytingartillögur við það af 

þeim ástæðum, að jeg vildi Jaga ýmislegt í 

þvi, með þvi að jeg þóttist sjá það af und- 

irtektum hinnar beiðruðu deildar, að það 

mundi fá framgang. En það er sannarlega 

eigi hollt, að hafa það fyiir ástæðu fyrir 

sköttum á landsbúa til landssjóðs, að lands- 

sjóðuiinn bjálpi aptur landsbúum. Jeg er 

hræddur um, að íslendingar muni segja 

eins og Haraldur konungur Sigurðarson 

sagði við Brand hinn örva, er hann hafði 

látið f>ormóð Arnórsson beimta af honum 

fyrst öxi huus, því næst skykkju hans, og 

að síðustu kyrtil hans, og Braudur hafði 

sprett af kirtlinum annari erminni: *hon-

um þykir jeg hafa eina hönd að laka á 

móti*. Jeg get ekki sjeð, hvaða bagur er 

í því fólginn, að Ieggja skatta og tolla á 

landsbúa, nema nauðsyn krefji, og það á 

eigi að leggja skatta á landsbúa, nema því 

að eins, að landssjóður þurfi þeirra við til 

þeirra hluta, sem almenning varða. Jeg 

vi) miklu beldur styðja að því, að Ijetta 

sköttum á landsbúum. f>að er eigi rjett 

hermt bjá hinum heiðraða þingmanni Mýra- 

manna, að jeg hafi verið á móti tullinum, 

af því að kaupmenn gætu ekki greitt hann; 

en jeg sagði, að það gjörði kaupmönnum 

örðugra fyrir, og því flciri dbeinlfnis skattar 

sem yrðu álagðir, því örðugra yrði eptirlitið 

og því meiri yrði kostnaðurinn, og því 

minna bæri landssjóður úr býtum. En að- 

alástæðan fyrir því, að jeg hef á móti toll-
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urn, sem kaupmenn eiga að svara, er sú, 

að kaupmenn verða að leggja hann hærri á 

landsbúa, en landssjöðurinn fær, með öðr- 

um orðum: landssjóðurinn fær eigi alla þá 

tollupphæð, sem landsmenn verða að greiða. 

Auk þess er það, að því fleiri sem tollar 

eru, því bættara er við, að greiðendur leiti 

undanbragða, og því nauðsynlegra er eptir- 

irlit. Gn það eptirlit kostar mikið, svo að 

landssjóðurinn getur ekki sjálfur baft nær 

því allan arðinn af tollunum. J>etta segi jeg 

eigi fremur á móti tolli þeitn, sem bjer ræð- 

ir um, heldur en á móti öllum tollum. Jeg 

játa fúslega, að miklir gallar eru á spítala- 

gjaldinu eins og það er, og örðugt að koma 

því svo fyrir, að landssjóði yrði hægra og 

Ijettara fyrir og greiðslau betri, en mín 

skoðun er enn sú, að það sje þó auðið. Jeg 

skal ekki fara mörgum orðum um breytingar- 

tillögur mínar, en tilgangur minn með þeim 

var sá, að tollurinn yrði svo Ijettur sem auðið 

væri, en landssjóður fengi þó nokkru meira 

en nú upp úr spítalagjaldinu. J>að er mjög 

varhugavert, að leggja meiri skatt á þenn- 

an atvinnuveg, því að hann er hvorttveggja 

miklum kostnaði bundinn og mjög stopull. 

Og það er mín ætlun, að eigi mundi reyn- 

ast svo, sem hinn heiðraði 1. þingmaður 

Suður-Múlasýslu sagði, að gjöld sjávar- 

bóndans væru minni en gjöld sveitabónd- 

ans, ef allt væri reiknað. Breytingartillög- 

ur mínar fara sem næst því, sem nefndin 

hefur gjört, nema hvað nefndin befur toll- 

inn jafnan á öllum tegundum, hvort þær 

eru 100 eða 200 kr. virði. Jeg segi ekki, 

að mjer bafi tekizt að ná fullum jöfnuði, en 

mjer kemur að miklu leyti saman við hinn 

beiðraða l.þingmann Suður-Múlasýslu, nema 

hvað tollurinn er víðast hvar lægri eptir 

mínum breytingum en bans, því að mjer 

finnst full ástæða til að lækka bann, þar 

sem landssjóður fær samt svo miklu meira 

en áður. Hinum beiðraða þingmanni Mýra- 

manna þótti of lítið gjald af niðursoðnum 

fiski, en jeg er ekki á sömu skoðun; tnenn 

verða að gæta þess, að 1 pd. af ísu er ekki 

í fjörunni 1 kr. virði, heldur þá fyrst, er

! kostað hefur verið svo eða svo miklu til 

| tilbúningsins. Að því er síldina snertir, er 

jeg á sömu skoðun og hinn heiðraði 2. 

þingmaður Suður-Múlasýslu. Norðmenn, sem 

síldina veiða, hafa sömu rjettindi og sömu 

gjöld sero landsbúar sjálfir; þeir eru þegnar 

Danakonungs, og hafa svarið honum holl- 

ustueið. Vjer þurfum og vel að gæta þess, að 

spilla ekki fyrir þessum atvinnuvegi, meðan 

hann er í byrjun; vjer verðum að varast 

að tálma honum tneð ósanngjörnum álög- 

um, varast að gjöra nokkuð, sem tálmað 

getur því, að hann þróist. Vjer verðum að 

vona, að íslendingar læri af Norðmönnum 

veiðina; jeg vona, að þeir verði svo eptir-' 

tektasamir, að þeir sjái með augunum og 

heyri með eyrunnm. Af þessum ástæðum 

er jeg á móti háum tolli á síld. Jeg vona, 

að hin heiðraða deild skilji skoðun tnína um 

þetta mál, en að öðru leyti verður hún að 

ráða því sjálf, hvernig hún greiðir atkvæði 

um hverja einstaka grein frumvarpsins.

l . a n d i h ö f ö i n g i :  J>egar ræða skal hinar 

einstöku greinir frumvarpsins, skal jeg geta 

þess, að jeg fyrir mitt leyti get fallizt á 

breytingaruppástungur hinnar heiðruðu nefnd- 

ar við 1. og 3. gr. Við 1. umræðu virtist 

mjer svo, sem hinir heiðruðu þingmenn væru 

á þeirri skoðun, að upphæð útflutningsgjalds- 

ins væri ákveðin sem næst 1 af bundraði af 

söluverði útllutningsvörunnar, og get jeg 

fyrir mitt leyti aðhyllzt þessa aðalreglu, 

sem bæði er sanngjörn og að mestu leyti í 

samræmi við tilgang frnmvarpsins, sem sje 

hvorki að bækka eða lækka að mun spítala- 

gjaldið, heldur að koma betra fyrirkomulagi 

á það, þannig að betri skil verði gjörð lands- 

sjóði, og að meiri jöfnuður komist á milli 

gjaldandanna. Uppástungur hinna heiðruðu 

þingmanna eru að viso margar og ólíkar, en 

þetta kemur sjálfsagt af þvi, að hver hefur 

fylgt sinni reikningsaðferð. Jeg skal ekki 

ræða hinar einstöku greinir frumvarpsins, en 

jeg bið hina heiðruðu þingmenn, að hafa þessa 

aðalreglu hugfasta, þegar þeir greiða atkvæði 

um hinar einstöku breytingaruppástungur.

Að útlendingar setjist bjer að og verði
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þegnar konungs, er samkvæmt tilskipnn 13. 

júui 1787 skilyrði fyrir því, að þeir megi fiska 

innan landhelgi; hefurhinn heiðraði 2. þing- 

maður Suður-Múlasýslu því haft rjett að mæla, 

að Norðmenn, erstundasíldarveiði á Austfjörð- 

um, eigi að greiða öll gjöld til sveitar og lands- 

sjóðs, sem annars hvíla á öðrum innbúum þar.

V a r n f o r n e t i : Hinn hæstvirti lands-

höfðingi lýsti þv/ yfir, að það hefði hvorki 

verið tilgangur frumvarpsins að hækka eða 

lækka spítalagjaldið, og væri það gott, ef 

spítalagjaldið hefði verið saungjarnt gjald, 

en við 1. umræðu þykist jeg hafa leitt rök 

að því, að það hafi verið eitthvert hið ó- 

sanngjarnasta og óeðlilegasta gjald, og und- 

ir eins eitt hið óvinsælasta gjald, sem á hef- 

ur verið lagt. En jeg skal ekki fara fleir- 

um orðum um það, heldur snúa mjer að 

breylingartillögunum. fað er þegar eptir- 

tektavert, hversu margar þessar breytingar- 

tillögur eru nálægt, 26, og sýnir þetta ljós- 

an vott þess, að hjer hefur verið örðugt að 

sjá hið sanna og rjetta. Nefndin treysti sjer 

ekki til að finna neina algilda reglu til að 

fara eptir, og engum hinna heiðruðu þing- 

manna hefur tekizt að benda nefndinni á 

slíka reglu. Nefndin tók þvf það ráð, að 

halda sjer við sem einfaldastar tölur, og vildi 

einnig reyna að hafa þær sem fæstar, því að 

hver nýr gjaldliður er nýr broddur, sem 

stingur gjaldandann. Nefndin má vera 

uppástungumönnum að því leyti þakklát, að 

þeir fara í rauninni ekki langt frá nefndinni. 

því að í raun rjettri vilja bjer allir bið sama. 

Mjer heyrðist á 1. þingmanni Suður-Múla- 

sýslu, að honum þætti sín breylingaruppá- 

stuoga bera langt af öllum hinum, og ó- 

neitanlega hefur það mikið til síns máls, að 

leggja gjaldið á eptir verðinu; en einnig það 

er þó viðsjált, því að enginn getur vitað, 

bvernig verðið verður um ókominn tíma. 

Enda dugar ekki að miða gjaldið við verðið 

eitt; það verður á margt að líta, bæði kostn- 

að við að afla vörunnar, hvað missanleg 

eða ómissauleg varan er i landinu o. s. frv.

Aðalbreytkigin, sem farið hefur verið 

fiam á, er á síldargjaldinu, og hefur hún

fengið góða talsmenn í þingmanni Reykvík- 

inga og 2. þingmanni Suður-Múlasýslu, og 

skyldi maður ætla, að það mál hefði við eitt- 

hvað að styðjast, sem þessir tveir þingmenn 

eru á sama bandi í. En er virkilega á- 

stæða til að halda, að Norðmenn bætti að 

fiska síld, þó lagðir væru 50 aurar á tunn- 

una? Er ástæða til að balda, að menn, sem 

græða mörg hundruð þúsundir á sínum at- 

vinnuvegi, hætti við hann, þó þeir þyrftu að 

borga af honum nokkur þúsund krónur? 2. 

þingmann Suður-Múlasýslu tók það svo sárt, 

að Norðmenn yrðu haiðara úti eu lands- 

menn sjálfir; en það getur ekki tekið mig 

mjög sárt, þó útlendingar, sem opt fiska í 

vanþakklæti landsmanna, og a<) mörgu 

leyti geta verið til óþæginda, þó þeir, segi 

jeg, verði dálítið harðara úti. J>að er og 

mögulegt, að af slíkum útlendingum leiði 

beinlínis kostnað fyrir landið, t. a. m. 

stoínun nýs læknishjeraðs, því að opt geta 

sóttir komið upp, þar sem svo margir eru 

saman komnir í fiskiverum, og útlendir 

sjúkdómar flutzt inn í landið. I>egar um 

síldarveiði er að ræða, verður að Iíta á, að 

hún er sú languppgripamesta veiði hjer á 

landi, ef hún heppnast, þó kostnaðurinn 

að vísu sje nokkur. Berum saman fyrir- 

höfn við sjávarafla hjer við sjávarsíðutia, 

þar sem duglegur maður er allt árið að 

afla sjer 2—3 skpd. af saltfiski, eða tökum 

til dæmis sveitamann, sem fer fótgangandi 

norðan úr landi um þorra og kemur aptur 

í fardögum; hann befur á öllum þessum 

tíma og með allri þessari fyrirhöfn fengið 

1—2 skpd. af saltfiski, í mörgum árum. Jeg 

mæli því t'astlega fram með því, að þetta 

50 aura gjald af síldartunnunni verði ekki 

sett niður. Yfir höfuð verður vinsælast 

bæði greiðendum gjaldsins og kaupmönnum, 

sem innheimta það, að gjaldið sje sem óbrotn- 

ast; kaupmenn leggja því meira á vöruna fyrir 

gjaldinu, sem þeir hafa meirafyrir aðinnheimta 

það. Tillögur nefndarinnar eru þær einföld- 

ustu reglur að fara eptir, og því verður 

liappadrjúgast að fylgja henni sem mest.

H o l g e i r  C i a u s e n : Jeg get vel skilið,

33
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að stjórnin vilji beldur bafa útflutningsgjald, 

sem maður fær, en gpítalagjald, sem mað- 

ur ekki fær. J>að er og sjálfsagt, að

kaupœenn, sem verða að greiða útflutn- 

ingsgjald í peningum, að þeir verði að fá 

þóknun fyrir það, en að þeir taki það tvö- 

falt, þekki jeg ekki. Varaforseti sagði, að 

kaupmenn væru innheimtumenn, en þeir 

eru útborgunarmenn eptir minni meiningu. 

þingmaður Barðstrendinga sagði, að Norð- 

menn hefðu engan rjett til þeirrar síldar, 

sem þeir hafa sjálfir veitt; það er eins og 

um rjett manna til selsins á Breiðatirði. 

Jeg fylgi hjer þeim uppástungum, sem fara 

fram á að borga minnst gjald. Menn verða 

að gá að því, að fiskurinn kostar mikið, frá 

því bann fiskast, bangað til hann er orðinn að 

verzlunaivöru. Sumir hafa stungið upp á 

að borga meira af barðfiski en saltfiski, en 

það skil jeg ekki að sje rjett. Harðfiskinn 

getum við ekki hert nema vissan tíma af 

árinu, og verðum stundum að herða vegna 

saltleysis. Jeg sje enga ástæðu til að hlífa 

dÚDeigendum við því að borga nokkuð hátt 

útflutningsgjald, því að þeir eru flestir efna- 

monn, sem standa sig við að gjalda talsvert 

mikið. Niðursoðinn fiskur veit jeg ekki 

til að sje hjer nein útflutningsvara, en að 

fara nú stiax að leggja útflutningsgjald á 

hann, gæti oröið til þess að fæla menn frá 

að byrja á því að sjóða fisk niður og flytja 

út. En útflutningsgjaldi af laxi hef jeg 

ekki inóti.

G u ð m u n d u r  E i n a r n s o n :  Hjer liggja uú 

fyrir margar breytingaruppástungur við 

frumvarpið, en það er að eins ein af þeim, 

sem jeg ætla mjer að fara um nokkrum 

orðum; það er uppástungan um, að leggja 

útflutningsgjald á dún og fiður. Allir vita, 

að jarðir þær, sem nokkur dúntekja er á, 

voru svo hátt virtar 1861, að á þeim liggur 

þungur ábúðarskattur; ef skattur bætist þar 

við, þá tvöfaldast skatturinn, og er það ó- 

sanngjarnt, að setja skatt á dún og fiður, 

meðan jarðamatið er þannig. Enn fremur 

er jeg mjög á máli bins háttvirta 1. þing- 

manns Suður-Múlasýslu, að landbúnaðurinn '

. sje rniklu kostnaðarmeiri en sjávaratvinna, 

og sjávaraflinn miklu arðmeiri, þegar hann 

heppnast (Einhver: en pestin?); jeg er nú 

einlægt á því, að pestin sje mönnum að 

kenna; það er ekki annað en búa gætilega 

og laga sig eptir eðli skepnanna.

J ó n  Ó l a f s s o n :  Hinn háttvirti varaforseti 

tók það fram, að verðið væri ekki neinn fastur 

mælikvarði, þótt margar breytingartillögur 

færu fram á að leggja tollinn á eptir verð- 

inu á vörunum, því menn befðo enga vissu 

fyrir, að tiltalan, sem nú er á verði hinna 

ýmsu vörutegunda, mundi haldast óbreytt. 

Hvaða vissu hafa menn þá fremur fyrir því, 

að það, að leggja jafnt á allar þessar teg- 

undir, eins og nefndin álítur nú rjettlátt, 

verði rjettlátt eptir nokkur ár. En skyldi 

tiltalan breytast, þá væri ætíð hægt að 

breyta lögunum; lög geta hvort sem er ekki 

varað um aldur og æfi; þau verða að sníð- 

ast eptir þeim og þeim tímum. J>ó þótti 

mjer tólfunum kasta, er þingmenn vilja 

sumir leggja hátt á sumar vörutegundir af 

því, að menn eigi að jeta þærheima í land- 

inu sjálfu, cn ekki fiytja þær út. Ef við 

ættum að gjörast fjárhaldsmenn landsmanna 

og segja þeim fyrir, hvað þeir eigi að borða 

heima, og hvað þeir eigi að selja, þá gæt- 

um við eins vel sagt þeim, hvað þeir ættu 

að skamta hvern dag vikunnar, hvað í dag og 

hvað á morgun. J>ær breytingartillögur, sem 

leggja verðið til grundvallar, þær einar eru 

á föstum grundvelli byggðar og ekki teknar 

úr lausu lopti. Hann sagði og, að menn, 

sera græddu hundrað þúsundum saman, 

mundu okkert kæra sig, þótt á þá væri lagt 

talsvert gjald. En ef þeir nú tapa eins 

miklu annað árið og þeir græddu hitt, ætli 

gjaldið verði þá ekki tilfinnanlegt ? {>eir, sem 

fyrst byrjuðu á síldarveiði, urðu fleiri en 

einn gjaldþrota. Menn mega ekki láta sjer 

blæða svo mjög í augum, þótt þeir græði 

annað árið, þeir tapa kannske hitt. Hinn 

háttvirti varaforseti sagði þessir síldveiði- 

menn væru bjer í «óþakklæti og ónotum* 

við alla landsbúa. |>etta hef jeg aldrei 

heyrt fyrri, og jeg veit ekki betur, en þeir
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hafi í alla staði koraið vel frara. Jeg lýsi hjer 

yíir því, og mjer er bezt kunnugt um það 

allra þingmanna, að Norðmenn oiga allt 

annan vitnisburð skilið og eru vel þokkaðir 

af öllum, sem kynnast þeim. Hvað viðvík- 

ur því, að jeg sagði, að um 8 þúsundir 

manna mundu stunda sjó, þá hefur liinn 

háttvirti varaforseti misskilið mig. Jeg sa gði 

ekki á einum fírði, heldur kring um allt ís- 

land. J>að er og alveg rjett að taka tillit 

til kostnaðarins, eins og hinn háttvirti 

þingmaður Snæfellinga benti á; setjum, að 3 

hafskip með 24 mönnum afli frá maí til 

nóvember 1600tunnuraf síld; nú er tunnan 

10— 12 kr. virði og kemur þá á mann 666 

kr.; aptur væru 4 menn á bát og öfluðu

10 skippund af fiski, jeg gjöri skippundið 50 

kr., sem ekki er of hátt; þá fengi hver 500 

kr. |>eir fá að vísu meira, sem síldina veiða, 

en hverju kosta þeir nú til hverjir um sig? 

Við fiskiveiðarnar hafa menn bát, og línu 

cda handfæri, en við síldarveiðina hafa 

menn stór hafskip, skip og nætur, sem kosta 

10—20 þusundir króna. Menn mega ekki 

rinlægt líta á «brutto»-bæðina, beldur líka 

á *netto*-hæðina. pað hefur og verið sagt, 

að það sje lagt eins mikið á sjávarútveg og 

landbúnað; annar þingmaður neitaði því, 

en jeg skal reyna að sanna það. Tíund af 

fðstu og lausu fje og ábúðarskattur mun 

vera um 50,000 kr , og er þó þar í falin 

bátatíund og skipa. Nú hefur spítalagjald 

landsmanna venjulega verið um 7000 kr.; 

en svo er almennt talið af hagfróðum 

mönnum og samkvæmt skýrslum um at- 

vinnuvegi bjer á landi, að hjer stundi 'h 

landsbúa sjó, en */? landbúnað, og með því

7 sinnum 7 eru 49, þá er auðsætt, að hlut- 

fallið hefur verið nærri sanni; en verði 

frumvarp þetta lög, þá munu koma minnst 

30—40,000 kr. í landssjóð af sjávarútvegn- 

um, og liggur þá miklo þyngra á honum að 

tiltölu, en landbúnaðinum. Gn þótt menn 

nú vildu draga síldarveiðina frá, þá yrði 

gjaldið af fiski eingöngu yfir 20 þúsundir. 

A hverjum yrði gjaldiö þá hærra, sjávar- 

bóndanum eða sveitabóndanum? (I.áru*

i Blöndal: En búnaðarskólagjaldið og sýslu- 

sjóðsgjaldið ?) Búnaðarskólar eru einungis 

fyrir landbúnað en ekki fyrir sjávarútveg, og 

því er ekki sanngjarnt, að sjávarbændur 

gjaldi til þeirra. Hvað sýslusjóðsgjaldinu 

við víkur, þá voit jeg ekki betur en því sje 

jafnað niður með aukaútsvörum eða tokið 

af hreppssjóði; svo hefur að minnsta kosti 

sýslumaður minn skipað mjer að gjöra, er 

jeg var oddviti í hreppi, og fá þá sjávar- 

bændur að borga fnllkomlega sinn skerf af 

því. f>ar sem talað var um það órjettlæti, 

að leggja toll á blessaðan dúninn, af því að 

lillil hefði verið haft til dúnhlunninda, er 

jarðir hefðu metnar verið, og væri því þeg- 

ar goldið af honum í ábúðarskattinum, þá 

vil jeg spyrja: eru ekki bátar tíundaðir? og 

þó vilja menn leggja toll á hvert skippund 

af fiski, og skyldi ekki hafa verið haft tillit 

til þess við jarðamatið, hvort jörðin lá við 

útræði eða var í aflaplássi? J>ar að auk eru 

allir þessir dúneigendur auðugir menn og 

manna bezt færir um að gjalda, og tollur- 

inn lítill eptir verðinu. Jeg vona, að allir 

þeir, sem ekki ofþyngja kjósendum sínum, 

muni greiða atkvæði með því, að gjaldið 

verði sem lægst, úr því landssjóður ekki 

beinlínis þarfnast fyrir allt þetta fje.

B e n i d i k t  S v e i n s s o n :  f>að hafa komið

fram sterkar tnótbárur móti nefndinni fyrir 

það, að hún hafi ekki miðað tollupphæðina 

við g a n g v e r ð  vörutegundanna, en allir geta 

sjeð, að gangverðið getur breytzt í það ó- 

endanlega, og að sá eini rjetti mælikvarði 

fyrir tollupphæðinni er hlutfallið milli arðs 

og tilkostnaðar. Sú veiðin, sem er arðsöm-

ust, hefur auðsjáanlega mest gjaldþolið.

Slíkar og þvílíkar mótbárur hafa því engin 

áhrif á mitt atkvæði, nje lnekja stefuu 

nefndarinuar. En það er sjerstaklega eitt 

atriði viðvíkjaudi síldarveiði Norðmanna', 

sem jeg vildi taka fram. Jeg n e i t a  því

algjörlega, að Norðmenn þeir, sem hjer um 

ræðir, sjeu í eiginlegum skilningi búsettir 

hjer ( G r i m u r  T h o m s e n :  Rjett). (7ó n  Ú l a f s s o n :  

Landshöfðingi staðfestir). Nei! Landshöfð-

inginn getur ekki, og hefur sjálfsagt ekki gefið

33*
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út neina staðfestingu í því tilliti. f»að eru 

lög in  um búsetu, sem hjer ein geta skorið 

úr. Eptir því, sem jeg þekki til, má full- 

yrða, að flestir af Norðmönnum, ef eigi 

allir, hafa hingað til haft ísland fyrir sel- 

stóðn og fjeþúfti. hvað síldarveiðina snertir. 

f>eir tildra sjer upp skúrum og timbur- 

kofum, eru í þeim á sumrin um veiðitím- 

ann, en á haustin fara þeir til Noregs með 

allan aflann og gróðann, og sitja þar á 

vetrum heima hjá sjer í S'oregi; þar er búseta 

þeirra. Er þetta að vera búsettur á íslandi? 

Kannske það eigi að heita svo, að þeir sjeu 

Iíka orðnir kiósendur til alþingis á Austur- 

landi, og að hinn háttvirti 2. þingmaður 

Suður-Múlas}'slu sje að berjast fyrir því, að 

leggja ekki of hátt gjald á þessa kjósendur 

sína? En jeg neita því, að þeir sjeu einu 

sinni búsettir í kjördæmi hans, enda er 

engin veruleg sönnun komin fram fyrir 

því, að svo sje, og það sjá allir, að ástæða 

þingmannsins um staðfestingu landshöfð- 

ingja, sem engin ei í þessu tilliti, er ekki 

fullnægjandi. En hitt skal jeg játa, að fttll 

ástæða væri til, að stofnað yrði sjerstakt 

læknisumdæmi á Seyðisfirði, þar sem svo 

margir Norðmenn sækja að til veiðiskapar. 

£>ó vjer aldrei vildum gjöra það sakir 

Norðmanna, sem vjer þó ættum að gjöra 

fyrir margra hluta sakir, þá ættum vjer þó 

ekki að gleyma svo sjálfum oss, að líta 

ekki á það, að mjög hætt er við, að út- 

lendir sjúkdómar flytjist inn í landið með 

þessum aragrúa af útlendingum. Ef þeir 

búsettu sig bjer í laganna skilningi, og það 

yrði hvöt fyrir þá til þessa, að síldargjaldið 

er svo hátt, þá er ætíð timi til að lækka 

það. En hitt er víst, að vjer eigum að 

gjöra mun á verulega búsettum mönnum 

og selstöðumönnum hjer.

F r a m s ö g u m a ð u r : Mjer eru umræð-

urnar minnisstæftar síðan í gær, og skal 

jeg því ekki Ieugja þær mjög uú, enda tók

2. þingmaður Norður-Múlasýslu af mjer ó- 

mak með að svara nokkru, en jeg skal 

bæta því við; að þó 2. þingmaður Suður- 

Múlasýslu tæki fram, að Norðmenn gyldu

öll gjöld þar eystra, þá mun það ekki vera 

alstaðar, og ekki mun svo vera á ísafirði. 

Hann er einn af þeim, sem álítur, að nefnd- 

in hafi farið skakka leið með að flokka ekki 

útflntningsgjaldið eptir verðhæð á vörmn 

þeim, er gjaldið hvíJir á, en eins og hinn 

háttvirti varaforseti tók fram, breytist þetta 

árlega ( R e n i d i k t  S r e i n n n o n :  Með hverri

póstskipsferð.), og þá yrði eins nauðsynlegt, 

að breyla lögunum á hverju ári Hann tók 

það og fram, að betra væri að hafa gjaldið 

óbrotnara. Hinttm háttvirta þingmanni 

Reykvíkinga þótti og spítalagjaldið hjer áð- 

ur óhafandi, af því það væri svo margbrot- 

ið, enda hefur og reynslan sýnt, að hann 

hefur haft rjett, þar sem aö eins hafa gold- 

izt 7000 í staðinn fyrir 18000. þetta sýnir, 

að nefndin hefur farið hina rjettu Ieið. |>að 

er satt, sem hinn háttvirti varaforseti tók 

fram, að bjer er ekki um það að ræða, að auka 

tekjur landssjóðsins, eða nýtt tollmál, held- 

ur er lagt fyrir þingið til álita, hvort ekki 

mætti takast að ná inn spítalagjaldinu á 

hentugii hátt og betur en áður. f>ar sem 

hinn báttvirti þingmaður Snæfellinga vissi 

ekki, hvort nokkuð væri flutt út af niður- 

soðnum fiski, þá skal jeg fræða hann á því, 

að árið 1879 var af niðutsoðnum fiski flutt. 

út 20,000 pund fyrir utan niðursoðinn Iax. 

Hinn háttvirti þingmaður Mýramanna að- 

hylltist bieytingartillöguna ftá þingmönnum 

Skagfirðinga um útflutningsgjald af æðar- 

dún, en eins og hann tók fram, mun mjög 

lítið vera útflutt af flðri, en hvað snertir 

dúninu, skírskota jeg til þess, sem þingmað- 

ur Dalamanna sagði í |>á stefnu; en það 

verð jeg að segja, að kostnaðurinn er meiri 

en 1 kr. á pund, ef að gætt er, hve mikið 

úlheimtist til að hirða dúuinn. Setjum t.

d. á Breiðaflóa að maðui þyrfti 4 menn á 

bát tvisvar í viku allt vorið til að stunda 

varpið og síðan láta hreiusa dúninn, og 

hefði svo upp úr öllu saman 20—30 pund; 

hvað skyldi kostnaðurinn þá verða á pund- 

ið. f>á er stytting 9. gr. um spítalagjald af 

fuglatekju,- jeg áleit þetta smámuni, 250 kr., 

og því bezt að sleppa því. Yiðvíkjandi
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gjaldiou á Vesturlandi, þá hefur það mikið 

batnað og er honuna mikiö að þakka í 

Helgafellssveit. En með því í opno brjeti 

26. maí 1824 er tiltekið af talltœkum fugli, 

greindi menn á um, hvað væri tolltækur 

fugl, og var því sumstaðar tollurinn mis- 

jafnlega greiddur.

Með því að ekki trfku fleiri til máls, 

sagði forseti umræðunam lokið, og ljet ganga 

til atkvæða. Fjell atkvæðagreiðslan þannig:

1. Breytingartillaga Jóns Jónssonar og 

Friðriks Stefánssonar við 1. grein var 

felld með 13 atkvæðnm gegn 7.

2. Breytingartillaga nefndarinnar við 1. gr. 

var samþykkt með 20 atkvæðum.

3. 1. grein þannig breytt. samþykkt í einu 

hljóði.

4. 2. gr. 1. tðlul. a. Breytingartillaga Hall-

dórs Friðrikssonar og 2 annara þing- 

manna felld með 16 atkvæðum gegn 5.

5. 2. gr. 1. tölul. b. Breytingartillaga Ólafs

Pálssonar o. fl. felld með 12 atkvæðum 

gegn 8.

6. 2. gr. 1. tðlul. c. BreytingartiIIaga

Tryggva Gunnarssonar og Jóns Ólafs- 

sonar felld með 13 atkvæðum gegn 6.

7. 2. gr. 1. tölul. d. Breytingartillaga

nefndarinnar samþykkt með 12 atkvæð- 

um gpgn 9.

8. 2. gr. 1. tölul. e. Breytingartillaga Hall-

dórs Friðrikssonar o. fl.;

9. 2. gr. 1. tölul. f. Brcytingartillaga Ólafs

Pálssonar o. fl., og

10. 2. gr. 1. tölol. g. Breytingartillaga

Tryggva Gunnarssonar og Jóns Ólafs- 

sonar voru þar með fallnar.

11. 2. gr. 2. tölul. a. Breytingartillaga

nefndarinnar felld með 12 atkvæðum 

gegn 9.

12. 2. gr. 2. tölnl. b. Breytingartillaga Hall-

dórs Friðrikssonar og fl. felW með 13 

atkvæðnm gegn 2.

13. 2. gr. 2. tölul. c. Breytingartillaga Ólafs

Pálssonar og fl. felld með 13 atkvæð- 

um gegn 5.

14. 2. gr. 2. tölul. d. Breytingartillaga 

Tryggva Gunnarssonar og Jóns Ólafs- 

sonar samþykkt með 15 atkvæðum 

gegn 2.

15. 2. gr., nýr lölul., a. ViðaukatiIIaga 

Tryggva Gunnarssonar og Jóns Ólafs- 

sonar felld með 13 atkvæðum gegn 6. *

16. 2. gr.. nýr tölul., b. Viðaukatillaga 

nefndarinnar og 7 þingmanna samþykkt 

með 18 atkvæðum.

17. 2. gr., nýr tölul., a. Viðaukatillaga nefnd-

arinnar felld með 14 

atkvæðum gegn 8.

b. Viðaukatillaga 9þing- 

marina samþykkt moð 

15 atkvæðum.

18. 2. gr. 3. tölul. a. Breylingartillaga Hall- 

dórs Friörikssonar og 2 annara þing- 

manna felld með 15 atkvæðum gegn 4.

19. 2. gr. 3. tölul. b. Breytingartillaga 6 

þingmanna samþykkt með 12 atkvæð- 

um gegn 11.

20. 2. gr. 4. tölul. a. Breytingartillaga Hall- 

dórs Friðrikssonar og 2 annara þing- 

manna felld með 15 atkvæðum gpgn 4.

21. 2. gr. 4. tölul. b. Breytingartillaga

nefndarinnar, ólafs Pálssouar og 11. 

samþykkt með 17 atkvæðum.

22. 2. gr. 4. tölul. c. Breytingartillaga

Tryggva Gunnarssonar og Jóns Ólafs- 

sonar þar ipeð fallin.

23. 2. gr. 5. tölul. a. Breytingartillaga

nefndarinuar, Halldórs Friðrikssonar og 

fleiii samþykkt með 13 atkvæðum.

24. 2. gr. 5. tölul. b. Breytingartillaga Ólafs 

Pálssonar og 11., og

25. 2. gr. 5. tölul. c. Breytingartillaga

Tryggva GunDarssonar og Jóns Ólafs- 

sonar þar með fallnar.

26. 2. gr., nýr tölul., a. Viðaukatillaga Hall- 

dórs Friðrikssonar og 2 annara þing- 

manna felld með 14 atkvæðum gegn 7.
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27. 2. gr., nýr tölul., b. Viðaukatillaga 

nefndarinnar samþykkt raeð 13 atkvæð- 

um gegn 5.

28. 2. gr. Viðaukatillögur Jóns Jónssonar 

og Friðriks Stefánssonar við 2. gr.

a. felld með 12 atkvæðum gegn 11 að 

viðböfðu nafnakalli sökum óglöggr- 

ar atkvæðagreiðslu.

Já sögðu:

Arnljótur Ólafsson,

Benidikt Sveinsson,

Egill Egilsson,

Friðrik Stefánsson,

Holgeir Clausen,

Jón Jónsson,

Jón Olafsson, 

þórarinn Böðvarsson, 

þórður Magnússon, 

porkell Bjarnason, 

þorvarður Kjerulf.

Nei sögðu:

Eiríkur Briem,

Magnús Andrjesson,

Eiríkur Kúld,

Grímur Thomsen,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson,

Lárns Blöndal,

Ólafur Pálsson.

Tryggvi Gunnarsson, 

f»orlákur Guðmundsson, 

f>orsteinn Jónsson, 

fwsleinn Thorsteinsson.

b. Siðari viðaukatillagan var felld með 

14 atkvæðum gegn 6.

29. 2. gr. frumvarpsins raeð áorðnum breyt- 

ingum var samþykkt með 19 atkvæð- 

um gegn 2.

30. 1. breytingartillaga nefndarinnar við 3.

grein samþykkt með 22 atkvæðum.

31. 2. breytingartillaga nefndarinnar við

sömu grein samþykkt með 14 atkv.

33. 3. breytingartillaga nefndarinnar við 

sömu grein samþykkt með 17 atkv.

34. 3. gr. frumvarpsins þannig breytt sam- 

þykkt með 20 atkvæðum.

35. 4. gr. fruœvarpsins óbreytt samþykkt 

með 21 atkvæði.

36. 5. gr. frumvarpsins óbreytt samþykkt 

með 21 atkvæði.

37. 6. gr. frumvarpsins óbreytt samþykkt 

með 19 atkvæðum.

38. 7. gr. frumvarpsins óbreytt samþykkt 

með 20 atkvæðum-

39. 8. gr. frumvarpsins:

1. liður samþýkktur með 22 atkvæðum.

2. -------- — 16 -------

gegn 5.

40. Breytingartillaga Tryggva Gunnarsson- 

ar og Jóns Ólafssonar við 9. gr. sam- 

þykkt með 17 atkvæðum.

41. 9. gr. 1. liður þannig breyttur samþykkt-

ur með 20 atkvæðum.

2. liður samþykktur með 12 at- 

kvæðum gegn 9.

42. 10. gr. frumvarpsins óbreylt samþykkt 

með 21 atkvæði.

43. Með 21 atkvæði var samþykkt, að frum- 

varpið gengi til 3. umræðu.

I>RIÐJA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 28. fundi, 30. dag júlímánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 237—239.

B r e y t i n g a r t i l l ö g u r  

við frumvarp til laga um útflutningsgjald á 

físki og lýsi, eins og það var samþykkt við

2. umræðu í neðri deildinni.

1. Við fyrirsögn frumvarpsins:

Nefndin: Eptir orðin: «fiski og lýsi»

bætist «og fl.«

2. Við 2. gr. 1. tölulið:

Tryggvi Gunnarsson, Guðmundur Ein- 

arsson, Eirikur Briem, |>orkeIl Bjarna- 

son, f>orsteinn Thorsteinsson, Jón Ólafs- 

son, f>orvarður Kjerulf: Fyrir: *320

pd. 30 aur.> komi: <100 pd. 10 aur.«
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3. Við 2. gr. 5. tölulið:

Nefndin: í  staðinn fyrir >25>, koini: 

.30*.

4. Við 2. gr. 8. tölulið:

Tryggvi Gunnarsson og 6 þiiigmenn 

aðrir, sömu og áður:

Töluliðurinn falli burt, eða kouii í 

staðinn: «af öllum fiski niðursoðnuin

öðrum en laxi, af hverjum 100 pd. 10 

aur.*

5. Við 8. grein:

Friðrik Stefáníson, Arnljótur Ólafs- 

son, forvarður Kjerulf, Jón Jónsson, 

Holgeir Clausen, Jón Ólafsson:

Niðurlag greinarinnar: «Af útflutnings-

g ja ld in u----2 af hundraði» fellur

niður.

6. Við 8. grein:

Tryggvi Gunnarsson og 6 þingmeun 

aðrir, sömu og áður:

Fyrir: »2 af bundraði» komi: «1 af

hundraði*.

Framsögumaður |Eirikur h'úld): Jeg

finn ekki ástæðu til að tala margt að sinni, 

því að breytingartillögur ern fáar komnar 

fram við nefndarálitið. Jeg skal þó nefna 

sjerstaklega breytingartillögu nefndarinnar, 

sem fer fram á að bæta við í fyrirsögninni:

• o. fl.» á eptir orðunum: «fiski og ljsi*. 

|>essi viðbót er nauðsynleg og eðlileg, þar sem 

svo mörgu hefur verið bætt inn f, svo sem 

sundmaga og hrognum o. fl. Enn fremur að 

í 2. gr. 5. tölulið komi 30 í stað 25. petta 

þótti nefndinni og sanngjörn breyting, og 

vil jeg til stuðnings þessari breytingu skír- 

skota til umræðanna við 2. umræðu þessa 

máls, þar sem gjörð var fullkomin grein 

fjrir því, að 25 aura gjald væri tiltölulega 

allt of lágt. Nefndin var á þeirri skoðun, að 

50 aurar hefði ekki verið of hátt gjald, en 

vill þó lempa sig eptir skoðunum manna og 

gjöra sig ánægða með 30aura, eins og er á 

flestu hinu. Breytingartillögu 7 þingmanna

um 2. gr. 1. tölulið get jeg vel fellt mig 

við, svo hann get jeg farið fljótt yfir. En 

breytingartillögu sömu þingmanna við 8. 

tölulið sömu greinar get jeg þar á móti með 

engu móti fellt mig við. Menn bafa bjer 

haft fyrir augum, að útflutniugur af niður- 

soðnum fiski sje svo lítill, að það nemi engu, 

að Ieggja gjald á hann; eu við 2. umræðu 

hef jeg sýnt fram á, að það er þó ekki svo 

lítið, að vert sje að gangafram bjáþví. 1879 

var útflutt af niðursoðnum fiski öðrum en 

laxi 20,000 pund Að síðustu er það breyt- 

ingartillaga sömu 7 þingmanna við 8. gr., 

sem jeg vildi minnast á, og svo breytingar- 

tillaga 6 þingmanna við sömu groin, sem 

fer fram á að fella burt þessa lititfjörlegu 

þóknun, sem sýslumönnum er ætluð fyrir 

innheimtu. Jegget bugsað mjer eina ástæðu 

fyrir þessari annars óskiljaulega smámuna- 

legu uppástungu, þó að uppástungumenn 

hafi ekki borið hana fram, og bún er sú, 

að sýslumönnum sje ekki vandara um að 

innheimta þetta gjald borgunarlaust en 

spítalagjaldið, sem þetta gjald kemur í stað- 

inn fyrir. En hver ósanngirni að væri í því, 

að láta sýslumenn og bæjarfógeta ekki fá 

neina þóknon fyrir þá innbeimtu, eins og 

þeir hafa 2 af hundraði fyrir innheimtu af 

tóbaks' og ölfangatolli, sjá allir menn, sem 

vilja líta með sanngirni á það. Mjer ligg- 

ur við að segja. að það sje grútarlegt, að 

vilja fella það burtu, og litlu betri er upp- 

ástunga binna heiðruðu 7 þingmanna, að 

lækka það ofan f 1 af hundraði. Jeg vil 

láta heimta það af embættismönnum, að 

þeir sjeu árvakrir í köllun sinni, en svo vil 

jeg ekki, að þeir sjeu sviptir því, sem þeirn 

með sanngirni getur borið.

Tryggvi Gunnarsson: Hjer er ein

breytingartillaga, sem jeg hef skiifað nafn 

mitt undir. Hinn báttvirti framsögumaður 

kvaðst geta fallizt á breytinguna á 2. gr.

1. tölulið, og vona jeg, að það sje nóg með- 

mæli með henni, svo jeg þurfi ekki að tala
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fyrir henni, enda er það engin veruleg efn- 

isbreyting. Breytingartillöguna við sömu 

grein 8. tölulið þótti okkur nauðsyn að 

gjöra sakir þess, að engin ástæða virðist 

vera til þess, að taka hærra útflutningsgjald 

af niðursoðnum fiski heldur en saltfiski, 

nema með svo felldu móti, að mönnum væri 

annt um að koma í veg fyrir, að niður- 

suða kæmist á hjer á landi, en því gjöri 

jeg ekki ráð fyrir, heldur því gagnstæða, og 

er þá bein afleiðing þar af, að samþykkja 

breytingartillögu mína. Breytingartillöguna 

við 8. gr. um 1 ° / o  í innbeimtulaun skal jeg 

ekki gjöra að kappsmáli; okkur var kunn- 

ugt uoi aðra uppástungu, sem fór fram á 

nð fella alla þessa þóknun burt, og komum 

við þvi með þessa breytingartillögu til miðl- 

unar, til að komast þó bjá því, að inn- 

heimtan væri endurgjaldslaus, því að það 

þótti okkur ekki sanngjarnt; jeg hef 

ekkert í móti að greiða atkvæði með 2%.

J ó n  Ö h i f s s o n : Jeg stend upp eingöngu 

vegna breytingartillögu þeirrar, sem fer fram 

á að bækka útflutningsgjald af síldinni, þvi 

sú tillaga er eitt hið mesta og bersýnilegasta 

órjettlæti, er jeg hef sjeð koma fram hjer 

á þinginu. Jeg er viss uni, að þeir þing- 

inanna, sem hafa samið þessa breytingartil- 

lögu, og þeir, scm kunna að greiða atkvæði 

með henni, gjöra það af ókunnugleika. |>að er 

að vísu satt, að síldin er uppgripamikill afli, 

en þess ber einnig að gæta, hversu stopull 

afli það er. Hann getur misheppnazt svo, 

að það verði helber skaði, og hann að mun. 

£>að er með síldar-árin eius og kýrnar bans 

Faraós, að þau mögru upp jeta þau feitu. 

Sildin er í raun og veru 10—12 kr. virði 

tunnan hjer á landi, og tjáir ekki að miða 

við það, þó tunnan komin til Noregs kosti 

20 kr. þegar síldinni er mokað uppítunn- 

ur hjer og söltuð og þærsvo fluttar tilNor- 

egs, sígur svo saman i tunnunum á leiðinni, 

að þegar þær eru þar komnar, vantar í þær 

og verður að fylla þær upp, altt að því um 

þriðjung; tunnutöluna, sem út er flutt, má 

því færa niður um */4 til ’/a, þegar síldin or 

seld í Noregi, það er að segja: úr 120--150

tunnum, sem út eru fluttar, verða að eins 

90—100. þegar búið er að fylla upp í Nor- 

egi. Enn fremur er flutningsgjald fyrir 

hverja tunnu hjeðan út 2 kr., og vona jeg, 

að menn sjái, þegar þeir reikna þetta út, að 

það er ekki fjarri Iagi, sem jeg sagði, að 

bæsta verð mundi verða um 12 kr., þvi við 12 

kr. legg jeg '/s fyrir uppfylling eða ábætin- 

nm á tunnurnar, það eru 18 kr., 2 kr. til 

fyrir flutninginn gjöra 20 kr., sem befur 

síðustu árin verið meðalverð ytra. Jeg sje, 

að 1. þingmaður ísfirðinga biður um orðið, 

og veit jeg, að hann er mjög meðmæltur 

þessnm háa útflutningstolli af síldinni. Hann 

segist reyndar sjálfur vera síldarveiðandi og 

síldareigandi, en það mun vera í smáum stýl, 

að minnsta kosti mun hann ekki flytja mörg 

þúsund tunnur út. Jeg hef áður sýnt fram 

á, að Norðmenn, sem veiða síld við Austur- 

land, eru búsettir hjer á landi, og hefur 

landshöfðingi sannað það mál mitt, og leyfi 

jeg mjer að skora á hinn hæstvirta lands- 

höfðingja, að greina frá, hvort jeg hafi mis- 

skilið hann. Jeg vil hcldur ekki ímynda 

mjer, að þingdeildin vilji hækka þetta gjald 

af því, að veiðendurnir sjeu útlendirigar, þótt 

jeg hafi heyrt það á sumum; bækkunin 

mundi ganga jafnt yfir landsmenn sjálfa, 

sem nú hafa þegar byrjað á síldarveiðinni, 

og mun það fara vaxandi. Hversu stopull 

þessi afli er, má og sjá á því, að fjelag það 

frá Mandal, er fyrstu árín rak bjer veiðar, 

varð gjaldþrota, þó það fengi mikla veiði 

sum ár. Og befur það opt sýnt sig í Nor- 

egi, hve stopull atvinnuvegur þessi er, því 

í slæmum árum fara jafnan margir síldveiða- 

menn hrönnum saman á höfuðið. Eptir 

minni meiningu er allur þessi útflutnings- 

tollur nógu hár, en tiltölulega allt of hár á 

sildinni, þótt ekki sje nema 25 aurar, hvað 

þá ef bærra væri; að rjettu hlutfalli ætti 

hann ekki að vera hærri en 10 aurar af 

tunnunni í samanburði við verðið á saltfiski 

og tollinum á honum.

Þ o r x l e i n n  T h o r s t e i n s s o n : 2. þingmaður

Suður-Múlasýslu befur nú haldið langa ræðu, til 

að fræða okkur um síldarveiði; hann er fróður
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i þeim efnum sjálfur sem öðrii; svo heyrist 

það að minnsta kosti á sjálfum honum. 

þingmaðarinn vjek því að mjer, að jeg 

ætti síldarveiði, og er það satt; en þó hún 

sje ekki stór, ímynda jeg mjer, að hún hafí 

gefið mjer eins mikla þekkingu á síldarveiði 

og þeir menn hafa, sem standa á landi og 

horfa á, og enda þó þeir einhvern tíma 

hafi faríð út í skip til að skoða þar síld 

að gamni sínu. J>ar að auki hef jeg mikið 

áti við sild, áður en jeg fór að taka þátt í 

síldarveiði, og þekki nokkuð til þeirra hluta. 

Jeg get því upplýst um, að það er alls 

ekki rjett, sem hinn heiðraði 2. þingmaður 

Suður-Múlasýslu bar bjer fram, að síldin 

sjatni svo í tunnunum, að ekki verði þær 

nema hálffullar, þegar til Noregs kemur, ef 

síldin er almennilega lögð niður. Jeg álít 

reynsluna i þessu sem öðru þann bezta 

skóla. Síld ísfirðinga, sem þingmaðurinn 

minntist á, var send í þeirri von, að geta 

fengið eitthvað fyrir hana; en hún var 

orðin skemmd, áður en hún fór á stað. 

|>að hefur verið talað mikið um það, hvort 

Norðmenn sjeu hjer búsettir menn, og skal 

jegekki eyða mörgum orðum að þvi, en jeg 

held, að þeim mætti likja við farfugla, sem 

ern hjer, þegar þeim þykir gott að vera, en 

fara heim til sín til betri staða, þegar 

þeim þykir sjer ekki líða hjer nógu vel, en 

þetta geta þeir, sem í raun og veru eru 

búsetlir bjer, ekki gjört. Jeg álít ósannað 

af hinum háttvirta þingmanni enn, að 30 

aurar sjeu of hátt útflutningsgjald af síld- 

artunnunni, þó jeg annars vilji gjarnan 

trua því, sem hann sagði um sína kunnáttu 

í síldarveiði; jeg trúi mönnum ávallt vel, 

þegar þeir segja mjer um kunnáttu sína 

sjálfir. Hinn heiðraði þingmaður talaði enn 

fremur um, að sildarfjelag hefði orðið gjald- 

þrota, en hvað vill það segja? Geta ekki 

allir orðið gjaldþrota? Jafnvel bankar geta 

orðið gjaldþrota, og bversu opt hafa ekki 

menn, sem hafa að erfðnm fengið stórfje, 

orðið gjaldþrota, en jeg vona þingmaðurinn 

játi, að það sje þó venjulega talið gott, að fá 

stórfje að erfðum, eða finnst bonum það

nokkur ástæða til að leggja ekki skatta á? 

f>að yrðu með því móti fáir skattar á lagðir 

f>ar að auki varð þetta fjelag, sem hann 

nefndi, aldrei gjaldþrota; annar eigandinn 

vildi verða af með það og seldi það við 

vægu verði. Jeg mæli fastlega með, að

gjaldið verði hækkað upp í 30 aura, ekki 

af því, að jeg vilji fþyngja Norðmönnum, 

og heldur ekki af því, að jeg vilji iþyngja 

tijálfnm mjer, og get jeg þó óbætt sagt, að 

þegar jeg flyt út 1 skpd. af fiski, flyt jeg

að minnsta kosti út 12 tunnur af síld,

heldur af þvi, sem jeg áður hef tekið fram, 

að síldin er svo fljóttekinn afli, að hún í 

tilliti til verðsins þolir iniklu meiri álögur 

en nokkur önnur vörutegund. Jeg var

með því, að lækka innheimtulaunin úr 2 af 

hundraði niður í 1 af hundraði af þeim 

orsökum, að jeg var hræddur um, að menn 

mundu ekki fallast á 2. gr. c., og vildi því 

heldur, að sýslumenn fengju 1 prC., heldur 

en ekki neitt, þvi að «verður er verka- 

maðurinn launa sinna», en min sannfæring 

er, að 2°/o sje alls ekki of mikið, og að það 

sje alveg rangt, ekkert að láta þá hafa fyrir 

þetta aukastarf, enda má maður búast við, 

að þeirra eptirlit verði betra, ef þeir sjálfir 

fá borgun fyrirerfiði sitt. Jeg veit vel, að það 

kann að hljóma vel í eyrum sumra kjós- 

anda, að draga allt af embættismönnum, 

en þetta skal sannarlega ekki leiða mig til 

að breyta sannfæringu minni, og eptir 

benni eingöngu mun jeg svo vel í þessu 

sem öðru greiða atkvæði, enda er jeg svo 

heppinn í þessu tilliti, að minir kjósendur 

eru svo heiðvirðir og sanngjarnir, að þeir 

eflaust vilja láta alla hafa nokkuð fyrir 

sitt.

F r a m s ö g u m a ð u r : Jeg er þakklátur

hinum háttvirta 1. þingmanni Isfirðinga 

fyrir hans rjettu og sönnu skýringar. |>ar 

sem 2. þingmaður Suður-Múlasýslu talaði 

um ranglæti þingsins, þá getur hann ekki 

meint .það til þingdeildarinnar, meðan hún er 

ekki búin að samþykkja breytingartillöguna, 

og mun það því meint til mín og með- 

nefndarmanna minna, en jeg verð að frá-

34
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biðja okkur slíkt; við gjörðum það meðí 

fastri sannfæringu um, að við þræddum hina 

rjettu leið í því að leggja ekki minna á 

síld en aðrar vörur. J>að er og eitt, sem er 

og hvöt til að vera ekki allt of linur í kröf- 

um við þessa Norðmenn, sem hann sjálfur 

segir að svo mikill Ijöldi sje af þar eystra, 

og það er, að það er mjög hætt við, að með 

svo mörgum útlendingura kunni að flytjast 

inn erlendir kvillar og sjúkdómar, svo 

nauðsyn yrði einmitt vegna þessara út- 

lendu síldarveidarmanna að stofua þar nýtt 

læknishjerað, og það mundi þó kosta lands- 

sjóðinn töluvert. Hann sagði og, að ekkert 

væri á móti því að setja gjaldið lágt nú; 

það væri æfinlega hægt að hækka það; er 

ekki eins hægt að lækka það, ef það er sett 

hátt nú? Mikið af síld er brúkað til beitu, 

og ekki verður útfluiningsgjald af henni, en 

af þeim hluta hennar mun þó mest gagn 

fyrir landsmenn.

f í e n i d i k i  S v e i n s s o n :  Jeg skal einungis

bæla því við það, sem hinn háttvirti fram- 

sögumaður og 1. þingmaður ísfirðinga tóku 

fram, að mjer er ekki kunnugt, að Norðmenn 

þuir sjeu í raun rjettri búsettir hjer, sem hjer 

ræðir um. Jeg þykist vita, að landshöfðingi 

hefur gjarnan leyft þeim að veiða innan 

fiskhelgi með p v í  s k i l y r ð i ,  að þeir væru hjer 

búsettir, en hitt spursmálið, að þeir vœru 
búsettir, befur hann sjálfsagt ekki afgjört, og 

á ímyndunum hans eða annara verður ekki 

byggt í þessu efni, og því held jeg fast 

fiain, að jeg kalla þá ekki búsetta, þótt þeir 

búi hjer í timburkofum á sumrin, en fari 

svo með allan ágóðann á haustin til Noregs 

og skilji eptir tóma kofana, nema hvað þeir 

fá kanske einhvern karl eða kerliugu, strák 

eða stelpu til að hirða þau á veturna og 

allan þann tíma, sem þeir eru heima í 

Noregi. Ef þeir nú á hinn bóginn væru 

búsettir bjer, í þessa orðs rjetta skilningi, þá 

lifðu þeir cinmitt undir sömu lögum oglands- 

menn sjálfir, því þetta gjald er ekki fremur 

lagt á Norðmenn en íslendinga sjálfa, og í 

hverju er svo ranglæti það falið, sem binn 

báttvirti þingmaður er að talaum?

J ó n  Ó l a f s s o n :  Jeg skal leyfa mjer að

skora á binn hæstvirta landshöfðingja að 

skýra frá, bvort hann ekki hafi játað við 

síðustu umræðu þessa máls, að jeg hefði 

rjett að mæla í því, að Norðmenn, sem hjer 

eru að veiðum, vinni konungi vorum þegn- 

skapareið og búsetji sig bjer að lögum. Jeg 

hef talað við sýslumennina í hlutaðeigandi 

hjeruðum fyrir austan í vor, og kváðust þeir 

mundu meina öllum að fiska sild þar, nema 

þeir væru búsettir bjer, og það árið um í 

kring. Og jeg hef frjétt síðau, að nokkrir 

hafa orðið að snúa aptur svo búnir til Nor- 

egs, sem ekki fengu að veiða, af því þeir 

vildu ekki fullnægja skilyrðunum íyrir bú- 

setu. þelta er mjer kunnugt, og sje það 

ókunnugt mínum háttvirta fessunaut, 2. 

þingmanni Norðui-Múlasýslu, þé á  hann að 

trúa okkur, sem kunnugri erum og vitum 

betur en hann. Ef hinn háttvirti þingmað- 

ur Barðstrendinga trúir hvorki mjer, yfu- 

völdunum nje landsböfðingja, þá get jcg 

ekki gefið svo torveldum Tómási trúna, ea 

að eins sagt honum satt. f>ar sem hian 

talaði um ranglæti það, sem jeg hefði eigu- 

að sjer og fleirum, þá skal jeg geta þess, 

að þingmaðurinn ætti að vita, að til er bæði 

súbjektívt og objektfvt ranglæti, þ. e. vil- 

jandi og óviljandi ranglæti. Hann getur 

gjört það, sem í sjálfu sjer er rangt, án 

þess að hann sje sjer þess meðvitandi eða 

ætli sjer að gjöra rangt.

Hinn háttvirti 1. þingmaður ís&rðiAga 

var svo fjörugur í sinni snjöllu (!) og löngu 

ræðu, að jeg hjelt, að hann mundi reglulega 

kollhlaupa sig; nei, nei, bann gjörði ekki 

nema að reka dálítið í vörðurnar, og komst 

í nokkur vandræði. Hann þóttist kunB tig-  

ur síldarveiði; en öil hans ræða sýndi skýrt 

og ómótmælanlega, hve gjörsamlega ókairn- 

ugur hann er síldarveiði og síldarverkon, 

þar sem hann talaði um, að Norðmenn á 

ísafirði af vandræðum hefðu orðið að skáfla 

síldinni í tunnurnar, og befðu gengið að þv í 

vísu, að hún mundi ónýtast að n o k k ru  eða 

öllu leyti. En þetta er ekki svo. {>að er 

almennt, ekki bjer að eins, beidur og í ver-
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stððum í Noregi, að skúfla síldinni, og það 

þarf alls ekki að saka hana, ef tunnnrnar 

ern slegnar npp og saltað um og bætt á 

þær á eptir, og það var það, sem olli síldar- 

mðnnum af Lsafírði tjóns í fyrra, að þeir 

forsómnðn að sálta um, er til Noregs kom, 

en se::du síldina óumpakkaða til Hamborg- 

ar. f>að var konsúll Eide i Stafangri, sem 

átti þessa sild. Fólksfæð veldur þvi, að 

menn verða að skúfla síldinni í tunnuruar 

á veiðistððunum, og jeg get sagt honutn 

það, að það eru ekki nema örfáir af þeim, 

som veiða síld hjer, sem kverka hana hjer 

og salta hana um. En þegar svona er 

sknflað í tunnurnar, þá verður að bæta svo 

miklu á hverja tunnu, að nemur allt að '/« 

dl l/a. J>ar sem hann sagði, að síldarveiða- 

menmrnir frá Mandal hefðu ekki orðið gjald- 

þrota, — |>á er það ekki rjett hermt; enda 

mun hann ekki geta neitað því, að gjald- 

þrot eru ekki eins tíð i neinnm atvinnuvegi 

í Noregi sem síldarveiði. IJó annar mað- 

urinn, sem var í síldprfjelaginn, væri efnað- 

iir, þá var ekki aleiga hans í fjelaginu og

f.tingið varð gjaldþrota, en reyndar átti 

annar hluttakandi þess fjo utan fjelags, en 

það kemur ekki þessu við, og binn, sem 

með honum var, var fátækur, og hann fór 

alveg á hðfuðið. Menn hafa líkt Norð- 

mðnnum þessum við farfugla og látið þá 

gjalda þess, en um daginn vildu sömu 

menn friða líka farfugla, þegar frumvarpið 

um rjettindi búsettra kaupnmnna lá fyrir 

deildinni. Ekki er að tala um samkvæmn- 

ina! f>ingmaður Barðstrendinga sagði, að 

mikið af síld væri haft til beitu og ekki kæmi 

neitt étflutningsgjald á hana. Á jeg ekki að 

þakka honum, þó hann ekki leggi útflutnings- 

gjald áþað, sam aldiei er útflutt? En þessi síld 

er ekki nema eins og vatnsdropi að reikna 

á móti þeirrí síld, sem út flyzt. Hann sagði 

og, að það væri hægt að lækka gjaldið 

seinna, þó það væri sett of hátt nú. J>að 

er nú seint að byrgja brunninn, þegar barn- 

ið er dottið ofan i. f>að er seint að fara að 

Ijetta of þungnm og órjettlátum skðttum af 

atvinnnveginum, þegar búið er að drepa at-

vinnuveginn með þeim í fæðingunni. Hitt 

er hægra, að hækka skattana, þegar menn 

sjá, að atvinnnvegurinn blessast og gefur 

svo mikið af sjer, að hann sje fær um að 

bera þyngri gjöld. fetta vona jeg að hinir 

aðrir 22 þingmenn skilji, þó að hinn 

háttvirti þingmaður Barðstrendinga skilji 

það ef til vill ekki.

I . t t n d s h a f ð i n g i : Samkvæmt áskorun 2

hinna háttvirtu þingmanna, 2. þingmanns 

Norður-Múlasýslu og 2. þingmanns Suðnr- 

Múlasýslu, þá skal jeg leyfa mjer að geta 

þess, eins og jeg tók fram við 2. umræðu, 

að það er beinlínis skilyrði fyrir því, að 

Norðmenn megi fiska hjer í landhelgi, að 

þeir sjeu búsettir í landinu, samkvæmt tilsk.

13. júli 1787, og vinni hollustn-eið, og 

munu sýslumenn sjá um, að þeir fullnægi 

þessum skilvrðum. f>ótt þeir kunni að hafa 

farið nokkuð í kring um lögin í fyrra eða 

gjört t.ilraunir til þess, þá ímynda jeg mjer, að 

engin ástæða sje til að halda, að þeim líðist 

slíkt framvegis, án þess að lögunum verði 

beitt á móti þeim.

V a r a f o r s e t i : Jeg álít það mjög óheppi-

legt, að af nema þá þóknun, sem frumvarpið 

fer fram á fyrir gjaldheimtuna, og vona, að 

enginn þingmaður veiti því atkvæði sitt. 

fingið hefur einu- sinni samþykkt 2% fvrir 

að heimta inn tóbaks- og vínfanga-toll. |>að 

er því rjettvísara, að þeir fengju það eins 

fyrir að heimta þetta gjald. Hinn háttvirti

1. þingmaður Suður-Múlasýslu hafði það fyrir 

ástæðu, að sýslumenn hefðu áður átt að heimta 

inn spítalagjaldið, og þar eð þetla kæmi í 

staðinn fyrir það, væri ekki þörf á sjerstakri 

borgun. En því er ekki saman að jafna, því 

þessari innheimtu fylgir mikil ábyrgð. Hinn 

mikli talsmaður síldarinnar, hinn háttvirti

2. þingmaður Suður-Múlasýslu, brá nefnd- 

inni bæði um ókunnugleik og ranglæti, og 

verð jeg að mótmæla því hvorutveggja. Jeg 

þekki bæði síldarveiði og þorskveiði, og hef 

jafnvel sjálfur tekið þátt í þeim báðum, og 

er síldarveiðin margfalt ábatameiri. J>ar 

sem hann fræddi menn um, að gangverð á 

síldartunnunni væri 12 kr., þá veit jeg ekki

34*
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lil, að síldartunna hafi nokkurn tíma verið , 

seld fyrir minna en 16 kr. hjerálandi. |>ar 

sem hann talaði um, að síldarveiði gjörði 

stundum skaða, þá kann það satt að vera, 

en hvaða sjávarafli er það, sem ekki gjörir 

s t u n d u m  skaða? f>ví ætli Norðmenn, sem 

veiða síld hjer, fjölgi þá ár frá ári, ef þeir 

hafa skaða af því? Nei, það mun vafalaust 

vera hinn uppgripamesti og arðsamasti at- 

vinnuvegur hjer á landi, og mjer finnst fyllsta 

ástæða til að hafa gjaldið meira en 30 aura, 

og þótt verðið sje lægra á síldartunnunni 

en skippundinu af sallfiskinum, þá verður 

tunnufjöldinn, sem útflutt verður af henni, 

að verða margfaldur við skippundafjölda þann, 

sem útfluttur er af fiskinum, eins og hinn 

háttvirti 1. þingmaður ísfirdinga tók fram, 

þó að tilkostnaður sje hinn sami.

Þ o r s t e i n n  T h o r s t  e i n s o n  : 2 .  þingmaður

Suður-Múlasýslu var mikið að tala um 

skemmdir á síld, en sýndi um leið, að hann 

annaðhvort hafði misskilið eða misheyrt orð 

mín. fingmaðurinn verður að venja sig á 

að heyra rjett, til að geta svarað rjett. En 

jeg legg ekki mikla áherzlu á þetta. Að 

öðru leyti finnst mjer hann í hinni löngu 

ræðu sinni eingöngu vilja benda þingmönn- 

um á, að hann væri mikið kunnugur síld og 

síldarveiðum. J>etta hef jeg ekki dregið efa 

á, en jeg verð að álíta, að sannanir þær, 

sem frá honum eru komnar um þetta efni, 

sjeu allt annað en sannfærándi, og jeg tel 

það víst, að þótt útflutningsgjaldið nú — 

sem útlit er til — einasta verði sett 25 

aura, þá muni ekki mörg ár að bíða, þar 

til það verði enn hækkað.

H a l l d ó r  F r i ð r i k s s o n : Jeg skal ekki vera 

langorður. f>að hefur mikið verið talað um 

Norðmenn og síldarveiðar þeirra. En jeg 

sje ekki ástæðu til að leggja meira gjald á 

þá sökum þess, að þeir sjeu útleudir. Lögin 

skylda þá til að vera hjer búsettir, og það 

eru sýslumennirnir, sem eiga að sjá um, að 

lögunum sje blýtt, en þingið ekki. |

í öðru lagi er það, að síldarveiðar hjer j 

við land eru nokkurs konar nýgjörvingar, þó | 

allmargir hafi áður kunnað að afla síld til !

i beitu, þá megum við kunna Noiðmönnum 

þakkir fyrir, að þeir hafa kennt okkur þessa 

veiðiaðferð og sýnt okkur fram á þann mikla 

arð, sem sildarveiðin gefur í aðra hönd. í þriðja 

lagi leggst á allan annan fískeinungis V*.til 1 

prC., en hjer lagt á 3 prC. pelta finnst mjer vel 

í lagt, og minna mætti nægja, en bafa toll 

þrefalt meiri ásíldinni en öllum öðrutn físki, 

Jeg held fast við það, að hækka ekki þetta 

gjald fram úr því, sem komið er; það er 

sannarlega nóg, að leggja 25 aura á tunn- 

una. Jeg vona, að þingmenn hangi ekki of 

mikið í því, þó að sumir kalli þessa menn 

farfugla og þess konar, og á hinn bóginu 

vona jeg þeir gæti sanngirni við þessa inenn, 

þótt eigi sjeu þeir innlendir.

Að fella burtu 2 af hundraði í inn- 

heimtulaun handa sýslumönnuui, er svo ó- 

sanngjarnt og litiifjörlegt, sem nokkuð get- 

ur verið. Sýslumenn hafa sannarlega nóg 

að gjöra og næga fyiirhöfn fyrir því, að inn- 

heimta tollinn, og þetta litla afnám mun 

vart gjöra miklu meir en borga kostn- 

aðinn, sem tollheimtan hefur í för með sjer 

fyrir þá. Ábyrgð bætist inikil við þá, og 

auk þess mun það ekki hvetja þá til árvekni, 

að innheimta þetta gjald, þegar þeir eiga 

að gjöra það fyrir ekki neitt.

J ó n  J ó m s o n :  J>að liafa margir látið

óánægju sína í Ijósi yfír breytingaratkvæði 

því, sem jeg hef skrifað undir ásamt öðrum 

þingmönnum. |>essar mótbárur koma frá 

mönnum, sem ef til vill eru kunnugri en 

jeg. |>eii hafa ef til vill verið optar sýslu- 

menn, optar bæjarfógetar, heldur en jeg, og 

það eru ef til vill meiri líkindi fyrir, að 

þeir verði einhvern tíma lögreglustjórar, en 

að jeg verði það. En þó svo sje, verð jeg 

samt að vera á móti því, sem þeir hafa sagt. 

Jeg get ekki veiið hinum hoiðraða vara- 

forseta og þingmanni Reykvíkinga samdóma 

um það, að innheimta á vín- og tóbaks- 

tolli baki sýslumönnum mikinn kostnað og 

| raikla fyrirhöfn. Sýslumenn eru sem sje 

skyldir til að skoða eða láta skoða vöru- 

! skrár og önnur skjöl skipanna, er hingað 

! koma, hvort sem þau eigi að gieiða toll
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eða ekki; þetta er þeira á herðar lagt, til 

þess aðhafa eptirlit með, að skýrslur kanp- 

manna um að- og út-fluttar vðrur sjeu 

rjettar; on þá er ekki tnikið ómakið, um 

leið að draga út úr vöruskránum, hvað 

mikið er innflutt af víni, tóbaki o. s. frv. 

Sýslumaður sjálfur hefur þar að auki víða 

alls ekkert fyrir eptirlitinu með að- og út- 

flutninga á vðrum og tollheimtunni. Hann 

fehir þetta umboðsmðnuum síuum, sem 

annaðhvort eru hreppstjórar eða verzlunar- 

þjónar. Jeg vil vera með til að útvega 

þessum umboðsmönnura einhver laun, en 

jeg efast raikið um, að þeir nú fái frá sýslu- 

inönnum tollheimtugjaldið allt eða mikinn 

part af því, og það þótt sýslumenn komi 

aldrei nærri skipaafgreiðslunum. Væri fróð- 

legt að heyra skýrslu hins háttvirta 1. þing- 

manns Húnavatnssýslu um þetta, að því er 

snertir Blðnduós og Skagaströnd; ef til vill 

gæti hann þá um leið skýrt oss frá, hvernig 

tollheimtunni er varið á Borðeyri. Sömu- 

leiðis gæti 2. þingmaður Norður-Múlasýslu 

skýrt oss frá tollheimtunni á Húsavík, Kópa- 

skersvog, llaufarhöfn og J>órshöfn. Hann 

getur vaila sjálfur fengizt við tollheimtuna 

á meir en einni af þessum höfnum. Sýslu- 

maðurinn á Seyðisfirði befur enga toll- 

heimtu sjálfur á Vopnafirði, eins og sjá 

má af brjefi landshðfðingja frá 20. október 

1880 (stjórnartíðindi B. 167). í  Skapta- 

fellssýslu hefur sýslumaður búið á Kirkju- 

bæ á Síðu, og má geta nærri, hvort hann 

ekki hafi þorft að fela umboðsmanni sínum 

á Papós allt eptirlit með tollheimtunni þar. 

í Árnessýslu sat sýslumaðurinn þangað til 

nýlega á Kiðjabergi og gat því ekki sjálfur 

annazt um tollana á Eyrarbakka. En 

jeg skal nú ekki elta sýsluruar lengur. Jeg 

vona það sje orðið Ijóst, að sýslumenn hafa 

ekki eins mikið fyrir tollheimtunni, sem 

vinir og venzlaraonn þeirra vilja telja oss 

trú um. Annað atriðið er það, að þeir nú 

innheimta spitalagjaldið fyrir ekki neitt. 

Varaforseti sagði, að það befði verið minna 

ómak að innheimta spítalagjaldið. Hann 

þekkir það ef til vill betur en jeg, og hefur

kannske innheimt meira af því en jeg; en 

jeg hef samt innheimt nokkuð, og jeg segi 

fyrir mig, að jeg vil heldur fara yfir 10 

vöruskrár og innheimta samkvæmt þeim 

tollgjald, en fara yfir helmingi færri afla- 

skrár frá hreppstjórum og reikna út sam- 

kvæmt þeim spítalagjald. Hver sýslumaður, 

sem hefur baft mikið spítalagjald að inn- 

heimta, mun feginn vilja borga talsverða 

upphæð í landssjóð fyrir að losna við það 

ómak, þó hann fái útflutningstoll í staðinn.

B e n i d i k t  S v e i n s s o n :  Jeg bugði ekki, að 

það mundi spinnast svona raikið úr jafn- 

litlu efni, en 2. þingmaður Skagfirðinga er 

laginn á að spinna þráð (L t i r u * B l i i n d n l :  

Já, bláþræði). En jeg vil að eins benda 

þingmönnum á, hvað liggur í p e i r r i  n s i œ ð u  

hans, að * v e g n a  p e s s  s ý * l u m a d u r i n n  e r  

l a n g t ,  f r á ,  á  h n n n  e k k e r t  i n n h e i m t u g j n l d  a ð  

fát eða þóknun fyrir ábyrgð þá, sem hann 

gagnvart landssjóðnum hefur á eplirlitinu 

og innheimtu tollsins. petta segir nú hinn 

háttvirti þingmaður Skagfirðinga, og á þessu 

byggir hann. Vegna þess sýslumaðurinn í 

fingeyjarsýslu er á Húsavík, á hann ekkert 

að fá, fyrir að fara sjálfur eða þá sjá uin, 

að tollurinn sje innheimtur, eins og hann 

gjöri það sjálfur, og ber ábyrgð á því fyrir 

landssjóði, margar þingmannaleiðir í fjarska, 

norður á Kópaskeri, norður á Raufarliöfu, 

norður á f>órshöt'n á Langanesi, og u f  p v i  

sýslumaður Húnvetninga býr langt burtu 

frá tolltekjustöðunum í Húnaþingi, þá gildir 

hið sama lögmál þingmannsins; liann á 

einmitt p e s s  v e g n a  ekkert að fá. |>ó maður 

setti sem svo, að sýslnraanni væri skipað 

að bafa umsjóu og ábyrgð á tolltekju fyrir 

landssjóð u p p i  i  t u n g l i n u , já, þá mnndi 

hinn háttvirti, sjálfum sjer samkvæmi 2. 

þingmaður Skagfirðinga segja: já, þá á 

hann ekkert að fá!

Jeg ætlaði jafnframt að þakka 1. þing- 

manni Suður-Múlasýslu fyrir það, að hann 

hefur gjörzt f o r u s t u s a u ð u r  fyrir breytingar- 

atkvæðinu, sem stingur upp á þeim meðal- 

vegi, að láta sýslumenn fá fyrir innbeimtu 

gjaldsins e i n n  af hundraði. Hann hefur
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sjálfsagt ætlað að v«ga roeð innheimttraf- 

drættinnm dálitið upp f skarðið fyrir lands- 

sjóðinn, sem hann hj<5 honum fyrir 

skemmstu með naáli, sem vjer allir þekkj- 

um, lánsstofuuninni góðu. Gn! jeg er viss 

um, að enginn sýslumaðor faefur þá kot- 

karlasál, að hann sje svo lítiiþægur, að 

hann vilji eigi miklu fremur innbeimta 

(.'jaldið íyrir alls ekkert sem rangláta skyldu- 

kvöð, heldur en fá e i n n  af hundraði fyrir 

svo mikla ábyrgð og ómak. Jeg vona því, 

að þingdeildin annaðhvort kasti öllu inn- 

heimtugjaldi, eins og þingmaður Skagfirð- 

inga vill vera láta, eða þá láti frumvarpið 

standa óbreytt um þessa 2 af hundraði.

L á r u t  l i i ö n d a l :  Jeg ætlaði ekki að

tala í þessu roáli, en gandreið hins hátt- 

virta 2. þingmanns Skagtirðinga kring um 

land allt, neyðir mig tíl þess að standa upp. 

Hinn háttvirti þingmaður sagði, að því fjær 

sem sýslumenn byggju einbverjum verzlun- 

arstað, því hægri væri innheimta þeirra á 

tolliinim, og þess vegna væri því síður á- 

stæða til að láta þá bafa imiheimtulaun, þar 

sem umboðsmenn þeirra sæju um innheimt- 

una, og sýslumenn þyrftu aldrei beotiar vegna 

:ið koma á veizlunarstaðina. Gn þetta er ai- 

veg öfugt og gagustætt hinu ijetta, eins og 

hinn háttvirti 2. þingmaður í Noiður-Múla- 

sýslu tók fram i ræðu sinni.

Hinn háttvirti 2. þingmaður Skagfirð- 

ijiga ætti þó að vita, að þessir umboðsmenn 

sýslumanna við tollheimtuna eru skipaðir 

v p p  á  á b y r g b  s ý t i u m a n n s , en ekki upp á 

eigin ábyrgð, og tollheimtuábyrgðin er eng- 

an veginn svo Ijettvæg eða þýðingarlítiJ. Sjer- 

hver skyldurækinn og vandvirkur sýslumað- 

ur mun finna sjer skylt, að ha/a nákvæmt 

eptiiiit með tollheimtu umboðsmanna sinna, 

og slíkt eptirlit hlýtur opt og tiðum að bafa 

talsvert ómak og kostnað í för með sjer, 

einmitt þegar sýslunuður býr fjarri verzl- 

unar8taðnum. Jeg get fallvissað birm bátt- 

virta 2. þingmann Skagfirðinga um, að j*g 

fyrir mitt leyti finn mjer skylt og áKt 

nauðsynlegt, að líta nákvæmlega eftir ðll- 

um tollskjölum í minni sýslu og að leaa|aii

ofan í kjölinn, þegar jeg fæ þau frá nm- 

boðsmanni minnnt. Hvað sjerstaklega snert- 

ir laun þau fyrir innheimtu á ntflutnings- 

gjaldi af fiski og lýsi, sem hjer er um að 

ræöa, þá hygg jeg, að hver sanngjarn «g 

blutdrægni8laus maður hljóti að viðurkeona, 

að sýslumenn sjeu vel að þeim komnir; og 

þó jeg segi það, vona jeg, að hin háttvirta 

þingdeild játi, að jeg tala hjer ekki niínu 

máli persónulega, með því lítil likindi «ru 

tit, að fiskur eða lýsi að nokkrum tnun verði 

flutt úr Húnavatnssýslu; nei! það er um 

málefnið sjállt, principið, *ð jeg tala. Toll- 

heimluábyrgð sýslomanna er sannarlega ekki 

eins lítilsvirði, eins og binn báttvirti 2. 

þingmaður Skagfirðinga » á  ske álítur, og 

þess vegna er það ósanngjart og jafnvel lét- 

Hmannlegt að vera að narta f þessi lítil- 

fjörlegu innheimtulaun, eða að vilja fella 

þau bart.

Yfir bðfnð virðist ræða bins háttvirta

2. þingmann8 Skagfirðinga, — eins ogann- 

ars fleiri ræður hans — bera það með sjer, 

að honum þykir velfarnan lands og lýða 

meðal annars komin undir því, að gjöra em- 

bættismenmna sem auðvirðilegasta og ó- 

þokkasælasta í augum alþýðu.

,/iin Jnnson: Jeg bið um orðið til að 

bera af mjer áburð þingmawns Húnvetninga. 

Jeg héf aldrei sagt neitt í  þá átt, að gjöra, 

embættismenn alla óþokkaða «ða óvinsæla 

hjá alþýðu. Vinsældir embættismaona «rn 

komnar undir röggsemi þeirra og skytdu- 

rækni, og svo er guði fyrir þakkandi, *ð vjer 

bðfum á Jwssu landi og höfiun haft marga 

skyldurækna og góða embættismenn; en það 

hafa einnig verið sumir, sem hafa liugsað 

meira um, að fá lvvert verk sitt vel borgað 

en að leysa það vel af hendi. FððuHands- 

ást þeirra er innifalin í því, að mjélka og 

mjólka sem mest úr landssjóði. (Hrép «g 

köll, kringdur niður). Slika ruenn þarf jeg 

ekki að gjðra óþokkaða. f»eir dæma s*g 

sjálfir.
Lárus Rlöndal: Jeg vildi að eins leyfa . 

mjer að spyrja hinn háttvirta 2. þiagmann 

Skagfir&inga að, hvort baan befði viemt v ii
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þeim 2000 kr., sem hann átti að fá bjerna 

um árið úr landssjóði sem heiðurslaun fyr- 

ir frammistöftu sina í fjárkláðamáhnu.

|>á hö(ðu 6 þÍÐgmena beðið unrædunum 

hætt, og var þaö samþykkt.

{>?í næst var gengið til atkvæða, og 

Ijell atkvædagreiðslan þannig:

Breytiogartillaga 7 þrngtnaima við 2.gr,

1. tölol. s&mþykkt med 15 atkvæðum.

Breytingartillaga nefndariunar við 2. gr. 

5. tölal. felld með 12 atkvæðuiu gegn 6» 

Breytiogattillaga 7 þingmanna við 2. gr.

8. tölnl. samþykkt með 12 atkvæðum gegn 1.

Breytingartillaga 6 þingmanna við 8. gr. 

felld með 18 atkvæðum gegn 2.

Breytingartillaga 7 þingmanna við 8. gr. 

felld með 14 atkvæðum gegn 5.

Breytingactillaga nefodariaaar við fyrir- 

sögnina samþykkt ia  atkvæðagreiðálu.

Frumiarpið þanntg orðað samþykkt mcð 

19 atkvæðum.

Kvað foreeti það mundu verða sent for- 

seta efri deildarinnar raeð tilmælutn um, að 

leggja það fyrir þá deild.

FYfiSTA UMKÆÐA í EFBI DEILÐ, 

á 24. fundi, 2. dag ágústmán. 

Fruwarpið eins og það var samþykkt

við 3. uinræðu í neðri deild, sjá 1,291- 

292.

{>ar eð engiun tók til máls, bar for- 

seti undir atkvæði, bvort málið skyldi ganga 

til 2. umræðu, og var það samþykkt í einu 

hljóði.

ÖNNUB UMRÆÐA í EFIiI DEILD, 

á 26. fundi, 4. dag ágústmán.

Engiu umræða varð um málið, og bar 

þvt forseti upp til atkvæða hinar sjerstöku 

gn'iiiai frumvarpsins, og var þá

1., 2., 3., 4., 5., 6.. 7., 8. og 9. gr. 

hver » id sig samþykkt í einu bljóði.

10. gr. samþykkt með 10 atkvæðum.

Fyrirsögu frumvarpsius áleizt samþykkt 

án atkvæða.

Var málinu þvi næst visað til 3. um- 

ræðu í einu bljóði.

J>BIÐJA UMRÆÐA í EFBI DEILD, 

á 28. fundi, 6. dag ágústmán.

Enginn tók til máls, og bar því forseti 

frumvarpið upp lil atkvæða, og var það 

samþykkt í einu bljóði,

Foiseti kvað frumvarpið verða afgreitt 

til landshöfðingja sem lög frá a lþ ing i.

Víl.

Lmn hreppstjóra.

Frumvarp til laga um borgun bandaj FYRSTA UMRÆÐA 1 EFRI DEILD,

hreppstjórHm og öðrum sem hafðk eru til | á 3. fundi, 6. dag júlímáuaðar.
a& fVemja ijettargjörðir. i

Frá stjórninni. i M n d s h t í f d i n g i :  J>að befur fleirum

Frurovarpið er prentað í fyrri parti; sinnum komið til tals á þinginu, að biýna 

alþHJgkftíðindantKi, bb. 601—606. inauðsyn bæri til að bæta laun hreppstjóra,
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en raálið hefur aldrei komizt svo hingt, að 

lög um það hafi verið samþykkt; skoðanir 

rnatina bafa verið mjög misjafnar með tilliti 

tilþess, liverniglaunin skultigoldin. Sumirhafa 

viljað veita hreppstjórum föst laun úr lands- 

sjóði; aptur hafa aðrir viljað láta gjalda 

nokkuin part, t. a. m. helming launanna, 

úr Jandssjóði, en hinn úr hlutaðeigandi sveit- 

arsjóði eða amtsjafr.aðarsjóði. En hverri 

reglunni sem fylgt verður, þá verður það 

allt af talsverður kostnaður fyrir landssjóð. 

Frumvarp þetta miðar aptur á móti til, að 

koma tekjum hreppstjóra í betra og rjettara 

horf, með því að breyta aukatekjureglugjörð- 

inni frá 10. september 1830. VIII kap., 

63—75. gr., og ákveða hreppstjórum laun 

fyrir rjettargjörðir, er þeir eiga að fram- 

kvæma. Á þessu stigi málsins skal jeg að 

eins taka það fram, að tilgangurion með 

þessu frnmvarpi er sá, að þessi borgun til 

hreppstjóranna verði samkvæm tímanum, á 

þann hátt, að hækka borgunina fyrir hverja 

einstaka rjettargjörð, en einkum með því að 

veitaþeim sömu borgun í opinberum og gjaf- 

sóknarmálum sem í öðrum málum. Af því 

breyting þessi hefur verulega þýðingu, efast 

jeg ekki um, að málið verði tekið til með- 

ferðar og nefnd sett i það.

S t e f i i n  E i r i k n x o n  : Jeg get ekki verið

alveg samdóma landshöfðingja um það, að 

mál þetta bæti verulega kjör hreppstjóra, 

því þó nefnd verði sett í málinu, þá er jeg 

ekki viss um, að henni takist, að laga allar 

þær misfellur, sem á frumvarpinu eru. |>ví 

það eru eflaust margar greinar, sem þurfa 

lagfæringar við. Jeg vil taka til dæmis, þar 

sem talað er um borgun fyrir uppskriptar- 

og virðingargjörðir. far er ákveðin borgun 

3 kr. fyrir hvern dag, sem hreppstjórarnir 

starfa . að uppskriptinni. |>að er t. a. m. 

ósanngjarnt í tilliti til eiganda búanna, að

3. kr. sjeu teknar í uppskriptarlaun af þeim 

búum, sem að eins hlypu eptir virðingu upp 

á 50—100 kr., eins og það líka væri ó- 

sanngjarnt, að hreppstjórinn fengi ekki nema

3. kr. af búi, sem hlypi til 1000. fessir 

og fleiri gallar þurfa að lagast. Og þvíþarf

| að setja nefnd til að íbuga frumvarpið, ef 

i gagn á að verða að því.

I R e n i d i k t  K r i s t i á n - t o n  : Jeg gjöri ráð

fyrir, að nefud verði kosin i þessu máli, og 

býst við, að þessu frumvarpi verði eins og 

hinum vísað til 2. umræðu. |>ess vegna 

ætla jeg með nokkrum orðum að láta skoð- 

un mína í ljósi um það, svo nefnd sú, er kosin 

yrði í málinu, gæti tekið hana til athugunar. Jeg 

er alveg samdóma þingmanni Austur-Skapt- 

fellinga um, að með frumvarpi þessu sje 

engin veruleg bót ráðin á launum hrepp- 

stjóra. Aukatekjurnar eru víðast mjög mis- 

jafnlega goldnar, og þykir hreppstjórum opt 

ekki tilvinnandi, að krefja menu um þær. 

Jeg þekki mörg dæmi þess, að hreppstjórar 

vilja heldur vera án þeirra, on að þurfa að 

vera að ganga eptir þeim. f>að er almenn 

skoðun, að minnsta kosti sumstaðar á land- 

inu, að æskilegt væri, að aukatekjurnar væru 

afnumdar, en hreppstjórum aptur launað 

beinlinis úr landssjóði. Hreppstjórar vinna 

eigi að eins fyrir einstaka menn, heldur og 

fyrir landið allt. Mjer fyrir mitt leyti fiunst 

því brotaminnst, að þeim verði veitt hæfileg 

laun úr landssjóði. Bændur leggja hvert 

sem er fje fram til landssjóðs, og kemur þá 

allt í sama stað niður. Enda er, að minni 

ætlun, rjettast og hreppstjórum hagfelldast, 

að þeir fái laun sfn úr landssjóði, því marg- 

ir þeirra fara á mis við þá borgun, er þeim 

ber. í>ví þó margir álíti sjálfsagt að borga 

þeim, þá eru aptur aðrir, sem láta það ó- 

gjört, þótt þeir geti, og enn aðrir eru svo 

bágstaddir, að þeir geta ekki goldið, og 

nenna þá hreppstjórar opt ekki að krelja 

slíka menn. Annars er mál þetta umfangs- 

lítið, og álít jeg því nóg, að í það verði 

skipuð þriggja manna nefnd.

Ásgeir Einarsson: Jeg gjöri ráð fyiir, 

að þótt frumvarp þetta sje ekki stórt, þá 

verði það ekki rætt fullkomlega í þetta sinn. 

En með því að láta nú í ljósi skoðanir sínar 

um frumvarpið í heild sinni, gæti það orðið 

til þess, að gefa hinni fyrirhuguðu nefnd 

nauðsynlegar upplýsingar og bendingar. J>að 

hafa komið fram ýmsar skoðanir om það,
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hvernig gjalda skuli hreppstjórum laun sín. 

A almennum fundi, sem haldinn var i Húna- 

vatngýsslu rjett áður en jeg fór að heiman, 

kom franj sú skoðun, að sanngjarnt væri, 

að aukatekjureglugjörð fyrir hreppstjóra væri 

sarajn, að því er snerti borgun fyrir þau störf, 

er þ^it ynnu, t. a. m. úttektir jarða og upp- 

skriptir við bá, aptur væri rjett, að hrepp- 

stjórar fengju nokkra þóknun af landssjóði 

fyrir ritstörf heima á heimilum sínum í þarfir 

þess opinbera, en sú síðari uppástunga var 

felld. Jeg get þessa að eins í því skyni, að 

gefa nefndinni bendingu um, hvernig mál 

þetta var skoðað á áminnztum fundi.

Einar Ásmundswn: f>ar eð þingmenn

deil^arínnar eru farnir að skýra frá þeim 

skoðunum, sem komið bafa fram í kjördæmum 

þeirfa á þessu máli, þá skal jeg og geta um 

skoðfnir manna í mínu kjördæmi. Eptir 

því ^em jeg þekki bezt til, hafa koroið fram 

tvær stefnur. Önnur stefnan fer í þá átt, 

að hreppstjórar fái sjerstök laun hjá þeiœ, 

sem nota þá tii að gjöra einhver embættis- 

verk, og er það samhljóða þessu frumvarpi 

stjórnarinnar. Hin stefnan fer í þá átt, að 

veita þeim laun að nokkru leyti úr lands- 

sjóði; þeir, sem lengst fóru í þá stefnu á 

fundi í mínu kjördæmi, vildu að eins fara 

því fram, að Iaudssjóður veitti þeim þóknun 

sem formönnura í skattanefndum og fyrir 

ýms önnur ritstörf t. a. m. samning á 

skýrslura o. s. frv. Starf hreppstjóranna fer, 

yfir höfuð, auðsjáanlega eptir stærð hrepp- 

anoa, og því álítjeg rjettast, að laun þeirra 

sjeu miðuð við stærð hreppanna, og að þeir 

fái qokkra þóknun úr landssjóði eptir fólks- 

fjöldf þeirra, eða búandatöiu. pesaa hef jeg 

að eins getið til þess, að hin fyrirhugaða 

nefid geti þekkt skoðanir raínar á málinu.

Sighvatur. Árnason: J>að eru yfir höf- 

uð tvær stefnur, sem komið bafa fram í 

þessu roáli, eins og búið er að taka fram. 

Jeg skaJ og leyfa œjer að taka það fram, að 

f Rangárvallasýslu, á almennum sýslufundi, 

sem nýlega var baldinn, varð sú samhljóða 

ályktun, að veita skuli hreppstjórum þóknun 

bæði úr landssjóði og sveitarsjóði, að helm-

ingi úr hvorum. Líka voru nokkrir á því, 

aö bækka aukatekjurnar á líkan hátt og 

tekið er fram í stjórnarfrumvarpinu. Jeg 

hef að eins getið þessa málinu til skýringar 

og nefndinni til stuðnings í tilliti til skoð- 

unar á málinu í mínu kjördæmi.

F o r s e t i  bar því næst undir atkvæði, 

hvort málið skyldi ganga til 2. umræðu, og 

var það samþykkt. Sömuleiðis var saroþykkt 

þriggja manna nefnd, og í hana kosnir: 
Sighvatur Árnason með 8 atkvæðum.

Stefán Eiríksson — 7 ----

Einar Ásmundsson — ( 3 ---

í nefndinni var Sighvatur Árnason kos- 

inn formaður og framsögumaður, og Einar 

Ásmundsson skrifari.

ÖNNUR UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 11. fundi, 18. dag júlímáuaðar.

Nefndarálit, sjá I, 83—85. 

F r a m s ö g u m a ð u r  ( S i g h v a t u r  A r n a s o n )  : 

Eins og nefndarálitiö sýnir, hefur nefndin 

gjört mjög litlar breytingar við frnmvarp 

sljórnarinnar. Nefndin hefur svo að segja 

einungis gjört einstöku orðabreytingar, þar 

sem henni virtist betur fara. Jeg þarf þvi 

ekki að fara mörgum orðum um þessar smá- 

breytingar. Jeg skal strax taka það fram, 

að, eins og þingmenn fljótt munu sjá, þá er 

stafvilla í nefndarálitinu undir 3. tölulið, 

þar sem stendur: «nefnd» í staðinn fyrir

• nefnt*. í»egar þar í móti kemur til 4. 

töluliðs, atbugasemdarinnar við 5. gr., þá er̂  

þar efnisbreyting að eins. Nefndinni fannst 

eðlilegt, að þeir 2/s eða */s, sem hefur gengið 

til sýslumanns og hreppstjóra fyrir uppboð 

á óskila fje, gangi hjer eptir til hreppstjóra 

einungis,því eins og kunnugt er, ganga eigi 

nema 2/s af þessu fje til sveitarsjóðs, heldur 

en að skipta þessu lítilræði í tvennt, sem þá 

munaði hvorugan neitt, hvorki landssjóð nje 

hreppstjóra. Að því er snertir 7. tölulið 7. 

gr., þá er þar tekin upp ný ákvörðun eða 

viðauki, sém nefndinni fannst þörf á og fara 

betur, af þvi að svo getur að borið, að báðir 

hreppstjórarnir bafi tekið við hreppstjórninni

35
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uudir eins. |>ar sein því í frumvarpi síjórn- 

arinnar er ákveðið, að sá hreppstjóranna,

• sem lengst bafi verið hreppstjóri •, skuli 

liafa starfann á hendi, fannst nefndinni ráð- 

legra að bæta þessu við, «eða hinn eldri, ef 

báðir hafa jafnlengi verið*. Á nefndar- 

álitimi sjest enn fremur, að nefndin ræður 

til, að bætt sje við frumvarpið nýrri grein, 

sem sje 1. grein, og tilfærir um leið ásfæður 

sínar fyrir þessari grein. f>ó nefndin álíti, 

að breytingar þær á nú gildandi Iögum, 

sem frumvarpið gjðrir á borgun fyrir auka- 

verk þau, sem nefnd eru, sjeu ekki óaðgengi- 

legar út af fyrir sig eplir kringumstæðum. 

og hún geti því fallizt á þær, þá fínnst 

henni þó í alla staði sanngjarnt og nauð- 

synlegt, að hreppstjórar fái á parti þóknun 

úr landssjóði fyrir skriptir, ómak og tíma- 

tatir, sem á þeim hvíla fyrir aukaverk þau, 

sem frumvarpið ræðir um, þar sem þeir 

sjcu sá liður landsstjórnarinnar, sem á að 

undirbúa hinn aðallega og áreiðanlega grund- 

völl undir hin almennu gjöld til landssjóðs. 

Skal jeg svo ekki fara fleirum orðum um 

aðgjörðir nefndarinnar að sinni, fyr en jeg 

heyri undirtektir manna. Að síðustu skal 

jeg geta þess, að jeg hef gjört mjer nokkra 

reikningslega hugmynd um gjöld þau, sem 

eptrr liinni nýju grein (1. gr.) nefndarinnar 

leggjast á landssjóð. Hún er nú máske 

ekki sem glöggust, en jeg skal geta þess, 

að hún er byggð á kunnugleik mínum á 

þremur sýslum sunnanlands, þ. e. Árnes- 

sýslu, Rangárvallasýslu og Vestur-Skapta- 

fellssýslu. Eptir búandatölu þessara sýslna 

vildi mjer reiknast, að '/? hluti þeirra byggi 

á jörðum og jarðarpörtum undir 5 hundr- 

uðum. Á öllu landinu mun láta nærri að 

sjeu 7—8000 búendur, og yrði þá þessi 

Ijárupphæð nálægt eiuu þúsundi lægri, en 

búandatalan, eða 6—7000 kr.

L a n d s h ö f b i n g i : Jeg finn mjer skylt

að þukka nefndinni fyrir það, að hún hefur 

tekið svo vel í þetta mál, og ráðið deildinni 

til að fallast á Irumvarpið yfír höfuð að tala. 

Flestar breytingar nefndarinnar eru að eins 

orðabreytingar, en þó er ein aðalbreyting, |

j þar sem nefndin leggur það til, að bætt sje 

við frumvarpið nýrri ákvörðun, sem sje 1. 

gr. Orðabreytingar þær, sem nefndin hefur 

tilfært á atkvæðaskránni undir tölulið 2.,

3., 5., 6. og 7., get jeg fallizt á. I>að, sem 

tilfært er undir 4. tölulið, er ekki orða- 

breyting, heldur að nokkru leyti efnisbreyt- 

ing, eins og frarnsögumaðnr tók fram, þar 

sem farið er fram á, að '/< breytist í '/», 

en móti þessari breytingu nefndarinnar 

skal jeg heldur ekki rera, þar sem hún ekki 

hækkar gjald það, sem ákveðið er í 71. gr. 

aukatekjureglugjörðarinnar, því eptir henni 

er gjaldið '/# hreppstjóra og '/e til sýslu- 

manns eður landssjóðs. f>ar á móti er allt 

öðru máli að gegna með l. gr. nefndarinnar, 

því hún er að mínu áliti ísjárverð, þar 

sem hreppstjórum eru veitt föst laun úr 

landssjóði og honum íþyngt með því. Kostn- 

aðaraukinn mun ekki verða svo lítill, og jeg 

held, að reikningur framsögumanns sje ekki 

á rökum byggður. Hreppstjórarnir eru í 

öllu verulegu «communale> sýslunarmenn eða 

starfsmenn. f>ví þó að nefndin taki það 

fram, að hreppstjórar sjeu ómissanlegur lið- 

ur landsstjórnarinnar, sem á að undir búa 

hinn aðallega og áreiðanlega grundvöll undir 

hin almennu gjöld til landssjóðs, sömuleiðis 

til prests og kirkju, fátækra og ýmissra anuara 

þarfa, þá eru þessi störf hreppstjéra samt 

fyrst og fremst störf í þarfir sveitarinnar, 

þó skýrslur þeirra einnig liggi til grund- 

vallar fyrir skýrslum landssjóðs og sjeu 

hafðar við innheimlu á skuldum landssjóðs- 

ins. Hinar vandasömustu skýrslur hrepp- 

stjóra, skýrslur þeirra um framtal lausafjár- 

tíundar, eru og ómissandi í þarfir sveitar- 

innar, þar sem á þeim eru byggð amtsjafnað- 

arsjóðsgjaldið, gjöld til prests og kirkju, fá- 

tækra o. s. frv. þó skýrslur hreppstjóra um 

lausafjárskattinu 14. des. 1877 sjeu í þarfir 

landssjóðs, þá mun það ekki auka mjög 

ómak hreppstjóra, þar sem þeir ekki þurfa 

að gefa nema eitt eptirrit. pað mun óhætt að 

sleppa að tala um skýrslur um spítalagjald, 

því þær munu eigi koma fyrir optar, þar 

sem frumvarp um afnumning spítalagjalds-



ins er nú komið fyrir þingið, og öll líkindi 

til, að það muni, verða samþykkt af þinginu. 

Skýrslur um hundahald og verkfæra menn 

eru einnngis í þarfir sveitarinnar. Skvrslur 

um verðlag hafa nokkia þýðingu fyrir tekjur 

landssjóðsins, en þó tneiri fyrir sveitirnar. 

BónaðartðBurnar, sem era gjörðar í sta- 

tistiskn augnamiði, eru eins í þarfir sveitar- 

innar eins og alls landsins. Að því er 

snertir störf hrcppstjóra í skattanefndum, 

sbr. lög 14. des. 1877, þá játa jeg. að þau 

eigi eingöngu við tekjur landssjóðs, en aptur 

á móti eru þau ekki landssjóðsins vegna, 

heldur vegna gjaldandanna. Hreppstjórinn 

er formaður í niðurjöfnunarnefndinni. f>essi 

stöif hana eru umfangsmikil í fvrstu. En 

í hvert sinn, sem endurtaka skal niður- 

jöfnunina, er starfið í raun og veru 

aigi annað, en endurskoðun undangang- 

andi niðurjöfnunar, og getur eigi tekið 

langan tíma. Störf hreppstjóranna sem 

lögregliistjóra miða að vísu til heilla fyrii 

allt landið, en næst og sjer í lagi eru þau 

í þarfir svcitarinnar og fyrir hennar hönd. 

þar sem lögreglnstjórarnir eiga að ?já um, 

að öll góð regla við haldist í sveitinni. þar 

sem alþingi 1877 samdi lög, er ljettu af 

landssjóði launum handa lögregluþjónunum í 

Reykjavíkurbæ, þá hefur það líka berlega 

aðhyllzt þessa skoðun.

Jeg bef ekki tekið þetta fram af því, 

að jeg sje mótfallinn, að hreppstjórnm sje 

útveguð nokkur þóknun fyrir þessi störf sin. 

Frumvarpið sjáift hefur verulega launahækk- 

i i n  inni að halda, þar sem það hækkar borg- 

unina fyrir hvert einstakt verk, og sjer í 

lagi með því, að ákveða hreppstjórum borg- 

un fyrir öll opinber störf og í öllum gjaf- 

sóknarmálum, en jeg hef gjört þessar at- 

hugascmdir til þess, að vekja athygli deildar- 

innar á þvi, hvort ekki væri rjettast, ef hún 

álítur nauðsynlegt, að hreppstjórum sje veitt 

föst laun, að skylda amtsjafnaðarsjóðina eða 

sýslusjóðina til að greiða nokkurn part 

þessara lanna. t,. a. m. helminginn, en apt- 

ur hlíla landssjóðnum. Mætti þá koma með 

breytingu í þessa stefnn við 3. umræðu.

Aðalbreyting nefndarinnar, 1. gr., fer fram 

á, að til hreppstjóra í hverjum hreppi skuli 

ár hvert greiða af landssjóði þóknun, er 

nemi 1 kr. fyrir hvern búandi mann innan 

hrepps, sem býr á jörð eða jarðarparti, er 

metinn sje til dýrleika eigi minna en 5 

hnndruð eptir gildandi jarðamati, og skal 

jeg geta þess, að jeg álít, að þessi breyting 

sje yfir höfuð mjög vel tilfallin. En aptur 

getur verið spurning um, hvort takmarka 

skuli við 5 eða 10 Imndraða jarðir. Fram- 

sögumaður tók fram, að það mundu vera 

nálægt því 1000 bændur, sem þessi gjöld 

ættu við. Jeg skal í þetta sinni ekki segja 

neitt um þennan reikning, en jeg efast, um, 

að hann sje rjettur. Jeg skal að eins geta 

þess, að árið 1879 voru bændur á jörðnm 

og jarðapörtum, eigi minni en 5 hndr. eptir 

gildandi jarðamati, 5818 á öllu landinu, cn 

3550 á jörðum, eigi minni en 10 hndr. 

Að síðustu skal jeg taka það fram, að kom- 

ist deildin að þeirri niðurstöðu, að sam- 

þykkja 1. gr. nefndarinnar, þá virðist mjer 

rjettast, að fjárupphæð þessari sje skipt 

milli sveitarsjóða og Iandssjóðs.

Á r n i  T h o r s t e i n s o n : Jeg þarf ekki að

vera langorður, þar sem landshöfðingi er 

búinn að taka fram það helzta, scm jeg 

hafði að athuga við nefndarálitið. Nefndin 

hefur farið fram á, að draga undir frumvarp 

þetta spursmálið um laun hreppstjóra. Jeg 

fæ eigi betur sjeð, en að það sje eigi alveg 

rjett, að störf hreppstjóra sjeu að langmestu 

í þarfir hinna einstöku og með fram í þarfir 

sveitafjelaganna. En jeg álít það aðaltilgang 

frumvarpsins, að ákveða hreppstjórum þókn- 

un fyrir störf þeirra í þarfir einstakra 

manna, en ekki eiga við, að blanda þar inn í 

hinu almenna spursmáli um, hvað og að 

hve miklu leyti landssjóðurinn sje skyldur 

að launa þeim, fremur en að þeim í frum- 

varpinu er áskilin borgnn fyrir ýmisleg 

störf, svo sem fyrir að vera rjettarvitni

o. s. frv. í lögskipuðum málum og hafa á 

hendi ýmislegt undir rekstri sakamála. Ef 

landssjóðurinn álízt skyldur til þess að launa

35*
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hreppstjdrum sjerstaklega, þá finnst mjer 

haganlegast að sjá fyrst, hvað miklar þær 

tekjur verða, sem þeir eiga að fá fyrir þau 

einstöku störf, sem eru tilnefnd í frumvarp- 

inu. £>að er ekki svo að skilja, að jeg vilji 

ekki, að hreppstjórar fái sanngjörn laun. En 

jeg verð að vera samdóma landshöfðingja 

um það, að fiest störf hreppstjóra eru bein- 

líniá í þarfir einstakra manna og sveitaQe- 

laganna, og því álít jeg rjettast, að þeir fái 

borgun hjá hinum einstöku, er þeir starfa 

fyrir, eða úr sveitasjóðunum, þegur þeir 

starfa fyrir sveitafjelögin. pannig er sveit- 

in beinlínis skyld að borga hreppstjói ura 

fyrir störf þeirra sem lögregluþjóna, því þau 

eru beinlínis í þarfir sveitarinnar, eptir því 

sem á fyrri þingum er álitið rjett að vera. 

En um leið og jeg tek þetta fram, skal jeg 

geta þess, að ef hreppstjórar eiga að fá föst 

laun, þá getur verið mikið spursmál um, 

hvort jarðarhnndruðin sjeu sá rjetti grund- 

völlur til að byggja launin á. Mjer fyrir 

mitt leyti finnst miklu æskilegra, að þau 

sjeu byggð á einhverju öðru, en svo breyti- 

legri upphæð, sem jarðarhundruðin eru. 

fegar þau eru lögð til grundvallar, verður 

á hverju ári að gefa skýrslu um það, áður 

on launin eru gefin. En þessi athugasemd 

hefur þó ekki mikla þýðingu, nema í fram- 

kvæmdinni. Hinn munurinn hefur meiri 

þýðingu, sem kemur fram við ábúð á sveita- 

jörðum og ábúð á sjávarjörðum, því í sveit- 

um fengju hreppstjórar eptir frumvarpinu 

meiri laun, en hreppstjórar við sjó, þar sem 

tómthúsmenn eru margir, en jarðarábúðin 

lítil að hundraðatali. Jeg fyrir mitt leyti 

kynni betur við, að gengið væri út frá fólks- 

fjöldanum í hreppunum til þess að veila 

hreppstjórunum fast ákveðið gjald úr lands- 

sjóði, svo að þeir vissu, að hverju þeir ættu 

að ganga, en laun þeirra væru ekki sífellt 

breytingu undirorpin, og þeir fengju árlega 

einni krónu meira eða minna. Jeg get eigi 

fallizt á, að draga undir þetta frumvarp ál-

menna launaákvörðnn hreppstjdra, en álft. 

að það málefni ætfi að sæta sjerstakri tneð- 

ferð út af fyrir sig. Viðvíkjandi bf-eyt- 

ingaiappástungum við hinar einstöku grein- 

ar frumvarpsins skal jeg taka fram, aft þvi 

er snertir þóknun þá, sem hreppstjóruin er 

ákveðin í 6. og 7. gr., þá hefðijegþó kUnn- 

að betur við, að liún hefði verið öðriivísi 

ákveðin. í  6. gr. stendur: «f»egar hrepp- 

stjóri fyrir hönd sýslumanns stendur fyrir 

uppskriptar- og virðingargjörðum til leið- 

beiningar við skipti eða uppboð, fær hann 

fyrir þetfa verk sitt 3 kr. fyrir hvern dag, 

sem gjörðin stendur yfir». I>etta gjald: 3 

kr. fyrir hvern dag, og þar við bætist 2 kr. 

eptir 7. gr., getur verið heldur lítil borgun, 

ef um auðug bú er að ræða, en aptur ef til 

vill of hátt, ef öreigabú á í hlut. Jeg fyrir 

raitt leyti álít ijeltara, að gengið væfi út 

frá borgun fyrir hvert einstakt starf. því, 

hvernig á að fara að, þegar fieiri bú eru skíifuð 

upp á dag? Hvernig á þá að skipfa þessiim 3 

kiónum ? f>að verðnr eigi nema með því að 

taka fjárhæð hvers einstaks búsogjafna svo 

niður þessum 3 kr. eptir hlutfalli milli bú- 

anna, Jeg vildi því heldur og álít rjettara, 

að ákveða hreppstjórum borgun fyrir hveit 

einstakt starf, en dagborgun, eins og gjört 

er i 6. gr. Að því er 7. gr. snertir, þá 

finnst mjer, að 2 kr. til útfektarmanna fyr- 

ir hvern dag, sem úttekfin stendur yfir, sje 

heldur lífið. Hjer finnst mjer líka hefði átt 

betur við, að ákveða úttektarmönnum Vissa 

borgun fyrir hvert einstakt starf. Mig furð- 

ar annars á því, að nefndin sknli ekki hafa 

gjört 7. gr. að meira fhugunarefni, einkutn með 

því að gæta þess, á hverri skoðun þessi deild 

var fyrir tveimur árum í þessu efni. |>á fjfeflst 

deildin á, að hver úttektarmaður fengi 4 kr. 

fyrir hverja úttekt (landbúnaðarlögin), eða 

helmingi ineiii borgun fyrir hverja úttekt, en 

nú fyrir hvern dag, og erþettaekki svo lítill 

munur. par var úttektarmönnum lika ákveðin 

borgun fyrir eptirrit af gjörðum sínuna.
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FratMögumaiur: Jeg verð að játa, 

að mjer þykir bœði landshðfðingi og hinn

5. konungkjðrni þingmaður leggja of tnikla 

áherzlu á störf hreppstjóra í þarfir sveitar- 

innar gagnvart stðrfum þeirra f þarfirlands- 

siáðsins, og of irnkla áherzlu i  þessa þókn- 

un úr landssjóði, sem þeir kalla laon, en 

sem jeg ekki álít svo rfflega, að jeg geti 

nefnt hana því nafni, því þar eem þeir þó 

liafa játað, að hreppstjórar væru að nokkru 

leyti þjónar landssjóðsins, þá getor þing- 

ið varla verið þekkt fyrir, að hafa þessa 

þóknun minni. Jeg þykist nú þekkja nokk- 

uð til þ©8s, hvað mikið hreppstjórar starfa 

f þarfir landssjóðsins, og hvað mikið bein- 

Hnis í þarfir sveitanna; það er sannarlega 

lftifræði á móti hinu öllu. Skýrslur þær, 

sem fátækra útsvarið byggist á, eru i sveit- 

ar þarfir, en jeg held það sje fátt annað, 

þvf flestar aðrar skýrslui þeirra eru beinlín- 

M L landssjóðsins þarfir. Og svo er það allt 

annað mál, þó nefndin vilji hlifa sveitar- 

sjóðunam við að borga fyrir verk sín, sem 

bæði eru minni en hin, og sjóðir þeir hafa 

mikid að bera. En svo framarlega sem 

menn álíta þessi stðrf í þarfir landssjóðsins 

nokkurs verð, þá finnst mjer þes>i borgun, 

sem nefndin hefur ákveðið, ekki geta minni 

verið fyrir þau út af fyrir sig. Jeg skalsvara 

hinum 5. konungkjörna þingmanni því við- 

víkjandi mótmælum hans gegn dagborgun- 

inni í 6. gr., að honum hlýtur að vera 

kunnugt eins og uijer um ákvðrðun auka- 

fekjareglogjörðarinnar frá 10. septbr. 1830, 

um borgun banda breppstjórum, að hún 

miðar dagborgunina við 8 stundir, og mað- 

ur verður að ganga að því vfsu, að því yrði 

samvizkusamlega fylgt. Gæti 5. konung- 

kjörni annars komið með breytingaruppá- 

stungur, sem jeg gæti fellt mig betur við, 

þá væri það mikið gott |>ar sem þingmað- 

urinn talaði um 7. gr. frumvarpsins, þá 

þótti honum hálf kynlegt, að nefndin skyldi 

ekki hafaathugað ákvörðun landbúnaðarlag-

anna í hitt eð fyrra um 4 kr. borgun fyrir 

hverja úttekt, sem deildin þá fjellst á. Ji'g 

kannast mikið vel við þessa 4 króna ákvörðnn 

deildarinnar 1879, en jeg skal taka það fram, að 

mjer finnst þessi borgun of há. Jeg skal taka 

til dæmis, ef hreppstjóri tekur út tvær jarð- 

ir á dag, þá fær hann 8 kr.; þetta þótti mjer 

of hátt; þegar litið er á, að opt eiga fátæk- 

ir í hlut, þá yrði það ósanngjarnt að borga

8 kr. til beggja úttektarmanna fyiir hálfan 

dag. |>ó jeg væri kunnugur þessari ákvörð- 

un í hitt eð fyrra, þá gat jeg vel verið 

þekkturfyrir,að verameðnefndarmönnum mfn- 

um samdóma í því, að lækka þettagjald. Lands- 

höfðingi efast um áreiðanleik reiknings- 

hugmyndar minnar, og skal jeg ekkert hafa 

á móti, að það knnni mega, þó mjer fyndist 

hann nokkuð misskilja mig í því atriði. 

Hann hefur sjálfur miklu áreiðaniegri grund- 

vöil að byggja sinn reikning á, en jeg, því 

mig vantar skýrslur, sem til þess þarf. 

Samt held jeg fjárupphæðin veiði ekki til- 

finnanleg fyrir landssjóð; því I i ú i i  i m m  ekki 

fara mikið fram úr 6,000 kr. En þó nú 

þessi mótmæii hafi komið fram grgn nefnd- 

arálitinu, þá vona jeg þó, að það fái sani- 

þykki deildarinnar.

J ó n  P / f . t u r s * o n : Mjer fellnr nefndará-

litið yfir höfuð vel í geð. En jeg verð að 

vera samdóma landshöfðingja uin það, að 

ekki eigi við að launa hreppstjórum úr

landssjóði, heldur finnst mjer, að launa ætti 

þeim úr sýslusjóðunum, því starfi þeirra

við keraui mest sveitamálefnum. Jeg álít 

með öllu rjett, að þeir fái laun, þótt þeir 

fái borgun fyrir ýms verk sín, og að laga- 

boð þetta þá hljóði um hvorttveggja. Ef

farið er eptir því, hvað margir búa á 5

huudraða jörðum og jarðarpörtum, þá verða 

víst hjer nm bil 60 kr. að meðaltali laun 

hvers hrepps. Áður fyr var það venja, þeg- 

ar jeg var sýslumaður, að þegar góður 

hreppstjóri var búinn að úteoda sína tíð,
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sem sje 3 ár, þá beiddu hreppsmenn hann 

að halda hreppstjdrninni áfram, ef þeim 

líkaði vel við hann, og buðu honnm með á- 

nægju 20— 30 rd. úr hreppssjóðnum, ef hann 

vildi vera kyrr; þannig vildu menn þá launa 

hreppstjórunum úr sveitavsjóðunum. Mjer 

fyndist því bezt eiga við, eins og jeg sagði, 

að gefa hreppstjórum föst laun úr sýslusjóði, 

og mundi jeg fúslega aðhyllast breytingarat- 

kvæði í þá stefnu.

f í e n i d i k t .  K r i s t j i i n s s o n :  Við 1. umræðu 

þessa máls skýrði jeg frá því, að kjósendur 

mínir hefðu favið því eindregið fvam, að 

hreppstjórum yrði launað úr landssjóði. Nú 

er komið frá stjórninni frumvarp um að 

rýmka aukatekjur hreppstjóra. En nefndin, 

sem sett var til að íhuga málið, hefur farið 

eíns og að skoða til veðurs, og álitið holl- 

ast, að velja meðalveginn milli þessara 

tveggjíi gagnstæðu stefna. Enda álít jeg 

það alls ekki hyggilegt, að ganga fram hjá 

stefim, sem er alinenn á landinu, og svo er 

uin þá stefnu, sem jeg benti á við 1 um- 

ræðu málsrns, nefnilega þá, að launa nr 

Isindssjóði. Og eitis og nokkiir hafa látið í 

Ijósi, að ekki ætti við að tala um laun úr 

landssjóði, þar sem hreppstjórar væru eigi 

þjónar landssjóðsins, heldur svoitafjelaganna, 

þá álít jeg eins anðvelt, að líta svo á, sem 

þeir sjeu þjónar landsstjórnarinnar einung- ! 

is, og að því eigi að launa þeim úr lands- | 

sjóði. Fyrir hvað eru goldniv skattar og | 

tollar í landssjóð? Ev það eigi til þess, að j  

þegnavniv sjeu verndaðir í löglegum rjetti i 

sínum og þeim hjnlpað til að ná honum; og til i 

þessa lijálpa einmitt hreppstjórarnir; það er j 

skyida þeirra, að sjá um, að þegnarnir ná i! 

rjetti sínum, og að hann verði tryggður. | 

Jeg get ekki sjeð, að neinn munur sje á j  

þeim og sýslumönnum í þessu tilliti, þar | 

sem þeir eru lögveglustjóvav. Hvers vegna ! 

mætti þá ekki eins tala um, að launa sýslu- j 

mönnum og dómuvum, og jafnvel öðvnm ! 

embættismönnnm, með aukatekjum einum?j

f>ó jeg líti nú svona á þetta mál, þá vil 

jeg þó ekki vera á móti nefndinni, sem í 

þessu efni hefur miðlað málum, og farið 

meðalveginn. Jegget ekki sjeð neitt óviður- 

kvæmilegt við 1. gr. nefndarinnar, þar sem 

launin eru ákveðin úr landssjóði. því jeg 

álít alveg ómögulegt að segja, að hreppstjórar 

sjeu eingöngu þjónar sveitarinnar. Starf 

þeirra er orðið allt annað nú, eptir að 

sveitarstjórnarlögin komu út, en áður. Nú 

verður ekki litið svo á, að störf þeirra sjeu 

eingöngu í þarfir sveitanna. |>að er að visu 

satt, að skýrslur þeirra um tölu verkfærra 

manna eru í þarfir sveitarinnar, að þvi er 

til hreppavega og sýsluvega kemur, og í 

öðru lagi, þá hafa sveitarstjórnirnar leið- 

beiningu af skýrslum hreppstjóra nm það, 

hver tíund bænda sje, en án þessara 

skýrslna getur landsstjórnin heldur ómögu- 

lega vetið. Búnaðartöfiurnar, sem eru hinn 

erfiðasti starfi fyrir hreppstjóra, eru fyrir 

landsstjórnina, og sjer í lagi fyrir löggjafar- 

valdið, sem nauðsyniega þarf að vita, hvort 

búnaðarhættirnir, fjármegnið o. s. frv. fer 

vaxandi eða þverrandi, og hvernig þvi sje 

háttað. Yfir höfuð má varla ætiast til þess, 

að sveitarstjórnirnar fari ad borga fyrii hin 

litlu störf hreppstjóra í sínar þarfir, ef 

landssjóðurinn ekki vill borga neitt fyrir 

hin miklu störf þeirra í hans þarfir. .

Síðan var gengið til atkvæða, og fjell 

atkvæðagreiðslan þannig:

1. 1. gr. nefndarinnar, nýgrein, samþykkt 

med 7 atkvæðuin.

2. Breytingartillaga nefndarinnar við 1. 

gr. frumvarpsins samþykkt án atkvæða 

sem orðabveyting.

3. 2. breytingartillaga nefndarinnar við 

sömu grein áleizt einnig samþykkt án 

atkvæða, sem orðabreyting.

4. 1. grein frumvarpsins, sem nú verður

2. gr„ með áorðnum breytingum, sam- 

þykkt í einu hljóði.
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5. 2. gr. frumvarpsios, nú 3. grein, sain- 

þykkt í einu hljóði.

6. 3. gr. frumvarpsins, nú 4. grein, sam- 

þykkt í einu hljóði.

7. 4. gr. frumvarpsins, nú 5. gr., sam- 

þykkt í einu hljóði.

8. Breytingartillaga nefndarinnar við 5. 

gr. fromvarpsinð samþykkt í einu hljóði.

9. 5. gr. frumvarpsins, nú 6. gr., með á-

orðinni breytingu, samþykkt i eiuu

hljóði.

10. Breytingartillaga nefndarinnar við 6. 

gr. frumvarpsins samþykkt án atkvæða 

sem orðabreyting.

11. 6. gr. frumvarpsins, nú 7. gr., með á-

orðinni breytingu, samþykkt með 10

atkvæikim.

12. Orðabreyting nefndarinnar við 7. gr. 

samþykkt án atkvæða.

13. Öunur breyting nefndarinnar við sömu 

gr. samþykkt í eiuu bljóði.

14. 7. gr. frumvarpsins með áorðnum 

breytingum samþykkt í einu hljóði sem 

8. gr.

15. 8. gr. frumvarpsins, nú 9. grein, sam- 

þykkt í einu hljóði.

16. 9. gr. frumvarpsins, nú 10. gr., sam- 

þykkt í einu hljóði.

17. 10. gr. frumvarpsins, nú 11. gr., sam- 

þykkt í einu hljóði.

18. 11. gr. frumvarpsins, nú 12. gr., sam- 

þykkt í einu hljóði.

19. 12. gr. frumvarpsins, nú 13. gr., sam- 

þykkt f einu hljóði.

20. 13. gr. frumvarpsins, nú 14. gr., sam- 

þykkt í einu hljóði.

21. 14. gr. frumvarpsins, nú 15. gr., sam- 

þykkt í einu hljóði.

Fyrirsögn frumvarpsins áleizt samþykkt

án atkvæða.

Var málinu því næst vísað lil 3. um-

ræðu í einu hljóði.

|>RiÐJA UMRÆÐA Í EFKI DEILD, 

á 15. fundi, 22. dag júiímánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt

við 2. umræðu, sjá I, 139— 142.

I B rey ting a rtillö g u r vid frumvarpið, 

i  eins og það var samþykkt við 2. uinræðu:

| a.

B r e y t i n g a i t  i 11a g a 

frá landshöfðiugja. 

Frumvarpsins 1 gr.: Orðin 1-. kr. máls- 

lið: «af landssjóði* falli burt.

í stað orðanna í 2. málslið: «af tekjuœ 

landssjóðsins* komi: «Að hálfu leyti af tekj- 

um landssjóðsins og að hálfu leyti af tekj- 

um amtsjafnaðarsjóðsins».

b.

B r e y t i n g a r a t k v æ ð i  

frá Aina Thorsteinson, Jiini Pjeturssyni og 

Asgeiri Einarssyni. 

Frumvaipsins 7. grein. í  stað: «3 kr. —

gjörðiu stendur yfir» komi: *fyrir fjár- 

hæð gjörðarinnar

allt að 200 kr. 1 kr.

yfir 200 kr. • - ~  G00 — 2 —

_  600----— 1200— 3 —

-  1200 -  5 — » .

1 stað: «og þar að auki* komi: «þar

að auki ber honum».

Í stað síðustu málsgreinar komi:

■pegar hreppstjóri annars f'yrir hönd

sýslumanns stendur fyrir öðrum skoð- 

unar- eða virðingargjörðum eða er 

hafður við áreiðar eða aðrar slíkar 

gjörðir, fær hann sömu borgun, ef að 

starfið miðar að því að fá fjárhæð á- 

kveðna með mati, en að öðrum kosti 3 kr. 

8. gr. Fyrsta málsgrein orðist þannig:

• Úttektarmaður hver skal hafa 3 kr. 

fyrir úttekt hverja, en hálfu minna, ef 

þurrabúð er tekin út sjerstaklega, og 

eigi jörð sú, er hún fylgir ®.

Önnur málsgrein :

• þóknuQÍn telst eptir — aukatekju- 

reglugjörðinni* falli burt.

c.
B r e y t i n g a r t i l l a g a  

frá nefndinni.

Fyrirsögn frumvarpsins sje orðuð á þessa leið: 

Frumvarp

til laga um borgun til breppstjóra og ann-

ara, sem gjöra rjettarverk.



h ' n t m s ö g u n i u ð u r  ( S i y h i ' n t u r  Á r m t s o n ) ' .  

Jeg skal strax taka það fram, að í frura- 

varpinu, eins og það var samþykkt við 2. 

umræðu, eiu 3 töluvillur. í  4. gr. frnnc- 

varpsins er vitnað til 2. gr. i  staðinn fyrir

3. gr., í 7. gr. er í niðurlagi fyrra kaflans 

vitnað til 2. gr. í staðinn fyrir til 3. gr., og 

i 8. gr. er sama töluvilla í þriðju línu seinni 

katlans. Fleiri prentvillur hef jeg ekki orðið 

var við. Við hinar fyrri umræður þessa 

máls hefur mikið verið þráttað um verkahring 

hreppstjóra eða uin það, í hvers þarfir þeir 

vnnu meir, sveitarinnar eða landssjóðs. Jeg 

iief líka áður lýst minni meiningu í þessu 

efni. Mín skoðun og meðnefndarmanna 

minna er sú, að þeir vinni miklu meira í 

þarfir laudssjóðs en sveitar. Jeg skal svo 

geta þess, að þar sem nefodin ekki stakk 

upp á neiuni þóknun til hreppstjóra úr sveit- 

arsjóði, þá leiddi það af því, að nefndin 

áleit, að eins og hreppsnefndir og oddvitar 

þeirra vinna borgunarlaust í þarfir sveitanna, 

eins gætu hreppstjórar gjört hið sama. £ar 

á móti er allt öðru máli að gegna um lands- 

sjóðinn. Landssjóðurinn sem persóna getur 

ekki verið þekktur fyrir að borga ekkert 

íyrir störf í sínar þarfir, nje heldur getur 

hann verið þekktur fyrir að borga hrepp- 

stjórum minna, en uefndin hefur stungið 

upp á. Mjer er ekki kunnugt, að nokkur 

einn einasti maður á öllu laudinu vinni 

borgunarlaust fyrir landssjóð, nema hrepp- 

stjórar einir. Jeg get þessa út af breyt- 

ingartillögu landshöfðingja. Jeg lái honum 

samt engan veginn, þó honum detti i hug, 

að vilja láta sveitarsjóðina borga sinn 

skerf til hreppstjóra; það þarf ekki anuað en 

að líta á hina nýútkomnu reglugjörð fyrir 

hreppstjóra, því það er auðvitað, að þessi 

hálfa þóknun, sem landshöfðingi stingur 

upp á úr jafnaðarsjóði, yrði þeim hrepp- 

stjóra dýrkeypt, sem er svo ósporlatur, að 

fullnægja þessum reglum í öllu tilliti. í»að 

er sjálfsagt, að landshöfðingi hefur ekki 

ætlazt til, að þær yrðu dauður bókstafur. 

Setjum svo, eptir breytingartillögu lands- 

höfðingja, að væri hreppur með 50 búend-

| um á  jörðum og jarðarpörtum, sem metnir 

l væru til dýrleika 5 hundruð eðameira, þá fær 

j hreppstjóri 50 kr., nefnilega 25 kr. úr amts- 

jafnaðarsjóði og 25 kr. úr landssjóði. Ept- 

ir þessu væri synd að segja, að landssjóð- 

ur gyldi verkamöunum sínum sómasamlega, 

þó svo eigi þó að vera I raun og veru og 

] hafi verið viðkvæði á undanförnum þingum. 

Jeg man svo langt, að sagt var hjer á þing- 

inu, að landssjóðnum bæri að borga sóma- 

samlega sínum mönnum. pegar maður 

virðir fyrir sjer laun embættismanna og 

þessar 25 kr. tii hreppstjórans, má maður 

ekki segja, að hjer sje farið í manngreinar- 

álit, en svo mikið er óbætt að segja, að 

mikið djúp sje staðfest milli hins hæsta 

þjóns landssjóðsins og hins lægsta, nefni- 

lega hreppstjórans, í launalegu tilliti. Að 

því er snertir breytingaratkvæði hinna þriggja 

þingmanna, þá hefur nefndin ekki svo mik- 

ið á móti hinurn tveimur fyrstu atriðum, 

breytingunum við 7. gr. frumvarpsins. Breyt- 

ingar þessar raska að vísu þeim grundvelli 

frumvarpsins, að miða við dagsverk, og þeg- 

ar litið er til ýmissa annaia laga, t. a. m. 

læknalaganna og annara, þá er þar og mið- 

að við daga, en ekki við anoað. En þrátt 

fyrir þetta er nefndio ekki svo mjög mót- 

fallin þessum breytingum, enda hafa þær 

nokkuð fyiir sjer í eðli sínu. par á móti 

er meiri orsök til að vera mótfallinn breyt- 

ingunni á 8. gr. í>ar er stungið upp á 3 

kr. til hreppstjóra fyrir hverja úttekt; en 

þetta er engan veginn sanngjarnt gagnvart 

þeim mönnum, sem hlut eiga að jörðnnum. 

Jeg hef verið hreppstjóri í œörg ár, og hef 

haft þá reyoslu, að það kemur mðrgum 

sinnum fyrir, að hreppstjóri tekur át 2 eða 

3 smábýli á dag, og ber þá hreppstjórinn

9 kr. úr býtum, sem jeg veit að ekki verða 

vinsæl daglaun. Að minnsta kosti veit jeg 

mörg dæmi til þess, að tvær jarðir hafa 

•verið teknar út á dag, þá fær hreppstjóri 

þó 6 kr., sem getur verið mjðg ósanngjarot, 

þar sem fátækir menn eiga opt hlut að 

málum. Jeg verð því fyrir mitt leyti og 

nefndina að vera þessari broytiag hinna
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þriggja þingmanna við 8. gr. raótfallinn. 

Skal jeg svo ekki fara fleiruin orð- 

nm uÐi aðgjörðir nefndarinnar, fyr en jeg 

Myri undirtektir roanna.

Stefán Eirik*son: Jeg hef nú ekki á-

stœdu tii að balda langa ræðu i þetta sinn. 

Framsögumaður hefur rækilega haldið svör- 

uá) uppi fyrir nefndina. Jeg skal þá fyrst 

loyfa mjer að þakka deildinni fyrir það, 

hvað vel hún hefur tekið undir þetta mál 

og breytingar ncfudarinnar. Ef þingdeildar- 

menn eru á þvi á annað borð, að hlynna 

að hreppstjóruin í lauualegu tilliti, þá vona 

jeg, að þeir lóti frumvarpið fá framgang nú 

við 3. umræðu, úr þvi það fjekk svo góðao 

byr við næstu umrsðu. Við 2. umræðu 

þessa máls var mikið talað um, hvort hrepp- 

stjórar hefðu meiri störf á hendi fyrir 

hreppana eða fyrir landssjóð. J*að má að 

vísu lengi þrætast á um það, án þess að 

komast í því efni til fastrar niðurstöðu. Jeg 

held það sje ekkert efamál, <&ð hreppstjórar 

viuna meira í þarfir landssjóðs einkuro síðan 

hin nýja. reglugjörð fyrir hreppstjóia komút. 

|>að eru sannarlega ekki svo litilstörf, sem 

gíhga í að semja búnaðarskýrslur, tíundar- 

lista dauðralista, skattaskrár og gjaldaskrár

o. s. frv., sem allt er þó í þarfir landssjóðs, 

fyrir utoo þau ötölulegu brjef, sem ganga 

reilli hreppstjóra og annara embættismanna. 

Til jiesBa alls þurfa þeir að hafa töluverð 

pappírskaup m. m«, f og væri að minnsta kosti 

ekki ofgýört, þó þár feogju dálitla þóknun 

fyrir hann. Að J»ví er snertir breytingar 

hinna þriggja háttvirtu þingmanna við 7. 

gr., þá get jeg fyrir mitt leyti fallizt á þær. 

Mjer fiaost sú ákvörðun banoske eðlilegri, 

eu sú sem tiltekio er f 7. gr. frumvarpsins, 

rneð tilliti til uppskriptaBna. f>ar á móti 

er öðru noili að gegna með breytingu þessara 

sömu þingmanna við 8. gr. Mjer finnst, 

ein8 og líka framaögumaður tók fram, nokkuð 

viðurhlutamikið, að ieggja hreppstjórum 3 

kr. fyrir hvert býii, sem þeir taka út. Jeg 

veit, að hinum hæstvirta landshöfðingja 

hefúr ekki gengið netna gott til með breyt- 

ÍBgartillégu sinni, |>ar sem ákveðið er, að

greiða skuli hreppstjórum að hálfu leyti af 

tekjum Iandssjóðsins og að hálfu leyti af 

tekjum arntsjafnaðarsjóðsins. En sern sagt, 

eins og jpg hef tekið fram, álít jeg, að hrepp- 

stjórar vinni mest í þarfir landssjóðsins, og 

því eigi þessi litla borgun, sem nefnditi hefur 

tiltekið f l. gr., að borgast þeim úr lands- 

sjóði, því að borga hreppstjórum af jafn- 

aðarsjóði állt jeg hið sama og leggja gjöld 

á hreppsbúa til handa þeim. Jeg vona því, 

að deildin samþykki 1. gr., eins og bún var 

samþykkt við 2. umræðu.

Landshöfðingi: Jeg leyfði mjer við 2.

uinræðu þessa máls, að leiða rök að þeirri 

breytingartillögu minni, sem nú stendur á 

atkvæðaskránni, og skal jeg því ekki

taka upp aptur ástæður mínar fyrir henni. 

Jeg skal taka j>að fram, að þar sem

hreppstjórar eru fyrst og fremst starfs- 

menn sveitanna, þó þeir vinni nokkuð í 

þarfir landssjóðs, þar sem skýrslur þeirra 

í þarfir sveitarinnar eru lagðar til grund- 

vallar fyrir gjöldum til landssjóðs, þá fæ 

jeg ekki betur sjeð, en að það sje sann- 

gjarnt, að sveitarsjóður taki uokkurn þátt í 

borguninni til þeirra. Jeg vona því, að hin 

heiðraða deild aðhyllist breytingartillögu 

mína, sem stefnir í þessa átt, en jeg skal 

leyfa mjer að benda á pientvillu í atkvæða- 

skránni. f>ar stendur: «Orðin 1 kr. máls- 

lið», en á að vera: «Orðin í 1. málslið• o. 

s. frv. J>ar sem framsögumaður tók fram, 

að það væri ósanngjarnt, að leggja nokkra 

þóknun til hreppstjóra úr sveitarsjóði, þá 

tók hann dæmi af hieppi með 50 búend- 

um á jörðum og jarðarpörtum, sem metnir 

væru til dýrleika eigi minua ' en 5 hundr- 

uð, og þótti honum þá 25 kr. borgun úr

landssjóði heldur smásmuglegt gjald. En 

jeg skal leyfa mjer að benda hinum hátt- 

virta framsögumanni á, að honum yfirsjest 

i þeasu efni. |>vi að einmitt með frumvarpi 

stjórnarinnar leggst mikill kostnaður á 

landssjóð, (sbr. 12. gr. frumvarpsins). Jeg 

tek það upp aptur, að það er verulegur

kostnaður, sem 12. gr. frumvarpsins hefur 

í för með sjer fyrir landssjóðinn, þar sem

36
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hún ábyrgist breppstjdrum laun úr lands- 

sjóði í opinberum málum og gjaísóknar- 

málum. Jeg bið því deildina að íhnga, 

hvoit landssjóður þá ekki hefur tekið veru- 

legan þátt i þóknuninni til hreppstjóra. Skal 

jeg svo ekki orðlengjainnira þetta mál, en að 

eins taka það fram, að injer stendur á litlu, 

hvort breyting hinna háttvirtu þriggja 

þingmanna víð 7. gr. verður samþykkt eða 

ekki; þó virðist- 7. gr. frumvarpsins hreppstjór- 

um meira í hag, en breytingaratkvæði þeii ra 

A r n i  ' f h o r s / e i n s o n : Jeg verð nú að

dunsa nauðugur með, að því er snertir

laun lueppstjóra. Jeg hef alls ekki móti 

því, að þeir fái laun, eu er þvi fremur 

hlynntur. f>ar á móti vil jeg ekki taka 

hin almennu laun hreppsíjóra inn undir 

lögin um aukatekjur þeirra. f>að, sem hjer 

er nú orðið spursmál um, er það, hvaða 

laun hreppstjórar skuli hafa, og hvaðan 

skuli taka þau. Meiii bluti þingdeildar-

manna og nefndin vill taka þau úr lands-

sjóði. Við 2. umræðu málsins tók jeg 

það fram, að mælikvarðinn fyrir laununum,

1 kr. fyrir bvern búanda á jðrðum eða 

jarðarpörtum, sem raetnar væru eigi minna 

en 5 hundruð, væri ekki heppilegur, og 

þyrfti þvi að finna annan mælikvarða, og 

benti jeg um leið á þanu inælikvarða, sem 

jeg áleit heppilegri. Jeg skal geta þess, að 

eins og landshöfðingi tók fram, þá er i 

frumvarpi stjórnaiinnai Qöldi af ákvörðun-

um, sem einmitt tryggja breppstjórunum 

þóknun fyrir ýms störf í þaifir Iandssjóðs- 

ins, t. a. m. borgun fyrir eiginlegar rjett- 

argjörðir, sem heyra uudir dómstólana.

störf í sakamálum o. ii. Jeg verð því 

heldur að vera með breytingartillögu lands- 

höfðingja, því hún lætur hinn rjetta grund- 

völl öllu fremur koma fram, svo að hrepp- 

stjórar fá líka þóknuu úr sveitarsjóði

fyrir störf þeirra í þarfir sveitarinn-

ar. En, þó að nú þingið fylgdi tillögu 

landsböfðingja, þá er það þó ekki í sam- 

kværnni við gjörðir þess áður í líku máli 

eins og þessu, þegar ákveðið var að Jjetta 

launum lögregluþjónanna í Jí«*ykjavik af

landssjóði. [>á vísaði þingið lögregluþjón- 

unum í Beykjavík á sveitarsjóð, og gjörði 

Beykjavík að skyldu að launa þeim. |>ó nú 

breytingartillaga landsböfðingja ckki fylgi 

því fram, sem þá var samþykkt, þá álít jeg 

þó betra að fallast á hana. |>að gladdi 

mig, að nefndin fjellst á breytingar vorar

við 7. gr., þó hún áliti það ekki miklu

varða, hvort þær yrðu samþykktar eða ekki. 

Framsögumaður áleit, að 3 kr. á dag til 

hreppstjóra fyrir virðingargjörðir væri nægi- 

legt gjald, ef þeir stæðu fyrir fleiri gjörð-

um á dag, og ósanngjörn borgun, ef fá-

tæklingar ættu í hlut, sem varla ættu fyrir 

útför sinni, en aptur væri borgunin of litil, 

ef búið væri fleiri hundruð krónur. f>að 

er hreppstjórunum meiri hagur, ef farið er 

eptir breytingaratkvæði okkar, sem er snið- 

ið eptir aukatekjureglugjörðinni að upphæð- 

inni til, eii borgunin hækkuð. Jeg ætla 

þó ekki að gjöra breytingaratkvæðið að ueinu 

kappsmáli, en boigunin verður sanngjarnari, 

ef það verður tekið. Að breytingaratkvæði 

vort við 8. gr. fjekk ekki eins góðan byr 

bjá nefndinni, eins og breytingin við 7. gr., 

kemur mjer nokkuð óvart. Á þinginu 1879 

í landbúnaðarfrumvarpinu var álitin sann- 

gjörn borguti 4 kr. fyrir hvern úttektar- 

mann. Vjer höfum þó ekki stungið nema 

upp á 3 kr. fyrir úttekt hverja, en þetta 

þykir framsögumanni allt of há borgun, 

einkum þegar tíeiri úttektir fara fram á dag. 

Mig minuir framsögumaður sjálfur væri í 

nefndinni árið 1879, og gjörði eogan á- 

greining út af 4 króna ákvörðuninni fyrir 

hverja úttekt. Mjer er því næst að halda, 

að honum þyki þctta ekki eins mikið, eins 

og bann lætur. pegar tvær jarðir eru 

teknar út á dag, segir hann, að borgunin, 

6 kr., sje of há, en jeg bið hann að gæta 

að þvi, að hjer borgar fráfarandi helming- 

inn, 3 kr., og viðtakandí hinn helminginn, 

og verður borgunin þá alls ekki ósanngjörn. 

par sem flutningsmaður lagði sro mikla á- 

berzlu á ósanngirni þá, sem fátæklingar 

yrðu fyrir við þessa ákvörðun, þá get Jeg 

ekki sjeð, bvers vegna bún er svo fjárska-
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l»*ga mikil. J>að er aðgætandi, að það er 

einmitt átnmcinið í brinaði vorum, að menn 

á stundam svo að segja að gnmni sínu, 

eða án þess að aðrir finni <1stæðu til þess, 

eru að flytja sig frá cinni jörð á aðra. Jeg 

verð að minnsta kosti að vona, að flutn- 

ingsmaður sjái, að oss er vorkunn, þó vjer 

til lækjum 3 kr. fyrir hverja úttekt, þar 

sem 4 kr. ekki þótti of há borgun á þingi 

1879. Jeg læt samt vera, þó nefndin ekki 

fallist á þessa brevting vora, ef hún hefði 

þá gjört þá breyting, að borgá skyldi fyrir 

hvert einstakt starf. En það álít jeg óvið- 

kunnanlegt að ákveða dagborgun, þar sora 

úttcktir vara lengri og skemmri tíma. Jeg 

vona þvi að endingu, að deildin fallist á 

breytingaratkvæði vort, hinna þriggja þing- 

manna.
F r a t n s ö g u m n ð u r : Jeg held, að hinn

5. konungkjörni þingmaðar hafi misskilið 

sumt, «r jeg talaði áðan. Jeg skal fyrst 

minnast á niðurlag ræðu lians, þar sem 

hann sagöi. að jeg áliti það ósanngjarnt, að 

hreppstjórar fengju6 kr. fyrir tvær úttektir 

á da};. þettaálit jeg alls ekki of hátt, þeg- 

ar litið er cinungis á launaleysi hreppstjóra 

yfir höfuð, en að það væri ósanngjarnt gagn- 

vart þcim. sem á hlut að jörðunum, að taka 

3 kr. fyrir hvcrt smábýli báðu megin. fað 

ímynda jeg mjer Jíka að fleirum þyki. En 

jeg skal fúslega játa, að, cf jeg ímyndaði 

mjer, að breytingaratkvæðið. með því að 

verða að lögum, hefði þá verkun, að smá- 

býlin hyrfu, þá skyldi jeg ekki vera því 

mótfallinn. J>ví jeg cr sannfærður um, að 

þau ala fátæktina í landinu. Viðvíkjandi 

þe8sari sömu breyting skal jeg biðja uppá- 

stongumenn að gæta að því, að með því 

að ákveða svona borgun fyrir hvert einstakt 

verk, gæti orðið freisting fyrir hreppstjóra 

að flaustra af verkinu, og fcngist þá með því 

minni trygging fyrir, að verkið væri vel af 

hendi leyst. |>ví allir eru undir syndina 

seldir. En til þess, að verk yrði illa af 

hendi leyst, ættu lögin sízt að gefa tilefni. 

Vil jeg svo ekki tcfja fyrir þinginu mcð því 

að fara fleirum orðura um málið.

A r n i  T h o r $ t e i n i o n :  Jeg skal að eins

leyfa mjer að gjöra cina athugasemd við 

ræðu framsögumanns. f>ar íem hann sagði, 

að þessi ákvörðun, 3 kr. fyrir hvert starf, 

gæti orðið freisting fyrir hreppstjóra til að 

flaustra verkinu, og ekki fengist trygginjf 

fyrir, að það væri vel af hendi leyst, þá 

skal jeg laka fram, að þegar jeg var sýslu- 

maður, varð jeg aldrei var við neitt flaust- 

ur af hreppstjóra hálfu, þótt þeir fyrir sýslu- 

manns hönd stæðu fyrir ýmsum gjörðum, 

og þó var þeim launað á líkan hátt, eins og 

bjer cr gjört ráð fyrir, ncfnilega eptir auka- 

tckjnreglugjörðinni. Enda má taka það fram, 

að uppskriptar- og virðingargjörðir munu 

varla ttokkurs staðar fara fram með jafn- 

mikilli nákvæmni sem hjcr á landi.

E i n a r  Á s m u n d s s o n :  Jeg hef nú ckki

ntiklu hjer við að bæta, því bæði framsögu- 

maður og hinn meðnefndarmaður minn hafa 

haldið svörum uppi fyrir nefndina. Mjer 

sýnist hjerekki vera nemaum tvöatriði að ræða,

1. hvort launa skuli af landssjóði eingöngu 

cða iandssjóði og sveitarsjóði, og 2 hvort 

miða skuli launin við hvert cinstakt starf, 

tímann eða fjárhag þess, sem hlut á að máli. 

pessiágreiningurer vissulegaekki svo stórkost- 

legur, að verja þurfi mörgum tímum til aðhalda 

ncinar dómadagsræður út af honum. Mál 

þetta er hreint og beint launamál, og á síð- 

ustu tímum hefur mikið verið ritað og rætt 

um laun nianna, áður hinna hálaunuðu, nú 

hinna láglaunuðu. Jeg hef nú fengið orð 

fyrir, að jcg ekki segi ároæli fyrir. að hafa 

stutt að því, að embættismcnn fengju sóma- 

samleg laun fyrir störf sín. En jeg get nú 

ekki fallizt á, að jeg eigi nein ámæli skilið, 

því jeg hef að eins hlynnt að því, að hvcr 

embættismaður fengi sanngjarnlega fyrir verk 

sín, og jeg vil líka, að «einum og sjerhverj- 

um sje goldið eptir hans verkum*.

Hjer er nú að ræða um laun 170manna 

úr landssjóði. og launin handa öllum þess- 

um fjölda til saraans nema e k k i  m e i r a  en 

7000 kr., eða hjer um bil eins og einn cm- 

bættismaður fær um árið að skrifstofukostn- 

aði meðtöldum. Mjcr þykir því nokkuð smá-

36*
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munalegt að fást um launin, og jeggetekki 

neitað því, að það kemur mjer hálfundar- 

lftga fyrir, að einmitt hálaunaðir embættis- 

menn skuli vera á móti því, að hreppsljór- 

ar fái þetta litla gjald úr iandssjóði. Jeg 

get ekki fellt mig við, að neinn rígur þurfi 

að vera milli embættismanna og bænda. Jeg 

held því veiði ekki neitað, að það sje lítils- 

vert fyrir landssjóðinn, hvort hann geldur 

þessum 170 hreppstjórum þessa litlu þókn- 

un, sem hjer ræðir um, samtals öllum að 

eins 7000 kr., eða eingöngu helminginn, 

og sveitarsjóðir hinn hlutann, Mjer hefði 

þótt viðkunnanlegra, að landshöfðingi hefði 

stungið upp á, að sveitasjóðir borguðu að 

öllu leyti, úr því hann álítur þessi þóknun 

eigi helzt ekki að takast úr landssjóði. Hinn 

ó.konungkjörni ætlaði aðbenda á ósamkvæmni 

hjá þinginu, ef það veitti hreppstjórum laun 

úr landssjóði, þar sem það 1877 vísaði lög- 

regluþjónunum í Reykjavík úr þeirri skjóðu 

og í Reykjavíkur-skjóðuna. Enjeg sje enga 

ósamkvæmni í þessu, því jeg álít, að roikill 

munur sje á störfum hreppstjóra og lög- 

regluþjóna þessara í landssjóðsins þarfir. 

Störf hreppstjóra eru talsvert yfirgripsmeiii, 

Jeg held, að lögregluþjónar hafi helzt engar 

skýrslur á samvizkunni (Margir: Jú, jú!);þær 

eru þó vist ekki margar eða margbrotnar. 

Hreppstjórar eru v í s t  roiklu fremur þjónar 

landssjóðsins, en lögregluþjónarnir í Reykja- 

vík, jafnvel þó jeg játi, að allir sjeu þjónar 

landsins og þjóðQelagsins yfir höfuð. Störf 

hreppstjóra eru langtum yfirgiipsmeiri, þeir 

halda meðal annars tvisvar þing á hverju 

ári, og það er kunnugra en frá þurfi að segja, 

hvað margbrotin störf þeim eru ætluð. Jeg 

vona, að þingið samþykki þær tillögur nefnd- 

arinnar, að hreppstjórum veitist laun úr 

landssjóði, því jeg kann bezt við, að ef þeir 

ekki fá þau beinlínis úr landssjóði, þá fái 

þeir ekkert. f>ar sem 5. konungkjömi held- 

ur því fram, að borgun til hreppstjóra eigi 

fremur að fara eptir (járupphæð búa og 

nnnara hluta en tímanum, sem til gjörðanna 

gengur, þá get jeg ekki verið á sama roáli, 

einmitt af því, að jeg vil, að «einum ogsjer-

hverjum sje goldið eptir hans verkum*. 

Tíminn verður eplir þvi. sem verkiðermik- 

ið. Fýrirhöfnin getnr verið hin sama við 

smábú eins og stórbú, og of fyrirhöfnin er hin 

saroa, þá eiga launin að vera hin sömu. 

Sum bú geta verið svo skuldug, að þau 

eiga í raun og veru ekkert; og er 

opt hin mesta fyrirhöfn við uppskript 

og viiðingu á slíkum búum, þar 

sem svo stendur á, að öll skulda- 

skipti eru í óreglu. Aptur getur ver- 

ið stórt bú, þar sem nllt er í reglu, og er 

þá fyrirhöfnin miklu roinni; það sjá allir, að 

ekki er sanngjarnt, að stóra búið, sem skem- 

ur er verið að skrifa upp, borgi miklu meira. 

þegar þannig er ástatt, heldur en hið litla, 

sem bakar þó hreppstjóranum miklu meiri 

fyrirhöfn. Jeg er ekki vanur að raupa 

roikið af sjálfuin mjer, en jegheld jeg verði 

nú að raupa af því, aðjeg hef verið hrepp- 

stjóri nokkur ár, og því ætti jeg að vera 

fullt eins kúnnugur störfum hreppstjóra af 

reynslunni eins og 5. konungkjörni.

J ó n  P i e t u r M o n :  Jeg hnf ávallt verið á 

þeirri meiningu, að hreppstjórar, auk þess 

að þeir feugju borgun fyrir aukaveik, skyldu 

einnig fá föst laun. Jeg er nú frá eldri 

tímum, en jeg man, að þegur jeg var sýslu- 

roaður, þá þótti sveitarmönnum ekki mikið 

fyrir að gjalda hreppstjórum sínuro laun, 

cf þeir voru duglegir, og þá ættu menn 

eins nú að vilja gjalda hreppstjórunuro úr 

sveitarsjóði; það er mín meining, að lands- 

sjóður eigi ekki að gjalda þeim launin; þeir 

gjöra að vísu margt í þarfir landssjóðsins, 

en þeir gjöra ineira í þarfir sveitarinnar 

sjálfrar. Jeg gat þess við 2. umræðu, að 

jeg mundi koroa með breytingartillögu uro, 

að hreppstjórum væru veitt laun úr lands- 

sjóði, en þegar til kom, gat jeg engan 

deildarmann fengið til þess að vera með 

mjer, svo að jeg varð að hætta við það. 

Nú er komin frain uppástunga frá lands- 

höfðingja um, að hreppstjórunum veitist 

belmingur launanna úr landssjóði og hinu 

helminguiinn úr Rintsjafnaðarsjóði; þetta 

finnstmjer svo rjettlátt.semorðiðgetur, og gef
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eg þvi breytingaratkvæði mitt fullkomið at- 

ivæði. Laanin eru, ef til vill, of lágt til 

«kin, en það gjðrir þ&ð ekki ranglátt, að 

lelroingqrian er grejddur úr landssjóði og 

lelœiqgurinn úr svejtarsjóði, Jeg þarf ekki 

ftð tala um breytingaratkvæði það, setn jeg 

ög tveir aðrir $tan<ta undir; hinn 5. kon- 

iingkjörni þingmaður lijelt svo svörum uppi 

fyrir því, að jeg get engu þar við bætt. 

Breytingaratkvæðið við 8. gr., að hver út- 

tektarm&ður skuli hafa 3 kr. fyrir hverja 

ittekt sýnist mjer langt um eðlilegra, held- 

ir en miða við dagatal. Jeg veit ekki 

íeldnr, hvort hreppstjórar gætu tekið út 

tniklu meir en eina jörð á dág, ef þeir 

röndnflu það, en eins og nú er, þá eru út- 

ektir hreppstjóra fullkoraið flaustursverk; 

>eir t»ka að eins út húain, án þess að hirða 

íokkuð nm nokkra garða eða önnur mann- 

7irki, og ekki dettur þeim i bug, að gá að 

lúnum, hvoit þau hafp batpað eða ekki, 

neldur <>i) þau sjeu ekki til; þeir hlaupa að 

eins í hij.-in, eins og jöiðunura fylgi ekkert 

hepaa hús. Jeg kapn ekki vel við breyt- 

inguna frá nefndinni á fyrirsögninni: «Frum- 

varp til laga um borgun til hreppstjóra og 

knnara, sem gjöra rjettarverk*; það gæti 

|>á eins átt við sýslumenn; þeir gjöra þó 

tjeltarverk; jeg held rjettara væri, að orða 

[yrirsögnina: «frumvarp til laga um borguu 

til hreppstjóra og annara, sem hafðir eru 

tit að gjöra rjettarverk*, eins og gjört er í 

framvarpinu.

Áigeir Einarssvn: Mjer fannst vera

tiúið að tala nógu mikið í þcssu málj, svo 

að jeg hjelt, að jeg þyrfli ekki að standa 

Upp, En þegar hinn 3. konungkjörni þing- 

baður kom með það, að hreppsmenn mundu 

tqeð ánægju gjalda hreppstjórum sínum, þá 

sá jeg mjer nauðugan einn kost; jeg held, 

að það hefði átt betur við, að hann hefði 

sagt þetta, áður en hreppsnefndirnar komu, 

én nú á það ekki við. Jeg man, hvernig 

)ingið tók undir að borga fyrir fermingu 

>arna af hreppssjóði; jeg ímynda mjer, að 

ieir væru ekki svo örlátir núna, að þeir 

’ari að borga hreppstjórunum laun fyrir

það, sem þeir gjöra fyrir yfirmenn sína, þeg- 

ar þeir borga þeim full dagkaup fyrir það, sein 

þeir gjöra í þeirra þarfir í hreppnum. f>að hefur 

verið talað um, að gjalda launin að 

nokkru úr landssjóði, að nokkru úr sýslusjóði, 

að nokkru úr amtssjóði og að nokkru úr 

öllum mögulegum sjóðum, en jeg veit ekki, 

hvað sú skipting á að þýða, nema það sje til 

þess að gjöra skattalögin enn þá margbrotnar,i 

en þau eru. Framsögumaður gat um, að ef 

hreppstjórar fengju lítil laun, þá mundi það 

koma þeim til hroðvirkni (S i g h v n t u r  Á r n a n o n : 

Misskilningur); jeg get þó ekki skilið þing- 

manninn öðruvisi en eptir orðunum, sem hann 

talar; en hvað sem nú er um það, þá vildi 

jeg spyrja hann, hvort það gæti okki verið 

full freisting fyrir breppstjóiana að draga 

verkið, ef þeim eru borguð daglaun; ef þeir 

eru óráðvandir í verunni, þá ímynda jeg 

mjer, að svo sje. Yfir höfuð að tala er ó- 

mögulegt að semja þau lög, sem ekki verði 

á einhvern hátt farið í kring um, ef menu 

vilja gefa sig til þess.

l . a n d t h ö f ð i n g i :  Jegætla að eins að tala fáein 

orð út af einu orði í ræðu þingmanns Eyfirð- 

inga. Hann gat þess, að hjer hefðn verið haldn- 

ar dómadags-ræður;jeg veit ekki, við hvað hann 

hefur átt; mjerfinnst, að umræðurnar hafi 

farið svo fram, að þetta orð geti ekki átt við; 

hafi dóinadags-ræður verið haldnar, þá helur 

það verið ræða þingmanns Eyfirðinga; því að 

hvað á þessi ónauðsynlegi bumbusláttur um 

hálaunaða embættismenn að þýða? hvað 

kemur hann þessu máli við? Eða getur 

þingmaðurinn fullvissað mig um, að 1. gr. 

frumvarpsins, eins og hún nú er, verði 

samþykkt af neðri deildinni? Mín uppá- 

stunga miðar til þess að miðla málum; við

2. umræðu fjellst jeg á hugsun nefndarinn- 

ar í þessu atriði, og lilgangur minn er ekki 

annar en að miðla málum.

par eð ekki fieiri tóku til máls, var 

gengið til atkvæða, og fjellu atkvæði þannig:

1. Breytingartillögur landshöfðingja við 1. 

grein felldar með 6 atkvæðum gegn 5.
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2. Breytingartillaga 3 þingmanna við 1. máls- 

lið í 7. gr. samþykkt með 6 atkv. gegn 5.

3. Breytingaratkvæði 3 þingmanna við síð- 

ustu málsgrein i 7. grein samþykkt með 

6 atkvæðum.

4. Orðabreyting 3 þingmanna við 7. grein 

samþykkt án atkvæða.

5. Breytingaratkvæði 3 þingmanna við 1. 

málsgrein í 8. gr. felld með 6 atkvæðum 

gegn 5 að viðhöfðu nafnakalli sökum ó- 

ljósrar alkvæðagreiðslu, þannig, að

Já sögðu:

Magnús Stephensen,

Árni Thorsteinson,

Ásgeir Einarsson,

Jón Pjetursson,

Sigurður Melsteð.

Nei sögðu:

Benidikt Kristjánsson,

Einar Ásmundssuii,

Pjelnr Pjetursson,

Sighvatur Árnason,

Skúli porvarðarsoii,

Stefán Eiríksson.

(j. Biejtingnratkvæði 3 þingmanna við 2. 

málsgiein í 8. gr tekið aptur.

7. Bieytingaitillaga nefndariiinar við fjrii- 

sögn fiutnvarpsins samþykkt rneð 9 at- 

kvæðum.

8. Frumvarpið allt með áorðnum breyting- 

nm samþykkt i einu hljóði,

og kvað forseti þaö nú mnndu verða sent

lorseta neðri deildar, og hann beðinn að

leggja það fyrir deildina.

FYRSTA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 25. lundi, 28. dag júlímánaðar.

Frtimvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu i efri deild, sjá I, 154 — 157.

V n r n f n r s e t i : Hversu mörg mál sein

eptir eru, og hversu naumur sem tíminn er, 

verð jeg þó að stinga upp á, að þessn máli

sje sleppt alveg, eða þá tekið til alvarlegrar 

íhugnnar. Frnmvarpið, eins og það kom frá 

stjórninni, var miklum mun aðgengilegra en 

þetta. |>að byggir á rjettum grundvelli, cn 

þetta frumvarp efri deilðarinnar get jeg ekki 

fallizt á sakir þess, að þessi fðstu latin, sem 

ákveðin eru, koma mjðg misjafnt niður, 

svo að enginn jöfnuður er á. Til þess 

að tefja ekki umræðurnar og af því að 

jeg álít, að málið þurfi mikilla bóta, leyfi 

jeg mjer að stinga npp á nefnd, og tnun 5 

manna nefnd vera hæfilegt.

Nelnd felld með 15 atkvæðum gegn 5.

Lnndshöföingi: Lagafrtimvarpi því, er

hjer liggur fyrir og sem samþykkt hefnr 

verið af efri deild þingsins, hefur, eins og 

liinn háttvirti varaforseti tók fram, verið 

breytt á þann hátt, að ákveðin er ( 1. gr. 

frumvarpsins föst þóknun úr landssjóði handa 

hreppstjórnm, er nemi 1 kr- fyrir hvern bú- 

andi mann innan hrepps, sem býr á jörð 

eða jarðarparti, er metinn sje til dýrleika 

ekki minna eu 5 hndr. eptir gildandi jarða- 

mati. En frumvaipið, eius og það var lagt 

fyrir þingið af stjórnarinnar bálfu, var byggt 

á þeirri aðalreglu, að bæia kjör hrepps.tjór- 

anna eingöngu meö því, að hækka aukatekj- 

ur þær, er þeitn bera sanikvæmt reglugjörð

10. septbr. 1830, sjer í lagi með þvi, að 

veita þeim hina sömu borgun í opinberum 

málum og gjal'sóknarmálum, og ákveðin er 

fyrir störf þeirra í einkamálum, en aptur á 

móti ekki að leggja þeitn föst laun eða 

þóknun úr landssjóði, og með því íþyngja 

honum.

Jeg efast nú ekki um það, að hin nýja

l. gr. þyki nokkrum af hinum háttvirtu 

þingmönnum veruleg bót á frumvarpinu, en 

öðrurn ef til vill veruíegur annmarki; enjeg 

skal þegar á þessu stigi málsins leyfa mjer 

að geta þess, að jeg, til að gjöra áætlun um, 

hversu mikill kostnaður þessi verði samkvæmt 

frumvarpinu, hef útvegað mjer skýr3lu um
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tðlu allra bóanda á landinu, þeirra er búa 

á jörðuni eða jarðarpörtum, er metnir eru 

til dýrleika ekkiminna en 5 bundruðeptirgild- 

andi jarðamati, og er niðurstaðan sú, að 

taia þeirra var 1879: 5,818. Við3. uinræðu 

í efri deildinni gjörðijeg tilraun til aðfá breytt 

þessari l.gr. á.þann hátt, að helmingiunafupp- 

hæðinni skyldi borga úr sveitarsjóði (amtsjafn- 

aðarsjóði), þar seua hreppstjóramir í raun og 

veru eru «communHle> Bestilliiigsma.-nd, er 

starfa i þágu sveitarinnar, jafnvel þó þeir 

einiiig hafi störf, er þeir vinna fyrir hið 

opinbera, en þá hinu belminginn úr lands- 

sjóði', þvf að þeir vinna einnig fyrir hann. 

En þessi breytingaruppástunga mín fjell með 

tí atkvæðum móti 5.

- p n r d v r  M a g n ú m m .  Jeg er þakklátur 

hinni heiðruðo efri deild fyrir þær nmbætur, 

scm bún heCur gjört í frumvarpinu. pað 

lítur undarlega út á okkar tímum, þegar 

talað er um frelsi eins í stóru sem smáu, 

að skipa mönnum að vinna að opinberum 

málum kauplaust eða kauplítið, að minnsta 

kosti, eins og verið hefur með breppstjóra. 

[>að er hryggilegt að sjá einyikjann tekinn 

úr vinnu sinni, þegar hann er að vinna 

fyrir konu og börnum, og skipa honurn að 

fara að gegoa því starfi í opinberar þarfir, 

sem hann fær enga þóknun fyrir. Úr þvi, 

sem áður var, hefur frumvarp þetta bætt að 

nokkni, eu þó ekki sem skyldi. Jeg hefþað 

mest á móti frumvarpinu, eins og það er, að það 

verflur ekkert jafnrjetti. Við sjó er eins mikið 

að starfa og í sveit, þarf jafnvel talsvert 

meiri lögreglu með, en þeir hreppstjórar 

munu þó fá um helmingi minni Jaun. |>að 

hefur veríð svo, afl lireppstjórar hafa verið 

í hendi sýslumanna eins og rakka r í höndum 

smaladrengs. Sýslumaðurinn suýr hrepp- 

stjóranum kring um sig og sendir bann ó- 

blífið, en geldur ekki aunað fyrir en sneipu 

eins og smalinn rakkanum, ef það likar 

ekki, sem hann hefur gjört, en munurinn er 

þó nokkur; hann er nefnilega sá, að annað- 

hvort fæðir smalinn sjálfur eða húsbóndi 

hans rakkann, en hreppstjórann fæðirhvorki 

sýslumaður eða landsstjórn. £>að er annars

undarlegt, að þegar talað er um þóknun til 

alþýðumanna fyrir þeirra starfa, þá er eins 

og verið sje að að fara með óhæfu, en allt 

öðru máli er að gegna um embættismenn- 

ina. Hreppstjórarnir eru þó Jögreglumenn, 

og þurfa eins og aðrir að fá borgun fyrir 

sína snúninga. Jeg vildi því stiuga upp á, 

að launin verði hækkuð, eða að minnsta 

kosti, að meira jafnrjetti komist á.

Mjer hefur dottið í bug, að jafna þessu 

krónu-gjaldi niður á þá, sein kosningarrjett 

hafa; þeir eru að tiltölu fieiri við sjóinn, og 

mundi það eptir minni meiningu jafna mikið 

þann ójöfuuð, sem í frumvarpinu liggur. Geti 

jeg fengið meun með mjer til að kouia fram 

mcð þessa breytingaruppástungu, eða breyt- 

ingaruppástungu, sem fer í líka átt, mun 

jeg koma fram með baua, en annars mun 

jeg sleppa því.

U u ð m u n d u r  E i w u s s o n :  þrátt fyrir

beudiiigar liins hæstvirta laudshöfðingja og 

mótiuæli hius háttvirta varaforseta verð jeg 

afl vera á sama máli og liiun háttvirti þing- 

maður, sem siðast talaði. pad er bæði 

nauðsyti og skylda, að landssjóðuriun borgi 

hreppstjóium fyrir ómak sitt i þarfir lands- 

stjórnarinnar. f>etta er þó það minnsta, 

sem mögulegt er að fara fram á, ef að er 

gætt öllum þeira snúningum og öllu því ó- 

raaki, sum þeir sífellt hafa, en nú uýlega 

búið að svipta þá þeirri litlu þóknun, sem 

þeir höfðu, að vera fríir við þegnskyldu- 

gjöld, og þó befur hin nýja reglugjörð fyrir 

hreppstjóra lagt þeirn nýjar skyldur á herð- 

ar, vaudamiklar og margbrotnar. Jcg veit 

það, að hreppsnefndaroddvitar vilja fá þókn- 

un fyrir störf siu, og það er sanngjarnt, en 

þá þóknun ættu þeir að fá úr sveitarsjóði, 

því að verksvið þeirra er bundið við sveit- 

ina sjálfa, en hreppstjórarnir, sem hafa sem 

breppstjórar flest á hendi, sem ekki kemur 

beinlínis sveitinni við, þeir eiga að fá sína 

þóknun úr landssjóðnum. En jeg vil áskilja 

mjer til næstu umræðu breylingaratkvæði í 

þá átt, að þeir verði, um leið og þeir fá
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þessa þóknun, skyldaðir til að verða brepps- 

tiefndaroddvitar, svo lengi aem hreppsbúar 

og hreppsnefnd óskar. Jeg get ekki fellt 

mig við það, sem í 6. gr. stendur, að sýsl- 

vimenn skuli halda önnur uppboð. Mjer 

linnst það óheppilegt, því að sýslamaður 

getur verið veikur, eða þá verið að einhverju 

öðru ('mbættisvorki, og því neyddur til að 

sfitja hreppstjóra í sinn stað, og jeg vil því, 

að bieppstjórunum geti veitzt heimild til að 

balda uppboðið. Jeg mun og áskilja mjer 

brevtingaratkvæði við þetta við 2. umræðu. 

Aljer finnst og smásinuglegt að binda 

þetta við 200 kr. £>að þætti nánasarlegt af 

bónda í sveit, og bvað þá heldur af lands- 

sjóðnum; slíkt hlýtur að vekja óánægju, að 

hnitmiða þannig niður, og skera við nögl 

sjer þóknanir þær, sem vinnumönnum vald- 

stjórnarinnar eru veittar.

G r i m u r  T h o m t e n :  Jeg ætla að sýna

það, að jcg tek áminningar hins háttvirta 

forseta til greina, og ætla að verða fáorður 

um þctta mál. Jeg 41ít strax nokkra bót 

ráðna á kjörum hreppstjóra, ef þetta frum- 

varp nær fram að ganga, og önnur bót er 

það, að þessi þóknun á að grciðast úr lands- 

sjóði, því að það mundi verða óvinsælt, ef 

greiða ætti úr sveitarsjoði. En jeg vil biðja 

bina beiðruðu deild að forláta mjer, þótt 

mjer delti í bug, að eins og sumum húsura 

fylgir opt sami sjúkdórour, eins og til dæm- 

is spítölum fylgir sótt sú, sem kölluð er 

spítalasótt, eins er hjer allt of opt á þingi 

breytingasótt. Yjer tefjurn fyrir málunum 

með þessum eilífu breytingartillögum, og ef 

farið er að gjöra breytingu við þetta frum- 

varp, er jeg bræddur um, að það verði til 

þess að fella það. Jeg held vjer gjörðum 

rjettara, annaðhvort að fella það alveg nú 

þegar eða samþykkja það breytingalaust.

F r i í l r i k  S t e f á m s o n : J>á er jeg leit

frumvarp það, sem stjórnin lagði fyrir þing- 

ið um laun hreppstjóra, sá jeg, að í því var 

einhver litilljörleg viðloitui, að bæta úrgöml-

{ um og nýjum órjetti, sem hreppstjórar hafa 

| orðið fyrir, og því er mjög varlega farið af 

; stjórnioni, af því bændur eiga bjw hlut að 

máli. Jcg verð að taka uhdir með hitium heiðr- 

aða 1. þingmanni ísfirðingaog hinum beiðr- 

áða þingmanni Dalamanna, að hreppstjórum 

sje mikið á herðar lagt, og það beinlinis f 

þjónustu landsstjórnarinnár, og því verð jcg 

að vera á allt öðru máli en hinn hæstvirli 

landsböfðingi, sem vildi láta amtsjafnaðar- 

sjóð borga þeim að hálfu á móti landssjóði, 

því að taka nokkuð af launum þeirra úr 

amtsjafnaðarsjóði cr sama sem að bætanýj- 

um gjöldum á bændur, fram yfir þau, 6em 

nú eru, sem ekki er fært, enda getur ekki 

spursmál verið um það, að laun hreppsíjóra, 

hvort þau eru meiri eða minni, hljóta að 

grciðast úr landssjóði, fyrst störf hreppstjór* 

anna eru eingöngo í þarfir landsstjórnarinfl- 

ar að aukaverkum frátöldum, sem Iíka borg- 

ast á annan hátt. þó efri deild hafi að þvf 

leyti bætt stjórnarfrumvarpið, gct jeg cigi 

talið það bcppilegt, að miða þetta 1 krónu- 

gjald, scm landssjóður á að greiða, fyrír þá, 

er búa á 5 húndruðum eða meiru, Vjer 

vitum, að margir eru húsráðendur, scm ekki 

hafa svo stóran jarðarhluta, sjer í lagi við 

sjó, enda eru þar líka margir tómthúsmenn, 

svo hreppstjórar í sjávarhreppum bafa

minni þóknun, en þeim ber i aamanburðj 

við hinar sveitirnar, sem menn hafa fleirj

jarðarbundruð til ábýlis, og yfir höfuð verðft 

þessi laun svo lág, að þau verða til jafnaðar 

bjer um það hálfa, eptir skyldum þeim,

sem breppstjórum eru lagðar á hcrðar, og 

einkum eptir þessu nýja instráxi þeirra, sem 

mjer virðist að mörgu óbafandi, ef 

þessi þóknun, þessi ábúðarskattur, jég leyQ 

mjer að nefna það svo, allt of lág; það mættj 

ekki vera öliu minna en meðal vinnu- 

manns-kaup til jafnaðar, og þá ættí a$ 

sameina hreppstjóra og oddvita störf, eq 

það liggur ekki fyrir að þessu sinni. Sjeij 

breytingaratkvæði gjörð við frumvarp þetta,
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þá fellor það, en jeg er svo djarfur fyrir

bönd bænda, að mjer þykir lillu varða,

favort frunavarp þetta fellur eða ekki; svo er 

það óaðgengilegt að mínu áliti. Gætum 

þess, að salur sá, sem vjer sitjum bjer í, 

bann er reistur fyrir (járframlög bændanna, 

sem með atkvæði sínu og fyllsta trausti 

hafa gefið oss umboð sitt, til að tala máli 

sínu og þjóðarinnar. Vjer viturn, að forfeð- 

ur vorir fóru vel með umboð, og vildu heldur 

ekki lúra undir álögum. Gætum að jafn- 

rjetti þeim, sem tíminn beimtar, sem vjer 

lífum á. Gætum og þess, að ísland er 

bændanna land, fremur öllum öðrum lönd-

um, þar sem tæp 200 af landsbúum ern

embættismenn, og það að presturo og sýslu- 

mönnum meðtöldum, sem fiestir lifa og 

búa með bændum, því hjer er engin kaup- 

raanna- nje iðnaðarmanna-stjett, og engir 

aðalsmenn, sem í öllum öðrum löndum, i 

öllum þeira menntaða heimi. það væri því 

hart í þessu bændaona landi, ef menn af 

kelztaflokki bændanna væru teknir fráatvinnu 

sinni, og sigað hringinn í kring í þjónustu 

landsstjórnarinnar fyrir næstum enga borg- 

un, því eptir þeirri rjettlætistilfinningu, sem 

jeg hef, álít jeg bændur alls ekki skylda að 

taka á móti hreppstjórninni, fremur en þeim 

vel líkar, meðan þeir eru launalausir, og 

svo munu margir aðrir líta á það, en verði 

frumvarpið að lögum, verða þeir skyldir að 

taka á móti hreppstjórninni, þó launin verði 

ekki ti! fjár metin.

■ Þ o r l á k u r  G u ð m u n d n o n : Stjórnarfrum- 

varpið hafði sárlitla rjettarbót; það var eiu- 

ungis að vísa hreppstjórum á sinn eig- 

inn vasa, en bin báttvirta efri deild hef- 

ur bætt frnmvarpið, þó hún hafi haldið 

þræði þess, en farið í breytingum sínum sero 

skemmst. Jeg verð að telja það lága hugs- 

un, að hafa á móti því, að þóknun þessi 

sje goldin úr landssjóði, því hreppstjórar eru 

í mörgu bans þjónar. Bændur mundu varla 

fúsir á að greiða breppstjórum úr sveitar-

sjóði, því enginn hreppur hirðir um, hvort 

hreppstjóri er nokkur eða enginn, þar sem 

hannstarfar minnst sem hreppstjóri í hrepps- 

búa eiginþarfir. Hinn háttvirti varaforseti talaði 

fyrstur á móti, og varð það niðurstaðan hjá 

honum, að 1. gr. væri ekki góð. Mig furðar 

á því, að hann, sem hefur baldið með öllum 

frumvörpum þeim, sem komið hafa hjer fyrir 

þingið um að bæta kjör presta, og sjálfur 

kom með frumvarp um laun prófasta, skuli 

vera móti frumvarpi þessu, sem hefur inni 

að halda talsverða rjettarbót. Margir hrepp- 

stjórar eyða meiri tíroa og leggja meira í 

sölurnar en prófastar til að gegna embætti 

sínu. Jeg vil ekki vera eins stórhuga og 

hinn háttvirti 1. þingmaður Skagfirðinga; jeg 

vil, að bændur gangi á undan með góðu eptir- 

dæmi og bafi ekki kröfur sínar of háar; 

bændur hafa svo opt, bæði jeg og aðrir, farið 

svo mörgum orðum um launahæð embættis- 

mannanna. pað er sennilegt, að bændur ekki 

geti unað því lengur, að þeir sjeu brúkaðir 

í þarfir hins opinbera og almenna fyrir ekki 

neitt, en þeim ber lika að stilla hóflega kröf- 

um sínum. Jeg vil ekki gjöra breytingar á 

frumvarpi þessu; hinn báttvirti forseti hefur 

satt að mæla, að ekki ber að lengja umræður 

uin of, og hinn háttvirti þingmaður Borg- 

firðinga hefur heppilega líkt þessari breyt- 

ingalöngun þingmanna við sótt. Gf farið 

er nú að gjöra við það breytingar, verður 

það að líkindum til þess að fella það, og þá 

eru bændur þó ver farnir, því að frumvarpið 

hefur, eins ogþað liggur fyrir, talsverða rjett- 

arbót, frá þvi sem ekkert er.

V a r a f o r s e t i : Jeg stend upp til þess 

að reka af mjer ámæli. Hinu háttvirti 1. 

þingmaður Árnesinga hefur skilið orð mín 

svo, sem jeg vilji ekki bæta kjör breppstjóra, 

en það var engan veginn meining mín; orð 

mín voru þau, að jeg áleit ekki heppilegt 

að bæta kjör þeirra á þann hátt, sem farið 

er fram á í 1. gr. Sú ákvörðun er ekki 

byggð á neinum eðlilegum grundvelli og 

verður þvi nær handahóf, enda ómögnlegt 

fyrir þingið að vita að svo stöddu, hve miklu 

hún nemur fyrir hvern eiustakan hreppstjóra
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en fyrir marga inun það neraa sára- litlu. ■ 

En skoðun mín er, að þeir eigi eins og aðrir j 

menn að fá borgun, fyllstu borgun fyrir öll 

sín störf, og jeg er að því Ieyti óánægður j 

með frumvarpið, að mjer þykir borgunin vera 

of lítil. parsera hinn háttvirti 1. þingmaður 

Árnesinga minntist á frumvarp mitt um 

laun prófasta, þá ber honum að gæta þess, 

að þar var eigi farið fram á að hækka laun 

þeirra, heldur að láta þá borga, sem borga 

eiga að rjettu lagi; það er að ljetta borgun 

til prófasta af kirkjunum, sem margar hverjar 

hafa ekkert að missa og óeðlilega eru iátnar 

borga próföstunum öll störf þeirra, en láta 

landssjóðinn greiða þóknun þá, sem þarf að 

greiða þeim; þvi meðan þjóðkirkjan er sam- 

einuð ríkinu, er bað vafalaus skylda l.mds- 

sjóðsins. Um hækkun á launum piófasta 

var alls eigi talað.

A m l i r i t u r  Ú l a f s s o n  : Mjer er mál þetta

ekki kappsmál, og jeg álít ekki hreppstjóra 

öfundsverða, þótt þeir fái 40 kr. úr lands- 

sjóði. En jeg vil biðja bina háttvirtu deild 

að gá að afleiðingunum, ef stjórnin skyldi 

sainþykkja frumvarpið. Hvað ætli prestar 

segi á næsta þingi, ef farið er að launa úr 

landssjóði ofan fyrir þá? Ef það er orðinn 

straumur timans, að hlaupa svona í lands- 

sjóðinn, ef tappinn er tekinn úr, ef lokið er 

tekið af, hver vill þá ábyrgjast, hvar straum- 

urinn hættir? Jeg er efablandinn um,hvort 

stjórnin getur samþykkt 1. gr., og ef hún 

skyldi stauda frumvarpinu fyrir samþykki, 

væri það hreppstjórum grikkur. Jeg get 

ekki betur sjeð, en að þeim sjeu veitt sæmi- 

leg starfalaun, þar sem þeir eiga að fá 50 a. 

fyrir hverja hálfa mílu vegar, og við hliðina 

á þessum 3 kr. á dag í fæðispeninga. Hvað 

hafa sýslunefndarmenn í fæðispeninga? hvað 

amtsráðsmenn? Ætli þeir komi ekki á eptir 

biðjandi? Yfir höfuð ber að gá að frum-

varpinu í sambandi við laun líkt settra 

manna. 6. gr. gefur hreppstjórunum rjett 

til að halda uppboð, sem ekki fara fram úr 

200 kr. Fyrir því þarf sýslumaður ekki að 

gjöra grein fyrir uppboðum þeim, sem ekki 

nema 200 kr. Jeg fyrir mitt leyti aðhyll- ■

j  ist frumvarp þetta, nema 1. gr. Mjer þykir 

, kynlegt, enda alveg óreglulegt, að gjalda 

hreppstjórum af landssjóði. £>að getur hver 

j skilið, eins og hann vill, en það er ekki af 

öfund, heldur af því, að mjer þykir ísjár- 

vert að koma þeim á landssjóð, af því 

jeg er hræddur um, að sýslunefndarmonn, 

amtsráðsmenn og sáttanefndarmenn o. s. 

frv. komi þá á eptir.

þegar hjer var komið umræðunum, 

skýrði forseti frá, að 9 þingínenn hefðu ósk- 

að, að umræðunum væri liælt, en þeir voru 

þessir:

Beuidikt Sveinsson,

Jón Ólafsson,

Jón Jónsson,

J>órarinn Böðvarsson, 

í>orkell Bjarnason,

Grímur Thomsen,

Ólafur Pálsson,

Holgeir Clausen, 

f>orvarður Kjerulf.

Var það saraþykkt, að umræðuuum skyldi 

hætta.

Ljet þá forseti ganga til alkvæða, og 

var samþykkt með 21 atkv., að málið skyldi 

ganga til 2. umræðu.

OjSNUR UMRÆÐA í NEDRl DEILD, 

á 29. fundi, 1. dag ágústmáuaðar.

B reytingar-  og v ið a u k a t i l lö g u r  

við fiumvarp til laga um borgun til hrepp- 

stjóra og annara, sem gjöra rjettarverk, eius 

og það var samþykkt við 3. umræðu íefri 

deild.

Frá þingmanni Dalamanna.

1. Við fyrstu málsgrein í 1. gr. Orðin: 

«sem býr — jarðamati* lalli burt; í 

staðinn komi: «sem tíundar 1 hudr. 

lausafjár eða meira».

2. Við enda sömu málsgreinar bætist: «en 

jafnframt skal hreppstjóri skyldur til 

að vera í hreppsnefnd og hafa oddvita- 

störf á hendi svo lengi sem hreppsbúar
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og breppsnefndarmenn kjósa hann til 

þeirra starfa.’

3. Við fyrri málsgrein 6. gr. Orðin: «þó 

því að eins — 200 kr.» falli burt; í 

staðinn komi: - faií upphæð uppboðs- 

ins eigi fram úr 200 kr.; nemi upp- 

boðsandvirðið meiru, falla uppboðslaun 

þau, sem fram yfir eru. til landssjdðs. 

Nú stendur uppboð lengur yfir en 1 

dag, og greiðir þá hlulaðeigandi sýslu- 

raaður breppstjóra 3 kr. í daglaun fyrir 

hvern hinna daganna, sem uppboðið 

stendur yfir*.

4. Síðari málsgrein 6. gr. falli burt, en 

í staðinn komi; «Af andvirði þess 

óskilapenings (uauta, sauðfjár eða 

hros^a), sem hreppstjóri hefur selt á 

lögmætu uppboðsþingi, og enginn finnst 

eigandi að, eptir að sölunni hefur verið 

löglfga Jýst, og ákveðinn gjaldgreiðalu- 

(io^tur er útrunninn, greiðist honum 

'/* uppboðsandvirðisins fyrir uppboð og 

skil fyrir andvirði hins selda*.

5. í enda 14. gr. eptir: »63.—75. gr.»

til enda, komi: «og sömuleiðis það í

5. og 10. gr. tilsk. unj sveitastjórn 4. 

maí 1872, sem 1. gr. laga þessara 

kemur í bága við, er úr gildi numið>.

Guðmundur Einartson: Með því jeg

hef komið fram með breytingartiJlögur við 

þetta mál, skal jeg í stuttu máli leyfa mjer 

að skýra fiá skoðun minni á málinu til 

þess jafnframt að stytta umræðurnar. 

Bieytingin við 1. málslið 1. gieinar ei 

komin fram til þess að gjöra jöfnuðinn 

meiri á launum breppstjóra í samanburði 

við störf þeirra, því eptir því sem frum- 

varpið fer fram á að gjaldið iari eptir jaið- 

arhundruðum, þá mundi það verða mjög 

rýrt í sjávai>veitunum, og hreppstjórar í 

þeini sveitum mundu því verða mjög svo 

undir, ef gjaldið væri bundið við 5 bundr- 

aða- jarðarábúð. Um viðbæti þessarar 

greinar vakti fyrir mjer sú viðurkenning, 

að oddvitar eiga að fá laun, og mundi það 

því valda þeim óánægju, ef hreppstjórar

skyldu fá laun en þeir engin. |>ess vegna 

vildi jeg sameina störf þeirra, eins og hjer 

er farið fram á, þó með þeim fyrirvara, að 

það væri að ósk hlutaðeiganda.

Fyrri málsliður 6. gr. virtist mjer ó- 

heppilega orðaður, þar sem hann s k y l d n r  

sýslumann x j á l f a n  til þess að halda upp- 

boðið. hvernigsem á stendur. Sýslumaður- 

inn getur orðið veikur og margt fieira 

fyrir komið, svo honum verður eigi unnt að 

halda ákveðið uppboð. |>etta er ekki efn- 

isbreyting, heldur orðabreyting, til batnaðar 

að mjer finnst. Jeg skal reyndar játa það, 

að þessi orðabreyting getur orðið einstaka 

sinnum að dálitlum halla fyrir landssjóðinn, 

en mikill verður hann varla.

Um síðari hluta 6. greinar er það að 

segja, að mig furðar stórlega á þvi, að efri 

deildin skuli haía sett úrelta og nú óhaf- 

andi ákvörðun úr aukatekjureglugjörðinni 

frá 10. sept. 1830 inn í frumvarpið, sem 

valdið hefur svo miklum og margföldum 

ágreiningi, og á hjer alls ekki lengur við. 

Tilgangur breytingaratkvæðisins er því sá, 

að laga þetta eptir því, sem nú. á við og 

hentast er. f>ar sem efri deildin hefur 

sett uppboðslaunin upp í '/# andvirðisins, 

þá er það ofhátt, og því hef jeg fært þau 

niður. Breytingin við 14. gr. er einungis 

til skýringar og breytir efninu að engu 

leyti.

Sje hin háttvirta deild þeirrar skoðun- 

ar, að frumvarpið nái ekki fram að ganga, 

ef þessar breytingar skyldu komast að, þá 

eru mjer þær ekki svo fastar í hendi, að 

jeg vilji halda þeim fram, ef þær verða til 

þess, að frumvarpið verði fellt.

L a n d s h i í f ð i n g i : Breytingaruppástunga

hins háttvirta þingmanns Dalamanna undir

1. tölulið mun sjálfsagt auka kostnað lands- 

sjóðsins, þó að jeg sem stendur ekki geti 

sagt, um hve mikla upphæð, þar sem jeg 

ekki hef haft tækifæri til að útvega mjer 

nákvæmar skýrslur um tölu búandi manna 

þeirra, sem tíunda oitt hundrað lausafjár 

eða meir, en jeg gizka á, að tala þeirra sje 

(>kki minna en 7—8000 í öllu landinu, en þá
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mun þessi breyting auka kostnað lanðs- j 

sjóðins um 1 — 2000 kr. iírlega.

2. töluliður í breytingum bans virðisl 

mjer að nokkrti leyli að grípa fram fyrir i 

kosningarrjett þann, er sveitartilskip. 4. maí; 

1872 heimilar bæði hreppsbúinn og hrepps- 

nefndarmönnum, en samþykki þingið 

samt sem áður þessa breytingu, mttn 

jeg fyrir mitt leyti ekki hafa neitt á móti 

henni.

þar sem 6. gr. frumvarpsins ákveður, 

hvernig skuli skilja orð auktekjuareglu- 

gjörðar 10. september 1830, 11. gr.. «lítil- 

fjörlegar auktionir■>, hefur tilgangurinn sjer 

í lagi verið sá, að landssjóðurinn skuli ekki 

missa neins af tekjum þeim, sem honum 

bera, þar sem aukatekjurnar samkvæmt 

lögum 14. desenber 1877 nú renna í lands- 

sjóð; aptur á móti hefur það ekki verið 

meiningin, að banna sýslmnönnum, þegar þeir 

hafa sjerstaklegt forfall, að gefa annaðhvort 

hreppstjóranum eða öðrum sínum full- 

mektugum urnboð til að halda uppboð. En 

af því breytingaruppástungan undir 3. tölulið 

virðist mjer að gefa næga tryggingu bæ«M 

fyrir landssjóðinn og einnig fyiir því, að sýslu- 

menn ekki að nattðsynjalausu feli öðrum að 

framkvæma þau embættisverk, er lögin leggja 

þeim á herðar, ætla jeg ekki að mæla móti 

þessari breytingaruprástungn.

E i r í k u r  K ú l d :  J>að er ein athugasemd, 

erjegvildi gjöra við3. gr., þar sem svo stend- 

ur: «J>urfi stefnuvottar o. s. frv. að ferð-

ast meir en 1 mílit á landi eða '/* mílu á 

sjó», þá finnst mjer megi skilja þessi orð

svo, sem þeir fái enga borgun, ef þeir

fara ekki fulla mílu. Aukatekjureglugjörð- 

in hefur sömtt ákvörðun, en «praxis» hefur 

þó ávallt verið sú, að þeir hafa fengið borg- 

un, þegar þeir hafa farið 1 mílu; jeg vil því 

helzt fella burt þessi orð: «meir en*. Að

öðru leyti hallast jeg að breytingaratkvæði

þingmanns Dalamanna við 2. málsgrein 1. 

gr.; því það að breppstjórar gjörðust odd- 

vitar, ef laun fengjust þeim til handa, var 

tekið fram í uppástungum frá funduhum í 

mínu kjördæmi; enda vita allir, að oddvitar

hafa eins mikil störf á hi-ndi og hreppstjór- 

ar, og hafa alls ekkert í staðinn. þar sein 

þó hreppstjórar hafa þó nokkur smáhlunn- 

indi í aukatekjunt þeirra. Jeg verð og að 

vera hinum sama þingmanni samdóma nm 

4< tölul. í breytingartillögum hans, viðvíkj- 

andi uppboði á óskilakindum, því sú grein 

í frumvarpinu er í því tilliti ófær.

l í e n i d i k t  S v e i n s s o n :  Jeg hefði margt.

og mikið ttm þetta mál að tala, ef tfmi væri 

til. fingdeildin mun viðurkenna, að það 

mál, sem hjer ræðir um, er sannarlega rjett- 

lætisverk, sem fyrir löngu hefði átt að vera 

gjört, því það er hreinn og beinn vansi fyr- 

ir stjórn og þjóð, hvernig faiið hefur verið 

með hreppstjórana hingað til. Árið 1845 

var málið þegar borið upp um laun hrepp- 

stjóra, og stóð ávallt við og við á dagskrá 

alþingis eptir það. Var ýmist vísað til 

fjárframlaga á ríkissjóðinn eða á almenn- 

ingsfje, eða þá á sveitarsjóðinn. Niðorstað- 

an var sú, að ekkert rak nje gekk, og 

hreppstjórar eru ólaunaðir enn í dag. par 

á móti bafa hreppstjórar verið að minni 

hyggju alveg ólöglega sviptir þeim Itlunn- 

indum og rjettinduoi, sem þeir voru einu 

sinni búnir að fá. J>að voru sem sje ekki 

alllítil hlunnindi, sem hreppstjórunum voru 

veitt með«Instruxinu« frá 24. nóvember 1809, 

þar sem þeir voru lattsir við öll gjöld bæði 

til konungs, til fátækra, til jafnaðarsjóðs o. 

s. frv., og yfir höfuð allar þær skyldur, er 

menn kalla persónulegar lögskyldur. En 

með konungsbrjefi, að mig ininnir 1819, var 

þetta rýit til muna, þar sem öll þessi 

hlunuindi voru afnumin, nema þeir þtirftu 

ekki að gjalda skatt, gjaftoll, Iögmannstoll, 

eða konungstíund, en skattalögin nýju tóku 

og þetta loksins alveg af þeim, svo nú hafa 

þeir alls ekkert fvrir starfa sinn, og er hann 

þó ekki all-lítill. Jeg veit menn telja það 

til, að hreppstjórar sjeu nú líka orðnir laus- 

ir við ærinn starfa, og aö verksvið þeirra sje 

svo mikið minnkað við sveitarstjórnarlögin 

nýju 4. maí 1872, en af þessu flýtur aðeins 

það, að það er nú landssjóður einn, sem án 

alls efa á að launa þeim, því það er auð-
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sætt hverjnnn ftárini, ðð þeir cingöngu 

standa f þjónustn Iand9stjdrnarinnar, og á 

hihn bóginn eru störf þeirra, sem lögreglu- 

og rjettarþjóna, irtargfalt fleiri en áður við 

vaxandi uittrgbreytni og þarfir þjóðfjelags 

vors. Sjilfsagt geta menn sagt, að sum 

verk þefirra eru þannig löguð, að þao eru 

fyrir sveitina, en þetta er alveg óverulegt 

atriði, eins og til að rnynda éndurrit af 

ímsnm skýrslam hanéa hreppsnefndunum; 

erabættaskýrslur hreppstjóranna ■ ern yfir 

hðfuð allar fyrir landsstjól'nina og landssjóð, 

setn nauðsynlegur grundvöllur tilað byggja 

á og innheimtá eptir tekjur hans. því er 

það mín aðalskoðuu, og hfin er án efa 

rjett, ttð þeir ættu að fá laun ðr landssjóði, 

og ekki annarstaðar að. |>etta er rjett 

skoðað engin byrði fyrir landið í beild sinni, 

það er að eins eðlilegnr gangur málsins. f>ví 

þótt hreppstjórar fái laun úr landssjóði, 

leggst gjald þetta eigi að siður á alþýðuna 

eða gjaldþegnana, eins og það værí úr sveit- 

arsjóði, og munurinn er einungis sá, að í 

staðinn fyrir, að hver sveit borgi sínum hrepp- 

stjóra eptir hinni þungbæru og hötuðu 

niðurjfifnun eptir efnum og ástandi, þá 

leggjast laun þeirra i  alla gjaldstofna fands- 

ins' úr hinum almenna landssjóði, og verða 

þannig bæði rjettlátari og ljettbærari. Jeg 

get ekki «jeð, hvers vegna þingið álítur óeðlilegt, 

að hreppstjórar fái laun úrþeim sjóði, sem allir 

gjaldendurgjalda til.í príncípinu erjegapturá 

móti framvarpinu að því leyti, sem hreppstjórar 

eigu að hafa laun af aukatekjum. fví allar 

aukatekjur eru óeðlilegar og ranglátar; þær eru 

leifar fráeinveldistímunum. Eigi að síður er jeg 

meðþessu frnm varpi, þvf beti a er að fi einh verja 

bót á ráðna, þótt eigi sje sem bezt, en eyða 

málinu. |»ví er mjer næst skapi að fallast 

á það, eins og það liggur fyrir, því ella mun 

það varla ná fram að ganga i  þessu þingi. 

(Margir: «rjett»)- Breytingartillögurnar eru 

reyndar sumar góðar, eu sutnar eru, jeg leyfi 

mjer að segja það, óhafandi. Hinum hitt- 

virta þingmanni Dalamanna kann að þykja 

það hart, en jeg ætla að reyna að leiða rök 

að því. Jeg skal taka til dæmis, þar sem

eptir 3. fölulið í hans breytingartillögum 

sýslumenn eiga að gjalda hreppsfjórum 3 

kr. í uppboðslaan, þegar þeir sjálfir eru 

hindraðir frá að halda uppboðið sökum em- 

bættisanna eða annara atvika. Hverju sæt- 

ir þetta? |>að er beinlínis að taka úr vasa 

sýslumannsins þrjár króntir af hans cigin 

launum. Nú þyki mjer þingmaðar Dala- 

manna ætla að fara að verða nærgöngull 

rjetti manna. |>að er auðvitað ekki hæfileg 

ákvörðun f frumvarpinu sjálfu, að skylda 

sýslumenn til að halda sjálfir öll uppboð, 

sem nema yfir 200 kr., en sú er bót í máli, 

að slík ákvörðun npphefor sjálfa sig sem 

ómöguleg, en breytingartillaga þingmanns 

Dalamanna, hún er óheyrilegt ranglæti, sem 

alstaðar og undir ölltim kringnmstæðum er 

ætlazt til að komist fram. |>ingmaður Dala- 

manna mtin sannfærast om þetta, þegar 

hann gætir betorað, og sjer, að þessi tillaga 

sæmir ekki jafnsanngjörnum og eins rjett- 

látum manni.semhann er og vill annars vera. 

Jeg skal svo ekki orðlengja um málið; jeg 

legg til, að það verði samþykkt, eins og það 

er, án breytinga í þetta sinn, sem bráða- 

byrgðar-fyrirkomulag þessa máls, og sting 

jeg jafnframt npp á, að ekki sje um það 

rætt meira, en vísað þegartil 3. umræðu.

G'uAmundur Einarsson: Jeg get ekki

fundið þá ósanngirni, sem hinn háttvirfi 2. 

þingmaður Norður-Múlasýslu talaði um, því 

mjer fionst það vera skylda sýslumanna, að 

fá menn upp á sinn reikning og kostnað 

til að framkvæma þau verk, sem þeir í 

rauninni eiga að gjöra sjálfir, en geta ekki 

einhverra hluta vegna gjört. Jeg vildi gjöra 

initt lil í þessu efni, en legg það að öðru 

leyti á vald þingdeildarinnar, livað hún 

gjörir { þá stefnu.

Var þá gengið til atkvæða, og fjell at- 

kvæðagreiðsla þannig:

1. Breytingartillaga Guðmundar Einarsson- 

ar við 1. gr. 1. málslið felld með 13 

atkvæðum gcgn 4.

2. Viðaukatillaga hins sama við sömu 

málsgrein felld með 12 atkvæðom gegn 4.
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3. 1. gr. frumvarpsins óbreytt samþykkt

með 16 atkvæðum.

4. 2. gr. frumvarpsins samþykkt með 21

atkvæði.

5. 3. gr. frumvarpsins samþykkt í einu 

hljóði.

6. 4. gr. frumvarpsins samþykkt í einu

hljóði.

7. 5. gr. frumvarpsins samþykkt í einu 
hljóði.

8. Breytingartillaga Guðmundar Einars- 

sonar við 6. gr. 1. málslið felld með

11 atkvæðum gegn 7.

9. Breytingartillaga sama við 2. máls- 

grein sömu greinar felld.

10. 6. gr. frumvarpsins, fvrri málsliður, 

samþykktnr óbreytíur með 19 atkvæðum.

11. 6. gr., 2. málsliður, samþykktur óbreytt- 

ur með 13 atkvæðum gegn 5.

12. 7. gr. frumvarpsins samþykkt með 18 

atkvæðum.

13. 8., 9., 10., 11.. 12. og 13. gr. frmn-

varpsins samþykktar liver um sig með

17 atkvæðum.

14. Breytingartillaga Guðmundar Einars- 

sonar við niðurlag 14. greinar felld.

15. 14. gr. frumvarpsins óbreytt samþykkt 

með 17 atkvæðum.

10. 15. gr. frumvarpsins óbreytt samþykkt 

með 17 atkvæðum.

17. Að frumvarpið gengi til 3. tiuiiæðu, 

samþykkt með 17 atkvæðum.

|>RIÐJA UMRÆÐA I NEÐRI DEILD, 

á 32. fundi, 3. dag ágústmánaðar.

Broyt ,  i n g a r t i U a g a  

víð frumvarp til laga um borgun til hrepp- 

stjóra og annara, sem gjöra rjettarverk, eins 

og það var samþykkl við 2. umræðu í neðri 

deild.

Við G. gr. Að seinni liðurinn falli burt.

Eiríkur Briem. þorlákur Guðmundsson.

Guðmundur Einarsson. Eirikur Kúld. 

porsteinn Thorsteinson. Lárus Blöudal.

E i r i k u r  f l r i e n i : Jeg er einn þeirra 6

þingmanna, sem hef skrifað undir breyting 

artillögu, sem fer fram á, að seinni máls 

grein 6. gr. þessa frumvarps falli burtu, og 

gjörði jeg þaðaf því, að mjer þótti ekki á- 

stæða til, að hreppstjórar hefðu aðra borgun 

af andvirði óskilafjár en uppboðslaunin, því 

að önnur fyrirhöfn við það er komin á 

hendur hreppsnefndarinnar, og ætti nokkr- 

um að greiðast '/» af nppboðsupphæðinni, 

væri sanngjarnara, að það gjald rynni til 

hreppsnefndarinnar, sem hefnr alla fyrir- 

höfnina nema uppboðið sjálft.

I’órður Magnúnon: Við 1. umræðu

þessa máls lagði jeg áheizlu á, að gjöra 

þyrfti breytingaruppástungu við þetta frum- 

varp, og ráðgjörði jeg að koma frain með 

það, ef jeg gæti fengið aðra í fylgi með 

mjer. En síðan hef jeg kynnt mjer hugsun 

ýmissa þingmanna í þessu efni, og hafa þeir 

álitið, að inálinu yrði eigi framgengt með 

verulegum breytingum; vil jeg því ekki 

halda breytingaratkvæðinii til streitu, þar 

eð mjer er mest um það hugað, að málið 

komist áfiam, enda þótt jeg af annari hálfu 

sje mjög ósamþykkur þeim mikla mun, sem 

verður á lannum breppstjóra í sjóplássum, 

og þeirra sem eru hreppstjórar í sveit.

(írimur Thotmen: Jeg skal að eius

gjöra stutta formlega athugasemd. Jeg er 

því ekki vanur, að sjá fullkomin lagafrum- 

vörp koma frá þingi, og minnist jeg í þvi 

efni orða meiks þingmanns, sem sagði, að 

þó ekki væri auOiO að ná þvi b e z t a ,  vildi 

hann þó gjöra sig ánægðan, ef hann gæti 

fengið það nœu b e z l a .  Hjer virðist spurs- 

málið vera: Er bót í þessu frumvarpi eins

og það er? Eða er ekki bót í því? fað er 

nú mín skoðun, að bót sje í að fá þessi lög, 

og því greiði jeg atkvæði mitt með frum- 

varpinu óbreyttu með þeim göllum, sem á 

því eru; því að galla hefur það talsverða. 

Tíminn er orðinn svo naumur, að þeir sem 

j vilja koma málinu áfram, verða að varast,

I að gjöra nokkuð í því, sem getur tafið fyrir 

því, og þeir þingmenn, sem eruá nn'nu máli 

nin það, að lireppstjórar eigi að fá einhverja 

þóknun fyrir sín margbreyttu störf, ættu að
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gjöra hið sama og jeg, þó að þeir einnig 

finni galla á frumvarpinu, Jeg er og viss 

um, að margir aðrir en jeg cru þeirrar skoð- 

unar, að þessir menn, sem eru teknir frá 

vinnu sinni, frá orfinu eða frá því að stunda 

sjó, eigi að fá fyrirhöfn sína endurgoldua. 

Hinir, sem ekki finna neina nauðsyn til 

þess, geta gjört breytingar við frumvarpið í 

þeirri von og vissu, að það minnsla kosti 

geti orðið til þess að eyðileggja málið á 

þessu þingi.
1 ‘ o r l n k u r  G u d m v n d s s o n :  f’egar niaður

lítur á seinni part 6. gr. frumvarpsins, finnst 

mjer spursmál, hvort só ákvörðun er til 

bóta fyrir hfeppstjóra; mjer finnst mikið 

spursmál, hvort ekki er beinlínis gengið of 

nærri rjetti þeirra með þessu. Jeg ímynda 

mjer, að hreppstjórar þakki fyrir, að eiga 

að fóðra óskilafje fram yfir nýár, enda 

eru það hreppsnefndirnar, eptir nú gildandi 

reglum, sem hðfa alla umsjón með óskilafje. 

[>að er einungis hreppstjórans hlutverk, að 

halda uppboð á óskilum, sjálfsagt uppá þann 

máta að þeir fái eins Og að undanförnu 

venjuleg uppboðslaun. Jeg er viss um, að 

þó þessi breyting verði gjörð hjer við frum- 

varpið, gengur það eigi að síður fram í efri 

deild, því hún mun sjá, að þessi breyting 

er eðlileg.
A r n l j ó t u r  Ö l a f s s o n : Jeg heyri það, að

deildin er mjög áfjáð í, að koma þessum 

lögutn fram, eins og þau eru, svo jeg býst 

við, að það sje til lítils fyrir mig að reyna 

að gjðra nokkia breytingu við þau. J>að 

er stundmn svo, að þegar menn hafa tekið 

eitthvað i sig, halda þeir því fram i þrábeit, 

án þess að líta til hægri eða vinstri, og 

þannig heyrist mjer menn gjöra með 1. gr. 

írumvarpsins. Nú er það aðgætandi, að 

hreppstjórar hafa eugin laun baft, þegar 

þeir höfðu fátækrastörfin á hendi, þegar hver 

sá, cr slík mál hafði að kæra, kom heim til 

þeirra, og þeir urðu iið veita mönnum mót- 

töku eins og samboðið er íslenzkri gest- 

risni. En nú síðan öllu þessa starfi, göng- 

um, Vegaumsjón og mörgu öðru er af þeim 

ljett, nú, segi jeg, á að fara að launa þeim

úr landssjóði. Mjer dettur ekki annað í 

hug, en að hreppstjórar eigi að 'fá borgun 

fyrir starfa sinn; en í þessu frumvarpi, eins 

og öllum vorum launalöguin frá þeim efsta 

embættismanni til hius neðsta, kemur sá

ójöfnuður fram, sem jeg mcð engu móti get

fellt mig við. peir. sem hafa á hendi störf 

binna almennu sveitarmálefna. eiga ekkert 

að hafa fyrir sína miklu og margbreyttu

fyriihöfu og fjátábyrgð; en hreppstjórarnir 

eiga að hafa laun úr laudssjóði, og fyrir

hvað eiga þeir að hafa þessi laun? Fyrir 

það eingöugu að skrifa nokkrar skýrslur. 

J>iiö oi ekki ólíklegt, að ástæðan til þess, að 

þeir eigi að fá laun fyrir skýrsluritun, sje 

sn, að skýrslurnar eiga á eptir að ganga til 

sýsluniauns Yið getum verið vissir um, að 

fari þessu svona fram, veiður ekki langt að 

bíða þess, að raddir heyrist annarstaðar frá, 

frá lögregluþjónum í Reykjavík, frá gjald- 

kerum sveitarnefnda o. s. frv. Jeg verð því 

enn að ma la með því, að 1. gr. frumvarps- 

ins falli burtu, með þvi að landssjóði sje 

hlíft við að borga þessar 8000 kr., einkan- 

lega vegna eptirkastanna. Enda er i frum- 

varpinu að öðru leyti fullkomlega sjeð fyrir 

hreppstjóiunum. Jeg bendi sjerstaklega á

4. gr. frumvarpsins. Seinni málsgreinina 

vil jeg og fella niður, og sje jeg ekkert því 

til fyiirstöðu, að hin heiðraða efri deild sam- 

þykki frumvarpið þannig breytt, og þá er 

málinu borgið.

G r i m u r  T h o m s e n  : |>að er ekki ólíklegt, 

að tillögur hins heiðraða 1. þingmanns Ey- 

firðinga um 1. gr. frumvarpsins sjeu sjer- 

staklega af því sprottnar, að hann er íjár- 

laganefndarmaður, og líklega framsögumaður; 

og þykist jeg vita, að hann, eins og hann , 

sagði, sje á því, að hreppstjórar eigi að fá 

endurgjald vinnu sinnar, en jeg bendi hon- 

um aptur á það, semjeg hefáður tekið fram, 

að eigi að launa þeim úr hreppssjóði, verður 

það til að rýra álit þeirra í hreppnum, og 

er því miður heppilegt.

B e n i d i k t  S v e i n s s o n :  Jeg verð að segja

það, að mjer líkar frumvarp þetta að mörgu 

leyti að vísu mjög illa; það kátlega er að mig
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og binn heiðraða 1. þingtnann Eyörðinga 

grninir á um það, að jeg er alveg samþykkur 

því, sem hann hefur á raóti og vill fella burt 

úr frumvarpinu, og það er einmitt ákvörðun- 

in í 1. gr. frumvarpsins um það, að hrepp- 

stjórar skuli fá laun úr landssjóði, því þaðan 

og hvergi annarstaðar eiga þeir að fá laun 

sin að rjettu lagi. Núna í þessu augnabliki 

varð fyrir mjer bænarskrá til konungs, sem 

hinn heiðraði þingmaður hefur sjálfur samið 

og skiilaö undir, og þessi bænarskrá fer 

einmitt fram á, að biðja um laun handa 

brpppstjórum á íslandi, úr rikissjóði, sem er 

einmilt það sama sem nú úr landssjóði. 

Bænarskráin er skrifuð 14. ágúst 1863, og 

það, sem þá var rjett í þessu efni, verður 

að vera rjett enn. Jeg játa það fúslega, að 

það er órjettlátt, að fátækrastjórar skuli ekki 

fá nein laun fyrir starfa sinn, en þar af má 

ekki draga svolátandi ályktun: Af þvi að 

fátækrastjórum er gjört rangt til, leiðir nauð- 

synlega, að hreppstjórum skal einnig gjört 

rangt til. £>ar að auki ber þess að gæta, 

að hreppsstjórinn vinnur fyrir h t n d n j ó ð ,  en 

hreppsnefndin vinnur fyrir breppinn, og á því 

að hafa laun sín úr sveitarsjóði. Eigi að 

síður iellst jeg á frumvarpið, eins og það er, 

og er alveg á sama máli og þingmaður 

Borgiirðinga um það, að breytingartillögurn- 

ar eyði málinu alveg á þessu þingi; einkan- 

lega leyfi jeg mjer að benda hinni heiðruðu 

deild á, að breytingartillaga 2. þingmanus 

Húovetninga er mjög skaðleg fyrir málið, 

sem er þó betur koinið til b r á ð a b y t g ð a ,  en 

ástand það sem sem nú er. Seinna getur 

það tekið algjörlegum bótum.

J ó n  Ó l a f t s o n :  Mig hendir bjer það,

seui mig annars hendir sjaldan, að verða að 

veraámótsettri skoðun við báða mínaheiðruðu 

sessunauta, 2. þingmann Norður-Múlasýslu 

og 1. þingmann Skagfirðinga, og skal jeg 

bráðum víkja að því. En fyrst vil jeg svara 

hinum heiðraða þingmanni Borgfirðinga, 

sem ætlaði, að hinn heiðraðí 1. þingmaður 

Eyfirðinga hlyti að vera móti öllum gjöld- 

um úr lands8jóði, af þvi að bann væri 

framsögumaður í fjárlaganefndinni; jeg er

í nú líka í fjárlaganefndinni, og get því etnnig 

| tekið þetta til mín. Jeg þykist nú alveg 

! viss um, að 1. þingmaður Eytirðinga rnuni 

ekki vera móti þarflegri greiðslu úr lands- 

sjóði nf þvit að bann er framsögumaður 

fjárlaganefndarinnar. Jeg er viss um, að 

hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga, sem 

á fyrri þingum heíur setið í fjárlaganefnd, 

hafi vaila fylgt þessari reglu þ á ; hann er 

vafalaust of samvizkusamur til þess. Hinn 

heiðraði 2. þingmaður Norður-Múlasýslu 

sagði, að hreppstjórum skyldi borgað úr 

landssjóði, af því að þeir ynnu fyrir landið 

a llt; því er þeim þá ekki að öllu leyti borg- 

að úr landssjóði? Frumvarpið gjörír þó 

ráð fyrir, að hreppsbúar skuli borga þeim 

nokkuð (sjá 1. gr. frumvarpsins): hver 

búandi maður skal borga 1 kr. Og þó 

krónan gangi í hendur sýslumanns, og kall- 

að sje, að hún komi til hreppstjóra úr lands- 

sjóði, þá sjer hver maður, að það er ekki 

nema forms-sök, því gjaldið er 1 kr. frá 

hverjum hreppsbónda. |>að er og sann- 

gjarnt, þvi að þeir vinna eins mikið fyrir 

hreppinn. f>eir, sem mest hafa störfin, 

ættu og að hafa mesta borgunina. Satn- 

kvæmt hreppstjórareglugjörðinni hafahrepp- 

stjórar nú barðla Jítinn starfa á hendi í 

samanburði við það, sem þeir höfðu. 1863, 

þegar 1. þingmaður Eyfirðinga skrifaði nndir 

bænarskrá um laun handa þeim; svo nú er 

allt öðru máli að gegna. Jeg vil hvorki 

launa oddvitqm nje hreppstjórum úr lands- 

sjóði. |>að væri ekki nema sjálfu sjer 

samkvæmt, þó þeim væru þá eit\nig veitt 

eptirlaun, því allir, sem laun hafa úr lands- 

sjóði, fá og þaðao eptirlaun; en þá væri 

fyrst komið lagið á, ef annarhvor bóndi á 

landinu hefði eptirlaun; en sú yrði þó 

nauðsynleg afleiðingin. Hefði von nokkur verið 

til þess, að breytingaratkvæði hefði getað 

drepið málið, skyldi jeg með ánægju hafa 

komið með nokkur til að stytta því stundir; 

því að nái það fram að ganga, kemur múg- 

ur og margmenni með launabænir til lands- 

sjóðsins og endirinn verður, að annarhvor
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bóndí i landinu verður á eptirlaunum úr 

sjálfs síns vasa, landssjóðnum!

■Kiríhur k'úld: Jeg er einn af þeim

iBðnnum, sem er hlynntur þessu máli, en 

jeg get ekki aðliyHz.t skoðanir þeirra manna, 

sem segja, að störf þeirra sjeu svo lítil, að 

ékki sje ástæða til að að launa hreppstjór- 

um. f>að er mikið satt, áður höfðu þeir 

meiri störf, og nú er Ijett á þeim fátækra- 

málum, en þá höfðu þeir líka óbeinlínis 

laun, að þvi leyti sem þeir voru lausir undan 

ýmsum sköttum, en nú er búið að svipta 

þá þessu litla, sem þeir höföu. |>að getur 

tínda verið hættulegt að vera svoua nánasar- 

legur við hreppstjórana, ef vjer gætum að, 

hversu miklum tima og peningum þetta 

mál hefur eytt á þingum og getur enn þá 

framvegis eytt, ef nú verður ekki bót á 

ráðin. Hjer er og önnur bætta. f>að hlýt- 

ur að vera eðlileg afleiðing af því, að hrepp- 

stjóri er launalaus, að hver vill fieygja 

þeim starfa frá sjer hið fyrsta hann getur, 

því að enginn mun vilja hafa á bendi eins 

mörg og fyrirhafnarmikil störf fyrir aldeilis 

ekki neitt. f>etta gelur svo gengið koll af 

kolli, að menn lleygi því frá sjer, og farið 

svo á endanum, að enginn fáist, sém fær er 

um, þvi að ekki er það vist, að í öllum 

hreppuui sje nóg völ á þeim mönnum, sem 

færir eru um þann starfa. Hreppstjórnar- 

tíminn er 3 ár, og þá er hreppstjórinn orð- 

inn æfðui i störfum síuum, og ef hann svo 

fleygir þvi frá sjer, tekur annar við óvanur 

og vankubnandi i þeim sökum, og þess 

vegnaer mesta þörf á að launa, til þess að 

gétá baft góða hreppstjóra. Jeg get heldur 

ekki verið þeim mðnnum samdóma, sem 

segja, að breytingar á frumvarpi þessu hljóti 

að verða tilað fella það. f>essi breytingar- 

tillaga, sem hjer er kouiin, er alveg nauð- 

synleg. pað er hlægilegt að sctja þau lög, 

sem aldrei koma til framkvæmda. |>að var 

óheppilegt, að breytingartillaga hins hátt- 

virta þingmanns Dalamanna var felld við 

síðustu umræðu, því að hún fór fram á, að 

hreppstjórarnir yrðu oddvitar breppsnefndar- 

innar, og þá hefði hinn háttvirti 2. þing- j

maður Suður-Múlasýslu fellt -sig betur við 

frumvarpið.

Jeg greiði atkvæði mitt með frumvarpi 

þessu, hvort sem það verður með breytingu 

þessari eða ekki, til þess að sýna það, að

það er sannarlega ranglátt, að bæta ekki úr

ósanngirui þeirri, sem nú tíðkast við hrepp- 

stjórana.

H a l l d ó r  F r i ð r i k s s o n : Jeg er sann-

færður um, að ef frumvarp þetta verður að 

lögum, dregur það mikinn dilk á eptir sjer. 

f>ingmenn geta verið sannfærðir um það, 

að það biður ekki Iengur en til næsta þings, 

að bæuir koma frá fleirum um laun, sem 

þykjast eiga eins mikinn rjett á því og 

hreppstjórarnir. Annað atriðið er það, að 

hjer er farið fram á bæði að launa þeirn úr 

landssjóði og borga þeim vel hvert viðvik, 

sem þeir gjðra. Mjer finnst það alveg nóg, 

að greiða þeim góða borgun fyrir hvert 

verk, án þess þar á ofan að fara að launa 

þeim úr landssjóði. En það er þó eitt, sem 

ef til vill hvetti mig til að greiða atkvæði 

mitt með frumvarpi þessu, sem jeg þó

gjöri ekki, og það er það, að ef þelta yrði

að lögum, þá mundi hin heiðraða deild 

taka aptur þá ákvörðun sína um að greiða 

eigi lögregluþjónunum í Iieykjavík laun af 

landssjóðnum. f>ví að jeg get ekki búizt 

við, að hin heiðraða deild vilji beita þeirri 

ósamkvæmni, og jafnvel þvi ranglæti, að 

launa eigi þeim Iögregluþjónum á sama 

hátt og öðrum lögregluþjónum lands- 

ins.
Por/ákur Guðmundsson: Jeg vildi óska>

að þeir menn, sem eru Svona mikið á móti 

launutn handa hreppstjórum, vildu sameina 

sig um, að af taka með lagaboði embættis- 

starfa hreppstjóranna, því á þann hátt væru 

þeir bezt eða rjettast launaðir; á hinn bóg- 

inn, ef það gæti átt sjer stað, aðembættismenn 

landsins, hverjir sem væru, ynuu fyrir lítið eða 

ekkert, þá skyldi jeg greiða atkvæði á móti 

frumvarpinu; en þetta mun nú ekki þykja 

hentugt, enda þó hitt þyki hentugt, að láta 

hreppstjórana vinna fyrir ekki neitt.

J ó n  Ó l a f s s o n :  Jeg vil leyfa mjer að
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leiðrjetta eitt í biuni snjöllu og skarpvitru 

ræðu bins báttvirta þingmanns Barðstreod- 

inga; það voru fleiri en fátækramál, sem 

Ijett hefur verið á hreppstjórunum. Jeg cr 

samdóma hinum háttvirta þingmanni Keyk- 

víkinga um það, að margir muni koma á 

eptir og biðja um laun, og hreppstjórar 

munu sjálfir koma á næstu þingum og biðja 

um meira, meira. Hvernig fór með prestana? 

Var ekki talað um 1879, að þeir mundu verða 

rólegir, eptir að lögin um skipun presta- 

kalla voru komin? En nú á þingi hafa fram 

komið að minnsta kosti ein 13 frumvörp, 

er fara fram á að bæta kjör þeirra, og hljóða 

öll upp á þetta sama: meira, meira. f>aö 

mun sannast hjer sem optar, að þar sem 

kisa smeygir inn höfðinu, þar kemur hún 

öllum skrokknum. pað stendur á sama, 

hvaðan launin koma, úr hvaða sjoði, því að 

þau koma þó ætíð úr vösum gjaldanda.

B e n i d i k t  S v e i n n s o n  : Jeg er alveg hissa

á liinum háttvirta sessunaut mínum, hvern- 

ig honum fórust orð. Jeg tek t. d. 1. máls- 

grein 2. gr. Hvernig tekur sig út kenn-

ing hans um, að hrcppstjórar skuii engin 

laun hafa, gagnvart öllum hinum f ö g r u  f r e h -  

i i k e n n i n g u m  h a n s ?  Eptir því seui frelsið 

vex, vex þörfiu á störfum. En hvernig vill 

hann á frjálsu landi skylda menn til starfa 

launalaust ? Slíkar kenningar geta verið

góðar og gildar f Bússlandi, en bjer eiga 

þær ekki við. Ef þessi óttalegi beiður á að 

vera nóg laun, þá samsvarar sjálfsagt meiri 

heiður æðri embæltisstöðu, og ætti því einn- 

ig þar því heldur að geta komid í staðinn 

fyrir embættislaun, og því kemur allt svo 

fram sú setning, að því hærri sem staðan er, 

þvi síður skal launa embættismanninum. 

Lagleg er setningin ! En jug get nú sagt 

þingmanninuw, að skynsamir menn efast 

mjög um það, að menn verði skyldaðir til 

að vera hreppstjórar launalaust. f>að vakir 

sú skynsamlega skoðun hjá þjóðinni, að það 

eru hrein ólög, að skylda menn til að vinna 

launalaust. Enn fremur sagði hinn heiðr- 

aði sessunautur minn, að einu gilti, úr hvaða 

sjóði launin kæmu. f>etta er líka spáný

j setning! Eptir þeirri reglu gæti hrepps- 

nefnd beðið umaukaútsvar af landssjóði, og 

landssjóðurinn aptur sínar tekjur úr sveitar- 

j sjóði! Já, nú fer jeg ekki að skilja þing- 

manninn. Jeg er hræddur um, að þingmað- 

urinn tali bjer ekki með sömu skarpskyggni 

og aðgætni, sem hann talar í öðrum þing- 

málum.

L á r u s  B l ö n d a l : Jeg skal lýsa yfir þvi, 

að eptir minni skoðun er grundvöllur frum- 

varpsins rjettur, að lanna hreppstjórum úr 

landssjóði, því að þeir eru eingöngu eða miklu 

fremur þjónar landstjórnarinuar, en þjónar 

hlutaðeigandi sveitarQelaga. f>að er hlægi- 

legt, að hafa það fyrir áŝ tæðu móti frum- 

varpi þessu, að það mundi, ef það næði laga- 

gildi, draga þann dilk eptir sjer, að sveitar- 

nefndir eða hreppsnefndir kæmu á eptir og 

heimtuðu laun úr landssjóði. Því það er 

auðsætt, að ef hreppsnefndum yrðu ákveðin 

laun, þá ættu þau eðlilcga að greiðast úr 

hlutaðeigandi sveitarsjóðum, en alls eigi úr 

landssjóði. Borgun sú fyrir aukaverk, sem 

hreppstjórar fá samkvæmt frumvarpinu, er 

ekki nema lítilQörleg þóknun fyrir verkfall 

þaðkostnaðog fyrirhöfn, sem aukaverkið hefur 

í för með sjer fyrir þá. f>að þekkja allir, að 

ef vjer þurfum að taka daglaunamann, t. a. 

m. til moldarverka eða annars, þá er þeim 

goldið 2 til 3kr. á dag, auk fæðis. f>ess 

vegna verða menn vel að gá að því, að þessi 

borgun fyrir aukaverk hreppstjóra er í raun 

rjettri engin l a u n  heldur e n d u r g i a l d  fyrir 

v e r k f a l l  og k o s t n a ð ,  sem aukaverkið hlýtur 

að baka þeim. f>að er satt, að nú hefur ver- 

ið ljett ýmsum störfum af hreppstjórunum, 

svo sem fátækramálum, Qallskilum og 

íieira. En á hinn bóginn ber að gæta þess, 

að nú gjalda þeir öll opinber gjöld, svo sem 

ábúðarskatt, tekjuskatt o. s. frv., sem þeir 

áður voru lausii við, eins og þeir nú mega 

gjöra fjallskil. Jeg ó»ka og vona, að bin 

báttvirta deild láti þetta mál fá framgang, 

enda væri það hálfgjörð minnkun, ef svo yrði 

ekki, þar sem það befur verið svo opt eg 

svo lengi á prjónunum hjer á þinginn. Jeg 

er ekki bræddur við þá grýlu, sem hinn
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háttrírti þingrr.aður Reykvfkinga kom fram 
m«ð, að Iðgregluþjónarnir í Roykjavík vildn 
líka htifa laun úr landssjóði, því bæði oru 
grýlur þessar ekki margar, og svo mundi jeg 
á ê nuxD tíma gr«iða atkvæði mitt með því, 
a&iþejc* yröl launað eptir sömu reglum, sem 
öfcup) lögregluþjónum landslns.

- Arnfi<‘lur Ólafston: Ginroitt af þvíjeg
vil, a$ . hreppstjórar eins og allir aðrir 
menn fái tilhjýðjleg laun fyrir störf, er jeg 
að nokkru leyti með frumvarpjnu, en á þvi 
er sá galli, sem jeg er hræddur um að 
strjði á móti öllum launareglum í hverju 
landi, sem er. Að hreppstjórar sjeu þjónar 
landssjóðsins, eins og hinn háttvirti l.þing- 
maður Húnvetuinga sagði, og eigi því að fá 
laun úr hcnum, er ekki á rökum byggt. 
|>eir eru lögregluþjónar en eigi landssjóðs- 
þjónar; eru þá allir, eða rjettara sagt, er 
nokkuf eHin Iðgreglaþjónn iaunaður úr rík- 
jisjúðj i öðrum Iðndum? Hið síðara ætla 
jeg að &je auðsætt. Hví ættu þá broppstjór- 
â  að fá laun úr landssjóði sem lögreglu- 
þj-ónar. f>ólt jeg 1863 skrifaði undir bæn- 
arskrána til stjórnarinnar, þá er það eigi 
hvöt, heldur miklu fremur aðvörun fyrir mig 
að gjöra slikt nú, því þá var sá endir á, 
að stjórnin gat ekki fallizt á hana fyrir þá 
sök, að slíkt væri móti þeirri alkunnu reglu, 
að lögregluþjónar væru launaðir úr ríkissjóði. 
Skilyrðið fyrir því, að menn geti fengið laun 
úr ríkissjóði, er það, að menn hafí tekið 
lögskipað próf, eða sýnt, að þeir sjeu færir 
um að takast þann starfa á hendur, er þeim 
er ætlaður, en hreppstjórarnir taka ekkerf 
próf, og því er rangt að setja þá á launa- 
bekk úr landssjóði. Hvað snertir það, sen 
hinn 1. þingmaður Húnvetninga sagði, að 
breppstjórar væru lausir við Qallskil, þá er 
það ekki rjett. Mín meining er sú, að 
hvorki oddfiti sveitanefnda, gjaldkeri, hrepp- 
stjóri nje hreppsnefndir eigi að fá laun úr 
landssjóði, vegna þess að þeir ekkert próf 
hafa tekið, og starfi þeirra er annaðhvort 
sveitaityál eða lögregluþjónusta. Jeg neyðist 
þvi til að greiða atkvæði á móti frumvarp- 
imu

l . á r w  B l i m d u h .  Út af ræðu bins hátt- 
virta 1. þingmanns Eyfirðinga skal jeg 
benda honum á, að í fjárlögum Dana eru 
árlega ætlaðar margar þúsundir sem «Til- 
skud til Politiet-. f>að er því ekki rjett, að 
lögreglustjórninni, politiinu, sjeu ekki goldin 
laun úr ríkissjóði. (Arnliótur ólaftson: 

pólitiþjónum er ekki goldið úr ríkissjóði). 
Hvað gangnaskilum hreppstjóra við vikur, 
þá sagði jeg, að þeir hefðu verið lausir við 
þau áður, en að þeir væru það ekki nú. 
Hinn báttvirti 1. þingmaður Eyfirðinga vill 
láta hreppstjóra taka próf, til þess þeir geti 
haft aðgang til launa úr landssjóði: jeg skal 
vera manna fúsastur til að styðja að því, ef 
hann vill koma því á, að á Möðruvallaskól- 
anum, sem jeg veit að þingmaðurinn vill að 
sje sem víðáttumestur, og að bann fái sem 
mestan vöxt og viðgang, verði kennd ein- 
hver hreppstjórnarspeki. Annars er það 
merkilegt, að það er eins og menn sjeu að 
leita lúsa, til að vita hvað hreppstjórar hafi 
að gjöra, rjett eins og enginn þekkti hrepp- 
stjórareglugjörðina nýju.

V n r a f o r s e t i :  Jeg Iýsti því yfir við fyrstu 
umræðu þessa máls, að jeg væri á móti 1. 
gr., en vildi þar á móti, að hreppstjórar 
fengju ákveðna borgun fyrir bvert starf, er 
þeir leysa af hendi, og hana sem rífiegasta, 
og svo, að þeir væru fullsæmdir af. Sam- 
kvæmt frumvarpinu koma laun breppstjór- 
anna mjög misjafnt niður, svo misjafnt, að 
í sumum hreppum mundu laun sumra hrepp- 
stjóra eigi nema meiru en 7 kr. f>að er til 
bóta að ákveða, eins og gjört er í frumvarp- 
iou, sömu laun fyrir opinber mál og einka- 
mál, eins og frumvarpið að mörgu leyti er 
til bóta, og því mæli jeg með þvi, að frum- 
varpið verði samþykkt óbreytt einkum vegDa 
þess, að nái það ekki samþykki hjer í deiid- 
inni, eins og það er, má óttast að frumvarpið 
falli, og hreppstjórar megi búa við hin sömu 
kjör, sem þeir hafa haft. En það er ljóst 
og viðurkennt af öllum, að á þá er lögð 
þung byrði án endurgjalds. Hinn heiðraði
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2. þingmaður Suðnr-Múlasýslu bar kvfðboga 
fyrir þvf, að fleiri kæmu þegar á næsta þingi 
og heimtuðu laun, eins og bann kvað farið 
hafa með prestana, en jeg vil í því efni benda 
hinum heiðraða þingmanni á, að það, sem 
þingið hefur bætt við laun presta í ár, er 
að eins til þess að fullnægja því, sem á er 
kveðið í seinustu launalögum presta.

|>ví næst var gengið til atkvæða, og
var:

Breytingartillaga frá 6 þingmönnum sam- 
þykkt með 12 atkvæðum móti 2.

Frumvarpið í heild sinni með áorðinni 
breytingu samþykkt œeð 15 atkvæðum móti
5.

Kvaðst forseti mundu senda það forseta 
efri deildarinnar, til þess að leggja það að i 
nýju fyrir deildina.

EIN DMRÆÐA í EFRI DEILD,
á 30. fundi, 8. dag ágústinánaðar.
Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í neðri deild, sjá I, 362— 365.
Nefndarálit l, 407.

F r a m s ö g u m n / l u r  ( S i g h t ' n t u r  Á r n n s o n ) : 

Jeg álít, að eigi sje þörf á að fara mörgum 
orðum um þetta mál að sinni, mcð því að 
neðri deild alþingis hefur falli/t á frumvarp- 
ið að öllu leyti, að undanteknu því, að hún 
hefur fellt burtu seinni lið 6. greinar fruiri- 
varpsins, þar sem til var greint um upp?- 
boðilaun til hreppstjdranna af óskilafjenaði. 

I Nefndinni þótti ekki ástæða til að háfa á 
| móti þessari breytingu, sem heldur ekki er 
j stórvægileg, því að hreppstjórarnir hafa þó 
| sjöttung þess uppboðs. tíins og verið hefur, 
og landssjóður einn sjöltung, og ræður 
nefndin því hinni heiðruðu deild lil þess, að 
fallast á frumvarpið óbreytt, eins og það 
nú er.

Síðan var frumvarpið borið undir at- 
kvæði deildarinnar, og var það samþykkt 
með 9 atkvæðum.

Forseti kvað málið mundu verða af* 
greitt til landshöfðingjn sem lög frá al- 
þingi.

VIII.

Frumvarp til laga um, að stjórninni j  liggur fyrir, ér til 1. umræðu og raiðar til 
veitist heimild til að selja nokkrar þjóð-í þess, að stjórninni veitist heimild til aö 
jarðir, frá stjórninni, er prentað í fyrri parti í selja 4 þjóðjarðir í Kirkjubæjar- og |>ykkva- 
alþingistíðindanna, bls. 607—608. i bæjarklausturs umboði; frumvarpið er búið

i til samkvæmt ályktun alþingis, sem sam- 
j þykkt var í hitt eð fyrra. Jeg skal geta 

FYRSTA DMRÆÐA í EFRI DEILD, i þess, að cptir það, er frumvarpið var prent- 
á 4. fundi, 7. dag júlímán. j  að, hafa komið til mín álíka bænarskrár frá

L a n d s h ö f ð i n g i :  Frumvarp það, sem hjer 22 leiðuliðum, nefnilega frá 5 leiguliðum í
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SkagaQarðarsýslu, 12 leigidiðum í Húna- 
vatnsþingi. 1 leiguliða I Eyjafjarðarsýslu, 1 
leiguliða í þingeyjarsýslu og 3 leignliðum f 
Suður-Múlasýsla, og fara ðll þessi bónarbrjef 
frano d, að leiguiiðarnir fái keyptar þjóð- 
jarðir þær, er þeir búa. á; þar að auki hefar 
tH mia komið bónarbrjef fiá Stefáni sýsla- 
manni Bjarnarsyni om kaup á spítalajörðinni 
Kaldaðarnesi i Árnessýslu, og fylgja því 
skýralar frá leignliða þeim, sem á jörðinni 
býr; en öll þessi bónarbrjef komn avo seint 
til mín, að eigi vkr hægt að taká tillit til 
þeirra í frumvarpinu. Jeg leyfi mjer því að 
aflienda hinnm heiðraða forseta deildaiinn- 
ar öll þessi bónarbrjef og þar til heyrandi 
skýrslur, og skora á hann, að hann aíhendi 
þau nefnd þeirri, sem jeg efast ekki um 
að deildin muni kjósa til þess að takaþetta 
mál til yfirvegnnar. Jegskal geta þess, að 
suk þesaara 4 jarða, sem getur um f frum- 
varpinu, eru þjóðjarðir þær, sem bónarbrjef 
hafa konúð nm: Kaldaðarnes f Árnesssýslu; 
þær 5 þjóðjarðir i Skagafjarðarsýslu eru: 
Hjaltastaðir, Páfastaðir, Hafsteinsstaðir, 
Litlagröf eg Heiði, sem allar eru klaustur- 
jarðir frá Reynistaðarklaustri; þær 12þjóð- 
jarðir f Húnavatnssýslu eru: Gröf, Hrísakot, 
Miðhóp, Sreinsstaðir, Kornsá, Brúsastaðir, 
Kringla, Orrastaðir, Grund, Hagi, Umsvalir 
og Miðhús, sem allar heyra undir f>ingeyra 
klausturs-umboð; enn fremur Arnarnes i 
Möðruvallaklausturs-umboði, þórðarstaðir f 
Munkaþverárklausturs-umboði, og Vattarnes, 
Höfðahús og Nes í Skriðuklausturs-umboði. 
f>að eru 3 höfuðatriði, sem að minu áliti á 
að taka tillit til, þegar í fyrsta skipti á að 
selja þjóðjarðir: l. að jarðir landssjóðsins
verði eigi ððrum seldar en leiguliðunum, 2. 
að þær verði eigi seldar minna en fyrir fullt 
verð, og 3. að nokkur hluti af kaupverðinu 
verði gjörður að föstu afgjaldi, sem bvíli á 
jörðnnni. Jcg geng út frá þvf, að þing- 
menn sjeu mjer samdóma um tvð hin fyrst 
nefndu atriði, og jeg vona, að þeir eptir 
nákvæma ýfirvegun, verði mjer einnig sam- 
dóma um þriðja átriðið, sent jeg tók fram. 
Hin helzta mótbára, s.em venjulega hefur

komið fram gegn þjóðjarðasölu, er sú, að 
þar sem þjóðjarðirnar eru einn af bezlu 
tpkjustofnum landssjóðsins, — þær gefa af sjer 
árlega um 30,000 kr. að frádregnum öllum 
kostnaði, —þá má búast við, að ef jarðirnar 
verða seldar, og kaupverðið greitt í reiðu- 
peningum, þá munu tekjur landssjóðsins 
rýrna f hlutfalli við það, sem verðið á land- 
aurum árlega fer hækkandi. Jeg skal játa 
það, að mótbára þessi er á rökum byggð, 
og þvf mæli jeg með því, að kaupandanum 
verði gjört að skyldii að greiða árlega i 
landssjóð nokkurn hluta kaupverðsins, t. a. 
m. helminginn, í landaurum eptir meðalverði 
allra meðalverða. f>essi gjaldmáti er kaup- 
anda hagkvæmur, þar eð hann samsvarar 
arði þeim, sem hlntaðeigandi jarðeign gefur 
af sjer.

E i n a r  Á s m u n d s a o n : f>að er ef til vill
mörgum kunnugt, að jeg hef ekki nianna 
minnst mælt með þjóðjarðasölu á undanfar- 
andi þingum. Jeg bef allt af álitið, að það 
væri belra bæði fyrir landið og landssjóð- 
inn, að selja jarðir sínar við og við góðum 
leiguliðum, sem bafa setið þær vel, ef þeir 
óska þess. f>etta mál hefur áður verið bov- 
ið upp á þinginu tvisvar sinnum, en hefur 
f bæði skiptin fallið; nú er hjer komið 
frumvarp frá stjórninni um sölu þjóðjarðn, 
og sje jeg, að skoðun stjórnarinnar er ckki 
fráleit skoðun þeirri. sem jeg hef um þetta 
mál. Jeg vil ekki láta ausa jörðunum út 
til allra, til hvers sem hafa vill, eins og 
gjört var við stólsjarðirnar fyrrum, en jeg 
vil að eins láta selja smátt og smátt góð- 
um leiguliðum, sem líklegt er að fara muni 
vel með jarðirnar, og þar sem líkindi eru 
til, að þær muni ganga í eifðir og verði 
þannig optast sjálfseignir. Jeg er samþykk- 
ur ástæðum frumvarpsins, í öllum helztu að- 
alatriðum, og einnig er jeg samdóma 
landshöfðingja um það, að jarðirnar sjeu 
góð eign og notasæll tekjustofn, en kostn- 
aðarsamur er hann þó. Ef mig minnir 
rjett, þá eru f fjárlagafrumvarpinu, sem nú 
liggur fyrir þinginu, áætlaðar tekjuraf fast- 
eignum landsins hjer um bil 35,000 kr. á
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ári, eo útgjöld ero þá líba áætluð 17,500 
kr. til þess að verja og bœta úr sandfoki á 
landssjóð8-jarðirnar í Skaptaíellssýslu; þetta 
finnst mjer vera kostnaðarsamt. Jeg veit, 
að þingið, sem befur raeð fje landsins að 
sýsla, liefur hingað til allt af verið fastara 
á jöiöuœ en peningum, af því œargir þing- 
menn hafa haldið, að j&rðirnar vœru arð- 
rneiri tekjustofn heldur en peningar; en það 
er athugandi, að peninga má ávaxta jafnvel 
botur en jarðeignir. Menn hafa komið með þá 
mótbáru gegn þjóðjarðasölu yfir höfuð, að 
við bana mundi rýrna eign landsins, þvi 
að þá mundu menn eyða fremur peningun- 
um, en aptur mundu menn ekki eyða eins 
miklu, ef jarðirnar væru ekki seldar; en 
þetta er ekki svo mikils verð viðbára, ef vel 
('i' athugað. Menn þekkja vel, hvernig til hag- 
ai' í öðrum löndum. |>ar safna menu ekki 
;ír fiá ári peningum í viðlagasjóði, heldur 
hugsa menn meira um að verja ölltun tekj- 
unum til einhverra fyrirtækja, or þarfleg 
virðast, og meira að segja, menn verja ein- 
rnitt meira til þeirra, en tekjunum svarar, 
og laka óspart lán í þessu skyni. íslaod 
<>i ef til vill hið eina laud í heiminum, 
scm jafnt og stöðugt hugsar mest um að 
safna peningum í sjóð, en minna um þad, 
að verja peningunum til uytsamlegra fram- 
kvæmda. Rf menn nú hverfa frá þessari 
reglu, þá munu menn að vísu grípa til 
andvirðis þjóöjarðanna; en þó ekkert sja 
.-i'lt af þcim, þá geta menn allt að eino 
komizt að sama takmarki, með því að faka 
lán, og þetta sýnist mjer koma í sama stað 
niður. Fjárvcitingarvaldið getur eytt eins 
mikln fje, þó þjóðjarðirnar sjeu ekki seWar, 
cins og þó |iœr sjeu seldar. Jeg vona annars, 
aö þingið gcfi góðan gaum að máli þessu, en 
af því málið cr svo mjög athugavert, þi 
legg jeg þad til, að nefnd verði sett og 
ætla jeg, að 3 manna nefnd tnuni nœgja, 
getur hún þá síðar fengið bætt við fleirutn 
mönuum, ef þurfa þykir; en það, sem eink- 
um ríður á, er, að í nefndinni sitji þeir 
menn, sem kunnugastir eru þjóðjðrðum 
þeim, sem nú er beðið um til kaup&

Forseti: Af því að svo mörg fylgi-
skjöl við frumvarpið hafa komið frá lands- 
höfðingja, gjðri jeg ráð fyrir, að nefnd sú, 
sem koain verðor, kunni að koma með nýjar 
uppástungur, sem i rauninni sjeu nýtt 
fruravarp. Jeg ætla því rjettast, að 1. nnv- 
ræðu sje frestað, til þess að hina nýi Muti 
frumvarp8Íns geti og fengið þrjár umræðnr.

Var þá gengið til atkræða og 3 manna 
nefnd samþykkt og í hana kosnir:

Árni Thorsteinson með 7 atkvæðum.
Ásgeir Eiimrsson — 6 —»—
Stefán Eiríksson — 6 —

Að því búnu var samþykkt að fresta 
1. umræðu, og málið ásamt bæaarskrám 
þeim um jarðakaup, er landsböfðiogi hafði
fengið forseta í hendw, afhent hinum 5. 
konungkjörna þingmanni, sem bafði flest 
atkvæðL

í nefndinni vái Árni Thorsteimon kos- 
inn formaður og framðögumaður og Ásgeir 
Einar8son skrifari.

FBAMHALD FYBSTD DMliÆÐU í EFBI 
DEILD,

á 12. faodi, .19. dag júttmánaðar.
Nefndarálit, sjá I, 8«i— 88.

F r a m s ö g u m t t ð u r  ( Á r n i  T h o r s t e i n s o n ) : 

Hjer er fram komin breytingartillaga frá 2. 
þingmanni Eyfirðinga, er hefur inniað halda 
sölu á þjóðjðrðinni Arnarnesi í EyjaQarðar- 
sý̂ lu fyrir 3200 kr.; uppástunga þessi hefur 
verið til sýnis deildarmönnum í lögboðijin 
tíma, og er því jafngild eins og bún liqfði 
verið tekin upp í frumvarpið. Jeg skal nú 
leyfa mjcr að koma fram með þær uppjýs- 
ingar, er nefndin hefur aflað sjer viðvikj^pdi 
þessari jörð, svo að greiD sje gjörO fyrir 
málavöxtum, eptir sem frekast er nnot 
Eptir skýringu landsbðfðÍBgja vj9 uiwæðr 
urnar um sölu þessarar þjóðjarðar ártð 1879 
var leiguinálino þessi. og er ena hinn samii
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laodðk&ld 180 ál. og leigur 60 ál. eða alla 
240 ál., sem eptir Terdlagsskrénni 1879 
svéruðu leigu 'af 3180 króna höfiíftstóli, en 
af þvf verdlagsBkráin er lægri ná en 1879, 
ttiá álíla,a6 jðrðin avarilil 2500kr.eptir leigu- 
fflála, dg mismnnar þetta eigi alltitiu. eptir 
þtf séin verðlagsskrárnar falla eða bækka. 
Jörð þessa óskar ábúandinn að fá keypta 
fyrir sanngjarut verð, ög hefur hann eigi 
tiígreint það flákvæmar. Hreppsnefndin 
befur métið jðrðina á 2000 -  2500 kr., og 
tekur fratn, að hún gefi af tsjer 200 hesta 
aí útheyi, túnið sjo 8 dagsláttur, og gefi af 
sjer að eius 110 besta af töðu. Sýslunefnd-
io álítur hana 3000 kr. virði. Álit um- 
boðsnaannsius hefur eigi verið útvegað, og 
þrf er nefndinni eigi orðið kunnugt um það, 
þótt svo hefði átt að vera eptir auglýsingu
15. név. 1879. Alll fyrir það er það kunn- 
ugt, að umboðsmaðurinn ijet það í Ijóei 
1879 (sbr. Álþ.tíð. 1879. U, 885). að sitt 
álit væri, að jðrðina Arnarnes narffitti selja 
fyrir allt að 3600 kr. f>ar eð þetta er 1. 
trmræða, er eigi bægt að fara út í bin sjer- 
stðku atriði fVtttnvarpsins, og leiði jeg það 
því bjá mjer, fyr en áð ummæli annara gjöra 
þáð nauðsynlegt. Áð síðustu skal jeg geta 
þess, áð þd nefndin ráði til áð fella frum- 
varpið, þá hefur bún samt orðið ásátt um, 
að varna þvf eigi frá þvi, að koma til 2. 
umræðu, beldur miklu fremur greiða atkvæði 
með því, til þess að þitigmenn geti gjört 
sjer máliö Ijóst, og borið fram síðar, ef 
þeir bafa eitthvað að atbuga um sjerstakleg 
atriði.

l.andshöjéingi: par eð þetla er frambald 
1. umræðu um þetta mál, skal jeg sleppa 
að taia um breytingaruppástungu þingmauns 
£yfi#ðioga. Við byrjun 1. umfæðu umþetta 
frumvarp, sem fer fram á, að stjórninni 
vátnt beimild til að selja 4 þjóðjarðir, tók 
jeg þáð fram, að mjer hcfðu seinna borizt 
««TgaT bsnarskrár tœi kaup áf^ftjðrtatD, 
en að þessar bænarskrár hefðu komið of

seint til þess, að geta komizt undir frum- 
varpið. Á þeitn sama fundi lagði jeg og 
fram aliar þessar bænarskrár, sem til mín 
voru komínar, og gjðrði ráð fyiir, að deildin 
tæki þær til meðferðar samkvæmt ályklun 
beggja deildanna á alþingi 1879. |>essi á- 
lyktnn ákveður, hverjar skýrslðr sfculi út- 
vega frá kaupanda, og uppáleggur landsböfð- 
tngja að leggja þær fram fyrír þingið. £n f 
ályktan. þingsins er ekkert tulað um, hvvrnig 
skuli rannsaka þessar skýrslur eða skilmála 
fyrir kaupuntim. Mjer sýndist því sjálfsagt, 
aö þingið setti nefnd til að lannsaka þau og 
íhuga, bvort þingið skuli skyldi taka boði 
kaupanda, eða eins og nú, að stjórnin semdi 
lagafrumvarp; er fæti frain á, að gefa stjórn- 
inai heimild til að selja vissar þjóðjarðir, 
sem ábúendur óskuðu að kaupa. fingið 
setti nú nefnd til að ibtiga þetta frumvarp 
stjórnarinnar; þessari nefnd voru afhentar 
þær bænar.-krár, sem seinna komu, til þess 
að þingið gæti gjört breytingar við bæuar- 
skrárnar. Jeg beld, að jeg, með því að af- 
benda þinginu þessar bænaskrár, bafi farið 
eptir ályktun þingsius 1879, og að þingið 
hafi, með þvf að skipa nefnd, falið henni á 
hendur að yfirvega allar bænarskrárnar á- 
samt frnmvarpinu, til þess að nefndin geti 
ibugað öll tilboðin og gjðrt ásamt þing- 
möDBum og laudshðfðingja þær uppástung- 
ur og breytiugar á þeim, söm eðlilegar og 
nanðsynlegar þættu. Nefndin hefur nú ver- 
ið anoarar Bkoðnnar, eins og sjest á nefnd- 
arálitinu, þar sem svo er að orði kveðið:
• þar eð ekkert frumvarp er lagt fyrir 
þiugið um, að selja þessar jarðir, og nefnd- 
in ekki finnur ástæðu til þess að semja slfkt 
frumvarp og leggja það fram sjerstaklega til 
meðferðar, er þó ekki gæti orðið samfara 
þvi frumvarpi, sem nú er fyrir, leiðir bún 
bjá sjer, að skýra frá rannsóknum sfnum í 
þesðu efni • o. s. frv. Jeg fæ eigi betur 
sjflð, « • «ð þessi skoðan nefndarinnar komi 
f bága við ályktun alþingis 1879. Jeg skal
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því skora á hina háttvirtu nefnd að leggja 
það til við deildina, að frestaenn 1. umræðu, 
til þess að nefndin fái tíma til að íhuga 
bænarskrárnar ogskýra frá rannsóknum sín- 
um á þeim og komið fram með tillögursín- 
ar. Skyldi nefndin eigi finna ástæðu til, að 
taka þessa áskorun til greina, þá leyfi jeg 
injer, að skjóta þvi til forseta, hvort hann 
ekki vill bera það undir atkvæði deildarinn- 
ar, hvort ekki beri í þessu efni að fara eptir 
ályklun alþingis 1879. En ef 1. umræðu 
ekki verður frestað nokkuð enn, vona jeg, að 
málinu verði vísað tii 2. umræðu, svo að 
mjer gflist kostur á að koma með bieyting- 
aratkvæði við frumvarpið og tala ýtarlegar 
um málið. Skal jeg svo ekki fara lengra 
út í nefndarálitið, en geta þess, að þar sem 
nefndin lætur i Ijósi, að hún sje eindregið á 
því, >aðþað ekki verði rjettlætt, að látajarð- 
irnar falar ábúendunum eiuum, heldur vetði 
að selja þær þeim, sem mest býður, hver 
svo sem hlut á að máli•, þá virðist nefndin 
komast í mótsögn við ályktun alþingis í hitt 
eð fyrra. J>ar sem nefndin enn fremur í 
álíti sínu telur það nauðsynlegt, «að skorað 
sje á þá, sem fala jarðirnar, að lýsa því yfir, 
hvort þeir vilji ganga að því verði, sem mat- 
ið er á jörðinni, og það ætti að gjðra, áður 
en leitað er samþykkis með lögum til að 
selja jörðina, annars sje það tilgangslaust, 
að semja slík lög>, þá verð jeg þvert á móti 
að álfta það alveg eðlilegt, að kaupendur 
gjöri fyrst silt tilboð, og eigandinn, lands- 
sjóðurinn eða löggjafarvaldið fyrir hans hönd, 
síðan skeri úr, hvort og að hve miklu leyti 
það vill ganga að boði kaupandans og gefi 
sfðan stjórninni beimild til að selja þær með 
þessum skilmálum, en að stjórnin sfðan 
skjóti þvf til leiguliðans, hvort bann vill 
ganga að hinum settu kostum. fað er þvf 
engan veginn tilgangslaust, að semja slrk lög, 
þar sem ályktun þingsins 1879 gefur ábú- 
endunum von um, að fá keyptar ábýlisjarðir

sfnar, ef þeir vilja ganga að þeim skilmál- 
um, sem alþingi setur.

E i n a r  Á t m u n d s s o n : Jeg skal leiða
hjá mjer að minuast á starf nefndarinnar, 
einkum þar sem landshöfðingi hefur farið 
þar um rjettum ogsanngjörnum orðum.sem 
jeg hlý.t að vera samdóma. Heldur ekki 
skal jeg fara út í einstök atriði málsins, 
þar sem þetta er 1. umræða, og um breyt- 
ingartillögu mfna skal jeg af sömu orsök 
heldur ekki tala nú, en geyma það til 2. 
umræðu. Þar á móti skal jeg leyfa mjer 
að fara nokkrum orðuin um þetta mál i 
heild sitini. Frumvaipið, sem hjer liggur 
fyrir, fer að áliti mínu i rjetta og eðlilega 
stefnu. Stjórnin og þjóðin er samdóma 
um, að rjett sje og haganlegt, að gefa leigu- 
liðum, einkum góðum og gömlum leiguliðum, 
kost á, að fá ábýlisjarðir sínar til kaups. 
Jeg veit ekki, hvað getur verið sterkari 
hvöt fyrir leiguliða til að sitja vel ábýlis- 
jarðir sfnar, en einmitt vonin um, að geta 
með tímanum fengið þessar jarðir sjálfum 
sjer eða börnum sfnum til eignar. Og hvað 
er meira áriðandi fyrir land og lýð en að 
bæta búnaðinn, og að jarðirnar f landinu 
sjeu sem bezt setnai? Er ekki landbún- 
aðurinn grundvöllur undir velmegun lands- 
ins og blóma þess ? Jú vissulega; því 
ekkert getur eins og hann eflt og aukið 
velmegun lands vors og barna þess, því er 
það sjálfsagt einna nauðsynlegast allra 
hluta, að hlynna að honum fyrst og fremst, 
bæði beinlfnis og óbeinlínis, þar á meðal f 
þá stefnu, að sem tíestir bændur geti átt 
sjálfir jarðir sinar, eða orðið óðalsbændur. 
fingið og stjórnin gjörir því eflaust rjett 
í þvf, að gefa góðum ábúendúm kost á, að 
eignast ábýlisjarðir sínar.en engan veginn er 
jeg fýrir það á því, að kasta jörðnnum 
öllum f einu út til hvers, sem vera skal, og 
sem vill og getur keypt þær, eins og farið 
var með stóisjarðirnar forðum, boldur smátt 
og smátt eptir atvikum. Af þvi, að láta 
bændur eignast ábýlisjarðir sínar, hefur 
landið ákaflega mikinn hag, en landssjóður
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sannarlega nngan óhag, enda er það gjör- 
samlega öfng skoðun, setn einatt kemur í 
ljós, að miða allt við landssjóðinn, i<n ekki 
við landið sjálft; því vegni landinu vol, þá 
þarf ekki að kvíða fyrir, að landssjóðurinn 
standi sig ekki allvel. Mörgum hæltir 
mjög við, að skoða laodið seno dilk eða 
aukapinkil við landssjóðinn, og láta sjer 
allt um það hugað, að safna í landssjóð 
tuouu gulls á tunnu gulls ofan með álöguin 
og sköttum, en spara að verja fjenu til
lands-þarfa, svo meuu geti sagt, að hann
sje troðfullur; þá þykir vel að verið og nóg 
fengið, hvað sem landinu sjálfu líður. Kn 
landið getnr auðveldlega verið í órækt og 
eymd, þó landssjóðurinn sje fullur, þar sem 
aptnr á móti aldrei þarf að kviða því, að 
landssjóðurinn verði neitt illa staddur, ef 
landinu sjálfu líður vel. það er auðsjeð, 
hvað þessi stefna, sem jeg minntist á, er 
ramskökk og öfug. pað þarf eigi að tala 
um, hve eðlilegt það er, að hver og eiun, 
sem stnndar einhvern atvinnuveg, eigi sjálf- 
ur það, sem til þess þarf, bóndinn jörð
sína, kaupmaðurinn sölubúð sina, sjómað- 
nrinn skip sitt, smiðurinn smiðju sína
o. s. frv. En hitt er óeðlilegt og óhag- 
kvæmt, að landið eða þjóðfjelagið fáist bein- 
línis við atvinnnvegi, sem nær liggur að ein- 
stakir menn stundi, hvort sem það er bú- 
skapur, verzlun, sjósókn, smíðar, eða hvað 
annað, og það er ekki einu sinni hentugt 
eða hyggilegt, að landssjóður eigi, til að leigja 
út, hluti, sem á þarf að halda, til að stunda 
atvinnu, hvoiki smiðjur nje verzluuarbús, 
báta nje jarðir o. 8. frv. Dæinin sýna 
þetta ljóslega. J>að vantaði eigi, að stjórn- 
in ætti hjer sölubúðir á árunum og ræki 
verzlun, enda hefur verzlunin víst sjald- 
an verið aumari, en í þá tíð. Landssjóð- 
urinn átti líka, þangað til fyrir skemmstu, 
prentsmiðju, sem hann víst ekki hefur haft 
inikinn hag af, heldur befur miklu meiri hagur 
að henni orðið, síðan ein&takur maður eignað- 
ist hana, og þó landssjóðurinn ætti ótal smiðj- 
ur, þá iniindi það varla miða til þess, að 
iðnaður kæmist uppog blómgaðist í landinu

|>að er sannarlega undarlegt, að menn gefa 
ekki sjeð, að það er lakara, að stjórnin, sem 
hefur við allt öðru að snúast, fáist við að 
stunda, þó eigi sje nema eina grein búnaðar- 
ins, og hafi undir sjer mörg hundruð jarðir 
og mylkar ær sv« mörgum þúsundum skiptir, 
en að einstakir menn eigi þetta. Enda er það 
almanna-rómur, aðlakast sje setið á jörðum 
landssjóðsins, með fáum undantekoingum. 
petta er líka eðlilcgt, þvi einstakur bóndi 
getur betur litið eptir jörðum, sem hann á, 
jafnvel þó haun búi eigi á þeim sjálftir, en 
leigi þær öðrum bændum, heldur en stjórnin, 
sem ekki getur sjálf verið alstaðar til að lita 
eptir, og verður að sjá allt með annara 
augum. Skal jcg svo ekki fara fleirum orð- 
um um þetta mál, þó jeg gæti sagt miklu 
meira þvi til stuðnings. Jeg er samdóma 
landshöfðingja um, að láta nefndina aptur 
taka við málinu til þess að iltuga það og 
rannsaka tilboð kaupandanna og koma með 
tillögur sinar um, hvort rjett sje að selja jarð- 
irnar eptir þvi, sem þeir bjóðast til að gefa fyrir 
þær. En leysi nefndin ekki þctta verk sitt af 
hendi, þá hefur hún ekki gjörtannað, en að 
halda skjöluin málsins fyrir þinginu, svo að 
það gat ekki fengið að kynna sjcr þau.

F r a m s ö g u m a ð u r : Mig fttrðar á þoim
haiða dómi, sem nefndin hefur orðið fyrir, 
þar sem hún þó hefur gengið beinan vcg 
eptir því, sem henni var fyrir lagt. Nefndin 
var sctt einungis til að íhuga frumvarp það, 
er stjórnin lagði fyrir þingið um sölu fjögra 
þjóðjarða. Landshöfðingi notar tækifærið til 
að leggja fram nokkrar bænaskrár í sömu 
stefnu og afhendir þær forseta; forseti af- 
hendir aptur nefndinni skjölin; nefndin tók 
skjölin, af því henni voru fengin þau. Nefnd- 
in áleit. sjcr ekki skyltað gjöra neinar upp- 
ástungur, að því er þessar bænarskrár snerti, 
því hún gat ekki álitið þær sem frumvörp, 
er sjer væri falið á hendur að yfirvega og 
segja álit sitt um, og nefndin fann eigi 
heldur ncina ástæðu til að semja ncitt slíkt 
frumvarp. Hún hafði að vísu rjctt til þess, 
að leggja fram frumvarp um sölu þessara 
jarða, en engan annan rjctt en þann, sem
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hver einstakur þingroaður hefur, og sem 
enginn verður krafinn til reiknings um hvort 
hann notar eða ekki. Mig furðar stdrlega á 
skilningi landshöfðingja í þessu efni. J>að 
lítur svo út. þótt undarlegt sje, sem þeir 
menn, er þessu halda fram, viti ekki, til 
hvers alþingi er koinið saman. Á löggjaf- 
aiþingum erum vjer komnir saman til þess, 
að semja lög, og gjöra út um þau mál, sem 
eptir ijettum þingsköpum eru komin inn á 
þing. En það er ekki ætlunarverk þingsins 
að segja álit um önnur málefni. f>ing vort 
er eigi lengur ráðgefandi. í nefndarálitinu 
sjest, hver sje sannfæring mín um almenna 
þjóðjarðasölu, og því má eigi búast við, að 
jeg tæki bænarskrárnar að mjer, og byggi 
til úr þeim frumvarp; hinir aðrir nefndar- 
menn fundu ekki heldur ástæðu til þessa. 
Mjer getur aldrei komið til hugar, og það 
eigi þótt að mjer ætti að þröngva til þess, 
að koma fram með frumvarp, sem væri á 
móti sannfæringu minni, og gefa svo at- 
kvæði á móti minni eigin uppástungu, til 
þess, eins og vera ber, að fylgja sannfær- 
ingu minni. pað hlýtur því að vera bert, 
að þeir menn, sem álasa nefndinni, mis- 
skilja stöðu nefndarinnar og alla málavöxtu. 
Hjer vantar alveg frumvarp eða uppástungu 
frá stjórn eða þingmanni úr deildinni um, 
að nefndin taki þessar bænarskrár að sjer. 
og búi til frumvarp um sölu þeirra jarða, 
sem þar ræðir um, án tillits til þess, hvort 
það er sannfæring nefndarinnar, að þjóð- 
jarðasalan sje æskileg; þá fyrst., þegar lands- 
höfðingi eða þingmaður hefur gjört frum- 
varp eða nppástungu í þessa átt,, getur 
nefndin leyst þetta verk af hendi, en fyr 
ekki. Nefndin hefur, eins og deildin veit, 
tekið við frumvarpi um sölu fjögra þjóðjarða, 
og þegar breytingaruppástunga þingmanns 
Eyfirðinga bætist við, þá eru jarðirnar 5, 
og um þessar jarðir hefur nefndin skýrt 
frá áliti sínu. Hver þingmaður getur komið 
fram með frumvarp um það, sem hann á- 
lítur að eigi að verða að lögum, og ef þeir 
hefðu notað þennan rjett, hefði nefndin 
haft rjett og skyldu að segja álit sitt.

Dómur þingmanns Eyfirðinga um nefndina 
er óskiljanlega harðnr, þar sem hann segir, 
að nefndin hafi eigi gjört annað, en halda 
inni skjölum fyrir þingmönnum. Hann
talar ekki um það, að skjöl þessi komu frá 
landshöfðingja til forseta með þeim ummæl- 
um, sem hvorki náðu lengra eða sketnur, 
en liann legði þau fram. - |>cssi skjöl voru 
síðan fengin nefndinni ummælalaust, og
það skal vera mjer sönn ánægja, að skila
þeim aptur við fyrsta tækifæri, svo eigi 
verði sagt, að skjölnnum sje lialdið inni, 
og nefndinni álasað. Dm leið og nefndin 
þannig kvittar fyrir áfellisdóm þann, sem 
hún hefur fengið, skal jeg geta þess, að jeg 
fyrir hönd ncfndarinnar skal leggja það til, 
að 1. umræðu verði enn frestað, svo sem
4 daga, til þess að þingmenn gætu íhugað 
málið, og einstakir menn komið fram mcð 
frumvörp um þjóðjarðasölu, ef þeir fyndu á- 
stæðu til þess.

LandshöfAingi: Jeg skal að eins skír- 
skota til þess, sem jeg hef áður tekið fram, 
og ítreka það. Við byrjun 1. umræðu lagði 
jcg skjölin fram fyrir deildina ineð þessum 
orðum: «Jeg bcf þá æru, að afhenda for-
seta þessar bænarskrár um þjóðjardasölu, 
með tilmælum um, að hann leggi þær fyrir 
nefnd þá, sem hin háttvirta deild sétti til 
að íhuga þetta mikilsvarðandi mál». |>essi 
skjöl voru nauðsynleg fylgiskjöl við frumvarp 
stjórnarinnar og afhent nefndinni sem fylgi- 
skjöl við það. f>að var alls ckki meining 
min, að liún gjörði aðrar uppástungur við- 
víkjandi bænarskrám þessum, en þær, sem 
voru samkvæmar sannfæring hennar. En 
henni bar að skýra frá áliti sínu um hverja 
jörð fyrir sig, og benda þinginu á, hvort að- 
gongilegt mundi vera eða ekki, að selja 
hverja jöið fyrir sig cptir þeim tilboðum, 
sem hver leiguliði um sig hafði gjört. þetta 
vantar í nefndarálitið, og því fellst jeg á 
uppástungu þingmanns Eytirðinga um, að 
málinu sje aptur vísað til nefndarinnar, og
1. umræðu frestað.

Magnú* Slephemen: Jeg skal að eins
vekja atbygli deildarinnar á 27. gr. þing-
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skapanna; þarstendur: «Hvorug þingcleildin ! 
má taka við neinu málefni, nema einhver 
þingdeildarmanna taki það að sjer til flutn- j 
ings (38.gr. stjórnarskráiinnar)». «Hjer: 
með eru taldar bænarskrár, kærur o.s. frv.»
• Sje þess konar málefni stýlað til þingsins 
í heild sinni, skal það afhenda þeirri deild- 
inni, er sá þingmaður á sæti í, sem hefur 
tekið það að sjer til flutnings. Sjerhvert 
málefni skal, eptir að forseti hefur skýrt 
frá því, afhent nefnd þeirri, sem sá, er tek- 
ið hefur málefnið að sjer til flutuings, heimt- 
ar að það sje fengið, sro framarlega sem 
slík nefnd er sett*. Nú er mjer spurn : 
Hver er sá þingmaður hjer í deildinni, sem 
tekið hefur þessar bænarskrár að sjer til 
flutnings? |>að hefur enginn gjört. pess 
vegna hefur deildin í heild sinni samkvæmt 
þingsköpunum engan myndugleika til að 
taka þær til meðferðar, og því síður til að 
vísa þeim til nefndar þeirrar, sem sett var 
til að íhuga fiumvarp stjórnarinnar um sölu 
uokkurra þjóðjarða, til þess að hún láti uppi 
álit sitt um þær.

F o r s e t i :  Eptir áskorun landshöfðingja
afhenti jeg nefndinni bænarskrárnar, sem 
fylgiskjöl með stjórnarfrumvarpinu.

Síðan var borið undir atkvæði, hvort 
raálinu skyldi vísað aptur til nefndarinnar, 
en það var fellt með 6 atkvæðuin raóti 3. 
En að fresta enu 1. umræðu um nokkra 
daga, var samþykkt með alkvæðafjölda.

FKAMHÁLD FYBSTU UMRÆÐU í EFKI 
DEILD, 

á 17. fundi, 25. dag júlímáu.
Framtögumaður (Ámi Thortteinson): Jeg 

skal ekki fara mörgum orðum um þetta mál 
i þetta sinn, en að eins nota tækifærið til 
að leiðrjetta missðgn, sero varð bjá mjer við 
síðustu umræðu þessa máls. Jeg gat þess, 
að álit umboðsmannsins yfir Arnarnesi hefði 
eigi verið útvegað, og því væri nefndinni 
eigi kunnugt um það, þótt svo hefði átt að 
vera eptir auglýsingu 15. nóvbr. 1879, og 
var þetta alveg rjett mælt. En þar sem

] jeg sagði, að umboðsmaðurinn yfir Arnar- 
nesi hefði tekið það fram á þinginu 1879, að 

| álit sitt væri, að jörðina Arnarnes mætti selja 
| fyrir allt að 3600 kr , þá er hjer dálítil missögn, 

því að jörðin Árnarnes lá ekki undir um- 
boð þess þingmanns, sem talaði þessi orð, 
er jeg vitnaði til, en hann var umboðsmað- 
ur að jörðunum þur rjett hjá; þessa leið- 
rjetting mína bið jeg hina háttvirtu þÍDg- 

deildarmenn að taka til greina, um leið og 
jeg get þess, að þessi þingmaður, sem jeg 
vitnaði til, er gagnkunnugur greindri jörð, 
og álit hans því mikilsvirði. Fleirum orð- 
um skal jeg svo ekki fara um málið að sinni, 
nema mjer verði gefið tilefni til þess.

S i g h v a t u r  Á r n a s o n :  Um leið og jeg
læt þá skoðun mína í ljósi, að bezt sje að 
fara varlega í sölu þjóðjarðanna fyrst um 
sinn, skal jeg þó geta þess, að mjer virðist 
óeðlilegt, að neita þeim manni um kaup á 
þjóðjörð, sem maður veit að hefur allan hug 
og vilja á, að kaupa bana undir sitt eigið 
bú. Fyrir þessari skoðun minni skal jeg 
til greina þrjár ástæður, og þær verulogar. 
Sú fyrsla er, að jeg álít, að sjálfsábúðin sje 
í raun og veru skilyrði fyrir því, að jörðiu 
verði bætt. Önnur sú, að undir eins og 
búnaðurinn eflist og tekur framförum í land- 
inu, undir eins eflist sjálft land vort og tek- 
ur framförum. friðja ástæðao er að vísu 
sjerstök ástæða, nefnilega að jarðir liggi sem 
mest í innanhrepps-eign, sem ekki er lítið 
í varið, á móts við það, að jarðargjöldin 
gangi út úr hreppnum og veiki þannig 
krapta hans. |>að er mikill munur, þar 
sem jarðir liggja undir sjálfan hreppinn eða 
aðra menn hingað og þangað. Jeg fyrir 
mitt leyti vil ekki, að þjóðjarðir sjeu fyrst 
um sinn seldar öðrum en þeim, sem fala 
þær undir sjálfsábúð, enda horfa þeir menn, 
sem fala jarðirnar undir sjálfsábúð, síður í 
að gefa fyrir þær fullt verð, en þeir, sem 
fala jarðirnar einuDgis til þess, að Ioigja 
þær öðrum, og hafa í buga að fá þær með 
góðu verði, til að græða á þeim með okur- 
afgjaldi. J>að er að visu Ijóst, þegar þess 
er gætt, hvað þjóðjarðirnar gefa af sjer nú
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scm stendur, að það er talsverður ltagur 

fyrir landssjóðinn að selja þær með því 

verði, sem telja má víst að fáist fyrir 

þær, ef maður gæti treyst þvi, að alþingið 

fari vel og gætilega með íje landssjöðsins. 

En hvað söluna snertir, vil jeg taka það 

fram, að ef þinginu virðist verð einhverrar 

jatðar of lágt sett, þá virðist mjer ísjárvert 

fyrir þingmenn hjer að fara að breyta því 

og hækka verðið, því til þess þarf nákvæman 

kunnugleika á jörðinni. þess vegna vil jeg 

heldur, að þingið hafni sölunni í það skipt- 

ið, þangað til menn gætu kynnt sjer jörð- 

ina vandlega. pessa get jeg um þetta mál 

í heild sinni, en vil ekki tala um hin ein- 

stöku atriði málsins á þessu stigi þess.

Fmmsögumnður: Jeg fæ ekki skilið, að 

viðaukatillaga sú, sem fyrst var lögð fram 

í dag, hafi verið lögð fram nógu snemma. 

Að minnsta kosti skil jeg ekki, að hán hafi 

getað verið til þessarar fyistu umræðu i 

dag (sbr. 11. gr. þingskapanna). Af því 

jeg álít liana ekki reglulega framlagða, verð 

jcg að stinga upp á því, að annaðhvort sje 

þessari 1. umræðu frestað enn einu sinni, 

eða þá, að tillagan verði skoðuð sem geymd, 

og svo komið með hana til 2. umræðu. Jeg 

skoða þessa viðaukatillögu helzt sem alveg 

nýtt atriði við frumvarpið eða uýtt frum- 

vatp.

E in a r  Ásmundsson: Mjer sýnist ekk-

ert á móti því, þó tillagan hafi verið lögð 

fram ttú, því hún kemur hvort sem er ekki 

til mála fyr en við 2. umræðu.

Forseli: Jeg álít, að skoðun þingmanns 

Eyfirðinga í þessu efni sje alveg rjett. |>að 

er ekki leyfilegt, að ræða um hin einstöku 

atriði neins frumvarps við 1. umræðu, held- 

ur á þá að eins að taka tillit til hins al- 

menna f frumvarpinu. Jeg álít því, að 

þessi viðaukatillaga geti á löglegan hátt 

kotttið fram við 2. umræðu, þar sem henni 

er nógu snemma útbýtt; því jeg verð að á- 

líta, að það sje eins henlugt, að henni var 

útbýtt í dag, eÍDs og ef það hefði ekki ver- 

ið gjört fyr en einum degi áður en hún átti

að koma til umræðu, sem ekki gat orðið í 

dag, hcldur við 2. umræðu málsins.

F r t i n u ö g u m a ð u r : Eptir minni.skoðun

er þetta nýtt frumvarp, sem verður að vera 

samfara binu upprunalega frumvarpi.

Forseti: Jeg finn ekki ástæðu til að 

frá vísa þessari breytingartillögu nú, en það 

er á deildarinnar valdi að aðhyllast hana 

eða hafna henni á sínutn tíma.

f>ví næst bar forsoti undir atkvæði, 

hvort frumvarpið skyldi ganga til 2. um- 

ræðu, og var það samþykkt meJ 7 atkvæð- 

um.

ÖNNUK UMRÆÐA í EFRI tíEILD, 

á 19. fundi, 27. dag júlímán.

Breytingar- og viðaakatillögur, sjá fram- 

hald 2. umræðu.

Landshöfdingi: Við fyrstu utnræðu

þessa máls, sem hjer liggur fyrir, gat jeg 

þess, að frumvarp stjórnarinnar hefði vetið 

samið samkvæmt ályktun þeirri, sem sam- 

þykkt var á alþingi 1879 um skýrslur þær, 

er fylgja skyldu bænarskrám frá leiguliðum á 

jarðagóssi landssjóðsins um það, að fá til 

kaups ábýlisjarðir sínar. |>essar skýrslur 

skyldi leggja fyrir alþingi ásamt tilboði 

þeirra leiguliða, er vildu fá ábýlisjarðir 

sfnar til kaups. Jeg skal líka leyfa mjer 

að skírskota til athugasemdanna við frum- 

varpið, þar sem tekin eru fram þau skilyrði, 

sem stjórnin álítur nauðsynleg fyrir sölu 

þjóðeignanna: 1. að engin jörð verði seld

öðrum en leiguliðunum; 2. að engin jörð 

verði seld fyrir minna, en fullt verft, og 3. 

að nokkur hluti af kaupverðinu verði gjörð- 

ur að fðstu afgjaldi, sem hvíli á jðrðinni. 

Jeg skal taka það fram, að jeg er á þeirri 

skoðun, að þegar þessum skilyrðum er full- 

nægt, þá sje fyrst ástæðatil að seljaþájörð, 

sem um er að ræða. Undir 1. nmræðu 

tók jeg það fram, að nefndin hefði tekið að 

sjer, að íhuga þetta mál innan 2. nmrædu, 

og að æskilegt hefði verið, að nefndin hefði 

sagt álit sitt um þessar jarðir ionan 2. um-
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ræðu, bæði um það, hvort ástæður væru til 

að selja hverja jörð lyrir sig, og um það, 

hvert vera mundi hið hæfilega sðluverð 

hverrar jarðar fyrir aig. Nú liggur frum- 

varpið fyrir með 8 breytingaruppástuDgum 

frá ýmsum þingmönnum, sem tekið hafa 

hinar einstöku jarðir að sjer, borið þær 

upp og til tekið það verð, sem þeir álitn 

hæfilegt á jörðunUm. Hin heiðraða deild 

getur þrí að vísu rætt mál þetta uú, eins 

og það liggur fyrir. En jeg verð að álíta, 

að til þess, að raálið bæði i heild sinni og 

í binum einstöku atriðum þess geti orðið 

öllura þingdeildarmönnum svo ljóst, sem 

æskilegt er, þá sje nauðsynlegt, að nefndin 

taki málið að sjer aptur og segi álit sitt 

um hveija jörð fyrir sig. Fyrir þvi leyfi 

jeg mjer, að skora á framsögumano nefnd- 

ariunðr, að segja, hvort bann ekki er fús 

á, að nefndin taki málið aptur að sjer á 

þessu stigi þess.

Framsögumaður (Ámi Thortteimon): 

Jeg skal svara þessari áskorun landshöfð- 

ingjans í fám orðum. Nefndin finnur það 

sjálfsagt skyldu sína, að búa sem bezt um 

þetta mál, með því að safna saman og 

fiokka þeim upplýsingum, sem fengizt hafa 

og fengizt geta um hverja jörð fyrir sig, 

en að þessum starfa gengur hún ekki fyr, en 

henui er falið þetta verk á beudur af deild- 

inni. Fyr er nefndinni ekki mögulegt að 

taka málið að sjer. þegar nefudin fyrst 

var kosin, þá var verkefni hennar ekki 

annað, en að rannsaka stjórnarfrunmrp- 

ið. Meira lá ekki fyrír, ea siðan hafa ýmsir 

viðoukar verið að koma smátt og sroátt. 

Nú virðist þeir loks allir vera komnir, og 

er það á deildarinnar valdi, hvort hún nú 

felur nefndinni aðtaka einnig þessa viðauka 

til íhuguuar. Nefndin hefur sýnt, til 

hvaða niðurstöðu bún hefúr komizt við 

rannsókn þeirra jarða, er henni upphafiega 

var falid «ð íhuga og segja álit sitt um. 

Meðan enginn stakk upp á, aö fleiri jardir 

væru seldar, þá gat ekki verið neiti ástæða 

fyrir nefndina, ad fara að koma fram með 

upplýsingar um fleiri jarðir en þær, sem

nefndar voru i frumvarpinu. f]n, sem sagt, 

það er uú á deildarinnar valdi, að fela 

nefndiuni, að leita upplýsinga um þær jarðir, 

sem nú hafa verið bornar upp til sölu.

Sighvatur Árnason: Jeg skal enn á ný 

endurtaka það, sem jeg tók fram við 1. um- 

ræðu þessa máls, að það er mín alvarleg og 

einlæg tillaga, að farið sje varlega í sölu 

þjóðjarða fyrst um sinn, og að ekki sje nein 

jörð seld öðrum en þeim, sem fala þær 

undir eigiu ábúð, og að bver jörð sje seld 

fyrir hæfilegt verð. Um þær jarðir, sem 

menn eru í vafa um hvort sjeu rjett metn- 

ar, ræð jeg þinginu miklu fremur til að 

hafna þegar sölu á ; að hækka verðið eða 

lækka, þarf glöggan kunnugleika til, en láta 

söluna þá heldur bíða, þangað til nákvæm- 

ari upplýsinga verður leitað. Að svo mæltu 

skal jeg snúa rojer að ftumvarpinu sjálfu. 

Að því er snertir jörðina:

Vik, í Dyrhólahreppi, þá ímynda jeg 

injer, eptir minni þekkingu á þessari jörð, 

að hún sjo uokkuð hæfilega metin á 7,370 

kr. þetta söluverð er að minnsta kosti 

ekki of lágt. pví þó jörðin sje í áliti, þá 

er hún landlítil, en aptur ýmislegt annað, 

sem mælir með henni, svo sem fílungatekja 

og reki, þó hann sje uú reyndar ekki mik- 

ill. Jörðin er að fornu metin 24 bndr., 

en í jarðabókinni 1861 46 lindr., eins og 

kuunugt er. En af þvi engin breytingar- 

tillaga hefur komið fram viðvíkjandi þess- 

aii jörð, skal jeg ekki fara fieirum orðum 

ura hana.

Pverá í Kleifahreppi á Síðu í Skapta- 

felUsýslu. Jörð þessi er talin fremur góð 

beitarjörð, eu svo að segja slægjulaus. 

Jörð þessi er nú eins að dýrleika, að heita 

má, sem hún var að fornu, enda er senni- 

legt, að hún ekki hafi hækkað, þar eð hún 

varð fyrir miklu áfalli við eldgosið 1783. 

þá var það, að hinn svokallaði f>verárdalur 

í landi jarðarionar fór að mestu af. Við 

söluverðið, 1,727 kr. í frumvarpinu, hefur 

þingmaður Austur-Skaptfellinga komið með 

breytingaratkvæði, sem hækkar verðið upp í 

2,027 kr. Á hve gruuduðum kunnugleika



þessi breyting er byggð, skal jeg ekki sepja, 

en jeg vil benda þingmanninuro á, að það 

er varlega gjörandi að breyta verðinu, eða 

hækka það, nema hækkunin sje byggð á 

veruleguui kunnugleika á jörðinni. Sje það 

ekki, þá vil jeg heldur láða til að hafna 

sölunui.

Hlið í Leiðvallahreppi. Mjer er það 

kunnugt, að jörð þessi er ekki landmikil, 

en hefur góð tún og slægjur fremur góðar.

Jeg er á þeirri skoðun, að jörð þessi sje 

fremur of lágt sett en hitt í frumvarpinu, 

án þess jeg þó þori að setja sölu- 

vurðið hærra, af því mig brestur uægan 

kunnugleika til þess, þó naig hins vegar 

gruni, að verðið sje lágt; því þingið verður 

vel að gæta að því, að einblína ekki á hag 

landssjóðsins, heldur lita líka með sann- 

girni á liina hliðina. f*á kemur 4. jörðin:

Hólhravn með tilheyrandi reka. f>etta 

er eyðijörð fyiir Mýrdalssandi, og eru hennar 

lítil not sem stendur, og eigi lítur heldur 

út fyrir, að hennar verði mikil not fram- 

vegis, því hún liggur undir sandblástrum og 

Kötluhlaupum, þegar minnst varir. |>ar sem 

því nefndin segir í álíti sínu: «Eigi sjest það 

lieldur, að leigjandi þessi hafi í áformi að 

byggja jörðina upp að nýju», þá lýsa þessi 

orð hreinum ókunnugleik á jörðinui. J>ví það 

dettur engum í hug, sem til þekkir, að sú 

jörð geti byggzt aptur. |>ar sem bezt er, eru 

að eins suapir fyrir sauðkindur í landinu, 

og lítill melskurður, sem eru þær einu lands- 

nyfjar. í  rekann er þar á móti nokkuð 

varið. Fjaran er 1200 faðma löng og reka- 

sæl, og álít jeg afgjaldið af rekanum oflágt 

sett á 15 kr. 50 a. Jörðin, með fjörunni, 

er að fornu hjáleiga frá pykkvabæjarklanstri, 

og talin í jarðabókinni 1861 3 hndr. að dýr- 

leika; en mjer er eigi kunnugt um, hvað 

hún er talin að fornu mati.

Sje nú þetta verð jarðanna liðað í sund- 

ur, þá sjer maður, að eptir þvf, sem venja 

er til, þegar jarðir eru seldar, að hundraðið 

kostar um 100 kr., en að eptir því verði, 

sem sett er í frumvarpinu á jarðir þessar, 

verður hvert hundrað:
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íjörðinniV ík . . 160 kr.

— f>verá . 130 —

- — Hlíð . . 138 —

— Bólhraunum260 — fyrir ut- 

an fjörurekann.

Jeg vona, að hin háttvirta deild bneyks- 

ist ekki á því, að jeg nefni eyðijðrð þessa 

Bólhraun en ekki Bolhraun, eins og gjört er 

í frumvarpinu og jarðabókinni, því svo er 

venja að nefna hana þar eystra. Jegerenn 

í vafa um, að gefa atkvæði mitt fyrir sölunni 

á jörðinni Hlíð og Bólhrauni vegna rekans.

Síðan skal jeg snúa mjer að viðauka- 

tillögu minni viðvíkjandi sölu spitalaeignar- 

innar Kaldaðarness í Árnessýslu með 7 til- 

greindum hjáleigum og 2 kirkjujörðum. Af 

skýrslunum, sem fylgja málinu, má sjá, að 

leigumálinn er melinn 356 kr., sem svarar 

til 9000 kr. kaupverðs, en, eptir áætlaðri á- 

höfn á allri torfunni og áætluðum leigu- 

mála í skjölunum, er leigumálinn 503 kr., 

sem svarar til 12500 kr. kaupverðs; mis- 

raunurinn er þá 3500 kr. Leigan yrði þá 

140 kr., sem græddist árlega á að seljajörð- 

ina. í  tillögu minni er stungið upp á 15000 

kr. söluverði, og þá svarar hækkunin til ár- 

legs arðs 240 kr. J>egar nú þessar 15000 kr. 

eru liðaðar niður á öll hundruð torfunnar, 

þá sjest, hvað mikið kemur á bvert hundrað, 

þegar miðað er við venjulega sölu upp og 

ofan, um 100 kr. Kaldaðarnesstorfan öll með 

kirkjujörðunum er metin að fornu um 70 

hndr. eptir því sem mjer er kunnugt. Ef 

þá miðað er við, að torfan öll væri 70 

hundr., þá vill kaupverðið verða á hvert 

hundrað 214 krónur, og þá hálfu meira 

en jeg hef vanizt að flestar jarðir seljast 

fyrir. En ef faríð er eptir nð gildandi mati, 

113 hndr., þá verður kaupverðið á hverju 

hundraði 141 kr., og þegar þetta er svona 

skoðað, þá sjest hvar londir. Ef torfan or 

skoðuð, þá er það að segja, að hún er land- 

Ijett og landlítil, en hefur Qarska-miklar 

slægjur, þar sem yfirborðið er slægjuland, 

og það gott, tún litil. ínytjar eru litlar 

enn, og þori jeg ekki að segja, hvort þær 

standa til bóta. Við þetta söluverð mitt,
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15000 kr., er nn fram komið breytingaraU 

kræði frá þingmanni Austor-Skaptfellinga, 

sem fer fraro á, að bækka verðið um 5000 

kr., eða setja það upp í 20000 kr. En jeg 

álít, að þessi þreyUngaruppástunga sje byggð 

í lauso lopti, og sje til þess, eins og menn 

segja, >að sotja stólinn fyrir dyrnar*, ogjeg 

get ekki skilið, að þessi breyting sje byggð 

á þuim kunnugleika, sem er nauðsynlegt skil- 

yrði fyrir að leggja út í að breyta þeim töl- 

um, sem fram eru komnar. Gf þessi þing- 

maður getur gefið betri skýringar viðvíkjandi 

þessum jörðum, þá er það mikið gott, þvi 

aldrei er of vandlega hugað, hvorki með þetta 

nje annað.

Eiruir Á»munds*on: Eins og jeg tók

fraro á dögunum við 1. umræðu, þá hefði 

jeg álitið æskilegt, að nefndin, sem skipuð 

var í þessu máli, hefði samið ytirlit, eins 

yfir þessar jarðir, sem á liinum ýmsu breyt- 

ingartillögum slanda, eins og yfir hinar 4 

jarðir frumvarps stjórnarinnar. En þar sem 

nefndin liofur álilið, að þetta væri ekki ætl- 

unarverk sitt, þá get jeg fyrir mitt leyti ekki 

veiið að knýja á hana hjeðan af. Mál þetta 

var framlagt bjer í deíldinni 2. júlí, nefnd 

skipuð í því á 4. fundi, 7. júlí, álit nefndar- 

innar var fyrst framlagt 16. júlí, og nú er i 

dag 27. júlí. þetta mál er þannig ekki 

komið lengra enn, og vegna naumleika tím- 

ans sje jeg því engin ráð, að fara þess á 

leit, að nefndin taki nú þetta mál aptur til 

ýtarlegri rannsóknar. Jeg sje því ekki annað 

ráð, en að menn verði að bjarga sjer sjálfir 

fram úr þessu, jafnvel þótt jeg verði að játa, 

að bæði jegogaðrir munihafa mikið fyrir að 

átta sig á þessu máli, svo hver jörð verði 

hæfilega og sanngjarnlega metin. Jeg álít 

ekki til neins, að jeg fari að láta skoðun 

mína í ljósi um jarðirnar i sjálfu frumvarp- 

in u ; þeir bafa þegar gjört það, sem betur 

þekkja til, þó eigi geti þeim komið saman 

um söluverð jarðanoa. Jeg fyrir mitt leyti 

eptir þeim kunnugleika, sem jeg hef aflað 

mjer á jörðum þessum, verð heldur að hallast 

að breytingaruppástungu þingmanns Austur- 

SkaptfellÍDga, að því er snertir jarðirnar

f>verá og Hlíð. Hvað snertir eyðijörðina 

Bolhraun með tjörunni, þá eru þau tormeiki 

á að selja þessa jörð, að jeg treysti mjer 

ekki til, að mæla með sölu liennar. En að 

því er snertir jarðirnar á breytingartillögum 

mínum, þá er þar sjerstaklega ein jörð, sem 

jeg vil gjöra að umtalsefni, nefnilega Arnar- 

nes í Eyjafjarðarsýslu. Jeg hef borið jörð 

þessa á bænarörmunum fram fyrir tvö undan- 

gangandi þing, en þinginu hefur enn eigi 

þóknazt að selja hana fyrir það verð, sem 

jeg hef stungið upp á, sem er 3,200 kr., 

og borið það fyrir, að nauðsynlegar skýrslur 

vantaði frá umboðsmanni, sýslunefnd ogjafn- 

vel hreppsnefnd. Nú eru þessar skýrslur 

fengnar; að vísu komu þær nokkuð seint 

frá umboðsmanni, en jeg vona, að hinn hæst- 

virti forseti beri það með mjer, að þær hafi 

verið lagðar fram mönnum til sýnis nokkra 

daga. Hvað segja nú allar þessar skýrslur? 

þær koma allar heim við það, sem jeg licf 

áður tekið fram um jörðina, og gjöra sannar- 

lega ekki meira úr söluverði hennar. Skýrsl- 

um sýsiunefndarinnar, hreppsnefndarÍD nar og 

umboðsmannsins ber öllum saman um, að 

jörðin sje harðbalajörð, tún þýft og þurrt, 

fóðri 3—4 kýr, jörðin gefi af \jer 200 hesta 

af útheyi í meðalári; svo eru taldir ýmsir 

ókostir, sem jeggjóri ekki mikið úr. Aptur 

er talið gott útræði, en reki því nær enginn; 

mun hann vera leigður sjer í lagi og boðinn 

upp á manntalsþingum; nemur eptirgjaldið 

um árið ekki nema 2—3 fiskum; því, eins 

og kunnngt er, rekur nú orðið því nær ekkert 

við Eyjafjörð. f>á kemur öllum þessum 

skýrslum saraan um, að jörðin sje hæfílega 

inetin á 2500 kr. eða bjer um bil 100 kr. 

hvert hndr., því jörðin er talin 25'/« hndr. 

að dýrleika; hreppsnefndin segir jafuvel í 

sínum skýrslnm jörðina hæfilega metna 

2000—2500 kr. Vooa jeg dú , að þingmenn 

sjái, að jeg bef bæði að undanförnu og nú 

ekki metið jörð þessa lægra, en hún í raun 

og veru er verð. Jeg get Hka fullvissað hina 

háttvirtu þingmenn um, að þetta er það 

hæsta verð, sem nokkur gæti gefið. En jeg 

bef af tekið að bera það fram fyrir þingið
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að ábúandi fengi jörðina til kanps, nema til- 

tekið væri hið hæsta verð, sem að mínu á- 

liti með ongu mrtti gctur vorið tneira en 

3200 kr. Vona jeg nú, að þingmenn sjái á 

þessum fáu skýringum, sem jeg hef gefið, að 

jeg hef ekki farið fram á, að hafa af lands- 

sjóði með of lágu söluverði. Ef nokkur á 

að fá jörð þessa keypta, þá vona jeg, að 

hið háttvirta þing unni leiguiiða þessum, sem 

solið hefur á jörðunni vel og lengi, kaups 

á lienni fyrir það verð, sem jeg nú, þrátt 

fyrir hans þakk, eins og menn segja, hef á 

hana sett. Frá mjer er og komin önnur 

viðaukatillaga um sölu nokkurra jarða í 

Húnavatnssýslu. En jeg skal játa, að jeg 

get ekki skýrt ndgu vandlega frá, hvernig 

jarðir þessar eru, eða hvort verð þeirra er 

of lágt, of hátt eða hæfilega sett. En það 

er eina bdtin, að hjer er maður við hliðina 

á mjer, þingmaður Strandamanna, sem bet- 

ur þekkir til, og ef hann vildi standa upp, 

þá treysti jog honum manna bezt til að 

skýra frá þessum jörðum. Jeg skal svo ekki 

tolja tímann með því að fara fleirum orðum 

urn þessar jarðir, en jeg vona, að nokkrar 

þoirra að minnsta kosti sjeu svo hátt sett- 

:ir, að talsmál geti verið, að selja þær með 

því verði.

Stefán E ir ik*»an : f>að er nú verið að

tala um að solja ekki færri en 23 þjóðjarðir, 

og ef öll kotin á Kaldaðarnesi eru talin 

með, þá veiða þær 32. En með því mig 

lirestur kunnugleika til að dæma um, hvort 

Köluvorð allra þossara jarða er hæfilega sett, 

skal jeg ekki tefja menn með langri ræðu. 

pó vildi jeg fara nokkrum orðum nm jarð- 

irnar i Skaptafellssýslum, þar sem jeg er 

kunnugastur. Fyrst skal jeg þó geía þess, að 

oins og þingmönnum yfir höfuð, og oinkum 

meðnefndarmönnum minum er kunnugt, þá 

er jeg á þeirri skoðnn, að yfir höfuð sje 

ongin nauðsyn fyrir hendi að vera að selja 

þjóðjarðirnar, enda getur þingið, að minni 

ætluu, ekki gjört út um sölu allra þessara 

jarða. f>að er athugavert, að ekki er hægt 

að gjöra út um þetta, fyr en menn vita, 

livað leiguliðarnir sjálfir vilja gefa fyrir

jarðirnar. Af skjölum þoim, sem fram bafa 

komið, sjest ekki, að neinn einasti leignliði 

bafi lil tekið, fyrir hvaða verð bann vildi 

kaupa jörð þá, er bann falar, en jeg get þó 

ekki ætlað, að þingmenn hjer I salnum sjeu 

færaii um, að setja verð á jarðirnar, en 

ábúendurnir sjálfir, sem búið hafa á jörð- 

unum í mörg ár. Sú skoðun hefur komið 

fram hjer á þingi, að æskilegt væri, að 

selja þjóðjaiðirnar, því þá fjölguðu sjálfs- 

eignarbændurnir á landinu, og þeir yrðu 

fyrir það færari að borga há gjöld til lands- 

sjóðs. |>að getur nú verið, að sjálfseignar- 

bændur verði strax færir um að leggja 

stórfje til landssjóðs, ef þeir fá ábýli sín 

keypt, en jeg held, að reynslan sanni hið 

gagnstæða. Að minnsta kosti held jeg það 

hafi sýnt sig, að flestir þeir, sem á stóls- 

jörðutium hafa setið um langan aldor sem 

sjálfseignarbændur, hafi ekki verið færari, 

en leiguliðar, að leggja til landssjóðs. Jeg 

álít þess vegna, að engin þörf sje nú, að 

vera að selja eignir landssjóðsins; jeg sje 

ekki, að hann hafi nú neina þörf þeirra 

peninga. Enda vil jeg fyrir mitt leyti held- 

ur eiga jarðarskikana til viðhalds landsjóði, 

en skuldabrjef hingað og þangað, sem geta 

farizt fyrir ófyrirsjáanlegum tilfellum; það 

mun reynast miklu farsælli undirstaða. þetta 

er mín aðalskoðun á þessu máli. Meðnefnd- 

armenn mínir vita, að jeg hef verið á þeirri 

skoðnn, að þó ástæða geti verið til að selja 

einstöku jörð, þá sje of langt faiið, ef menn 

vilja fara að selja allar þessar jarðir, án þess 

menn geti haft nægilega vjssu um, hvert 

sje þeirra sama verð.

1. þingmaðnr Rangæinga talaði mikið 

um jarðirnar í Skaptafellssýslum og um 

breytingaratkvæði mitt við frumvarpið, sem 

hann hjejt að varla mundi á kunnugleika 

byggt. Við erom nú að vísu hvorugur vel 

kunnugur í Vestnr-Skaptafellssýslu, en þó 

held jeg kunnugleiki hans á jörðunum þar 

sje ekki betri en minn. Hann lýsti Vík. 

fyrir þingdeildarmönnum líkt, og umboðs- 

maðurinn hefur gjört, og talaði hatin um, 

að þar væri lundatekja nokkur, en það beld
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jeg sje ekki rjett bermt, en þar á œóti er 

mjer kunnugt, að þar er talsverð bjargfugla- 

tekja. Við jörð þessa hef jeg ekki komið 

frain með neina breytingu, og þarf jog því 

ekki að tala frekar um bana, en jeg skal 

geta þess, að jeg álít söluverðið á Vík full-

hátt sett, og er óvísi, að þeir, sem falað

hafa jörðina, gangi að kaupunum með þeim 

skilmálum, sem settir eru I frumvarpi 

stjórnarinnar. En með frumvarpiuu er 

stjórninni að eins gefiu heimild til, að selja

jarðirnar, og stjórnin bendir á f ástæðum

frumvarpsins, bverjir söluskilmálarnir rerði, 

eða að minnsta kosti skil jeg frumvarpið 

svo. Söluskilmálarnir eru þá þannig, að á- 

búandinn fær að eins bálfa jörðina keypta; 

binn belmingurinn á að kaupast fyrir æfi- 

langt árgjald; þetta álít jeg sem engin kaup 

uema að nafninu til, enda mun enginn 

kaupa með þessum skildaga. Af því jeg er 

á þeirri skoðun, að vjer þingmenn hljótum 

að skoða oss sem umsjónarmenn landssjóðs- 

ins, og megum því ekki fieygja eignnna 

hans út fyrir lítið verð, þá hef jeg leyft 

mjer að koroa fram með breytingaruppá- 

stungu við söluverðið á þverá, Hlíð og 

Bólbrauni. pverá er góð landbeitarjörð, og 

mun söluverð bennar, eins og jeg hefbreytt 

þvi, ekki of bátt sett. Hlíð er að mínu á- 

liti of lágt sett í frumvarpinu, og því hef 

jeg leyft mjer að hækka söluverð hennar. 

Hlíð er góð jörð talin, á mikinn og kjarn- 

góðan afrjett, góð túu, miklar og góðar 

slægjur, landrými viðunandi og framfleytir 

töluverðum peuingi. Eyðijörðin Bólhraun 

í Álptaveri er að mínu áliti of lágt sett í 

frumvarpinu. Verð það, sem jeg hef sett 

á jörðina, er miðað við verð, sem umboðs- 

maðurinn sjálfur hefur sett á bana með 

fjörunni. Fjaran er ærið löng og rekasæl, 

og bún er, ef til vill, ein kaupandi fyrir 

1400 kr. Breytingartillögu mína við verðið 

á Kaidaðarnesi skal jeg ekki verja svo fast. 

Verðið getur verið ofhátt eða oflágt sett 

eptir atvikum. En eptir mínum kunnug- 

leika er verð mitt ekki of hátt. f>etta sjest 

bezt, þegar miðað er við söluna á Laugar-

(dælum, sem seldar voru fyrir 12000 kr. 

peim fylgja þó ekki nema 2 kot, en Kald- 

aðarnesi 7 kot og2 kirkjujarðir, svo jegheld, 

að Kaldaðarnestorfan geti vel svarað til 

20000 kr. kanpverðs eptir þessum saman- 

burði. f>að hefur nú legið fyrir þinginu lýs- 

ing á Kaldaðarnesi, en það er eins og dreg- 

ið úr lýsingunni að sumu leyti, að minnsta 

kosti er ekki talað þar neitt um eggvarpið, 

sem þar er sagt að sje nú dálítið, og sem 

gæti má ske orðið með tímanum töluvert, ef 

vel væri á haldið, svo jeg held nú, að þingmaður 

Rangæinga sje eptirallt samaníengu kunnugri 

þessari jörð, en jeg, og standi alls ekki nær 

binu hæfilega verði með sínar 15,000 kr., 

en jeg með mínar 20,000 kr. Jeg verð ann- 

ars að segja, að mig furðar stórlega á því, 

hvað 1. þingmaður Rangæinga er fastur á 

því, að selja jarðir landssjóðsins ódýrt, en 

þegar talað er um, að kaupa eitthvert býli 

banda landssjóðnum sjálfum, þá er eins og 

bæði hann og aðrir viti ekki, hvað hátt 

þeir eiga að skrúfa upp jarðirnar. petta 

sýndi sig bezt, þegar þingið keypti 3/4 af 

Helgustöðum fyrir 16,000 kr. En nú þegar 

ræða ei um að selja Kaldaðarnesið, stóra og 

góða jörð, fyrir landssjóðinn, þá má ekki 

nefna meira en 15,000 kr. f>að er eitthvað 

skrítið í þvf, að sprengja jaiðir upp t'yrir 

landssjóðnum, þegar hann vill kaupa, eins 

og t. a. m. Hvítanesið, sem landssjóðurinn 

átti fyrir náð að fá keypt fyrir 10,000 kr., 

en aptur á bina síðuna að gjöra sjer far 

uro, að hafa verðið sem lægst á þeim jörð- 

um, sem landssjóður selur. Jeg sje ekki 

betur, en að vjer þingmeiin sjeum skyldir 

að sjá um, að landssjóðurinn hafi ekki skaða 

á sölu jarðanna, en til þess þarf að minni 

skoðun betri og nákvæmari undirbúning en 

nú er fyrir hendi. Til hvers er að vera að 

búa til lög um sölu jarða, ef söluskilmálar 

og annað fæla menn frá kaupunum?

Landahöfð ing i: J>ar sem hinir hátt-

virtu ílutningsmenn hafa byrjað að leiða rök • 

að breytingaratkvæðum sínum, þá skal jeg 

leyfa mjer að gjöra nokkrar athugasemdir 

við söluverð jarða þeirra, sem þeir hafa
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slungið upp á. J>ingmaður > Skaptfellinga 

befur stungið upp á að hækka söluverð |>ver- 

ár frá 1,727 kr. upp í 2027 kr., söluverð 

Hlíðar frá 1,960 kr. upp í 2360 kr., og Bol- 

hrauns frá 1,240 kr. upp í 1,400 kr. í  at- 

bugasemdunum við stjórnarfrumvarpið er 

gjörð grein fyrir því, eptir hverju er far- 

ið við útrciknÍDginn á söluverði jarða þeirra, 

sem í frumvarpinu eru nefndar, og það er 

farið eptir hinum sama mælikvarða við út- 

reikning söluverðsins á Vík sem við hinar 

þrjár jarðir, sem uppástungumaður liefur 

gjört breyting á ; söluverðið er byggt á ept- 

irgjaldinu, sem sjest af skýrslum amtsráðs- 

ins, sem lagðar voru fyrir alþingi 1879, og 

sem sýslunefndir, hreppsnefndir og umboðs- 

menn höfðu stungið upp á. í  skýrslunum, 

sem nú fylgdu þessum þrem jörðum, var 

ekkert nýtt atriði komið fram, sem gæfi á- 

stæðu til að breyta söluverðinu. Gn þar sem 

þingmaður Skaptfellinga og þingmaður Kang- 

æinga hafa komið fram með þetta, og þeir 

eru báðir kunnugir jörðunum, þá skal jeg 

ekki að svo stöddu mótmæla breytiugar- 

uppástungunni. Viðvíkjandi því, sem stend- 

ur í ncfndarálitinu um jörðina Vík, að 

helmingasalan til árgjalds og kaupverðs 

verði þannig fyrir ábúendur, að árgjaldið 

verði 170 kr. 66 a., cn þeir greiði nú af 

allri jörðinni 152 kr. 32 a. í afgjald, þá 

skal jeg geta þess, að þetta er rjett hermt, 

en það er eðlileg atieiðing af því, að jörðin 

er leigð með of lágum byggingarskilmálum, 

og það má ekki selja hana eptir því, heldur 

eptir því sem amtsráðið í tillögum sínum 

1879 álítur hana hæfilega leigða fyrir, en 

tillögur amtsráðsins eru að hækka leigurnar 

frá 320 ál. upp í 580 ál. það er snertir 

spítalajörðina Kaldaðarnes, þá hefur þing- 

maður Kangæinga stungið upp á 15,000 k r , 

en þingmaður Skaptfellinga hefur hækkað 

það söluverð upp í 20,000 kr. f>að er nú 

fyrst og fremst sá annmarki á, að það er 

ekki leiguliðinn sjálfur, sem falar þessa jörð, 

heldur sýslumaðurinn í Árnessýslu fyrir hans 

hönd; en það er ekki svo þýðingarmikið, ef 

þingið samþykkir, að stjórnin megi selja

jörðina ábúandanum. Svo skal jeg leyfa 

mjer að geta þess, að í brjefi frá amtsráð- 

inu, dags. 12. þ. m., er mjer skýrt svo frá, 

að landskuldina megi óhætt hækka um 60 

álnir á heimajörðinni; eptir því verður af- 

gjaldið 600 ál. í landsskuld og 470 ál. í 

leigur, eða samtals, að frádreginni prests- 

mötu 120 ál., 950 ál. afgjald; þetta gjðrir 

eptir meðalverði verðlagsskránna eptir 5 

síðustu árin, sem telja má 57'/s a., 543 kr. 

40 a. árlegt afgjald, sem svarar til 13,585 

kr. höfuðstóls. pingmaður Gyfirðiitga hefur 

borið upp breytingartillugu viðvíkjandi 12 

jörðum í Húnavatnssýslu, sem ábúendurnir 

hafa falað og sýslunefndin mælir með; hann 

hefur fylgt söluverði því á jörðunum, sem 

sýslunefndin hefur stungið upp á. Gn jeg 

skal leið athuga deildarinnar að því, að 

sýslunefndin hefur fært það söluverð niður, 

sem umboðsmaður álítur bæfilegt; þannig 

befur umboðsmaður álitið bæfilegt söluverð 

á Gröf 2500 kr., en sýslunefndin 2000 kr.; 

Miðhóp: umboðsmaður 5000 kr., sýslunefud 

4500 kr.; Sveinsstaðir: utnboðstnaður 3000 

kr., sýslunefnd 2700 kr.; Kornsá: umboðs- 

maður 5400 kr., sýslunefnd 4800 kr.; 

Brúsastaðir: umboðsmaður 3000 kr., sýslu- 

nefnd 2700 kr.; Kringla: umboðsmaður 

1800 kr., sýslunefnd 1650 kr.; Orrastaðir: 

umboðsmaður 3000 kr., sýslunefud 2800 kr.; 

Hagi: umboðsmaður 2400 kr., sýslunefnd 

2350 kr.; Umsvalir: umboðsmaður 1200 kr., 

sýslunefnd 900 kr.; aptur hefur sýslu- 

nefudin bækkað söluveiðið á Gruud frá 4000 

kr., sem umboðsmaður áleit hæfilegt, upp í 

4500 kr., og að eins á tveimur jörðum hefur 

sýslunefndinni og umboðsmanni borið saman. 

Hjer þurfa nákvæmari upplýsingar en nú 

liggja fyrir, til þess að deildin geti skorið úr, 

hvað rjett er, og þess vegna var það, aðjeg

benti áður á, að æskilegt væri, að nefndin

tæki að sjer að segja álit sitt um hverjá

jörð; þá fyrst gæti málið orðið rætt. f>ing-

maður Gyfirðiuga befur stungið upp á að 

selja Amarnes fyrir 3,200 kr., og er það 

ekki í fyrsta skipti; það var samþykkt af 

neðri deildinni 1879, að selja jörðiua. fyrir
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það verð, sem til tekið er nú, og jeg er ekki 

á móti því. Gn jeg skal að eins geta þess, 

að, afgjaldið er 180 ál. í landskuld og 60 ál. 

í leigur, án reka; þetta svarar til 3,216 kr. 

höfuðslóls eptir meðalverði hin síðnstu 5 ár 

1876/í7—188% i ; þetta munar nú litlu frá 

því, sem boðið er, en það er aðgætandi, að 

hjer er reki ekki talinn með, og þó að hann 

sje ekki mikill. þá ímynda jeg mjei þó, að 

jörðina megi n innst selja fyrir 3,300 kr., 

en jeg skal ekki vera fastur á því. J>ing- 

inaður Norður-|>ingeyinga hefur enn ekki leitt 

lök að breytingaruppástuDgum sínum. en 

hann .gjörir það sjálfsagt seinna; hann hefur 

gjört uppástungur um 6 jarðir, og ei u þær 

þessar: 1. Hjallastaðir fyrir 5500 kr.; um- 

boðsmaðor hefur virt þessa jörð 6,200 kr., 

og sýslunefnd hefur mælt með 6,000 kr.; 

þá er of lágt 5,500 kr. bjá þingmanninum.

2. Fáfaslaðir 2,500 kr.; umboðsmaður viiti 

jörðina á 3,000 kr. og sýslunefndin á 2800 

kr.; þar ei lika of lágt bjá þingmauniuum.

3. Hafsteinsslaðii fyrir 2,500 kr.; umboðs- 

maður álítur 3,000 kr. og sýslunefndin 2,800 

kr. Iiæfilegt. 4. Heiði fyrir 4,500 kr., en 

iunboAsmaður mælir með 5,000 kr. og sýslu- 

nefndin söinuleiðis. 5. Gröf fyrir 1,500 kr., 

umboðsmaður 1,800 kr. og sýslunefnd 1,750 

kr. Jeg vona, að deildin verði ekki þing- 

manninum samdóma um söluverðið á þessum

5 jöiðum, en greiði heldui atkvæði með 

áliti umboðsmauns eða sýslunefndar. f>að 

er J>órðarstaði snerlir, þá befur amtsráðið 

í skýrslum sínum, 1879 lagt það lil, að leigu- 

málinn við næstu leiguliðaskipti verði hækk- 

aður frá 80 ál. upp í 120 ál., og samsvarar 

það 1,608 kr., en þinginaðurinn vill láta selja 

bana fyrir 1,200 kr., eða þá í makaskiptum. 

Jég hef ekki nægar upplýsingar til þess, 

að jeg að svo stöddu- geti sagt um þessi 

makaskipti. Loks skal jeg geta þess, að 

auk þeirra 19 jarða, sem þingmenn hafa 

stungið upp á, þá eru 3 jarðir í Suður- 

Múlasýslu,sem enginn þingmanna hefur enn 

tekið að sjer, og nýlega er komin bænarskrá 

frá. 1 leiguliða í ísafjurðarsýslu og 1 leigu- 

liða í Vestur-Skaptafellssýslu. Jeg skal svo

ekki orðlengja þetta meir, en jeg tek það upp 

aptur, að jeg álít það mjög æskilegt og jafnvel 

nauðsynlegt, að nefndinni sje gefinn kostur á 

að skýra Ijóslega fyrir deildinni frá áliti sínu 

um hinar einstöku jarðir og söluverð það, sem 

farið er Iram á í breytingaruppástunguDiim.

Benid ik l Kristjánsson: Hinni herðruðu

deild er kuniiiigt, að engar af þeim jörðum, 

sem standa í þeim breytingartillögum, sem 

jeg er skrifaður fyrir, eru frá mínu kjör- 

dæmi; en vegna atvika hef jeg tekið mjer á 

hendur að flytja fram beiðni um kaup á 

þeim; en úr því jeg hef tekið það að mjer, 

þá skal jeg gjöra deildinni grein fyrir, 

hvernig jeg skoða stöðu mina í þessu máli, 

og hvernig uppástungunni um verðlag jarð- 

anna víkur við. Jeg skal þá fyrst minnast 

á |>órðarstaði í Hálshrepp. Ábúandinn 

hefur óskað að fá þessa jörð keypta í 

makaskiptum á móti annari jörð, en, eins og 

hann skýrir sjálfur fiá, þá hefur bann ekki get- 

að vegna harðinda og vetrarrikis borið þetta 

mál undir sýslunefndina; þetla er að vísu 

formgalli eptir þingsályktuninni 1879, en 

jeg skil ályktunina svo, að hún sje reglur 

fyrir umboðsvaldið, þegar um kaup á þjóð- 

jörðum er beðið, og á binn bóginn leið- 

beining fyrir þá, sem katipa vilja, hvernig 

þeir eigi að leita kaupanna, en engan veginu 

að þingið hafi með ályktuninni skuldbundið 

sig til að selja ekki, nema öllum þessum 

teglum væri stranglega fylgt; þess vegna 

álit jeg, að kaup á þessari jörð geti komið 

til álita þingdeildarmanna. Jeg skal ekki 

bera á móti þrí, að verðið, sem sett. er i 

viðaukatillögunni, samsvari ekki leigumálan- 

um; en þessi uppástunga er heldur ekki 

oema til vara, ef jörðin fæst ekki í maka- 

skiptum fyrir aðra jörð. Eptir skýrslum 

hreppsnefndarinnar og umboðsmannsins eru 

þessar tvær jarðir.mjög likar; það er tekið 

fram, að þórðarstaðir vanti heyskap á við > 

Bakka, en aptur hafi þórðarstaöii skógbetra 

laod eo Bakki. Jeg fyrir niitt leyti álit 

meinlegra, að heyskap vanti en landgæði, 

þar sem um gott land er að gjöra á báðum 

jörðunum, eins og hjer á sjer stað; en jeg
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skal ekki fara út í það mál, en geng að 

eins ut frá því, að þær sjen jafnar að verð- 

lagi. ' Ekki beldur sjest. það á skýrslunum, 

að Bakki sje undirorpinn meiri áföllum eða 

að hann muni byggjast ver.en f>órðarstaðir. 

Aðaláslæðan fvrir, að ábúandinn hefur 

beið/.t sölunnar, er sú, að hann ekki að 

eins hefur búið á jörðinni allan sinn bú- 

skap, heldur er þar fæddur og uppalinn, 

því á hann að lakast til gieina sem verð- 

ugur tii þess að fá jörðina keyjita sam- 

kvæmt þingsályktuninni 1879. Enn er 

önnur ástæða sú, að skdgur alluiikill er í 

landi jaiðarinnar, en hann var dæindur fiá 

jörðunni fyrir 30—40 árum ; þennan skóg 

hefnr ábúandinn síðar keypt, og þetta er 

sjerstök ástæða fyrir, að hann fái jörðina 

keypta. £>að er að vísu satt, að verð það, 

sem sett er til vara, samsvarar ekki þvi 

verði, sem lil er tekið í skýrslunum, og jeg 

tdk eptir því, þegar jeg samdi viðaukatil- 

löguna, en jeg áleit, að mjer bæri eigi að 

taka það til greina, heldur verð það, sem 

ábúandinn sjálfur býður; ef það verð er sett 

á jörðina, þá er ábúandinn skuldbuudinn 

til ad kaupa hana; en ef hjererað eins farið 

fram á, að stjórninni veitist leyfi til að 

selja jörðina, og leiguliðinn ekki væri skuld- 

bundinn til að kaupa, ef þingið setur

hærra verð, en haim hefur boðið, þá

er jeg því vel samþykkur, að verðið verði 

fært upp, og þingið segi: »f>ú fær jörðina 

ekki fyrir minna en þetta*, þá er ábúand- 

anum í sjálfsvald sett, hvort hann vill

kaupa eða kaupa ekki. Jeg lít svo á, að

hverja breytingarlillögu megi álíta sera

sjerstakt frumvarp, og því megi koma með 

breytingartillögu við hverja einstaka jörð 

við þriðju umræðu málsins, og þá verði 

hver einstakur liður borinn upp fyrir sig, 

en ckki frnmvarpið í heild sinni; við 3. 

umræðu má því hækka vcrðið á hverri jörð 

með breytingartillögum, og það mun jeg, 

ef til vill, gjöra við þdrðarstaði. Jeg á nú 

bágara með að tala um hinar jarðirnar, 

sem í viðaukatillögum mínum standa; jeg 

þekki þær ekki nema af skýrslunum;

landshöfðingi gat þess, að í tillögunnm væri 

tekið lægra verð en í skýrslunum stendur,. 

en það er af sömu ástæðu, sem jeg gat um 

við þóiðarstaði; jeg vildi ekki til taka 

svona í fyrstu hærra verð, en leiguliðarnir 

sjálfir hafa boðið, þó að jeg vissi, öð bein- 

ast væri að fara eptir sýslunefndarmatinu. 

f>að yrði árangursíaust fyrir mig, að fara 

að skýra frá hverri jö rð : jeg hef ekki get- 

að fengið nákvæmari þekkingu á þeim, en 

faver þingmaður hefur gelað fengið af skjöl- 

um þeim, sein lögð hafa verið fram á lestr- 

arsalinn. Jeg hef nú skýrt frá breytingar- 

tillögura mínum sem bezt jeg get, og jeg 

vona, að þingmenn leyfi þeim að komast 

til 3. umræðu. En jeg vil leggja það til. 

að nefndin taki allar þessar cinstöku brcyt- 

ingartillögur til íhugunar, ef tími er til, og 

málið dregst ekki svo, að það fyrir þá sök 

fái ekki framgang á þessu þingi.

S íghvntur Árnason : Jeg ætla að eíns

að minnast á það, sem landshöfðingi sagði 

um Kaldaðarnestorfuna, að umsækjandi væri 

ekki leiguliði á jörðunni. Jeg skal játa það 

satt að vera, en það gjörir að mínu áliti 

ekkert til, úr því inaður er viss um, að nm- 

sækjandi er einlægur í því, að ætla sjer að 

búa á jörðunni, og jeg veit um það, að hann 

ætlar sjer ekki að hafa neina aðra jörð í út- 

vegum, fyr en hann veit, að þii.gið synjar 

honum kaups á þessari jörð. En það er 

jafnóvíst um allar jarðir, sem seldar eru, 

hvort þær verða sjálfseign eða í sjálfsábúð 

um aldur og æfi; því það er heldur ekki 

handvíst, að sjálfsábúð eða sjálfseign verði 

áfiam, þd að lciguliði kaupi jörðina, þvi margt 

getur komið í veginn þvi til tálmunar; fyr- 

ir því er það sama, hvort sá, sem kaupa vill, 

situr á jöiðinni eða cr einráðinn í því að 

tlytja á hana. |>ingmaður Skaptfellinga vjck 

því-að mjer, aðjeg inundi dkunnugur í Veát- 

nr-Skaptafellssýslu; jeg skaljáta það, að jeg 

er ekki vel knnnugur þar, og jeg skal 

ekki vega saman kunnugleika okkar, þó að 

jeg þykist vita, að hann sje ekki nógu kunn- 

ugur til að meta jarðir þar. Hann bar mjer 

á brýn, að jeg vildi færa jarðirnar niður úr
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þeirra rjetta verði, en jeg vona, að enginn 

annara þingmanna hafi tekíð orð mín svo, 

að jeg vildi selja jnrðirnar minna en sann- 

gjarnt er eptir gæðum þeirra. Dæmið, sem 

hann tók, er óbeppilegt. Langardælir er 

ferjustaður og ferjan gefur af sjer leigu, 

sem svarpr til um 6000 kr. höfuðstóls, og 

jörðin liefur þar hjá dúntekju og laxveiði; þá 

getur jörftin ebki sagzt dýr, þó að hún hafi 

vnrið seld fyrir 11000 kr.; fyrir þvi er þessi 

lians samanburður á litlum rökum byggður. 

Sama er að segja um Helgustaði, að jeg 

held, að þingtnauninn vanti reynslu til þeas 

að sanna, hvort það kaup er landinu í hag 

eða óbag; það verður ekki fyr um það sagt, 

fyr en faiið er að yrkja námann, og menn 

sjá, bver árangur verdur af því. Að lykt- 

um skal jeg geta þess, það er Kaldaðarnes 

snertir, þ i er það sjerstaklega einn ókostur 

við jörðina, sem mjer gleymdist að geta um 

áðan, og þsð eru vetrarhlaup ðr öifusá, «em 

opt geta valdið tjóni, cinkum skepnum, og 

leitt af sji-r ýmsan óhag; um kosti jarðar- 

arinnar talaði jeg áðan.

F r n m t u g u m a ð u r : Jeg ætla að byrja á

því, að bera af nefndinni það, sem binn 

háttvirti þingmaður Eyfirðinga bar á hana 

ranglega. Haun sagði, að néfndin hafi ver- 

ið lengi við starfa siug. Jeg er viss um, að 

þiogmaðuiinn verður fyrstur til að játa, aO 

það er ekki avo, þegar hanu ibugar, að nefud- 

in var sett hinn 7. júli, að nefndarálitið 

kom fram 14. júlí, sama daginn og nefndin 

hafði lokið við starfa sinn, og jeg veit, að 

honura en fullkunnugt, að á þesnum tíma 

vorn- baldnir fundir á hverju kveldi í annari 

nefnd, sem jegvar í.ogaðaðrir meðncfndar- 

menn mínir hðfðu einnig öðrum nefndar- 

störfum að gegna, og gat því nefndin ekki 

varið óllum tima til þess að starfa að þessu 

frumvarpi; fyrir því er það ckki sanngjarnt, 

að bera nefndinni það á brýn, að hún hafi 

verið lengi eða hægfara við starfa sinn, og 

þó að bún hafi haldið nokkrum íkjölum 

þessa daga, þá er bver)um þingmanni, sem 

hefnr vilja á að kynna sjer þau, velkomið að 

fá þau. Mjer getur ekki komið saman við

landshöfðingja um þann skilning, scm hann 

leggur í auglýsinguna frá 17. nóv. 1879; 

hann og stjórnarfrumvarpið gengur út frá, 

að ábúendurnir að eins fái jarðirnar koypt- 

ar, en engir aðiir, en þetta liggur ekki í 

auglýsingunni; það er að eins talað um, að 

ábúandinn skuli bera sig upp við sýslumann, 

og svo skuli það setjast undir álit sýslu- 

nefndar og umboðsmanns, hvaða verð sje 

hæfilegt, on það er ekki með einu orði bent 

á, að ábúandanum einum skoli veitast kosl- 

ur á að fá jörðina keypta. Jeg gjöri þessa 

athugaserod að eins til að láta skoðuit mína 

i ljósi um þetta, enjeghef lalsverða, efekki 

fulla sönnun fyrir, að sú skoðun sje rjett, 

einkum þegar jeg lít á þær skoðanir, scm 

komu fram á alþingi 1879 við umræðurnar 

um frumvarp til þjóðjarðasölu. J>á var moð 

frumvarpinu einnig felld sú ákvörðun |iess, 

að selja að eins ábúendum jarðir þeirra. Jcg 

tek auglýsinguna því, eins og hún. liggur 

fyrir, og eptir henni á jörðin að seljast hverj-, 

um sem hafa vill, en hún er ekki föl, ncina 

þvi að eins að ábúandinn biðji um hana. 

J>að, sem einkum hefur knúð mig (il að 

koma með þessa mína skoðun, er sú þoka, 

sem hvílir yfir öllu þvi, sem hjer liggur lyi- 

ir, að það sýnisí lítt mögulegt að finna hinn 

sauna mælikvarða fyrir verði jaiðanna.

í  ástæðunum fyrir frumvarpi sljómar- 

innar stendur, að svo sje ráð fyrir gjört, 

að nokkur bluti, t. d. helmingur kaup- 

verðsins, sje gjörður að föstu árgjaldi, scm 

hvíli á jörðinni. Jeg imynda mjer, að hinir 

heiðruðu-ilutningsmenn breytingartillaganna 

um söiu jarða hafi gjört sjer grein fyrir

þessu, og að sama mundi verða gjört frá 

stjórnarinnar hálfu með þessar jarðir, eins 

og hinar 4, sem í stjórnarfrumvarpinu

standa. Nefndin hefur áður tekið það 

fram, að ekki sje sönnun komin fyrir því, 

að ábúendurnir vilji gefa þetfa verð fyrir 

jarðirnar; landshöfðingi áleit, að þess þyrfti 

ekki, og það má nú svo vera, ef menn vilja

bafa það svo; en jeg vil benda á það, að

það getur rekið að því, að aiþingi gefi þá 

lög, sem sjeu að eins til á pappírnum, en
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sem ekki verða notiið og allt af oru gild- 

andi, þangað til þau, of til vill, seinna 

flækjast fyrir fótum manna og jarðirn- 

ar verði seldar án atkvæðis þings þess, 

sem þá er; þess vegna vil jeg ráfta flutn- 

ingsmönnum til að gjöra breytingaratkvæði 

við stjórnarfrumvarpið á þá leið, að ef 

jarðirnar ekki verða seldar inna4i tiltekins 

tíma, þá skuli .lögin þar með úr gildi rium- 

in. |>etta er hið almenna um n;álið, sem 

jeg vildi taka fram. f>að hefur verið talið. 

því til gildis, að ábúendur einir skyldu fá 

jarðir keyptvif, að við það efldist sjálfsábúð 

í landinu; þetta er rjett, en þá er ekki úr 

vegi að gæta að því, að hve raiklum mun 

liún muni auknst. Landssjóðsjarðirnar eru 

lúm 8000 hdr., og þær jarðir, sem eru í 

sjálfseign. munu vera 60000 hdr.; en hvað 

mörg hdr. af þessum 60000 hdr. eru í 

rt'glulegri sjálfsábúð? Jeg játa þáð, að jeg 

er því ókunnugur, en jeg hef heyrt kunn- 

ugri menn mjer segja, að það kvnnu að 

vcra 10000 hndr., eða í hæsta lagi 15000 

hdr. Með því nú að selja þessi 8000 hdr., 

í-om landssjóðurinn á, þá jykjum vjer sjálfs- 

ábúðina að sama skapi eða í hæsta lagi 

nm 2000 hdr., en jeg er alveg óviss um, að 

landið ynni nokkuð verulegt við það í bún- 

nðarlegu tilliti, því að þcir, sein keyptu 

jarðir til þoss að leigja þær út aptur, mttndu 

okki verða eins góðir og vægir landsetum 

sinum, eins og landssjóðtirinn hefnr verið; 

þar að auki gelur Tjöldi manna nú fengið 

þessi rúm 8000 hndr. til ábúðar með væg- 

nm skilmáltim, og er |>að allmörgum mjög 

notalegt, af því að frumbýlinginn skortir að 

jafnaði nægt. f]e til að reisa bú, svo í lagi 

sje, og þarf því að fá sem bezta kosti. 

Æfilangur ábúðarrjeltur er og höllur hverj- 

um þoim, som ekki getur keypt jörð sína. 

Jog skal ekki vera langorðnr um frumvarp 

stjórnarinnar og þær 4 jarðir. sem þar eru 

lil teknar, en skírskota að eins í því tilliti 

til nefndarálitsins. Ef jeg tek nú hinar aðr- 

ar jaiðir fyrir, sem beiðzJt er sölu á, þá skal 

jeg byrja á Kaldaðarnesi. Ef gengið er út 

frá, eins og í frnmvaipi stjörnarínnar,' að

jarðirnar verði að eins seldar ábúendun- 

um, þá er það vankvæði við söln þess- 

arar jarðar, að sá, sem falað hefnr, er 

ekki ábúandi; að vísu hefur hann feng- 

ið vilyrði bjá hinum núverandi ábúanda 

fyrir þvi, að hann m unigeta fengið jörðina 

til ábúðar, og jafnvel látið þinglýsa því, en 

nú á hann eptir að semja við eigandann um 

ábúð á jörðínni. Flutningsmaður Kaldaðar- 

D688 hefur fullvissað deildina um, að hann 

muadi flytja á jðrðina, og jeg skal alls ekki 

efast um, að hann muni gjöra það; en þess- 

ari jörð er svo varið, að hún getur ekki í 

heild sinni orðið sjálfsábúð, þó að seld sje; 

jörðinni fylgja 9 hjáleigur, og þeir bænduf, 

sem á þessum hjáleigum búa, verða allt af 

land$etar og hafa ekki gagn af því, ef jörðin 

öll er seld einum manni. pað einkeonilega 

við skýrsluna um þessa jörð er, að kaups- 

beiðantMuit hefur sjálfur samið hana: ský«lan 

hefur svo verið lögð fyrir sýslunefndina, og 

hún látið það álit sitt f Ijósi, að hún mtini 

vera ttærti sanni, en treystist eigi að upp 

kveða fullan dóm um hana, nema skoðunar- 

menn sjeu settir til að álíta jörðina. f>et,ta 

sýnir, að sýsluuefndin sjálf hefur ekki treyst 

sjer til að ákveða neitt fast verð eða mat á 

jörðinni. Taki menn uú skýr$luna sjálfa. þá 

sjest, að hún er næsta ófullkomin. Kptir 

byggingarbrjefi jaiðarinnar, þá eiga að gjald- 

ast af henni 5 hndr. í afgjald, en þegar 

kaupsbeiðandinn fer að lýsa' hinu núverandi 

afgjaldi, þá Iýsir haini því í krónutali; hann 

segir, að landskuld sje 228 kr. og 3 hndr. 

stór og 20 úl. í leigur, reiknar svo út í krón- ■ 

ur og metur smjörið 54 a. pnd. eptir meðal- 

verði allra meðalveiða, en reyndar reiknast 

mjer, að það eigi að vera um 61 a.; þaðer 

með öðrum ordum: það er ómögulegt að

finna Itinn sanna leigumála eptir þessu, og 

þannig er skýrslan ónóg, etidú segir sýslu- 

nefndin ekki annað, en að húns jenæ rr i 

sanni, on það þurfi að skoða jörðina. pað 

er snertir Húnavatnssýslujarðirnar, þé hefur; 

landshöfðingi tekið fram mismuninn, sem er 

á verði jarðanna optir uppástuhgu fiutnings- 

manns og umboðsmanns; það munar á öllum
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jörðuuum 2,500 kr., sem flutningsmaðui sting- 

ur upp á m inna; sýslunefndin og umboðs- 

maður geta beldur ekki komið sjer saman 

um verðið, og sjálfur getur flutningsraaður- 

inn ekki sagt, hvað er o f hátt og bvað er 

of lágt, og hvað eiguro við þá að segja, sem 

ekkert vitum og ekkert þekkjum til? þar 

verður maður að leiða hest sinn frá. Jeg 

skal ekki tofja þingmenn lengi, en að eins 

taka fram, hveroig fer, ef borið er saman 

verð á hinum . einstöku jörðum. Jeg skal 

þá fyrst taka Umsvali og Haga lil saman- 

burðar. Umsvali vill flutningsmaður láta 

selja fyrir 900 kr. en umboðsmaður fyrir 

1200 kr.; þar er afgjaldið 60 ál. í land- 

skuld og 20 ál. í leigur, eða samtals 80 ál., 

Afgjaldið af Haga er 1. hndr. stdrt í land- 

skuld og 40 ál. í leigur eða samtals 160 ál., 

það er að segja, það er helmingi meira af- 

gjald af Haga en Umsvölum, en þ<5 vill flutn- 

ingsmaður selja Umsvali fyrir einar 900 kr., 

en Haga fyrir 2350 kr.; er það sanngjamt? 

f>á fer umboðsraaður þó nær í augura ó- 

kunnugra tnanna, þar sem hann vill selja 

Umsvali fyrir 1200 kr., en Haga fyrir 2400 

kr. Hinn heiðraði flutningsraaður, sem þekk- 

ir betur til í Húnavatnssýslu, getur gjört 

slíka uppástungu, en mjer óar, er jeg sje 

hana. £n  þetta er ekki einstakt dæmi. Ept- 

ir Sveinsstaði eru borgaðar 200 ái. eptir 

meðalverði í landskuld og leigur, og vill 

flutnÍDgsmaður selja þá fyrir 2700 kr., en 

Grund vill hann þó selja fyrir 4500 kr., þar 

sem er þó hjer um bil sama eptirgjald. f>að 

er nauðsynlegt, að gjóra sjer þetta ljóst, svo 

að maður þurfi ekki að ganga alveg í blindni 

að þessu Nokkuð líkt er með tilliti til 

jarðanna í Skagafjarðarsýslu, og það er ó- 

skiljanlegt, hvernig á að fara að greiða at- 

kvæði fyrir jarðasölu, þegar allt er svona eins 

og það er. Við verðum að gá að þvi, að 

við erum ekki hjer komnir til þess að selja 

jarðir að. óþðrfu til hvers, sem falar; við 

eigum að ábyrgjast jarðirnar sem arf, sem 

við höfura tekið á móti til umráða og til að 

gæta fyrir aldna og óborna, en við höfum 

ekki tekið vid þeim sem eyðslueyri. Ef

jarðirnar eru seldar, eiga þær að seljast með 

hæsta verði, sem fengizt getur, og þá á að 

: geyma ■ og varðveita innstæðuna, og þetta 

ættu deildarmenn nð láta sjor vera umhug- 

að nm að hugsa um. Jeg skal bæta nokkrii 

við um Arnarnes. Eptir skýrslunum, sem 

fram hafa komið, er þar duglegur maðor, 

sem lengi hefur búið á jörðinni, og sem ef 

tii vill fremur öllum öðrum ætti að takast 

til greina. En þó er það nokkuð kynlegt, að 

sýslunefndin metur jörð þessa 2000 kr. virði, 

umboðsmaður 2500 kr. virði, en landshöfð- 

ingi segir, að hún ætti að geta gcfið afsjer 

leigu seiu samsvaraði 3200 kr. höfðuðstól. 

Svo er það og eiukennilegt við þennan á- 

búanda, eins og alla hina, að hann 

lætur ekki í Ijósi, hvað hann vill gefa fyrir 

jörðina, og að, eptir því sem þingmaður Ey- 

firðiuga sagði, þá er honum um og ó að 

kaupa hana . fyrir 32CO kr., og þó sagði 

gagnkunnugur maður árið 1879, þegar tal- 

að Viir um þessa sölu, að vel væri gefandi 

3600 kr. fyrir jörðina. Um pórðarstaði skal jeg 

ekki vera langorður; jarðirnar, sem stungið 

er upp á að hafa skipti á, sýnast að vera 

mjög líkar í ðllu, og 20 ál. afgjald tneira 

af jörðinui, sem boðin er í skiptum. En jeg 

tek það fram, að æskilegt væri, að breyt- 

ingaruppástungan væri boriu upp í tvennu 

lagi, svo að sæist, livort menn heldur vildu 

hafa makaskipti á jörðunum eða selja f>órð- 

arstaði fyrir 1200 kr. |>að er sama óviss- 

an um verðið á þessari jörð, sem um hinar. 

Loks er það eitt atriði enn, sem jeg þarf 

að minnast á; þegar jeg geng út frá skiln- 

iugi landshöfðingja á auglýsingunni 17. nóv. 

1879, þá er það mjög áríðandi, að eogir 

aðrir en ábúendur í einstöku tilfellum fái 

jarðirnar keyptar. Um Kaldaðarues hef jeg 

lalað, eo viðvíkjandi hinum öðrum jörðum, 

þá sjest ekki betur eptir upplýsiogum þeim, 

sem fram eru komnar, en að Sigurlaug 

nokkur sje ábúaudi á Hrísakoti, en Jón 

Jónsson heitir sá, sem falar jörðina til 

kaups, en það getur samt vel verið, að hann 

sje sá sanni ábúandi, þó að bjer sje ekki 

fyrir heudi vissa um það. Á Haga er J>ór-
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arino þorleifssoo ábúandi, en Jóbannes Ó-! 

lafsson sá, srm falar. AMiðhúsumhefurHelgi j 

Helgason, sem þar er ábóandi, eptirgefið; 

Magnúsi Steingrímssyni ábúðarrjelt. E fá a ð  

fylgja því, að selja ábúendunum einum, þá 

verða meno að vita. hver er hinn sanni og 

rjetti ábúandi. þingmaður Norður-|>ingey- 

inga hefur ekki viljað setja jarðirnar bærra 

en iiann gjörði, en jeg rona, að hannhækki 

þær undir 3. umræðu, svo að þær gcti 

komizt í það verð, sem samsvarar leigun- 

um. I>ó að nefndin ekki hafi látið í Ijósi 

nlit sitt um binar einstöku jarðir, þá hef 

jeg þó skýrt frá mörgum atriðum og sýnt, 

að málið er mjög vafasamt. Mjer hefur 

ckki fundizt verðið sanngjarnt eða í sam- 

ræmi hvert við annað á hinum einstöku 

jörðum, en bvernig sem þessu er varið, þá 

getur þing og stjórn ekki selt jarðir minna, 

en þær ganga manna á meðal i kaupum og 

sölum.

Forseii: Jeg skal geta þess i tilefni

af því, sem þingmaður Norður-þingeyiujía 

minntist á um atkvæðagreiðsluna á frumvarp- 

inu við 3. umræðu, að þá verða ekki bornar 

upp einstakar greinir, heldur frumvarpið i 

heild sinoi; en haon getur engu að síður 

komið fram með viðauka- og breytingar- 

atkvæði við einstakar greiuir, sem þá verða 

borin upp fyrir sig, en að bera upp ein- 

stakar greinir frumvarpsins við 3. umræðu, 

er bæði óþarft og líka á móti þingsköp- 

unum.

I>ví næst bar forseti, eptir áskorun 

þingmanns Norður-þingeyinga, undir at- 

kvæði, hvort vísa skyldi máliou ásamt öll- 

um breytiogaruppá&tuogunum til nefndar- 

innar, og var |>að samþykkt með 6 atkvæð- 

um gegn 5, að viðböfðu nafnakalli sakir ó- j 
glöggrar atkvæðagreiðslu, þannig að !

Já sögðu:

Benidikt Krístjánsson,

Ásgeir Eiuarsson,

Einar Ásmundsson,

Jón Pjetursson*

Pjetur Pjetursson,

Sighvatur Árnason.

Nei sögðu 

Maguús Stephensen.

- Árni Thorsteinson, 

Sigurður Melsteð, 

Skúli í>orvarðarson, 

Stefán Eiríksson.

FKAMHALD ANNARAR UMRÆÐU í 
EFRI DEILD, 

á 29. fundi, 8. dag ágústmán. 
Fraiohald af nefndaráliti, sjá I, 355—361.

B r e y t i n g a r -  og v i ð a u k a u p p á -  
s t u n g u r 

við frumvarp til laga um, að stjórninni 
veitist heimild til að selja nokkrar þjóð- 

jarðir, eins og það kom frá stjórninni.
1. Nefudin: Orðið -ábúendum* í stjóru-

arfrumvarpinu falli burt.
2. Sighvatur Árnason, Skúli J>orvarðarson,

og Benidikt Kristjánsson: Á eptir
orðið •ábúendum* hætist inn i: *eða
öðrum lil cigin ábúðar».

3. Einar Ásmundsson: Orðiu: »scm
heyra undir Kirkjubæjar- og |>ykkva- 
bæjarklausturs umboð* verði felld úr.

4. Stefán Eirtkcaon: Við 2. tölulið:
Fyrir: »1727 kn» komi: «2027 kr.»

5. Saroi: Við 3. töhilið:
Fyrk: «1960 kr.» komi: <2360 kr.»

6. Sami: Við 4. tölulið:
Fyrir : «1240 kr.» komi: *1400 kr.»

7. Einar Ásmundsson: Neðan við 4. iölu- 
lið í frumvarpiou sje bætt:
•5. Arnarnes í Eyjafjarðarsýslu fyrir 
3200 kr..

8. Sami: Inn í frumvarpið sje bættþesss- 
um töluliðum:
6. Gröf á Vatnsnesi í Húna- 

vatnssýslu fyrir . . . .  2000 kr.
7. Hrísakot í sömu sýslu fyrir 900 —
8. M iðhóp------— — 4500 —
9. Sveinsstaðir i sömu sýslu

fyrir 2700 —
10. Kornsá í sömu sýslu fyrir 4800 —
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11. Brúsastaðir í sömu sýslu I

fyrir 2700 — i

12. Kringla í sömu sýslu —  1650 —

13. Orrastaðir í sömu sýslu

fyrir 2800 —

14. Grund í Svínadal í sömu

sýslu fyrir 4500 —

15. Hagi f sömu sýslu fyrir 2350 —

16. Umsvalir í sömu sýslu fyrir 900 —

17. Miðhús í sömu sýslu íyrir 1600 —

9. Sighvatur Árnason: Að við frumvarps-

greinina sje bætt:

»7. SpítalaeignÍD Kaidaðarnes í Ár- 

nessýslu með bjáleigunum:

a. Höskuldsstöðum,

b. Mosastöðum,

c. Magnúsfjósum,

d. Valdastöðum,

e. Móakoti,

f. Hreiðurborg,

g. Miðbúsum,

og með Kaldaðarneskirkjujörðunum:

a. Kálfhaga,

b. Lambastöðum, 

fyrir 15000 kr.»

10. Stefán Eiriksson : Breytingaralkvæði við 

viðaukatillögu Sighvatar Árnasonar:

í  staðinn fyrir: «15000 kr.< komi: 

•20000 kr.f

11. Benidikt Kristjánsson: Aptan við

frumvarpið bætist:

• Hjaltastaði með hjáleigum i

Akrahrepp fyrir 5500 kr. 

Páfastaði í Staðarhrepp fyrir 2500 — 

Hafsteinsstaði íStaðarhreppfyrir 2500 — 

Heiði með Breiðstöðum í Sauð-

árhrepp fyrir 4500» —

12. Sami: Aptan við frumvarpið bætist:

•Litla-Gröf i Staðarhreppi fyrir 1500 kr.»

13. Sami: Á eptir frumvarpsgreininni

komi: *|>órðarstaðir í Hálshrepp, Munka- 

þverárklaustursjörð, fyrir jörðina Bakka 

í Hálshrepp í makaskiptum, eða 

1200 kr».

14. NefDdin: a. Stjórnarfrumvarpið með

viðaukauppástungum verði 

1. gr.

b. Að jarðirnar verði til- 

greindar með framhald- 

andi tölum.

15. Sama: Við frumvarpið bætist:

a. 2. grein (ný) (sjá nefndarálitið I, 

359).

b. 3. grein (ný) (sjá sama stað).

c. 4. grein (oý) (sjá sama atað).

F r a m s ö g u m a ð u r  l Á r n i  T h o r s l e i m o n ) : 

það er ekki hægt að taka allt fram nú 

þegar viðvíkjandi þessu máli, enda mnn 

mjer gefast tækifæri til þessa síðar undir 

umræðum þess. Jeg skal því að eins leyfa 

mjer að fara nokkrum almennum orðura 

um málið í heild sinni. Nefndinni var falið 

á hendur að segja álit sitt um og gefa 

ýtarlegar upplýsÍDgar viðvíkjandi þeim breyt- 

ingaruppástungum, sem fram hafa komið 

við frumvarp stjórnarinnar, og hefur nefnd- 

inn án tillits til eigin skoðana reynt að 

upplýsa þetta mál. Nefndin hefur þannig 

safnað saman í eina heild þeim skýrslum, 

sem til eru, og til þess að gefa hverjum 

einstökum þingmanni glöggvara yfirlit yfir 

matsverð jarðanna, hefur hún samið fylgi- 

skjal, sem sýnir á flestum jörðunum 1. forn- 

an og nýjan dýrleika, sem ef til vill, gæti 

gefið ástæðu til hugleiðinga; 2. leigumála 

jarðanna, eptir jarðabök 1760 og Árna 

Magnússyni, sem nefndin áleit væri til fróð- 

leiks og til að gefa ýmsum þingmönnum 

kost á samanburði við hinn nýja eða nú 

verandi leigumála, sem einnig er tilgreindur; 

3. nöfn ábúanda, sem er tekið fram, ekki 

vegna þeirra, sem vilja, að jarðirnar sjeu 

boðnar almenningi til sölu, heldur vegna 

þeirra, sem að eins vilja selja ábúendunum 

jarðirnar, til þess að þeir geti sjeð nöfn 

þeirra, og hve lengi þeir bafi bnið á jörð- 

unum: Nöfn ábúandanna eru tekin frá

fardögum 1880, en þeir geta, ef til vill, 

hafa breytzt í fardögum 1881. Nefndinni 

þótti einnig rjett, að tilgreina, fráhvaða ári 

byggingarbrjefin eru, þvi ef selja á ábúend- 

unum jarðirnar, þá er sök sjer, að láta þá 

ganga fyrir, sem lengst hafa búið á þeim
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og bezt. Auk þessa hefur nefndin tilgreint 

á fylgiskjalinu, hvernig jörð er föluð til kaups; 

það mat, sem finna má út eptir afgjaldi 

úr ýmsum hreppaskýrslum frá 1878, enn 

fremur mat umboðsmanna og sýslunefnda, 

þegar jarðirnr hafa verið falaðar, verð jarð- 

anna eptir afgjaldi því, er amtsráðin lögðu 

til um 1878, og verð jarðanna eptir núver- 

andi afgjaldi. Allt þetta tók nefndin fram 

mönnum til glöggvunar á kaupverðinu. 1 

ýmsum af bænarskjölunum er boðið sann- 

gjarnt kaupverð, að eins í þremur tiltekið. 

Viðvíkjandi jörðinni Arnarnesi í Eyjafjarðar- 

sýslu skal jeg geta þess, að sýslunefndin 

skýrir frá, að henni sje kunnugt, að ábúand- 

inn sje ekki ófús á að gefa allt að 3,200 

kr.; en samt sem áður vildum við ekki taka 

þetta upp í fylgiskjalið, af því sú yfirlýsing 

hefur ekki sjezt frá ábúandanum sjálfum. 

Viðvíkjandi mati jarðanna böfum vjer reikn- 

að afgjaldið eptir meðalverði verðlagsskrá- 

arinnar í 5 siðustn árin, o : 1877— 1882, og 

haft þennan mælikvarða einnig við mat 

amtsráðanna og hreppsnefnda; en hrepps- 

nefndirnar og amtsráðin hafa ekki sjálf sett 

þatta mat, heldur er það hið sama, sem 

maður getur fundið að sje á jörðunuua 

eptir leigumála þeim, sem þeir álíta hæfi- 

legan. Jeg skal leyfa mjer að gela þess 

strax, að þar sem ullarverðið er í fylgi- 

skjalinu talið 83 a., þá hefur þar fallið 

burt brotið ’/io, og á ullarverðið því að 

vera 83,1. fetta vona jeg, að hinir heiðr- 

uðu deildarmeun leiðrjetti og gefi ekki að 

sök. fa r  sem á fylgiskjalinu er bætt við 

Sveinsstaði 71 kr. 50 a., þá er það reiknað 

af */» Muta jarðarinnar Iianhóla, og er þess 

getið, að byggingu Sveinsstaða fylgi '/a 

bluti Banhóla, sem því mætti selja með 

Sveinsstöðum. J>ess skal enn fremur getið, 

að annaðhvort hefur misprentazt eða mis- 

ritazt, þar sem afgjaldið af heimajörðinni 

Kaldaðarnesi er talið 1,80 hndr., í staðinn 

fyrir, að það á að vera 1 hndr. stórt og 

og 80 ál. að auk =  2,00. |>að skal jeg 

leyfa mjer að taka fram, og leggja mikla 

áherzlu á, að þar sem nú er í fyrsta sinn 1

um það að ræða, að selja þjóðjarðir, þá 

verða menn að gjöra sjer allt far um að 

finna þá aðferð, sem stöðugt verður farið 

eptir framvegis við sölu þjóðjarðanna. pví 

ef sá verður endirinn á, að nokkrar þeirra 

jarða, sem nú er um að ræða, verða seld- 

ar, þá má eiga það víst, að framvegis muni 

koraa bænarskrá á bænarskrá ofan fyrir 

þingið um sölu á þjóðjörðum. {>ess vegna 

verður að vanda sig að finna þann 

mælikvarða fyrir sölunni, sem eptir verði 

farið, eigi að eins nú, heldur framvegis. 

f>ví það væri l. a m. mjög óheppilegt og 

þingi og stjórn ósamboðið, að ákveða nú, 

að einungis skuli þjóðjarðirnar seldar ábú- 

endum þeirrra, en ekki öðrum, en næsta 

þing tæki aptur þá ákvörðun, að selja mætti 

jarðir þessar hverjum, sem hæst byði á op- 

inberu uppboði.

Jeg ætla mjer ekki að svo komnu, að 

fara að tala um, hvort rjett sje, að selja 

þjóðjarðir yfir höfuð eða ekki, en áskil mjer 

rjett til að fara um þetta efni nokkrum orð- 

um síðar, ef þörf gjörist. En það eru ýms 

önnur atriði, sem jeg vildi leyfa mjer að taka 

fram. Söluverð Pverár hefur verið hækkað 

með breytingaratkvæði upp úrl727 kr. í 2,027, 

og H l í ð a r  í Leiðvallahreppi úr 1,960 kr. í 

2,360 kr. Bolhraun með rekafjörunni hefur 

og verið hækkað úr 1,240 kr. upp í 1400 kr. 

Viðvíkjaodi þessari jörð skal jeg enn á 

nýtaka það fram, aðmjer ognefndinni hefur 

þótt vafasamt, hvort selja ætti rekann með 

jörðunni, þar sem hann er kirkjucign, en vjer 

getum ómögulega ráðið til, að selja kirkju- 

fjörur með landseignum. Að því er Kald- 

aðarnes snertir, þá hefur uppástungumanni 

þótt það hæfilega metið á 15,000 kr., en við 

þetta söluverð er komið breytingaratkvæði, 

sem færir verðið upp í 20,000 kr. En um 

þessa jörð skal jeg ekki tala sjerstaklega, en 

að eins skírskota til nefndarálitsins. Við- 

víkjandi jörðunum í Húnavatnssýslu skal 

jeg vera fáorður í þetta sinn, en að eins 

geta þess, að nauðsyn virðist að rannsaka, 

hvernig sölunni á Sveinsstöðum eigi að vera 

háttað. Eptir skýrslunum um þessa jörð er
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hinn núverandi leigumáli: landskuld 1,65 hnd. i 

og leiga 0,60 hnd.; þar af er leigumálinn á j  

heimajörðinni, Sveinssíöðum, 1. hndr. stórt 

og 60 ál. að auk, en hitt er þá leigumálinn 

á Kanhól. En í skýr3lunum finnst hvergi, 

hvort Vs hluti af Banhól eigi að vera með 

í kaupinu, og sá af nefndarmönnum, sem 

kunnugastnr var þessari jörð, áleit ómögulegt 

að skipta Ranhól upp, en jeg get ekki neitt 

um þetta sagt, því mjer er það ókunnugt, 

og vil því ráða deildinni frá að telja Ranhól 

með, ef Sveinsstaðir verða seJdir, og fyrst 

þessi óvissa er með Ranhól, þá álít jeg rjett- 

ast að telja afgjaldsverð Sveinsstaða 3,432 kr., 

en ekki bætavið þeim 71 kr. 50 a. af Ran- 

hól. Skal jeg svo ekki fara Heirum orðum 

um jarðirnar í Húnavatnssýslu. Að því er 

snertir jarðirnar í Skagafjarðarsýslu, þá skal 

jeg leyfa mjer að gjöra nokkrar athugasomdir 

við eina jörð þar, sem sje Heiði. Því svo 

framarlega sem um sölu þjóðjarða er að ræða, 

þá verður að koma því svo fyrir, að engin 

vanheimild sje á jörðunum, en ábúandinn á 

Heiði hefur gjört það að skilyrðum fyrir 

kaupunum, að hann fengi hana með sömu 

landameikjum, sem tengdafaðir hans hafði 

haft hana. Jeg álít, að það sje sjálfsagt, 

að selja jarðirnar skilyrðislaust, en ekki að 

selja þær með skilyrðum og liggja svo í 

landaþrætum á eptir. Um Arnarnes í Eyja- 

(jarðarsýslu hefur verið rætt mikið áður 

við hinar aðrar umræður þessa máls, og 

skal jeg ekki lengja umræðurnar um það. 

Hvað snertir viðaukatilJöguna um þórðar- 

staði í Hálshrepp, þá mun rjettast að bera 

hana upp í tvennu lagi, þannig að fyrra 

atriðið verði fyrst borið upp, sem sje 

«J>órðarstaðir í Hálshrepp, Munkaþverár- 

klaustursjörð, fyrir jörðina Bakka í Háls- j  

hrepp, í makaskiptum*. J>ví verði þetta 

samþykkt, þá má álíta endann: «eða 1200

kr.», fallinn, en verði fyrri hlutinn ekki sam- 

þykktur, þá má bera endann undir atkvæði, 

Jeg mætti kannske um leið ítreka það, við- 

víkjandi þessum makaskiptum á I>órðar- 

stöðum og Bakka í Hálshrepp, að Bakki 

gjörir 20 áln. meira afgjald, en fórðarstaðir.

| Jeg er nú búinn að rekja feril málsins, 

| eptir því sem næst mun við eiga. Viðvíkj- 

andi tölunum, þá ætla jeg, að þær geti gefið 

tilefni til margra hugleiðinga.

Meiri hluti nefndarinnar er á móti al- 

mennri þjóðjarðasölu eða þjóðjarðasölu yfir 

höfuð, án þess þó að vera því mótfallinn, að 

einstakar jarðir verði seldar, ef það sjest, 

að það er Jandssjóðnum í liag. Minni hluti 

nefndarinnar álítur, að jarðirnar eigi ein- 

ungis að selja í sjálfsábúð, en það fiunst 

okkur hinum nefndarmönnunum ógjörlegt, 

að ætla sjer að ná því takmarki til Jang- 

frama, enda þótt að ábúandi kaupi jörðina 

með fyrstu. Einn nefndarmaðurinn hafði 

þannig breytt skoðun sinni í þessu efni, og 

gat nú því miður ekki fylgt okkur binum. 

Jeg vil óska honum þess, og vona, að það 

komi ekki fyrir hann optar, að bann þurfi 

að skipta meiningu sinni um þetta atriði. 

En jeg veit, að einmitt þessi nefndarmaður 

er sá maður, sem ekki vill selja jörð fyrir 

minna en með góðu móti fæst fyrir hana, 

og þó sízt vill láta ábúandann fá jörð sína 

keypta nema fyrir hæfilegt verð, og því að 

eins, að hann bafi setið jörðina vel og 

sómasamlega. Meiri hluti nefndarinnar ræð- 

ur deildinni frá, aðsamþykkja stjórnarfrum- 

varpið og breytingartillögurnar, sem við það 

eru framkomnar, bæði af þvi hann er ekki 

mikið fyrir þjóðjarðasölu yfir höfuð, en eink- 

um vegna þeirra ákvarðana stjórnarfrum- 

varpsins, sem teknar eru fram í athugasemd- 

unum, þar sem því er farið fram, að sem 

næst helmingur jarðanna sje seldur gegn æ- 

varandi árgjaldi. petta ræður nefndin deild- 

inni alveg frá að samþykkja. Nefodin þyk- 

ist vita, að það, sem hefur komið stjórninni 

j  til að setja þessa ákvörðun, er að landssjóð- 

urinn geti sjeð sjer borgið við hækkandi og 

lækkandi verðlagsskrá, og meðfram til þess, 

að stjórnin geti sloppið bjá nákvæmara ept- 

irliti. |>etta lítur glæsilega út og því verð- 

ur kann ske ekki neitað, að það sje nokkuð 

i þessu. Almenningur mun tæplega geta 

fellt sig við þessa söluaðferð. Nefndin ræð- 

ur deildinni frá að samþykkja þetta, en ræð-
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ur mikln fremur til sölu hreinnar og beinn- 

ar, eða þá fremur móti ævarandi árgjaldi að 

öllu leyti, beldur en að hálfu, þó að nefndin 

ekki sje mikið fyrir það. Jeg fyrir mitt 

leyti væri ekki ótilleiðanlegur til að fallast 

á, að jarðirnar væru seldar gegn ævarandi 

árgjaldi, ef kaupendur sjálfir óskuðu þess 

strax, og kaupin gjörast. Jeg er alls ekki á 

móti því, að kaupendunuro væri gefið svo 

mikið frelsi, að þeir mættu gjöra hvort sem 

þeir vildu, en ef þeir óskuðu að fá jarðir 

gegn ævarandi árgjaldi, þá vil jeg, að þeim 

sje gjört að skyldu, að segja til þess strax. 

Nefndin gjörði samt enga breytingaruppá- 

stungu þessu viðvíkjandi, en jeg skal geta 

þess, að jeg mundi hlynntur breytingarupp- 

ástungu í þá átt, að kaupendurnir gætu, ef 

þeir vildu, fengið þessi hlunnindi. Að end- 

ingu skal jeg leyfa mjer að fara fáum orð- 

um um það, hvort r j e t t  sje að selja ábúend- 

unuro einum jarðirnar eða ekki. Frá ábú- 

andanna hlið skoðað er þetta sjálfsagt æáki- 

legt, en jeg get ómögulega sjeð, að við á- 

búðina hafa sto’fnazt neinn sjerlegur rjettur 

fyrir ábúandann til að fá ábúðarjörðina keypta. 

En ef menn álíta, að selja skuli ábúendun- 

um einum jörðina, þá vona jeg, að menn 

sjeu á því, að selja jarðirnar þeim ábúend- 

um einum, sem hafa verðleik til að fá þær, 

eða eptir langa og góða ábúð. Til þess að

þeir menn, sem eru á því, að selja jarðirn-

ar ábúendunura einum, geti sjeð, hve lengi 

hver þeirra hefur búið á jörðinni, hefur 

nefndin tilfært á fylgiskjalinu árið, þegar bygg- 

ingarbrjcfið var gjört. En jeg verð að á- 

líta, að deildin taki ekki mest tillit til þess,

sem er æskilegt fyrir ábúendurna, heldur til

þess, sem er í þarfir landssjóðsins. Að 

minnsta kosti álít jeg, ef svo færi nú, það 

með öllu ófært, að selja jarðirnar hverjum 

þeim ábúanda, sem hafa vill, heldur álít þó 

skárra, þegar um ábúendurerað ræða, þáað 

selja þeim því að eins ábýlisjarðir sínar, að 

þeir hafi unnið til þess með því að sitja 

jörðina vel og lengi. f>eim er ívilnað af 

góðsemi, en hinir verðskulda ekkert. J>egar 

vjer rennum augunum yfir yfirlit nefndar-

innar, þá sjest, að verðsetningin er öll á reiki; 

til þess að sjá það, þarf ekki að rekja töl- 

urnar nákvæmlega fyrir sjer. Nefndin hefði 

getað tekið annan mælikvarða fyrir söluna 

og farið eptir hinum nýja dýrleika á jörð- 

unum, til að sýna, hve mikið verð yrði á 

hverju hundraði, en þetta hefði orðið of um- 

fangsmikið. Jeg tek fram að endingu, að 

ekki sje hægt fyrir þingið, að ábyrgjast aðra 

sölu á þjóðjörðunum, en þá, sem nær til 

allra, er kaupa vilja og bjóða mest, en ekki 

þá sölu, sem nær að eins til ábúandanna. 

Skal jeg svo ekki fara fieirum orðum um 

málið, en imynda mjer kann ske, að jeg 

finni ástæðu til þess síðar, er jeg hef heyrt 

nmræður manna.

l.andshöfdingi: Nefndin hefur í álits-

framhaldinu til vara borið upp þá uppá- 

stungu við frumvarpið — en principaliter 

ræður meiri hluti nefndarinnar frá að sam- 

þykkja það, eins og það nú er lagað — að 

bætt ‘ sje við það 3 nýjum greinum, semsje

1., að jarðirnar skuli bjóða fram á lögmætu 

uppboöi, en ábúendunum áskilinn forkaups- 

rjettur, samkvæmt tilsk. 18. júní 1723; 2., að í 

frumvarpinu sjeu tilteknir fastákveðnir borgun- 

arskilmálar á kaupverðinu; og 3. að takmarka 

skuli gildi laganna við Ijárhagstímabilið. Af 

þessum uppástungum getjeg fyrir mitt leyti 

fallizt á hina síðustu, semsje tölulið 5, um 

hina nýju 4. gr., en aptur á móti skal jeg 

leyfa mjer að mæla á móti hinum nýju 2. 

og 3. gr. Jeg verð að álíta þá stefnu, sem 

ályktun alþingis frá í hitt eð fyrra fer í, að 

selja þjóðjarðirnar ábúendunum einum, hina 

rjettu að svo stöddu. Öðru máli væri að 

gegna. ef alþingi samþykkti almenna sölu á 

öllum þjóðjörðum, eða með öðrum orðum, 

cf þjóðjarðasalan skyldi fara fram eingöngu 

af "finansielle» ástæðum, því þá mundi vera 

eðlilegt að við hafa opinbert uppboð til þess, 

að hið sanna söluverð geti fundizt. En 

þingsályktunin er byggð á hinni gagnstæðu 

skoðun, og er í samhljóðun við lífsábúð þá, 

er ávallt hefur viðgengizt með þjóðjörðunum,
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og þessari lífsábúð má, að mínu áliti, ekki 

raska. Enda gjöri jeg ráð fyrir, að öll 

tilboð, þau er komin eru fram frá ábúend- 

unum um kaup á ábúðarjörðum sínum, verði 

apturköllað af hlutaðeigendum, ef jarðirnar 

skal bjóða fram við opinbert uppboð, og að 

svo miklu leyti virðist mjer hin háttvirta 

nefnd vera í mötsögn við sjálfa sig, þar sem 

hún telur það móti frumvarpinu, að eigi 

sje nein vissa fyrir því, að ábúendurnir 

gangi að því söluverði, sem ákveðið verður 

í lagafrumvarpinu, og þess vegna vill fresta 

þessu, þangað til skýrsia sje fengin um þetta 

atriði. Jeg hef áður svarað þessari mót- 

báru, og skal hjer skírskota til þess, sem 

jeg í því tilliti hef tekið fram. En jeg skal 

í tilefni af varauppástungu binnar háttvirtu 

nefndar, þeirri er bjer ræðir um, um upp- 

boð á jörðunum, bæta því við, að þó að op- 

inbert uppboð að öllum jafnaði sje bið á- 

reiðanlegasta mat á öllum eignum, ef allir 

lysthafendur standa jafnt að kaupinu, þá 

vantar einmitt þennan jafnrjett, sem er 

nauðsynlegt skilyrði fyrir áreiðanlegleika 

uppboðsins, ef annar bjóðandi er ábúandi á 

jörðinni, en hinn ekki. |>egar svo stendur 

á, má vel hugsa sjer tvennt, annaðbvort að 

ábúandinn sje svo vinsæll í sveit sinni, að 

ekki neinn annar bjóði í jörðina, eða þá, að 

ábúandinn með forkaupsrjetti sínum, sem 

nefndin stingur upp á, ekki bjóði neitt 

sjálfur í jörðina, en í báðum þessum tilfell- 

um er auðsjeð, að uppboðið getur ekki náð 

tilgangi sinum. Jeg álit þess vegna sölu- 

máta þann, sem 2. gr. nefndarinnar stingur 

upp á, alveg óaðgengilegan frá landssjóðsins 

hálfu, þegar ræðir um jarðir, sem eru í á- 

búð, og einnig óaðgengilegan frá sjónarmiði 

ábúandans, sem með byggingarbrjefi sínu 

hefur, samkvæmt hinum gildandi ákvörðun- 

um, fengið tryggingu fyrir því, að hann 

megi halda jörðinni æfilangt. Ef ábúðar- 

jarðir skal bjóða fram við opinbert uppboð, 

má, að mínu áliti, ekki bjóða þær fram

nema með því skilyrði, að ábúðarrjettur 

hlutaðeigandi leignliða sje í öllu óskertur, 

en þá sjá allir, að uppboðið getur ekki orð- 

ið landssjóðnum í hag, því þetta skilyrði 

mun sjálfsagt hafa veruleg ábrif á sólu- 

verðið.

J>að er snertir hina nýjo 3. gr., skal 

jeg fyrst geta þess, að ekki er nauðsynlegt 

í lögunum sjálfum að tiltaka borgunarmát- 

ann á kaupverðinu, heldur mun það eiga 

betur við, að fela það umboðsvaldinu, að 

semja við kaupandann um hann, eins og 

frumvarpið fer fram á, því þá hefur stjórn- 

in atla ábyrgð á öllum aðgjörðum sínum í 

þessu tilliti, og þá mun bezt verða sjeð um 

þarfir landssjóðsins, þar sem allar aðgjörðir 

hennar i þessu máli og í öðrum eru háðar 

eptirliti löggjafarvaldsins. Lögin eiga ein- 

göngu að veita stjórninni heimild til að 

selja hlutaðeigandi jörð, og að ákveða sölu- 

verðið, en stjórnin á, þegar hún hefur feng- 

ið þessa heimild, að semja við kaupandann 

um hina aðra skilmála, og á hún í þessu 

tilliti að gæta þarfa landssjóðsins, seljandans, 

sem mest má verða, og af því að hún á að 

gjöra þetta upp á sína eigin ábyrgð, má 

ekki binda hendur hennar meira, en hlut- 

arins eðli heimtar, semsje við ákvörðun 

söluverðsins. Sje það meira í hag lands- 

sjóðsins, að ákveða kaupverðið að nokkru 

leyti í landaurum cða meðalverði þeirra, þá 

er það skylda stjórnarinnar og alþingis, að 

fá þessu framgengt, því þau eiga í samein- 

ingu að gæta þarfa landssjóðsins, ogaðleit- 

ast við það, með því að semja við kaupand- 

ann, en honum má sjálfsagt fela að gæta 

sinna þarfa, án þess að alþingi skipti sjer 

af að gjörast hans fjárhaldsmaður. Lögin 

eiga ekki að skipa fyrir, að selja skuli hlut- 

aðeigandi jörð, heldur einungis að veita 

heimild til þess, en þau þröngva heldur ekki 

neinum ábúanda til þess að kaupa jörðina; 

honum er alveg frjálst, hvort hann vill eða 

vill ekki ganga að því söluverðí, sem lögin
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ákveða, og sem þan eiga að ákveða, jeg tek 

það upp aptur, eingöngu með tilliti til 

hags landssjóðsins. Gn þar sem nú svo 

stendur á, er það eðlilegt, að lögin ákveði 

söluverðið heldur bátt, sjer í lagi þegar ekki 

er mögulegt, eptir þeim skýrslum, er liggja 

fvrir, og alþingi í hitt eð fyrra áleit nauð- 

synlegar og nægilegar, að finna hið sanna 

söluverð, því vjer getum átt víst, að enginn 

gangi að hærra söluverði, en lögin ákveða, 

en á hinn bóginn er ekki nein vissa fyrir 

því, að hann borgi ekki meira, en hann 

sjálfur fyrir fram býðst til, og jafnvel þó 

að hann bæti því við, að hann gefi ekki 

einum eyri meira. Hinir háttvirtu þing- 

menn þekkja þetta frá binu daglega lifi; og 

hvers vegna skyldu menn við þjóðjarðasölu 

fara öðruvísi að, en við öll önnur kaup og 

sölu?

pað má því, að mínu áliti, ákveða 

söluverðið rífiega við hverja jörð, og að

ölhim jafnaði hærra, en kaupandinn býðst 

til; og jeg skal bæta því við, að óhætt 

muni vera að ákveða kaupverðið eptir hæsta 

mati, því er liggur fyrir, hvort sem hrepps- 

nefndir, sýslunefndir, amtsráð eða utnboðs- 

maður hefur metið. Jeg skal þess vegna

við 3. umræðu leyfa mjer að gjöra uppá-

stungu um að hækka söluverðið fyrir allar

þærjarðir, þar sem þetta atriði, að mínu áliti, 

ekki hefur verið nægilega tekið til greina.

f>að er snertir yfirlit það, sem hin 

háttvirta nefnd hefur samið, og sem gefur 

góða leiðbeiningu við atkvæðagreiðsluna um 

hinar einstöku jarðir, skal jeg geta þess, að 

nefndin hefur reiknað afgjaldið í peninga 

eptir verðlagsskrá síðustu 5 ár, 1877— 1882, 

en í bendingum þeim, er jeg í byrjun 

þessarar umræðu gaf með tilliti til nokk- 

urra þessara jarða, hafði jeg reiknað eptir 

verðlagsskrá fyrir árin 1876— 1881, og held 

jeg, að -munurinn á milli mín og nefndar- 

innar sje í því fólginn. Viðlýsingu nefnd- 

arinnar á spítalaeigninni Kaldaðarnesi skal 

jeg taka það upp aptur, sem jeg gat um 

við byrjun þessarar umræðu, að amtsráðið

fyrir suðuramtið í brjefi frá 12. f. m. hefur 

lagt það til, að afgjaldið af heimajörðinni 

sje hækkað um 60 ál. landskuld og 20. ál. 

leigu, sem eptir útreikningi nefndarinnar 

gjörir 46 kr. 64 a., sem svarar til höfuð- 

stóls 1166 kr.; sje þessari upphæð bætt við 

12871 kr., verður það sámtals 14037 kr.; 

en sje afgjaldið af heimajörðinni, eins og 

nefndin bendir á, talið of lágt með 180 ál., 

verður söluverðið samtals 15393 kr.

Hvað viðvíkur breytingartillögu hinna 

3 háttvirtu þingmanna, að eptir orð- 

in oábúendum* bætist inn í «eða öðrum 

til eigin ábúðar», skal jeg fyrst geta þess, 

að örðugt muni veita, eða ómögulegt, að fá 

tryggingu fyrir því, að hlutaðeigandi kaupi 

og haldi jörðinni til eigin ábúðar, þvi það 

getur sjálfsagt ekki \erið meining hinna 

háttvirtu uppástungumanna, að skilja þennan 

viðauka um það, að hann hafi jörðina í 

eigin ábúð um eitt ár eða, ef til vill, skemmri 

tíma; og að öðru leyti skal jeg taka það 

upp aptur, að jeg ætti að mótmæla sölu á 

þjóðjörðum þeim, sem eru í ábúð, eða þar 

sem ábúandinn óskar að halda áfram ábúð 

þeirri, er honum með byggingarbrjefinu 

hefur verið byggð æfilangt, öðrum en ábú- 

endunum. Jeg álít þess vegna, að þessi 

breylingartillaga sje óaðgengileg, eins og 

hún er orðuð, ogefþingið ályktar, að jarðir 

skuli seldar öðrum en ábúendunum, verður 

að minnsta kosti að bæta við, að ábúðar- 

rjettur leiguliða sje óskertur.

S i g h v a t u r  Á r n a s o n : Jeg get að miklu

og mörgu leyti tekið undir með hinum 

hæstvirta landshöfðingja, að því er snertir 

skoðun bans á sölu þjóðjarðanna en fyrst 

og fremst er jeg honum samdóma í því, að 

menn haldi sjer við það, að selja ábúend- 

unum einum jarðirnar. £n þar sem hinn 

hæstvirti landshöfðingi minntist á breyt- 

ingartillögu okkar þriggja þingmanna um, 

að eptir orðið «ábúendum* bætist inn í

• eða öðrum til eigin ábúðar>, þá get jeg 

ekki verið honum alveg samdóma, Mjer 

finnst það nokkuð það sama, hvort sá, sem 

falar jörðina til kaups, er einmitt þá ábú-
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andi á jörðinni, eða það er sá maður, sem 

ætlar sjer að flytja tafarlaust á jörðina, ef 

hann fær hana keypta, og taka hana undir 

sjálfsábúð. Fyrir ábúðinni framvegis er 

eins óviss trygging fyrir því, hvort kaup- 

andinn er ábúandi á jörðinni, þegar hann fær 

hana keypta, eða sá, sem sækir um, að fá 

jörðina keypta, með skýlausu loforði um að 

hafa hana til eigin ábúðar. Viðvíkjandi 

Kaldaðarnesi skal jeg geta þess, að út af því, 

sem sagt var við fyrri umræðu málsins, að 

óvíst væri, hvort umsækjandinn ætlaði sjer 

að flytja að Kaldaðarnesi, vil jeg mælast til 

að mega lesa upp brjef, sem mjer hefur 

borizt nýlega frá umsækjanda Kaldaðarness- 

ins, sem gefur trygging fyrir því, að hann hef- 

ur falað þessa jörð og ætlarsjer tafarlaust að 

flytja á bana og hafa hana til eigin ábúðar. 

Brjefið er þannig:

*f>ar eð það mun ein af ástæðunum 

gegn því að selja mjer Kaldaðarnesið, að 

jeg ætli mjer ekki að flytja að jörðinni og 

búa þar, þá lýsi jeg því hjer með yfir, að 

ástæða þessi er ósönn, því komi það fyrir, 

að jeg fái vissu um kaupin, verður strax 1 

næsta mánuði byrjað á hússtníöinni oghenni 

haldið áfram í haust, til þess jeg geti flutt 

mig í það nú á þessu hausti, því allt er 

fengið til hússins og smiðir líka.

Enn fremur vil jeg fastlega óska þess, 

að frumvarpinu til laga um sötu á Kaldaðar- 

nesiuu sje breytt þannig, að í staðinn fyrir 

orðin: «til leiguliðans* sje sett »til sýslu-

manns Stefáns Bjarnarsonar», því þó jeg hafí 

fengið hjá landshöfðingja húsmeunskuleyfi á 

Kaldaðarnesi, og þó jegbafi fengið hjá þeim 

eiginlega leiguliða ábúanda- rjettindin mjer 

afhent, er jeg samt ekki reglulegur leiguliði, 

svo lengi sem jeg ékki er kominn þangað.

Jeg óska því fastlega eptir, að umboðs- 

stjórninni gefist leyfi til að s e l j a  S t e f á n i  

B j a r n a r s y n i  s ý s l u m a n n i  Kaldaðarnesið, og 

bið jeg yður, herra þingmaður, sem flutn- 

ingsmaður málsins, að koma því til leiðar, 

að þessu verði breytt, svo vissa sje fyrir, 

a ð  m j e r  m e g i  s e l / a » .

Staddur i Keykjavík, 31. júlí 1881.

Stefán Bjarnarson*.

í>annig sjest á brjefi þessu, að það er 

fastur ásetningur þess, sem falað hefur Kald- 

aðarnesið, að flytja þangað, og get jeg ekki 

betur sjeð, en að þar sem slík vissa e<r fyrir 

því, að falandinn taki jörðina til ábúðar, þá 

er sama, hvort jöiðin er seld þeim, sem er 

á jörðunni, eða þeim, sem ætlar eindregið 

að flytja á jörðina og taka hana til eigin 

ábúðar, þó hann ekki hafi búið á heuni áður. 

Jeg vil bæta því við, að sá. sem nú sækir 

um, að fá þessa jörð keypta, er eptir kunn- 

ugra manna sögusögn álitinn að vera búmaður. 

£n  í seinni tíð, að íuinnsta kosti, hafa ekki 

verið búmenn á Kaldaðamesi, enda sýnir 

Kaldaðarnestorfan það, sem er mjög niður 

nídd, svo það væri sannarlega ekki óráð, að 

bæta sem fyrst úr skák með þetta. f>ar sem 

hinn hæstvirti Jandshöföingi tók það fram 

viðvíkjandi 3. tölulið, eða hinni nýju 2. gr. 

nefndarinnar, sem ákveður, að jarðir þessar 

skuli bjóða fram á lögmætu uppboði, að 

nefndiu væri hjerímótsögn við sjálfa sig,þá 

er jeghonum alveg samdóma um, að svo sje, 

þar sem nefndin vill fella burt orðið «ábú- 

endunum* í stjórnarfrumvarpinu, og gefa 

með því alveg lausan tauminn, þvert í móli 

því að vilja bafna allri þjóðjarðasölu. I>á 

verður farið að selja þjóðjarðirnar af handa- 

hófi, en slíka ákvörðun vil jeg ekki setja 

fyrri, en seldar verða allar þjóðjarðir, án 

tillits til þess, hvort sá, er kaupa vill, er 

ábúandi eða ekki, og get jeg tekiö undir 

með minni bluta nefndarinnar, að jarðirnar 

sjeu allra-sízt seldar við opinbert uppboð, 

á meðan fastir ábúendur eru á þeim, og þá 

ekki fyr en við ^ábúandaskipti. Annað er 

það enn fremur, sem er á móli þv/, að seJja 

þjóðjarðirnar á opinberu uppboði, að þá 

getur það sannazt, að «höggur sá, er hlifa 

skyldis það getur verið duglegur ábúandi 

sem vilt kaupa jörðina, og sem hefur stórum 

bætt hana, og fyrir það sama verður kapp- 

boð um hana, og ábúandinn ef til vill bot- 

aður frá kaupinu, og ætti landssjóður ekki 

að stuðla að þvi, heldur hinu, að sá hinn 

sami fengi jörðina, en í stað þess, er trass- 

anum með þessu helzt gefið tækifæri til að
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ná jörðinni ef hann vill. því una niður- 

níddar jarðir sækja fáir, og er þetta sterk 

ástæða á mdti sölu þjóðjarðanna á opinberu 

uppboði, á meðan ekki er farið lengra út í 

söluna en undir eigin ábúð, sem jeg fyrir 

mitt leyti vil binda bana við. £>egar jeg 

sný mjer sjerstaklega að þeim jðrðum, sem 

um er að ræða, þá hef jeg þcgar áður sagt 

álit mitt um jarðirnar í Skaptafellssýslum, 

sem mjer eru helzt kunnar, en jeg skal að 

eins bæta þvi við, að jeg get fellt mig við 

breytingaratkvæðið við H l i ð .  Að því er hin- 

ar aðrar jarðir snertir, þá hallast jeg að 

skýrslum þeim, sem um þær hafa fram 

komið, þd þannig, að jeg er samdóma lands- 

höfðingja um, að rjett. sje að taka bið hæsta 

mat, sem er í þeim. Eptir því, sem jeg 

hef komizt næst, er skýrsla nefndarinnar 

greinileg og góð. |>að eru að eins þrjár 

jarðir: Hrísakot, Grund og Arnarnes, sem

ekki eru hærra metnar af umboðsmanni, 

hreppsuefnd cða sýslanefnd, en hjer stendur 

í frumvarpinu; hinar allar eru lægra settar. 

Jeg álít, eins og jeg hef optlega tekið fram 

áður, isjárvert að breyta söluverðinu til 

hækkunar á einhverri jörð frá áliti kunn- 

ugra manna, nema það sje byggt á ná- 

kvæmum kunnugleika. Að byggja hækkun 

söluverðsins i lausu lopti, álit jeg ísjárvert 

og alls ekki eiga við, eins og bjer á sjer 

stað um Kaldaðarnesið. |>annig álít jeg 

breytingaruppástungu þingmanns Austur- 

Skaptfellinga við Kaldaðarnes byggða f 

lausu lopti. En jeg veit, að menn vilja 

ekki gjöra landssjóðnum skaða. Menn verða 

líka að gæta þess, að skaða ekki einstaka 

menn með því að okra á þeim, því menn 

verða að gæta að því, að óvíst er, hvort 

landssjóður bíður meiri skaða við það, að 

selja vægilega, heldur en það, að skaða ein- 

stáka menn með of háu verði, því það, sem 

skaðar landsmenn, skaðar landssjóð.

Við 1. umræðu þessa máls var ekki 

svo lítið gjört úr ýmsum ínytjum á Kald-

aðarnesi, og hef jeg síðan spurt mig fyrir 

um það, og liefur maður, sem er máli þessu 

alvcg óviðkomandi, en gagnkunnugur jörð- 

inni, sagt mjer, að þar væri engin laxveiði 

og engin eggjatekja, enda væri slíkt ómögu- 

legt, því Ölfusá rynni fram með Ölfusi, en 

ekki Kaldaðarnes megin, þvi þar væru ein- 

tómir eyrarHákar, sem áin flæðir opt og tíðum 

yflr, og flýtur af sjálfu sjer, að laxveiði eða 

varpi verður ekki við komið á slíkum stöð- 

um, því til laxveiðar verða að vera brýr, 

klappir eða nes fram í vatnið. Skal jeg svo 

ekki fara fleirum orðum um málið að sinni.

L a n d s h ö f ð i n g i : Jeg skal út af orð-

um hins háttvirta 1. þingmanns Kangæ- 

inga um Kaldaðarnes einungis leyfa mjer 

að taka það fram, að athugasemdir mínar 

um orð breytingartillögu hinna 3 þing- 

manna : «til eigin ábúðar», áttu ekki sjer-

staklega við Kaldaðarnes. Jeg er þvert á 

móti samdóma hinum háltvirta þingmanni 

um það, að ef alþirigi samþykkir áð selja 

Kaldaðarnes, þá eigi að selja það sýslu- 

manninum í Arnessýslu, sem hefur óskað 

að fá það keypt, og ætlar sjer að flytja 

þangað, og byrja þar sjálfsábúð, ef hann 

fær jörðiua. En að hinu leytinu átti jeg 

þó eins við þessa jörð eins og aðrar jarðir, 

þar sem jeg tók það fram, að ef selja 

ætti þjóðjarðirnar öðrum, en ábúendunum, 

þá yrði að bæta því við, að rjettur ábú- 

andans skyldi vera óskertur, og á þessi 

bending við allar þjóðjarðir, og því eins 

við Kaldaðarnes. En einmitt nú sýndi 

hinn háttvirti framsögumaður mjer skjal, 

undirskrifað af ábúandanum á laugardaginn 

var, þar sem hann mótmælti samþykki sínu 

til að selja jörðina af hendi, þar sem það 

ekki hafi verið notað í tæka tíð. En jeg 

skal nú ekki fara Iengra út í það mál, en 

taka það fram, að einmitt dæmi hins hátt- 

virta þingmanns Kangæinga sýnir, að nauð- 

synlegt sje, að binda söluna við það, að 

rjettur ábúandans sje óskertur.

F r a m s ö g u m a ð u r : Jeg ætlaði mjer ekki

að svo stöddu að taka til máls, af því að
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jeg hugði, að fleiri mundu tala, en gjört 

bafa, sjerstaklega um uppástungur þær, sem 

þeir faafa komið fram með um sölu á þjóð- 

jörðum; ea það hefur nú ekki orðið. Jeg 

ætla að leyfa mjer að svara hinum hæst- 

virta landshöfOingja fáeinum orðum. f>að 

er löng leið, sem liggur á milli skiln- 

ings landshöfðingja á þingsályktuninni 1879 

og skilnings þess, sem jeg hef á henni. 

Landshöfðingi og stjórnin skilja þingsálykt- 

unina svo, að ábúendum einum skuli þjóð- 

jarðirnar seljast. Jeg get ómöguiega fund- 

ið, að með þingsályktuninni sje ábúendun- 

um gefinn þessi rjettur. í  þingsályktuninni 

er að eins sagt, að þegar ábúandi vill fá 

jörð 8Ína keypta, þá skuli hann leitaþangað 

og þangað, leitaáiits þeirraogþeirra, ogsenda 

landshöfðingja svo skýrslur, sem hann á 

svo að leggja fyrir alþingi, en það er ekki 

með einu einasta orði sagt, að ábúandinn 

«tnn skuii fá jörðina til kaups, og fyrir því 

hef jeg enga ástæðu til að halda, að þann 

skilnihg skuli leggja í þingsályktunina. En 

jog álit, eptir þessum rýmri skilningi, sem 

Íeg legg * hana, að enga jörð megi selja 

nema þvi að eins, að ábúandinn fali hana 

sjálfur. En ef ábúandinn vill sjálfur kaupa 

jörðiaa, þá verður hann að finna sig í að 

borga það verð, sem aðrir vilja gefa. í>að 

styrkir mig líka í þessari minni skoðun, að 

1879 kem fram frumvarp í neðri deildinni, 

sem komst hingað upp í efri deildina, og 

innibjelt einu sinnj á leið sinni ánn ig þá 

ákvörðun, að ábúenduoumeinum skuli seljast 

þjóðjarðir, en þetta frumvarp var fellt. f>á 

er nú að eins eptir þingsályktunin og aug- 

lýsing landshöfðingja, sem er byggð á henni, 

og hún tii tekur ekki, að ábúendunum 

einum skuli selja, og sú ákvörðun, að ábú- 

endurnir einir skuli gjöra samning við þing 

og 6tjórn um jarðakaup, og þar megi ekki 

fleiri koma að, hefur aldrei verið samþykkt. 

Landshðfðingi tók rjettilega fram, að nauð- 

9yniegt væri víð sölu þjóðjarða, að gæta 

þess, að rjettur ábúanda hjeldist óskertur, 

því að lífsábúðin væri ævarandi. f>etta er 

alv«g rjett. J>að er sjálfsagt, að æfílöng

lífsábúð verður að haldast, og þann samn- 

ing má ekki rjúfa með sölunni, en þeir, 

sem kaupa, og ekki eru ábúendur, kaupa 

í þeirri vissu von, að sú ábúð losni fyrir 

einhverjar sakir, annaðhvort að þeir fái af- 

sal ábúandans fyrir jörðinni, eða þegar hann 

fer frá, svo að þeir geti tekið jörðina. 

Landshöfðingi talaði um, að nefndin hefði 

leitað tryggingar fyrir því, með uppástuog- 

um sinum, að ábúandinn gæti ekki fengið 

jörðina keypta, heldur sá, sem mest byði í 

hana. En ábúandinn hefur forkaupsrjett, 

og ef hann býður sig strax fram að vilja 

kuupa jörðina fyrir hæsta verð, sem boðið 

er, þá fær hann bana. Að ábúandinn held- 

ur ekki geti fengið jörðina fyrir gjafverð,

er auðsætt, því hið minnsta verð, sem stjórnin 

má ganga að, verður ákveðið með lögum. 

f>að er illa farið, að nefndin skuli ekki 

hafa unnið hylli landshöfðingja með vara- 

uppástungum sinum, ef spursmál væri um, 

að selja þjóðjarðir. Hann áleit, að það væri 

of nærgöngult af alþingi að ákveða smá-

munalega uppboðsskilmála. En nefndín

hefur ekki getað gengið annan veg en þennan, 

til þess að geta fellt það, sem tekið var 

fram í ástæðum frumvarpsins, og þær eru 

ekki bornar undir atkvæði. fað  hefði ef 

til vill verið kurteisara að segja «máákveða», 

þar sem nefndin hefur gjört það að reglu. 

Jþeirri reglu, að til taka söluskilmálana, 

þegar fasteignir eru seldar, er fylgt í Dan- 

mörku, þar sem allmikið af fasteignum er 

selt, og viðar, svo að jeg get ekki betur 

sjeð, en að þessi ákvörðun megi standa.

f>að var ekki meining nefndarinnar, að ætla 

sjer að tæla deildina til þess að gjörast 

fjárhaldsmenn landsins; þetta eru ekki nema 

vanalegir uppboðsskilmálar, sem settir eru,

til þess að hver og einn viti, að hverju 

hann á að ganga, en sje ekki í neinni óvissu. 

|>að er Kaldaðarnes snertir, þá hefur nefnd- 

inni rjett áðan borizt skjal frá ábúandanum 

á Kaldaðarnesi, sem inniheldur ýmislegt, sem 

jeg ekki vil gjöra að umtalsefni, en leyfí 

mjer að afhenda forseta skjalið. Ábúandinn 

kannast við, að haustið 1879 bafi hann með

42
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sjerstökum atvikum afsalað ábúð til þess 

manns, sem falar jörðina, frá því í fafdögum 

1880; en ábuandinn situr enn, og það getur

því orðið meiri eða minni ágreiningur um,

hvort sá, sem falar, befur ábúðarrjett eða

ekki. Ábúandinn hefur ekki rjett til að 

segja: nú yfirlæt jeg þessum jörðina! þá verð- 

ur eigandinn að hafa atkvæði með. Jeg vil 

selja Kaldaðarnesið hverjum, sem hæst býður, 

en þeim, sem falar, ekki fremur en öðrum.

Af fylgiskjalinu má sjá, hver mismun- 

urinn er á afgjaldsverði jarðanna, ef reiknað 

er eptir meðalverði hinna 5 síðustu ára.

Gf farið er eptir hundraðatali, þá verður í 

Gröf hundraðið 98 kr., Umsvölum hundraðið 

99 kr., Miðhúsum hndr. 98 kr., og fórðar- 

stöðum hndr. 95 kr. J>essar jarðir eru seldar 

minna en almennt söluverð, 100 kr. hvert 

hundrað. J>á eru Sveinsstaðir næst 101 — 

102 kr. hvert hndr., Heiði 105 kr. hndr. og 

Litla-Gröf rúm 105 kr. hndr. J>á Miðhóp er 

165 kr. hndr.; Páfastaðir 106 kr. hndr. Við 

Hjaltastaði er það merkilegt, að í benni, sem 

er dýrasta og bezta jörðin í Skagafirði, er 

hndr. ekki nema 87 kr. 70a.; Hafsteinsstaðir 

117 kr. hndr., Arnarnes 125'/« k*-. hndr., 

og Kringla, Orrastaðir, Brúsastaðir, Grund, 

Kornsá allar með 130— 140 kr. fyrir hvert 

hndr. Jeg tek það sjerstaklega fram um 

Hjaltastaði, að eptir hundraðatalinu er 

bún altof lágt sett. Jeg skal svo ekki taka 

frekara fram um einstakar jarðir, umræð- 

urnar hafa ekki gefið mjer tilefni til þess.

S t e f á n  E i r í k s s o n : Jeg sje ekki ástæðu

til að mæla með nefndarálitinu eða niður- 

lagsatriðum þess, því að framsögumaður 

hefur svarað öllum mdtbárum, sem fram hafa 

komið gegn því. Landshöfðingi gat ekki 

fallizt á niðurlagsatriðin, sem nefndin hefur 

stuugið upp á, undir tölujið 3. og 4. J>að 

getur líka vel verið, að það sje skakkt af 

alþingi, að ákveða söluskilmála yfir höfuð, 

en jeg vil taka það fram, að í þessu tilfelli 

finnst mjer ekkert því til fyrirstöðu, að tekn- 

ir sjeu skilmálarnir fram, því að jeg er viss 

um, að ef ráðgjafinn setur þá söluskilmála, 

sem teknir eru fram í ástæðutn stjórnar-

frumvarpsins, þá leggur að minni hyggju 

enginn ábúandi út í það, að kaupa nokkra 

af jörðum landssjóðsins. Jeg skal ekki og 

þarf ekki að mæla með breytingaruppástnng- 

um þeim, sem jeg hef komið fram með; þau 

bafa legið svo lengi fyrir þingmönnnm, að 

þau ættu að vera orðin þeim kunn. Jeg 

hef gjört ]>ær eptir beztu samvizku, bæði 

hvað landssjóð snerfir, og eins í tilliti til á- 

búandanna, að þeir gætu náð í jarðirnar, ef 

þeim er kappsmál um það, og þó að jeg sje 

ekki jörðunum í Vestur-Skaptafellssýslu svo 

kunnur sem skyldi, þá er jeg þó nokkuð 

kunnugur þeim, og það er mín skoðun, að 

þó að Hlíð sje seld fyrir 2360 kr. og f>verá 

fyrir 2027 kr., þá sje það þolanlegt verð. Ef 

deildin vill hlynnaað kaupunum, þá álitjeg 

bezt að láta frumvarpið fara niður í neðri 

deild með þessum upphæðum, sem jeg hef 

stungið upp á; þar er maður, sem er jörð- 

unum vel kunnugur, og hann getur þá fært 

verðið upp eða niður eptir því, sem honum 

þykir sanngjarnt. En sjeu jarðir þessar 

felldar hjer, komast þær ekki í neðri deild- 

ina til þess þingmanns, sem mjer er fær- 

ari að dæma nm hið sanna verð þeirra. f>að 

er Bólbraun snertir, þá studdist jeg þar við 

mat uraboðsmannsins, og jeg vil segja, að 

það sje ekki of mikið fyrir fjöruna eina, því 

reki er opt mikill fyrir Meðallands- og Álpta- 

versströndum, og þó sumir hafi hreift því, 

að fjöruna megi ekki selja með, af því það 

sje kirkjufjara, þá hefur þó stjórnin álitið, að 

ekkert væri því til fyrirstöðu að selja bana 

með Bólhrauni. Mjer skildist á 1. þing- 

manni Bangæinga, s»m honum þætti jeg 

harður í breytingum mínum við Kaldaðar- 

nesið. J>að getur vel verið, og jeg skal ekki 

svara honura neinu í þá átt, en jeg álít, að 

hann geti ekkert betur um það dæmt, en jeg; 

kunnugleiki okkar er víst líkur um Kald- 

aðarnestorfuna; þingmenn Árnesinga eru lík- 

lega kunnugri þar, en við báðir, og það má 

þá laga það, þegar það kemur niður í neðri 

deildina. f>essi tillaga mín, að jörðin sje 

seld fyrir 20,000 kr., er byggð að eins á 

gripastól þeim, sem framfærist á jörðinni,
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eins op iekið er fram í nefndarálitinu, hvað 

sem veiðinni líður, sem sagt er að megi hafa 

þar nokkra. £>að hcfur vorið tekið fram, að 

Öifnsá skemmdi jðrðina í vatnagangi; cn 

hún sópar þó líklega ekki hrauninu burt, svo 

að það getur ekki verið mikið land, sem 

skemmist, því að hraunið hamlar; og jeg 

held, að það sje ekki nema gott, þó að dá- 

lítið skvettist uppá land jarðarinnar; það gjörir 

landið ekki nema betra og frjóvsamara, að vatn 

flæði eptir engi og haga á ýmsnm tímum. 

Eptir skýrslum Árna Magnússonar færirKald- 

aðarnestorfan fram 173 stórgripi og um 427 

sanðfjár, en eptir skýrslum kaupanda fram 

færir hún 158 stórgripi og 1340 fjár; það 

er þá 15 stórgripum færra en hjá Áma 

Magnússyni, en 950 fjár fleira, sem fram j  

fæiistá jörðinni nú heldur en á dögum Árna 

Magnússonar, 1702 -1714, svo aðásetningin 

er fullt eins mikil nú sem fyrri, ef ekki 

meiri, og þetta sýnir ljóslega, að jörðin geng- 

nr ekki mikið af sjer, eins og þingmaður 

Rangæinga hefur þó verið að predika. Jeg 

hef byggt breytingaruppástunguna á þessum 

mikla gripastofni, og jeg beld, að það sje 

ekki of gefið fyrir jörðina, þó hún sje keypt 

fyrir 20,000 kr., að minnsta kosti þekki jeg ekki 

neina jörð, sem fram færir annan eins gripa- 

stól.

S i g h v a t u r  Á m u s o n :  Jeg skal að eins 

geta þess viðvíkjandi þessari fallegu ræðti, 

scm á að vera kornin í Ijós frá ábúandan- 

um, sem framsögumaður talaði um, að ef 

hún er eins falleg og ábúðin á Kaldaðarnesi 

er og hefnr verið að undanförnu, þá er það 

góðra gjalda vert. En hafi þessi fallega 

ræða nokkurt gildi á móti loforði því, sem 

ábúandinn hefur veitt Stefáni sýslumanni, 

þá nýtur ábúandinn ábúðar eptir sem áður. 

En vera kann, að hjer liggi fiskur undir 

steini; það getur verið, að hann ætli sjálf- 

iir nú að verða umsækjandi; ef svo er, þá 

yfirlæt jeg deildinni að ráða í, hvernig á því 

muni standa. En hvernig sem því er nú varið, 

þá vonast jeg til, að deildin samþykki þá 

sölu, sem bjer liggur fyrir, fyrst að svo 

sómasamlegt boð er fram komið, sem Stef-

án sýslumaður býður; því að það er aðgæt- 

andi, að ábúandinn hcJdur sínum rjetti til 

ábúðar, svo lengi sem hann vill og stendur

i skilum, ef þessi hans mótbára hefur nokk- 

urt gildi. En vitanlega skiptir ekki til hins 

verra, cf sýslumaðurinn kemst að jörðunni, 

því ábúðin mnn ekki eiga úr háum söðli að 

detta, sem stendur. Jeg hika mjer ekki 

við jafnt eptir scm áður, að gefa a.tkvæði 

með Kaldaðarnes sölunni, þó að þessi fall- 

ega ræða ábúandans sje fram komin, og 

einkum þegar jeg ekki hef heyrt hana.

A s g e i r  E i n a r s s o n : Jeg hef nú ekki

staðið fyr upp til þess að gjöra grein fyrir 

ágreiningsatkvæði mínu í þessu máli. Mig 

greindi þegar i fyrstu á við nefndina, en 

hún fór að hliðra dálítið til, þegar jeg kom 

með ágreiningsatkvæði mitt. En eitt atriði 

var það, sem við gátum aldrei komið, okkur 

saman um, og það var það, að jarðirnar 

væru boðnar upp við opinbert uppboð nú 

þegar, því að jeg þóttist sjá, eins og lands- 

höfðingi líka befur tekið Iram, að það mundi 

veiða öðrum hvorum til skaða, landssjóðnum 

eða ábúandanum. Jeg get ímyndað mjer, 

að þegar ábúandinn er látinn sitja við hæsta 

boð, og hann sjer, að hann ekki verður 

hrakinn burtu, þá get jeg ekki skilið, að 

uokkur heilvita maður bjóði svo bátt, að 

verðið gangi yfir leigumála jarðarinnar, þar 

sem svo mikill skortur er á peningum í 

landinu. Jeg skal líka setja það dæmi, að 

einhver vill nú ná jörð til ábúðar, sem hefur 

efni til að nota jörðina, þá hugsar hann 

með sjer, að hann skuli reyna að koma á- 

búandanum burtu; og það mun i flestum 

tiKellum vera mögulegt, því að byggingar- 

brjefin eru vanalega svo úr garði gjörð, að 

það er annaðhvort lítt mögulegt að uppfylla 

þau, eða það verður að breyta út af þeim í 

einhverju, svo að sá, sem vill bafa sig til 

þess að koma einhverjum ábúanda burt af 

jörð, getur optast nær haft eitthvað til að 

hengja hattinn f. Jeg veit til dæmis, að í 

einu bvggingarbrjefi stóð óútstrykað, að á- 

búandanum var gjört að skyldu, að bera 

þang á túnið, og þó var ekkert þangblað

42*
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þar í kring fyr en í tveggja mílna fjarlægð, 

og þess konar skyldu gæto menn, ef vildn, 

haft fyrir áhengingarsök. Jeg veit líka 

annað dæmi, aðí byggingarhrjcfi eins manns 

stóð, að hann skyldi hlaða túngarð ; en svo 

fjekk hann hygginn búmann og spurði hann, 

hvað hann ætti að gjöra til þess að bæta 

jörðina; hann rjeð honum heldur til að 

grafa skutð í kring um túnið, heldur en 

hlaða túngarð. fetta gjörði ábúandinn með 

munnlegu leyfi umboðsmannsins. Gn nú 

urðu umboðsmannaskipti, og litlu síðar kom 

upp sundurþykkja milli ábúandans og hins 

nýja umboðsmanns, og af því lciddi, að 

umboðsmaðurinn tók að klaga ábúandann 

og stefna honum, fyrir að hann ekki hefði 

hlaðið túngarð. eins og honum væri gjörtað 

skyldu í byggingarbrjefinu, heldur hefði gjört 

aðrar jarðabætur, en líka var ábúandi klag- 

aður fvrir ólöglegt hrísiif, og sannaðist, að 

hann hafði rifið í slóða til að vinnaá túninu. 

f>etta sýnir, hversu hægt veitir að koma burtu 

Htilsigldum landseta, þó að hann sitji jörð 

sina eins vel ein3 og sumir aðrir; það er 

höfðað mál á móti honum kannske fyrir litl- 

ar sem engar sakir, og svo veiður hann að 

fara. f>essar varauppástungur meiri hluta 

nefndarinnar yfir höfuð að tala geta ekki 

verið tryggilegar, og allra sízt vil jeg láta 

gjöra þetta að reglu fyrir þjóðjarðasölu, þeg- 

ar á að ákveða mælikvarða fyrir henni í 

fyrsta sinn. Jeg vil ekki vera fastur á ein- 

strengingslegum skilmálum, en ef maður er 

ncyddur til þess, þá verða eiuhveijir skil- 

málar að vera. |>að er enn einn galli. að 

umsækjendur hafa ekki Iátið í Ijósi, að 

hverju þeir vildu ganga, svo að þegar þing- 

ið er búið að ákveða þetta verð og þessa 

skilmála. þá geta ábúendurnir sagt, þegar til 

þeirra kemur: «Nei, þakka þjer fyrir, jeg

vil ekki kaupa með þessu skilyrði», og þá 

eru allar aðgjörðir alþingis i þessa stefnu 

til ónýtis. f>ess vegna álít jeg, að það sje 

hið bezta ráð, til þess að vita, að hverju 

ábúendurnir vilja ganga, sem sýslumaðurinn 

í Húnavatnssýslu gjörði. f>að voru 20 á- 

búendur þar í sýslu, sem föluðu jarðir sfnar,

en svo þegar sýsluncfndin var búin að kveða 

upp álit sitt um söluverð jarðanna, þá Ijet 

sýslumaður auglýsa álit sýsliinefmlarinnarý 

og þá gengu 8 eða 9 ábúendnr frá, sem 

ekki vildu ganga að því mati. Einn Ijet í 

ljósi, að sjer þætti jörðin, sem hann bjó á, 

of dýr, en honum var ráðið til að halda á- 

fram, því að menn sögðu, að það væri ekki 

að vita, hvað alþingi gjörði við það. En 

svo hcfur síðan komið bænarskrá til þings- 

ins frá öðrum manni, sem þótti jörðin ekki 

dýr, heldtir ódýr, og vildi jafnvel gofa 100 

kr. meira fyrir hana, en sýslunefndii) hafði 

stungið upp á. Jeg álít það enga synd fyr- 

ir alþingi, að gcfa stjórninni heimild til að 

selja þeim mönnum, sem gefið hafa skýlaus 

loforð fyiir að kaupa jarðirnár, og þessi 

maður er ungur og efnilegur, og þó að hann 

búi ekki nema á sjötta parti jarðarinnar 

með móður sinni, þá er líklegt, að þar verði 

sjálfsábúð mcð tímanum, en miklu ólíklegra, 

ef hinum yrði sclt. Jeg vona, að deildin 

fari varlega í þjóðjarðasöluna nú í byrjun, 

meðan menn eru ekki vanir að undirbúa 

slíkt, og ekki cr til nema alþingisályktunin 

frá 1879, sem sumir ef til vill hafa mls-, 

skilið; og það er ekki hentugt, að flana að 

þjóðjarðasölunni svona fyrst, því að það er 

þó eitthvað hæft í málshættinum: «skaðinn 

gjörir mann hygginn, en ekki ríkan*. Jeg 

held meun hefðu gott af að minnast þjóð- 

jarðasölunuar gömlu, sem mörgum er minn- 

isstæð; þeir urðu ekki allir ábúendur til ei- 

lífðar, sem þá keyptu, og ekki hefur það 

enn sjest, að jörðunum hafi farið svo fjarska- 

lega fram, þó að ætlazt væri til þess; en 

það er nú reyndar ekki nýtt undir sólunni, 

að margt fer öðruvísi, en ætlað er. Jog 

ætla, að það væri affarasælast, að kunnugir 

menn legðu til, hverjar jarðir landssjóðnum 

væri skaði í að selja og hverjar til hags, þá 

mætti byrja með nokkrar, sem minnstur 

vafi væri á, og sjá svo, hvernig brygði við. 

Ef menn mega svo vonast eptir að fá jarðir 

keyptar, þá fer áhuginn á að gjöra jörðun- 

um til góða vaxandi, og landssjóðurinn los- 

ast, ef jarðirnar eru seldar, þá við '/« í um-
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bofelann, og það er ekki svo JítHl hagur, 

eg ef jarðirnar svo batna, þá getur lands- 

sjóðnrinn fengið töluverðan hagnað við það, 

að tekjuskatturinn og lausafjárskatturinn 

eykst. Fyrir því finnst tnjer ekki ófært, að 

sejja þær jarðir, sem minnðtnr vafi leikui á. 

fað  hefur vérið tekið fram, að ekki mætti 

gnýja á ábúendunum með sölunni; en góð- 

u r . húábóndi leigir allt áf jörð sína sann- 

gjarhlega, en þegar ábúandinn er búinn að 

k'ðíupá hana, þá get jeg ekki sjeð, að lands- 

dröttinn þurfi að vera fjárhaldsmaður hans, 

óg ekki heldur, að þingið fyrir landssjóðsins 

hönd þurfi að vera fjárhaldsm&ður ábúand- 

anna, þegar þeir kaupa ábýli sín óneyddir. 

LandshöfðiOgi gjörði lítið úr því, að teknir 

væru fram söluskilmálarnir, en f ítjórnar- 

frumvarpinu eru þeir teknir fram og það 

etfltaiU eptir bendingum landshöfðingja. 

Við hðfum lika dæmin deginum ljósari, og 

sjáum af þeim, hvað hlotizt hefur af því, að 

þeir hafa ekki verið teknir fram. Við þurf- 

um ekki að fara lengra en hjerna upp að 

Elliðaánum. [>að er annað má), hvort þeir 

skilmálar, sem nefndin hefur komið með, 

erU héntugir eða ekki, og ef einhver getur 

komið með aðrá, sem eru bentugri og vafa- 

minhi, þá er nefndin fus á að fallast á 

þá, en að binda sðluna við þá skilmála, sem 

teknir eru fram í stjórnarfrumvarpinu, er 

sama sem að segja: þið fáið enga jörð. Jeg 

er viss um, að engum dottur i hug að 

kanpa jörð með þeim skilmála, að nokkur 

hluti kanpverðsins sje gjörður að föstu 

afgjaldi, sem hvíli á jörðinni. Menn vilja 

annaðhvort eiga jðrðina hreint og beint eða 

alls ekki, nema hún sje í veði fyrir ein- 

hverju, sem ábúandinn hefur þurft til að 

bæta hana með. það er því mín meining, 

að þeir, sem kunnugastir eru, komi sjer 

saman um söluverðið og taki að sjer að 

upplýsa eptir töflunum, hvaða jarðakaup sjeu 

aðgengileg og hver ekki, því að eigi hver 

einstakur, sem ekkert ef til vill þekkir til, 

að fara að segja álit sitt, þá verður ekkert 

úr neinn, og enginn kemur sjer saman við 

annan. Hvernig var ekki með Miðhóp? Á

síðasta þingi, 3:1879, kom fram uppástunga 

um að selja þessa jörðfyrir 3400 kr., en nú 

kemur frá sýslunefndinni 4500 kr. mat, og 

jafnvel umboðsmaður segir hana ekki of selda 

fyrir 5000 kr. Hvað ætla befði nú verið sagt 

rið álþingi, ef þáð hefði samþykkt ( hitt eð 

fyrra að selja hana fyrir 3400 kr. En jeg 

vil nú segja það, að þessi jörð er hæst met- 

in af öllum jörðum í Húnavatnssýslu, sem 

beðið hefur verið um. Jeg vil lika benda 

deifdinni á það, áð í áliti sýslunefndarinnar 

er mælzt til, að jörð þessi sje ekki seld, 

þar eð hún sje ætluð fyrir læknissetur; en 

læknirinn, sem nú er í Húnavatnssýslu, er 

búinn að kaupa sjer aðra jörð og situr þar 

vist, meðan hann er í Húnavatnssýslu, en 

hann verður nú ekki eldri en gamall, held- 

ur'en aðrir menn, og annar kemur eptir 

hann, svo að jeg ér i nokkrum vafa um, 

hvort að það ætti að leggja gildi i þessi 

mótmæli sýslunefndarinnar; jeg veit lika, 

að læknirinn þarf ekki endilega að vera 

bundinn við þessa jörð, því að þó að hún 

sje hjer um bíl í miðri, sýslunni, þá eru þó 

fleiri jarðir hentugar til læknisseturs. En 

hvað sem um . það er, þá er jörðin svo hátt 

metin, að mjer hefði ekki dottið í hug að 

meta hana svo hátt. Ekkjan, sem býr á 

jörðinni, er gömul og hefur syni sína dug- 

legá hjá sjer, og einn er mjög efnilegur og 

efnagóður bóndi, svo að það er ekki útlit fyrir 

annað, en að þár verði sjálfsábúð lengi; 

þess vegna get jeg með engri jörð mælt 

einsTast fram sem með þessari. Jeg ætla 

að minnast lítið eitt á Sveinsstaði, úr því 

að það hefur verið talað um þá. pað er 

sati, að verðið er lægra en afgjaldinu sam- 

svárar, en engu að síður er jeg með því, 

að þeir verði seldir ábúandanum, þegar mál 

það væri betur undirbúið. Faðirþess, sem 

nú býr þar, hafði gjört það stórvirki, að láta 

búa til vatnsveitingaskurð» semvar2 mánn- 

hæðir á dýpt; en svo vildi það óhapp til, að 

það rann möl og grjót ofan í skurðinn. og 

nú hefur sonurinn látið hreinsa hann með
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ærnum kostnaði, skorið frarn engjarnar og 

umgirt þær með flóðgörðnm og ef hann 

ckki hefði gjört þetta, þá hcfði jörðin orðið 

óbyggileg innan fárra ára. f>ess vegna 

finnst mjer, að ef nokkur ábúandi á að 

njóta þess, að hann hefur gjört jörð til góða, 

þá verðskuldi þessi ábúandi að fá jörðina 

keypta. Úr Kanhólapartinum gjöri jeg lítið; 

það er kot milli Vatnsdalshóla, Hólabaks og 

Sveinsstaða, sem ómögulegt er að verja og 

ómögulegt að skipta; en það kann að hækka 

verð Sveinsstaða dálítið, af því að þar er 

góð beit, en ekkert annað. Að öðru leyti 

skal jeg geta þess, að jeg hef grun um, að 

ábúandinn liafi okki búizt við að fá jörðina 

fyrir svona lágt verð, en það má þá hækka 

það í neðri deildinni. Jeg skal mæla með 

sðlunni á Kornsá, en jeg álít, að hún sje í 

lægra lagi metin, eptir því sem nú stendur; 

en það er aðgætandi, að þar er ónotað land, 

sem líklega aldrei vcrður notað af leiguliða, 

og ekki þá nema með miklum kostnaði; ef 

neðri deildinni þykir það verð of lágt sett, 

þá getur bún breytt því; en jeg fyrir mitt 

leyti vil ekki breyta sýslunefndaráliti, heldur 

miklu fremur fella jarðirnar þá algjörlega. 

Með Orrastöðum vil jeg mæla, regna þess 

að þar er snildarlegur ábúnaður, túnin hafa 

verið bælt, tjörn skorin fram, og slægjur 

því batnað og aukizt. Verðið sýnist mjer 

viðunanlegt, og þó að hún sje ef til vill 

nokkuð dýrt sett, þá er enginn skaði að 

því. Grund er jeg ekki persónlega kunnug-

ii r, en jeg veit, að það er væn jörð; það lá 

við, að ábúandinn gengi frá kaupunum, af 

því að honum þótti hún of dýr; ábúandinn 

er ungur og efnilegur maður, en jörðin 

held jeg þurfí umbóta við. Um hinar 

Húnavatnssýslujarðirnar skal jeg ekki tala, 

fyr en jeg heyri mótmæli koma fram gegn 

þeim. Jörðunum f Skagafjarðarsýslu er jeg 

ókunnugur. Heiði þekki jeg ekki að öðru 

en því, að jeg hef riðið þar fram hjá og sá, 

að þar var fallegt tún, umgirt að nokkru.

Hvað landamerkjunnm rið víkur, þá fellst 

jeg alveg á skoðun framsögumanns, því að 

þó að tengdafaðir ábúandans segði, að þessi 

og þessi sjeu landamerkin, þá er ekki sagt, 

að það sje komin svo lögleg hefð á þau, að 

ekki megi færa sannanir á móti. Og hvern- 

ig fer, ef landamerkjanefndin dæmir land af 

jörðinni? f>að er búið að lýsa því yfir, að 

landssjóðurinn hafi selt ábúandanum jörðina 

skilyrðalaust, og þá verður landssjóðurinn að 

bæta skaðann. Reyndar þyrfti það nú ekki 

að vera tilfinnanlegt fyrir landssjóðinn, því 

að það gæti þá gengið yfir á hina jörðina, 

sem liggur að, og sem landssjóður á. Gn samt 

sem áður held jeg sje bezt að láta þessa 

jörð bíða fyrst um sinn.

Með því að ekki tóku fleiri til máls, 

sagði forseti þessari umræðu lokið og bar 

upp til atkvæða frumvarpið með viðauka- 

tillögum og breytingartillögum, sem við það 

höfðu verið gjörðar. Atkvæðagreiðslan fjell 

þannig.

1. Breytingaruppástunga uefndarinnar, að 

orðið *ábúendum* í stjórnarfrumvarp- 

iuu falli burt, samþykkt með 6 atkvæðum.

2. Breytingartillaga 3 þingmanna, að á 

eptir orðið *ábúendum* bætist inn í :

• eða öðrum til eigin ábúðar*, áleizt 

þar við fallin.

3. 1. töluliður fiumvarpsins samþykktur 

með 7 atkvæðum.

4. Um breytingaratkvæði Stefáns Eiríks- 

sonar við 2. tölulið var sökum óglöggrar 

atkvæðagreiðslu við haft nafnakall, og 

sögðu

Já:

Magnús Stephensen,

Einar Ásmundsson.

Jón Pjetursson,

Pjetur Pjetursson,

Sigurður Melsteð,

Stefán Eiríksson.

Nei:

Benidikt Kristjánsson,
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Árni Thorsteinson,

Ásgeir Einarsson,

Sighvatnr Árnason,

Skúli J>orvarðarson.

Var breytingartillagan þannig samþykkt 

með 6 atkvæðum móti 5.

5. 2. töluliöur þannig 'breyttur samþykkt- 

ur með 7 atkvæðnm.

6. Breytingartillaga Stefáns Eiríkssonar við

3. tölulið samþykkt með 8 atkvæðum.

7. 3. töluliður þannig breyttur samþykkt- 

ur með 7 atkvæðum.

8. Breytingartillaga Stefáus Eiríkssonar við

4. tðlulið samþykkt með 6 atkvæðum.

9. 4. töluliður þannig breyttur felldur með 

7 atkvæðum.

10. Viðaukatíllaga Einars Ásmundssonar: 

Arnarnes, samþykkt með 8 atkvæðum.

11. Viðaukatillaga bins sama;

6. Gröf, fellt mcð 7 atkvæðum móti 4.

7. Hrísakot, samþykkt með 6 atkv.

8. Miðhóp, samþykkt með 6 atkv.

9. Sveinsstaðir, fellt með 7 átkvæðum

móti 4.

10. Kornsá, samþykkt með 7 atkvæðum.

11. Brúsastaðir, fellt með 6 atkvæðum 

móti 5.

12. Kringla, samþykkt mcð 6 atkv.

13. Orrastaðir, — 6 —

14. Grund, — — 6 —

15. Hagi, — — 6 —

16. Umsvalir, fellt með 6 atkvæðum 

móti 4.

17. Miðhús, Um þennan tölulið var 

sökum óglöggrar atkvæðagreiðslu 

viðhaft nafnakall, og sögðu:

Já:
Benidikt Kristjánsson,

Einar Ásmundsson,

Sighvatur Árnason,

Skúli porvarðarson.

Nei:
Magnús Stephensen,

Árni Tborsteinson,

Ásgeir Einarsson,

Jón Pjetursson,

Pjetur Pjetursson,

Sigurður Melsteð,

Stefán Eiríksson.

Var 17. töluliður þannig felldur 

með 7 alkvæðum á móti 4.

12. Breytingartillaga Stefáns Eiríkssonar 

við viðaukatillögu SighvatsÁrnasonarum 

Kaldaðarnes var samþykkt með 6 atkv.

13. Viðaukatillaga um Kaldaðarnes með á- 

orðinni breytingu samþykkt með 6 at- 

kvæðum.

14. Viðaukatillaga Benidikts Kristjánssonar.

a. Hjaltaslaðir, fellt með 7 atkvæðum 

móli 4.

b. Páfastaðir, fullt með 6 atkvæðum 

móti 5.

c. Hafsteinsstaðir, fellt með 7 atkvæð- 

um móti 4.

d. Heiði mcð Breiðslöðum, samþykkt 

með 6 atkvæðum.

15. Viðaukaatkvæði sama þingmanns um 

Litlu-Gröf fellt með 7 atkvæðum 

móti 4.

16. Viðaukauppástunga sama þingmanns 

um |>órðarstaði; fyrri hlutinn, um jarða- 

skiptin, samþykktur með 6 atkvæðum; 

síðari hltitinn: «eða 1200 kr.>, felldur 

með 7 atkvæðum.

17. Forseti kvaðst álíla, að orðin í stjórnar- 

frumvarpinu: «sem heyra undir Kirkju- 

bæjar- og Þykkvabæjarklausturs umboð», 

væru fallin við atkvæðagreiðsluna á 

undan, sbr. breytingaruppóstungu Ein- 

ars Ásmuodssonar, og sömuleiðis, að 

uppástunga nefndarinnar um, «að 

jarðirnar verði tilgreindar með fram- 

haldandi tölum», væri samþykkt með 

atkvæðagreiðslunni.

18. Frumvarpsgreinin með breytingum og 

viðaukum í heild sinni samþykkt með

9 atkvæðum.

19. Ný greiu nefndarinnar (2. grein) sam- 

þykkt með 6 atkvæðum.

20. Við það varð frumvarpsgreinin með við- 

aukum 1. grein frumvarpsins.

21. 3. grein nefndarinnar (ný grein) sam- 

þykkt með 8 atkvæðum.



336

22. 4. grein nefndarinnar (ný grein) sam- 

þykkt með 8 atkvæðnm.

23. Fyrirsögn frumvarpains áleizt samþykkt 

án atkvæða.

24. Að frumvarpið gengi lil 3. umræðu, var 

samþykkt i einu hljóði.

f>RIÐJA UMRÆÐA í  EFRI ÐEILD, 

á 22. fundi, 10. dag ágústmán. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 401—402.

B r e y t i n g a r -  og v i ð a u k a u p p á -  

s t u d g u r 

við frumvarp til laga, um að stjdrninni veit- 

ist heimild til að selja nokkrar þjóðjarðir, 

eins og það var samþykkt við 2. umræðu f 

efri deild'.

1. Árni Thorsteinson, Stefán Eiríksson, 

Skúli |>orvarðarson, Ásgeir Einarsson: 

Við 1. gr.: Eptir: *þjóðjarðir» komi: «í 

hið minnsta*.

2. Hinir sömu:

Við 1. gr. 8. tölulið: í stað: »1650» 

kom i: «1716».

3. Ásgeir Einarsson, Beuidikt Kristjánsson, 

Einar Ásmundsson:

Við 1. gr. I I .  tölulið: Töluliðurinn

breytist þannig:

í  staðinn fyrir: • 2350• bomi «2450».

4. Sighvatur Árnason, EinarÁsmundsson,

Skúli J>orvarðarson: 1

Við 1. gr. við KaIdaðaro«s; í staðinn 

fyrir: »20000 kr.» komi: »17000 kr.«

5. Beoidikt Kristjánsson, Ásgeir Einarsson, 

Einar Ásmundsson:

Eptir 13. tölulið 1. gr. bætíst:

14. Hjaltastaðir f SkagaQarðarsýslu

með 2 hjáleignm fyrir 6000 kr.

15. Páfastaðir í sömu sýsiu fyrir2800 —

1) í frumvarpinu eins og þaiB erprentatl í  l.parti 
alþingistíðindanna 401. bls. ern þessar prentvillur.

1, í fyrireögoinni: „3. umræða“ fyrir: „2. umræða"
2, - 1. gr. 8. tölulið: „1716“ fyrir „1650“.
3, - -  1 1 .---„2450“ — „2350“.
4 ,  -  —  1 2 .---„17000* — „20000“.

16. Hafsteinsstaðir í sömu

sýslu fyrir . . . . . 2800 kr.

17. Litla-Gröf ísömu sýslu fyrir 1750 — 

Við það verður tölul. 14. í frum-

varpinu 18. töluliður.

6. H inir sömu:

Við 2. gr.: 2. gr. falli burt.

F o r s e i i :  í>ar eð ýmsuin breytingar-

tillögum við þetta ftumvarp hefur vérið út 

býtt fyrst nú á fundinum, skal jeg leyfa 

mjor að leifasamþykkis hinnarháttvirtudeild- 

ar til þess, að þær raegi koma til umræðu, 

og vona jeg, af þvf mál þetta er svo mikils- 

vert, að deildin líti frjálslega á það, og leyti 

breytingartillögunum að komast að.

Var það síðan samþykkt t einu hljóði, 

að breytingartillögurnar mættu koma til 

umræðu á fundinum.

F r a i m ö g u m n ð  u r  ( A r n i  T h o r t l c i n s o n ) : 

Við málið í þeirri lögun, sem það nú 

er í, er ekki margt að athuga. Jeg skal 

þó leyfa mjer að fara nokkrum orðum um 

breytingar þær, sem fram liafa komið síðau 

á seinasta fundi. Fyrst skal jeg þá vikja 

að breytingaratkvæði nefndarinnar og eins 

þingmanns að auki um, að eptir orðið 

*þjóðjarðir• komi: >í bið minnsta*. |>essi 

viðbót er ef til vill ekki nauðsynleg, því á- 

kvæði heuDar liggja sjálfsagt í fruravarpitiu, 

en jeg sje þó ekki neitt á móti því, að 

þessum oiðum sje bætt inn i til skýringar, 

og vona því, að deildin veröi ekki á móti 

þvi. Nefndin hefur ekki komið með neinar 

sjcrstakar breytingar við einstakar jarðir, 

nema við Kringlu. þelta var sú eina jörð, 

sem ekki náði afgjaldsverðinu, sem er 1716 

kr., en söluverðið varð 1650 kr., mismunur- 

inn verður 66 kr. Nefndinni þótti betra, úr 

þvi salan var samþykkt, að gefa deildinni 

kost á, að færa söluverðið upp um þessar 

66 kr. eða í 1716 kr., einkutu vegna þess, 

að það er sjálfu sjer samkvæmara. Nú er 

komin breytingartillaga frá 3 þingmönnum 

um, að færa söluverð Kaldaðarness úr 20000 

kr. niður 17000 kr.; eon fremur er stungið 

upp á því, að Hagi sje færður úr 2350 kr.
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í 2450 kr., Hjaltastaðir úr 5500 kr. upp í [ mælikvarða, þá er nefndin ekki á móti 

6000 kr., Páfastaðir úr 2500 kr. upp í 2800 | breytingaratkvæðunum, eins og nú er komið. 

kr., Hafsteinsstaðir úr 2500 kr. í 2800 Annað mál er það, hvað einstakir þingmenn

kr., Litla-Gröf úr 1500 kr. í 1750 kr. þegar 

maður sjer þessar breytingar, og að nöfn 

uppástungumanna sjálfra standa undir 

breytingaratkvæðunum, þá verð jeg að álíta, 

að í því liggi, að þeir álíti, að það geti 

borið sig, að selja jarðirnar hærra, en þeir 

upphaflega hafa stungið upp á, og jeg skal 

leyfa mjer að ganga spori lengra, og taka 

það fram, að í hækkuninni liggur eitt at- 

riði enn, nefnilega sönnun fyrir því, hve 

hæpið það er, að vera að verðleggja jarð- 

irnar bjer á þinginu, en aptur mikla betra, 

að reyna uppboð á jörðunum til tryggingar 

fyrir verðsetningunni. Ef nú fer að nálgast 

uppboð með eins konar yfirboðum á þing- 

inu, þar sem menn nú vilja selja jörðina 

fyrir þetta og seinna fyrir hitt söluverðið, þá 

get jeg ekki betur sjeð, en að ástæða sje til, 

að hagga ekki við 2. gr. Jeg get ekki sjeð, 

að það sje neinn skaði, þó 2. gr. standi, því 

húu inniheldur trygging fyrir því, að fá svo 

góða vissu sem unnt má vera um, hve mik- 

ils virði jörðin er, og að öllum rjetti á- 

búanda sje borgið, með því ábúandanum er 

geymdur forkaupsrjettur eptir gildandi lög- 

um. í  greininni er enn fremur, til þess að 

blynna að þessnm rjetti, ákveðið, að ábúandi 

skuli innan 2 mánaða frá uppboðsdegi hafa 

sagt til þess, að hann gangi að kaup- 

unum, en það getur verið, að sumum þyki 

þessi tími of stuttur, og ef svo er, þá er 

jeg fús að ganga inn á, að hann sje lengd- 

ur, því það var meining nefndarinnar, að 

hann væri nógu langur, til þess að ábúand- 

inn fengi sem mest ráðrúm. f>ví næst skal 

jeg bera breytingaratkvæðin saman við af- 

gjaldsverðið, sem menn helzt geta fest sig 

við. Kaldaðariies er sett með breytingar- 

tillögunni langt fyrir ofan virðingarverðið, 

Hagi sömuleiðis fyrir ofan, Hjaltastaðir sömu- 

leiðis fyrir ofan, Páfastaðir sömuleiðis, 

Hafsteinsstaðir líka, en sem næst afgjalds- 

verðinu, og Litla-Gröf er sett fyrir ofán af- 

gjaldsverðið. Haldi menn sjer við þennan

eptir sjerstökum kunnugleika á jörðunum 

álita hæGlegt verð, en frá því almenna 

sjónarmiði, sem nefndin hefur tekið sjer, hef 

jeg ekki frekara að athuga. Viðvíkjandi 

fyrstu jörðinni, Haga, þá muD liggja fyrir 

yfirlýsing frá ábúandanum, að hann vilji 

gefa 2450 kr. fyrir jörðina. Skal jeg svo 

ekki tala frekar um málið að sinni, en ein- 

ungis leyfa mjer að ítreka það, að jeg álít 

tryggilegast að halda 2 .gr., og jeg skal geta 

þess, að ef hún verðtir felld, þá missist miti 

atkvæði fyrir þjóðjarðasölunni.

Á s g e i r  E i n a r s s o n : Jeg hef ekki miklu

að bæta við ræðu hins háttvirta fiatnsögu- 

manns; hann hefur bæði haft mikið fyrir 

þessu máli, og skýrt það mjög vel. Hann 

gat þess viðvíkjandi hinum nýju breytingar- 

uppástungum, að fyrst forgöngumenn hefðu 

skrifað undir sumar þeirra, sem fóru fram á 

að hækka söluverðið, hefðu þeir með því 

kannazt við, að það gæti borið sig, að þær 

yrðu seldar hærra, en þeir upprunalega 

stungu upp á; sömuleiðis hefur hann skýrt 

frá yfirlýsing þess manns, er falað hefur 

Haga. Jeg skýrði líka frá því á dögunum, 

hvernig befði komið til með söluverðið við 

Haga. pað er nefnilega ungur og efni-

legur maður, sem hefur búið á */e af Haga

með móður sinni; þegar hann heyrði, að 

leiguliðanum þætti jörðiu of hátt metin, 

sagði hann, að hún væri þvert á móti. 

Síðar sendi hann mjer bænarskrá til þings- 

ins, dags. 16. júní 1881, þar sem hann

býðst til að kaupa jörðina fyrir það verð,

sem jeg hef stungið upp á. Jeg álít því, að 

alþingi eigi að taka þetta söluverð til greina, 

úr því hann bauðst til að kaupa jörðina 

fyrir það, svona alveg upp úr þurru og ó- 

neyddur, . en alls ekki hafna því. Hvað 

viðvíkur jörðunum í Skagafjarðarsýslu, sem 

jeg hef sett nafn mitt undir, þá er það um 

þessar jarðir að segja, að þær hafa allar 

verið settar niður í frumvarpinu undir 

virðingarverð sýslunefndarinnar, sem jeg

43
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álíi ísjárvert að gjöra, en þegar menn vorn 

á því, að setja þær upp aptur, þá vildi jeg 

gjarnan vera með í því. Hvað viðvíkur 

jörðunum sjerstaklega, þá er það einungis 

um Heiði, sem jeg vil taka það fram, út af 

landamerkjaskilmálunum, sem ábúandinn 

hefur áskilið við kaupið, að ef stjórnin 

samþykkir söluna, þá ætti hún að fara var- 

lega í að selja bæði þessa og aðrar jarðir 

með slíkum skilmálum.

Hvað viðvíkur 2. gr., sem framsögu- 

maður heldur svo mikið með, þá er nú 

einmitt svo, að þessi grein hefur valdið 

aðalágreiningnum milli okkar, minni hlutans 

og meiri hlutans. Hvað þessar jarðir snertir, 

þá álít jeg uppboðið óþarft og ekki nema 

fyrirhöfn eina, því jeg ímynda mjer, að 

enginn muni bjóða yfir það söluverð, sem 

bjer er til tekið. En skyldi uppboðið vera 

nauðsynlegt, þá kann jeg þó betur við ákvörð- 

un 2. greinar, en þá skoðun nefndarinnar, 

sem tekin er fram í binu fyrra áliti hennar 

um, að gjöra uppboðið að almennri reglu við 

sölu allra þjóðjarða yfir höfuð. Ef 2. gr. 

yrði samþvkkt, þá gæti það orðið til þess, 

að eins og jeg gat um á dögunum, að ein- 

hver illa innrættur maður kæmi fram og 

byði hærra fyrir jörðina, en hún kanske 

væri verð, einungis til þess að flæma á- 

búandann burtu, en það er auðvitað, að ekki 

er til neins að bjóða minna á uppboðinu, 

en nemur því söluverði, sem þingið setur, 

því stjórninni er ekki gefin heimild til að 

selja neina jörð lægra verði. Skal jeg svo 

ekki fara fleiri orðum um þessa grein, þeir 

geta fallizt á hana, sem eru sannfærðir um, 

að hún sje til bóta; jeg fyrir mitt leyti 

fylgi minni sannfæringu.

Sighvatur Ámason: Jeg ætlaði mjer

ekki að tala meira í þessu máli, en jeg 

þegar hef gjört, en bæði af því, að jeg á 

hjer breytingaratkvæði með öðrum lieiri 

þingmönnum, og af því orð framsögumanns 

voru fremur töluð til mín en ann- 

ara, þá skal jeg leyfa mjer að svara hon- 

um með fáeinum orðum og gjöra grein 

fyrir breytingu minni. J>egar um sölu

jarðarinnar Kaldaðarness var að ræða á 

síðasta fundi, þá lágu ekki fyrir nema tvær 

tölur um söluverð hennar, það er að segja: 

15000 kr. og 20000 kr.; og af þvi jeg gat 

vel ímyndað mjer, eins og líka kom fram, 

að deildinni þætti 15000 kr. of lágt verð, 

þá var nauðugur einn kostur, að menn 

hölluðust að hinu verðinu, 20000 kr., þó 

mönnum hafi ef til vill þótt það of hátt. 

Einmitt vegna þessa var það, að jeg leyfði 

mjer að stinga upp á 17000 kr., í von um, 

að mönnum þætti það uóg verð eptir þeim 

upplýsingum, sem fengizt hafa um jörðina. 

Jeg skal leyfa mjcr að bæta því við, að 

síðan málið var til 2. umræðu, hef jeg átt 

tal við gagnkunnugan mann og hinn áreið- 

anlegasta mann, verzlunarstjórann á Eyrar- 

bakka, og hann sagði mjer, að 20000 kr. 

væri allt of mikið verð fyrir Kaldaðarnes- 

torfuna; þess vegna vona jeg, að menn 

sjái, ef menn viija gæta sanns, að þetta er 

allt of mikið verð, þó jeg alls ekki vilji 

draga hvorki úr þessari jörð eða annari. 

f>ví mjer finnst, að eins og það er sjálfsögð 

skylda vor, að gæta landssjóðsins gagns, 

eius er það oss óverðugt, að okra á ein- 

stökum mönnum. Viðvikjandi því, að 

framsögumanni þótti undarlegt, að sjá nafn 

mitt á breytingaruppástungunni, þá verð 

jeg að segja, að mig furðar á því, að hon- 

um skuli geta þótt slíkt undarlegt, því jeg 

ætla, að það sje ekki eins dæmi, að menn 

breyti frá því, sem fyrst er stungið upp á, 

þegar annað er orðið ofan á, sem maður 

getur ekki fallizt á. I>ó jeg álíti, og sje 

sannfærður um, að mín fyrri uppástunga 

hafi verið rjettari, þá vildi jeg þó heldur 

velja þennan veg, að stinga upp á 17000 

kr., heldur en hinn veginn, sem varð ofan 

á við aðra umræðu, til þess að missa ekki 

af málinu, því það er almennt, að af tvennu 

illu tekur maður það skárra.

Benidiht Kriitjánsson: Af því nú er

raeðal annars að ræða um söluverð á jörð- 

um, sem jeg er flutningsmaður að, þá skal 

jeg leyfa mjer að fara fáeinum orðum um 

það, að jeg hef leyft mjer að vera með í
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því, að breyta sölnverði þcssara jarða. Af 

því jeg þekkti ekki vcl til í npphafi, þá 

álcit jeg mjer skylt, að setja ekki meira 

verð á jarðirnar, en ábúendurnir liöfðn 

boðið, en mjer gat bins vegar ekki dulizt, 

að deildin mundi ekki samþykkja þetta 

söluverð, eins og líka raun varð á. Verðið, 

sem til tekið er í viðaukatillögunum, er fama 

verðið, sem sýslunefndin setti, og get jeg 

ekki betur sjeð, en að þingið eigi helzt að 

binda sig við það samkvæmt ályktun al- 

þingis 1879; en jeg hikaði því síður við að 

hækka þetta söluverð, sem jeg áleit, að 

leiguliðarnir væru alls ekki skuldbundnir 

til að kaupa jarðirnar, þó stjórninni væri veitt 

heimild til að selja þær, heldur gætu þeir 

gengið frá kaupunum, ef þeim þætti verðið 

of hátt. Að því er sncrtir 2. gr. í áliti 

nefndarinnar, sein samþykkt var við 2. um- 

ræðu, þá hef jeg einn ineð öðrum stungið 

upp á því, að hún yrði felld úr. £>essi 

grein fer fram á annað fyrirkonsulag, en 

það, sem ályktun alþingis 1879 gjöiir ráð 

fyrir. Jeg skal reyndar játa, að þiugið er 

ekki skuldbundið að fylgja sama fyrirkomu- 

lagi, sem samþykkt. var á alþingi 1879, en 

það fyrirkomulag, sem þessi greiu fer fram 

á, á hjer heldur alls ekki við, og þess vegna 

er þessi uppástunga alls ekki aðgengileg. 

Hjer er talað um, að bjóða jarðimar upp, 

og læt jeg það vera, ef uppboðsverðið væri 

þá fastur mælikvarði, en jeg er viss um, að 

uppboðsverðið xerður komið undir tenings- 

kasti, og landssjóðurinn fengi minna fyrii 

jörðina en annars. Gn ef þingið setur 

fyrst matið á jörðunum sem hæst og fer 

síðan að láta sprengja jörðina upp úr því á 

uppboði, þá gjörir löggjafinn sig seknu i 

prangi, sem honum er ósaniboöið. Að öðiu 

leyti finn jeg ekki ástæðu til að tala fleira 

viðvíkjandi viðaukatillögunni.

Pjetur Pjeturtson: Jeg skal ekki fjöl-

yrða um þetta mál, en að eins láta það í 

Ijósi, að jeg mun gefa atkvæði mitt fyrir 

breytingaruppástungu hins háttvirta 1. þing- 

manns Bangæinga og tveggja annara hátt- 

virtra þingmanna við söluveið Kaldaðarness,

því jeg álít, að 20,000 kr. sje allt of hátt 

verð, og miði einungis til þess, að bola hvern 

þann frá, sem óskar að kaupa jörðina. 17,000 

kr. gefa af sjer í rentu 680 kr., sem 

er tvöfalt meira, en afgjaldið af jörðinni er 

nú. Svo mun jeg líkaaf þeim kunnugleika, 

sem jeg hef á Hjaltastöðum, gefa atkvæði 

mitt fyrir því 6,000 kr. söluverði, sem stung- 

ið. hefur verið upp á, og álít jeg það alls ekki 

of mikið verð fyrir svo góða jörð. Að öðru 

leyti mun jeg gefa atkvæði mitt eptir því, 

sem mjer dettur í hug.

F r a m s ö g u m a ð u r : Jeg ætla að byrja á

því, að þakka hinum háttvirla þingmanni 

Strandamanna fyrir það, hve vel hann tók 

undir 2. greinina. Hann er gamall maður 

og reyndur, og hefur sjeð meira, en vjer 

flestir. Hann befur sjeð, að á uppboðum 

fer ýmislega, og þess vegna er hann á móti 

uppboðum. En hann meinar ckki þennan 

dóm á uppboðum eins hart, eins og hann 

lætur í vcðri vaka. Hann kvaðst vera á 

raóti uppboðunum, af því enginn mundi bjóða 

meira, en bið tiltekna söluverð væri, en hann 

tók þó fram og það rjettilega, að það gæti 

komið fyrir, að einhver byði meira, og það 

er einmitt það, sem jeg legg áheizlu á, og 

jeg er viss um, að hann gjörir það líka, því 

jeg veit, að hann vill ekki, ef hjá því verður 

komizt með góðu móti, fleygja burt jörðum 

Iandsins fyrir minna, en fyrir þær getur 

fengizt. En það, sem einkum fældi hann 

frá því í þetta skipti, að aðhyllast 2. gr„ 

var það, að ef hún yrði samþykkt, þá gæti 

ef til vill einhver boðið meira i jörð, en 

ábúandinn, einungis til þess, að flæma hann 

burtu. Hjer kemur fram þessi hjartagfezka, 

sem allir þekkja að á heima í svo ríknm 

mæli hjá hinum háttvirta þingmanni En 

ef allt fer fram eptir lögunum, þá verður 

enginn flæmdur burtu nema fyrir löglegar 

sakir. Jeg get vel ímyndað mjer, að menn 

kaupi stundum eitthvað fyrir meira, en það 

reutar sig fyrir, af því menn kaupa í ein- 

hverjum sjerstökum tilgangi. Hinn háttvirti 

þingmaður Strandainanna er í raun og veru 

með greininni, en ekki móti henni.
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Hinn háttvirti þingmaður Rangæinga fann 

til þess,að jegrenndi huganum að hækkun hans 

á söluverði Kaldaðainess, þarsem ’nann hafði 

hækkað hið upphaflega verð sitt, 15000 kr. 

upp í 17000 kr. Já, vissulega finn jeg eitt- 

hvað í þessu, sem jeg ekki kann við. Hann 

sagði, að hann hefði ekki haft um annað 

að velja, en þessar tvennai tölur, 15000 kr. 

og 20,000 kr. Jeg vil spyrja hinn háttvirta 

þingmann : hver tók þessar 15000 kr. til? 

Hver gjörði það að verkum, að hann hafði 

ekki að velja nema um þessar tvennar töl- 

ur, 15000 kr. og 20,000 kr.? fað var ein- 

mitt hinn háltvirti þingmaður sjálfur og 

enginn annar. En nú vildi hann ekki fall- 

ast á þessar 20,000 kr., gat heldur ekki náð 

15000 kr. vorðinu; en hefði þingmaðurinn 

strax stungið upp á 17000 kr., þá hefði 

hann ekki komið með þetta breytingarat- 

kvæði nú, en því er nú svo varið. að jeg 

að líkindum mun eins vel gefa atkvæði mitt 

með þessum 17000 kr., af því þessi upphæð 

er svo langt fyrir ofan afgjaldsverðið, eins 

og það nú er og væntanlega verður. Hinn 

háttvirti þingmaður Kangæinga til færði 

það sem ástæðu fyrir þessum 17000 kr., að 

kunnugur maður hofði sagt sjer, að 20000 

kr. væri of mikið verð. pessi kunnugi mað- 

ur hefur þannig orðið til að breyta skoðun 

þingmannsins, en það eru ekki nema ein- 

trjáningar, sem ekki geta breytt skoðun 

sinni (S i g h v a l u r  Á r n a s o n :  Misskilningur). 

Jeg ímynda mjer, að það sje ekki svo mik- 

ill misskilningur, því jeg ímynda mjer,. að 

hann hafi komizt til þeirrar niðurstöðu, að 

jörðin væri hæfilega metin á 17000 kr. En 

það hefur nú viljað svo til, að þingmaður- 

inn hefur vel farið að því að breyta nú 

söluverðinu, og mun jeg gefa þessaii breyt- j 

ingu atkvæði mitf, en hefði þetta ekki kom- 

ið fyrir, fyr en málinu var lokið, þá hefði 

það orðið of seint.

Hvað viðvíkur uppástungum hins hátt- 

virta þingmanns Norður-|>ingeyinga, þá skal 

jeg taka það fram, að hann hefur í síðari 

uppástungunni farið rjettari veg en áður, 

með því að leggja mat sýslunefndarinnar til

grundvallar fyrir söluvcrðinu. En þar sem 

hann sagði, að liann í upphafi hefði sett 

það verð, sem ábúandinn hafði til tekið, þá 

get jeg ekkert um það borið, því jeg þckki 

ekki, hvað þeir hafa boðið í peningatali, 

en jeg skal engan veginn rengja sögusðgn 

hans, en það álítjeg tryggilegast, að grund - 

valla söluverðið á mati sýslunefndanna, eins 

og hann hefur gjört í hinni síðari uppá- 

stungu, ef ekkert sjerlegt er því til fyrir- 

stöðu. En eins og jeg er hinum háttvirta 

þingmanni samdóma um þetta, eins er jeg 

honum ósamdóma um skilninginn á auglýs- 

ingu landshöfðingjans frá 1879. Jeg hef 

áður sagt, að eptir auglýsingunni mætti 

selja jörð, sem ábúandinn falar, hverjum senr 

hafa vill, ef hann gefur fyrir hana hæsta 

verð, og síðan hef jeg styrkzt í þessum 

skilningi mínum á auglýsingunni, með því 

að tala við menn, sem áttu þátt í henni og 

lögðu grundvöllinn til hennar. Hann segir, 

að nppboðið sje ósamkvæmt auglýsingunni, 

en mjer finnst það vera samkvæmt henni. 

Hanu álítur, að uppboðið sje teningskast; 

jt'g játa, að það sje meiia eða minna satt, 

en jeg vil leyfa mjer að bæta því við, að 

uppboðin gefa þó nokkra sönnun fyrir því, 

að fyrir jörðina fæst ekki meiia verð, en í 

hana er boðið. Mjer skildist þingmaðurinn 

ætla, að það mundi leiða af uppboðunum, 

að landssjóðuriun fengi minna fyiir jarðir 

sínar en annárs; hafi jeg skiiið þetta rjett, 

þá ei það misskilningur hjá þingmanninum, 

því í frumvarpinu er stjórninni veitt heim- 

ild til að selja jarðirnar fyrir víst tiltekið 

verð, en ekki minna; ef þetta verð ekki 

næst, þá verður jörðin ekki seld, nema á- 

búandinn gjöri eptirboð og segi: jeg tek 

jörðina fyrir hið tiltekna söluverð.

Á t g e i r  E i n a r s s o n :  Jeg hef nú ekki

átt svo marga krakkana um dagana, að jeg 

hafi ekki getað meðgengið þá, en jeg get 

nú með engu móti játazt undir þann krakk- 

ann, sem hinn háttvirti meðnefndarmaður 

minn vill neyða upp á mig. Já, jeg verð 

að segja mínum háttvirta nefndarbróður 

einu sinni enn, að allar bans djúpu rök-
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semdir og öll þan mörgu orð, er hann 

notaði til þess, að telja 2. greininni sinni 

allt ágæti til gildis, eru frá minni hálfu 

vegin og ljettvæg fundin, og þó er ákvörðun 

þessarar 2. greinar talsvert vægari, en 

atkvæði meiri hluta nefndarinnar í þéssu 

efni í fyrra parti nefndarálitsins. Dæmið, 

sem jeg tók áöan til að sanna, hve ófær þessi 

ákvörðun í 2. gr. væri, stend jeg við eplir 

sem áður, þó hinn háttvirti 5 konungkjörni 

vilji gjöra lítið úr því. £að getur vel 

hugsazt, að einhver illa innrættur skussi 

noti sjer þessi lög á þann hátt, að hann býður 

ineiia í einhverja jörð, en ábúandanum 

þykir hún verð, og flæmi með þessu, ef til 

vill, dugandi ábúanda frá jörðinui. 

hvað feginn sem jeg vildi, þá get jeg ekki 

gefið þessari grein mins hjartkæra nefndar- 

bróður atkvæði rritt.

Sighvutur Árnason: Gf væru hrað-

skiifarar bjer á þingi, þá skyldi jeg biðja 

þá, að lesa upp þau orð, sem jeg talaði 

áðan, því þó það væri lesið upp orðrjett, 

er jeg þá sagði, þá mundi ekki fiunast eitt 

orð þar í, sem benti á, að jeg hefði bieytt 

sannfæringu minni. Jeg talaði einmitt 

þessum orðum: «Jeg ætla, að það sje ekki

eins dæmi, að menn breyta frá þrí, sem mað- 

ur hefur stungið upp á, þegar annað er orð- 

ið ofan á, sem maður getur ekki fallizt á*. 

«|>ú jeg álíti■ sagði jeg enn fremur, «og sje 

sannfærður um, að annar vegur sje rjettari, 

þá vel jeg þó kannske hinn veginn, sem jeg 

þó álít lakari, heldur en að missa af mál- 

inu, þvi það er almennt, að af tvennu illu, 

tekur maður það skárra*. |>etta voru mín 

orð, því þó að jeg áliti söluverðið, 15000 kr., 

fyrir Kaldaðarnesið nógu hátt í fyrstu, þá 

vildi jeg þó heldur, af því anuað, nefnilega

20.000 kr., var orðið ofan á, stinga upp á

17.000 kr., því jeg áleit, að jeg ætti heldur 

að hliðra til, þar eð mjer var annt um 

málið, og áleit, að það væri gagnlegt fyrir 

báða hlutaðeigendur, að málið fengi fram- 

gang; sannfæring mín þurfti ekki og hefur 

heldur ekki breytzt fyrir það.

Stefán Eiriksson: Umræðurnar um þetta

mál eru orðoar ærið langar frá því fyrsta, 

enda skal j«g ekki lengja þær mjög mikið. 

f*að hefur verið talað um söluverð Kaldað- 

arness eins og fyrri, og þótti mjer vænt 

um að heyra, að hinn háttvirti þingmaður 

Rangæinga hefur ráðfært sig við gagn- 

kunnugan mann og mjög áreiðanlegan um 

þessa jörð, því þær upplýsingar, sem áður 

lágu fyrir um þetta mál, voru víst ekki svo 

áreiðanlegar, að á þeim væri óyggjandi að 

byggja, að jeg nú ckki tali um falloga 

skjalið, sem barst hingað í salinn fyrir 

skemmstu, og jeg trúi vol sögusögn verzl- 

unarfulltrúa Thorgrimsens sem kunnugs og 

áreiðanlegs manns til þess, að þær 20000 

kr., sem jeg hef sett á Kaldaðarnesstorfuna, 

sje of hátt söluverð, en breyting 1. þing- 

manns Rangæinga á söluverðinu í 17000 

kr. úr 15000 kr., sein áður voru hjá hon- 

um, sýnir, að við vorum báðir ókunnugir 

jörðinni til hlítar, og þess vegna mun jeg 

gefa þossum 17000 l:r. atkvæði mitt, því 

jeg þykist vita, að þingmaður Bangæinga 

hafi byggt þetta söluverð á áliti verzlunar- 

stjórans, sem þess manns, er þekkti hina 

umræddu torfu. Um hinar aðrar breyting- 

artillögur skal jeg ekki tala, en að eins 

geta þess, að jeg sje ekki, hvað menn geta 

haft á móti 2. gr. meiri hluta nefndarinnar 

að minnsta kosti, að húngeti gjört neinn skaða. 

Vjer þingmenn hljótum að skoða oss sem 

forráðamenn landssjóðsins, og því hljótum 

vjer að setja það verð á jarðirnar, sem vjer 

álítum að hægt sje að fá fyrir þær. J>að 

getur vel verið, að vjer setjum of hátt 

verð á jarðirnar, og þá er gott að reyna 

uppboð á þeim, því með því má, ef til vill, 

finna hið sanna sölnverð. Nú er búið að 

fella út úr frumvarpinu, að selja skuli jarð- 

iruar «ábúendunum einum», og því getur 

engin hætta verið, að reyna uppboð á jörð- 

unum, með því að meiri hluti nefndarinnar 

hefur í 2. gr. áskilið ábúandanum forgangs- 

rjett að uppboðsverðinu. Gn gangi ábú- 

andinn ekki að uppboðsverðinn, þá má selja 

jörðina hverjum, sem hæst býður.

Framsögumaður: Ef jeg sje, að jeg

Nei,



hef gjört einbverjum manni rangt til, þá 

vil jeg vora manna fyrstur til að bæta úr 

því. Jeg sagði á þá leið, að 1. þingmaður 

Bangæinga hefði breytt sannfæringu sinni, 

með því að breyta 15000 kr. í 17000 kr., 1 

eins og uppástunga hans nú liggur fyrir. 

Jeg skal nú gjarnan taka þessi orð aptur, 

svo ekki standi annað eptir, en sá atburð- 

ur, sem orðið hefur, að hann hefur fyrst 

stungið upp á 15000 kr. og svo upp á 

17000 kr.

Síðan bar forseti upp til atkvæða 

frumvarpið og breytingar- og viðaukatillögur 

þær, sem við það höfðu verið gjörðar.

1. Breytingaratkvæði 4 þingmanna við 1. 

gr. («í hið minnsta*) samþykkt með 8 

atkvæðum.

2. Breytingartillaga 4 þingmanna við l.g r .

8. tölul. («1716» í stað «1650») saui~ 

þykkt með 10 atkvæðum.

3. Breytingaratkvæði 3 þingmanna við 1. 

gr. 11. tölul. (»2450> í stað «2350») 

samþykkt i einu hljóði.

4. Breytingaratkvæði 3 þingmanna við 12. 

tölulið («17000« í stað «20000«) sam- 

þykkt með 8 atkvæðum.

5. Breytingaratkvæði 3 þinginanna: Eptir

13. tölulið í 1. gr. bætist sem:

14. tölul. Hjaltastaðir, samþykkt með 7 

atkvæðum.

15. tölul. Fáfastaðir, samþykkt með 7 

atkvæðum.

l(í. tölul. Hafsteinsstaðir, fellt með 6 

atkvæðum móti 5.

Við þennan tölulið var vegna óljósrar 

atkvæðagreiðslu við haft nafnakall.

Já sögðu:

Benidikt Kristjánsson,

Ásgeir Einarsson,

Einar Ásmundsson,

Sighvatur Árnason,

Skúli forvarðarson.

Nei sögðu:

Magnús Stephensen,

Árni Thorsteinson,

Jón Pjetursson,
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Pjetur Pjetursson,

Sigurður Melsteð,

Stefán Eiríksson.

17. töluliður Litla-Gröf, samþykktur 

með 7 atkvæðum.

6. Breytin'garuppástunga 3 þingmanna: 2. 

gr. falli burt.

Vegna óglöggrar atkvæðagreiðslu var við 

haft nafnakall.

Já sögðu:

Benidikt Kristjánsson,

Ásgeir Einarsson,

Einar Ásmundsson,

Sighvatur Árnason,

Skúli porvarðarson.

Nei sögðu:
Magnús Stephensen,

Árni Thorsteinson,

Jón Pjetursson,

Pjetur Pjetursson,

Sigurður Melsteð,

Stefán Eiríksson.

Var breytingaruppástungan þannig felld 

með 6 atkvæðum móti 5.

7. Frumvarpið þannig breytt i heild sinni 

samþykkt með 8 atkvæðum.

Forseti kvað frumvarpið nú verða af- 

greitt til neðri deildarinnar.

FYKSTA UMRÆÐA í  NEÐRI DEILD, 

á 49. fundi, 12. dag ágústmánaðar.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í efri deiíd, sjá I, 424—425.

V n r a f o r s e t i : Jeg stend ekki upp af

því, að jeg sje máli þessu meira hlynntur 

en áður. En þegar jeg sje þetta frumvarp, 

þá furðar mig á því, að efri deildin hefur 

ekki tekið með Kirkjuból eða Sæból á 

Ströndum, som er hjer um bil í eyði. 

Bóndi fyrir vestan hefur beðizt eptir kaup- 

um á því, og boðið jafnvel geypiverð. Jeg 

fæ ekki skilið, að það sje viturlega farið 

með jarðeignir landssjóðsins, að selja það 

allt af þeim, sem bezt er, en gjðra vesöl- 

ustu kotin ekki föl, þó að meira sje í þau 

boðið, en þau ern verð. Jeg mun því koma
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mcð breytingaralkvæði í þá átt, að koti 

þessu sje bætt við.

Ötafur Pála-on: f>etta mál kemur svo 

umbreytt frá efii deildinni, að jeg ætla 

varla að þekkja það. Fyrst hljóðaði frura- 

varpið að eins upp á 3 eða 4 jarðir; nú eru 

þær orðnar um 20, ásamt ýmsum ððrum 

stórkostlegum breytingum. f>að eru eink- 

um 2 jarðir, sem mjer þykir athugavert við : 

nefuilega þverá befur verið færð upp, en 

Bolhrauniu alveg látin falla. Jeg mun þvi 

koma með 2 breytingaratkvæði við 2. um- 

ræðu, til að kippa þessu aptur í lag.

Eirikur Kúld: þótt jeg, eÍDS Og áður, 

sje eigi hlynntur þjóðjarðasölu, þá vil jeg 

þó leggja það til, þar sem málið kemur 

eptir langa mæðu frá efri deildinni, að 

Dtífnd sje sett í það. Jeg ril heldur, að 

það sofni í nefnd, en fái fram að ganga með 

þessum ummerkjum. Jeg skírskota til 

orða þingmanns Skaptfellinga, og jeg mundi 

einnig geta komið með eins mikla og aðra 

galla á frumvarpinu, en fram hafa verið 

teknir. Jeg mæli því sterklega með þvi, að 

nefnd sje sett í málið.

Forseti bar þá undir atkvæði, hvort 

ncfud skyldi sett í málið, og var það fellt 

með 11 atkvæðum gegn 5.

Jón Ölafsson: Jeg vil mæla með þvi,

að frumvarp þetta verði fellt sem fljótast, 

og það þegar við þessa umræðu, af þeim 

ástæðum, að jeg er á móti allri þjóðjarða- 

sölu. |>að er almennt viðkvæði þeirra, sem 

œæla með þjóðjarðasölu, að við það mundi 

aukast sjálfsábúð. Jeg get ekki sjeð, að 

það hafi orðið til þess hingað til; reyndin 

hefur orðið sú, að sjálfsábúðin eykst ekki 

að tama tkapi, sero margar jarðir eru seld- 

ar. J>egar- frá líður, hefur reyndin orðið, 

að jarðirnai hafa viljað safnast í eigu ein- 

stakra auðmanna og maurapúka, sem sjúga 

út fátæka landseta og parta jarðirnar út i 

smábýli. |>á þyrfti fyrst tryggingu fyrir 

því i nýjum landbúnaðarlögum, að jörðin 

yrði virkileg sjálfseign. |>að er óneitanlegt, 

að þær jarðir eru vest setnar, sem eru 

bæadaeignir og eigendur sitja ekki sjálfir á;

en landssjóðsjarðirnar eru bezt setnar, þar 

semjeg til þckki, og saungjarnlegast byggð- 

ar. Landssjóðurinn litur ekki á stundarhag 

og byggir því jarðirnar sanngjörnum mála, 

en lætur Hta eptir, að þær sjeu vcl setnar, 

en einstakir menn, er eiga fleiri jarðir, 

hugsa mest um stundarhaginn og um að 

skrúfa upp afgjaldið sem mest, en hirða 

minna um, þótt jarðirnar sjeu níddar. fó lt  

jeg þá sje ekki móti þjdðjarðasölu í sjálfu 

sjer, þá er jeg samt á móti henni, eins og 

nú er, og vex mjer einkum í augum, að 

þessa tryggingu vantar alveg fyrir því, að 

sjálfsábúðin aukist.

Benidikt Sveinsson: Jeg er alveg á

gagnstæðri skoðun við þingmanu þann, er 

sfdast talaði. Jeg hef ávallt fylgt fram

þeirri skoðuu, að rjett sje að selja þjóðjarð- 

irnar, svo framarlega sem fyrir þær fæst 

viðunanlegt verð. J>að er alveg óeðlilegt, að 

landssjóðurinn sje búmaður. Og á hinn 

bóginn er það einnig óeðlilegt, að þeir, sem 

búa á jörðunum, hafi ekki aðgang að því, 

að fá þær keyptar, ef þeir vilja og geta 

borgað fullt verð fyrir þær. J>etta á 

þingið að hafa fyrir augum. Hinu hátt- 

virti þingmaður verður og að gæta þess, að 

þessi skoðun hefur rutt sjer til rúms á

undauförnum þingum. Ncðri deildin sam- 

þykkti þingsályktuu 1879, er stóð á sama

grundvelli og þetta frumvarp er hyggt á.

|>ingmaðurinu vildi ekki selja þjóðjarðirnar, 

og kom tneð það sem ástæðu, að þær væru 

bezt setnar petta er ekki rjett. Jeg 

þekki betur til, og get fullvissað hann um, 

að það eru engar jarðir ver setnar en ein- 

mitt jarðir landssjóðsins. Jeg vil ekk nefna 

þær; þær eru raiklu fleiri en flngurnir og 

tærnar á mjer. Ábúendur nota ekki lífs- 

ábúðina til að bæta jarðirnar fremur en til 

að níða þær; hjá flestum standa þær alveg 

í stað. peir hugsa litið um að bæta jarð- 

irnar, heldur mest um það, að geta innt af 

höndum eptirgjaldið. Bóndinn þarf að 

hafa þá bvöt, þegar hann er að strita og 

starfa, að afkomendur hans njóti erfiðisins. 

I>etta á hann ekki víst, ef haan býr á
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þjóðeign. Jeg þekki og einstakra manna 

eignir, sem ekki eru vel setnar, 8D undan- 

tckningarlaust gildir það, að þeir, sem eiga 

jarðirnar sjálfir og búa á þeim, bæta jarð- 

irnar bezt og raest. Sýni binn beiðraði þing* 

maður mjer þann leiguliða, sem befur unnið 

eins mikið að jarðabótum og húsað jafn- 

risulegan bæ, og binn valinkunui atoiku- 

og framkvæmdarmaður, bóndinn á Laxamýri. 

Hvar hittir annan eins bótulabæ á íslandi? 

Hann er ekki til. fað  muudi einuig talið 

heimskulegt, ef leiguliði legði út í annan 

eins kostnað og umbætur, sem bann ætti ef 

til vill skamma slund að njóta og feDgi ekk- 

ert fyrir.

|>að er skrifað í bvers manns brjósti, 

að vilja heldur bæta sína eigin eign en 

annara. Jcg get ekki annað en verið efri 

deildinni þakklátur fyrir að hafa samþvkkt 

frumvarpið, því þótt bún hafi sleppt sumum 

jörðum, þá legg jeg minni áherzlu á það. 

J»að er merkilegt, að vilja halda í þessa ó- 

nýtu jarðarskika landssjóðsins, og gjalda af 

þeim '/6 í umboðslauu, sem er tekið bein- 

lfnis úr vasa bændanna. Landið hefur ekk- 

ert gagn af því íje.

Landssjóðurinn verðui- aldrei búmaður. 

Hann hefur löggjafarvaldið, og getur lagt á 

gjöld. J>að er hans rjettur, en ekki það, að 

vera búmaður. Og þegar sú stefna ryður 

sjer til rúms, sem jeg óska ekki yrði, að 

landssjóðurinn eigi að leggja fram fje til 

þess, að bæta jarðir sínar, þá mun reynast, 

að það verður til heibers skaða fyrir hann 

sjálfau og landið yfir höfuð.

Jeg skal svo ekki fjölyrða meir um 

málið að þessu sinni, en að endingu mæla 

með því, að það gangi til 2. umræðu.

F r i ð r i k  S t e f á n s s o n :  Hinn faáttvirti 2.

þingmaður Norður-Múlasýslu hefur lekið 

fram flest af því, sem jeg vildi hafa sagt. 

En jeg vil þó leyfa mjer að geta þess um 

þjóðjarðirnar í Skagaljarðarsýslu, sem hjer 

eru til utnræðu, að þær eru að mínu áliti 

of dýrt metnar bæði í samanburði við þjóð- 

jarðirnar í Húnavatnssýslu, og eins við jarðir 

í Skagafirði, sem gaoga kaupum . og. sölum.

f>að er eigi tilgangur minn að ætla aðkasta 

eingöngu sökinni fyrir það á bina heiðruðu 

ofri þingdeild, sem hefur haft málið til með- 

ferðar, því hún hefur farið eptir matsverði 

sýslunefndarinnar; en mat sýslunefndarinnar 

var mjög hátt, sem að nokkru leyti á rót 

sína í því, að jarðirnar voru fyrrum dýrastar 

að huudraðatölu næst biskupsstóluoum. Jeg 

vil leyfa mjer að svara hinum háttvirta 2. 

þingmanni Suður-Múlasýslu, þar sem hanu 

sagði, að þjóðjarðasalan mundi eigi auka 

sjálfseign. En hvernig ætti þetfa að geta 

verið rjett? Jeg held ekki, að það sjeu svo 

margir ríkismenn nú, sem fara að leggja 

peninga sína í að kaupa jarðir þessar, og 

þó þeir keyptu þær og ættu um sina daga, 

þá tvístrast þær þó og skiptast meðal erfingja 

eða annara, þegar þeir deyja. Við sölu á 

jörðum Hólastóls urðu margir sjálfseignar- 

bændur, sem, eins og eðlilegt var, höfðu langt- 

um meiri búuað á jörðunum, og það áður 

langt leið frá þvi jarðirnar voru seldar, held- 

ur en leiguliðar á stólsjörðunum höfðu áður, 

og hef jeg þess ljóst dæmi í Skagafirði með 

Viðvíkurhrepp. Stóliiu átti flestar, ef ekki 

allar jarðir í þeirn hrepp, því um það bil, 

sem þeir voru að sleppa undan leiguliðaokinu, 

voru þeir svo illa staddir, að þeim hrepp 

var lagður styrkur frá Holts- og Fellshreppum 

i Skagafíarðarsýslu, en nú eptir landhags- 

skýrslunum, sem þingmaðurinn hefur víst 

litið í, er Viðvíkurhreppur að tiltölu bezt 

standandi af öllum breppuin uorður- og 

austurumdæmisins, enda búa ffestir bændur 

þar á sjálfseign. Hinn heiðraði þingmaður 

sagði enn fremur, að landssjóðurinn hefði ó- 

hag af að selja jarðir sínar. J>að er ekki 

langt síðan, að það var til umræðu hjer í 

deildinni eptir frumvarpi stjórnarinnar til 

fjárlaga fyrir 1882—83, að veita 17,000 kr., 

til þess að varna sandfoki á jarðir lands- 

sjóðsins í Skaptafellssýslu. Ætli nú að land- 

sjóðnum væri eigi eins gott, að vera alveg 

laus við slíkar jarðir. Jog álít heldur ekki 

ósanngjarnt, að jarðirnar sjeu boðnar upp; 

það þarf eigi að gjöra ábúendum þeim, er 

vilja kaupa jarðir þær, sem þeir sitja á<
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neinn örðugleik, því það verða fáir tii að 

yfir bjóða í þær jarðir, sem fastur ábúandi 

situr á. Jeg verð því að wæla fastlega fram 

með því, að mál þetta nái fram að ganga 

hjer í deildinni.

Þórður Magnús$on: Jeg skal játa það, 

að fyrir fáum árum var jeg þeirrar skoðun- 

ar, að nauðsynlegt væri að selja þjóðjarðir, 

cn sú skoðun mín befur gjörsamlega breytzt 

við nákvæmari umhugsun. Jeg bef sjeð svo 

mörg dæmi þess, að sjálfseignarbændum bef- 

ur eigi fjölgað, þótt jarðir væru seldar, því 

það er eigi nálægt þvi allt af ábúendur, sem 

kaupa þær. Væri svo, að þingi nú þætti

landssjóðnum byrði í jörðunum, þá væri 

bezt að bjóða þær upp strax allar sarnan; 

þá yrði komizt hjá kostnaði þeim, er leiðir 

af innkölluninni. En jeg hygg, að þjóðjarða- 

salan mundi verða til þess, að landssjóður- 

inn missti hinar beztu og stærstu jarðir 

sínar, því þær vilja menn helzt kaupa, en 

smájarðirnar og kotaruslið yrði eptir, og 

það gæti orðið landssjóðnum til byrðar og 

kostnaðar. Sjálfseignarbændur verða Iítið 

tieiri, þótt þjóðjarðir sjeu seldar, því ein- 

stakir ríkismenn kaupa þær undan ábúend- 

unum, og svo búa þá leiguliðar á þeim 

eptir sem áður. Margar jarðir landssjóðsins 

eru vel setnar, og víða gjörðar á þeim jarða- 

bætur, þó jeg áliti, að meira mundi að þeim 

kveða, ef ábúendum væri gjört að skyldu 

að vinna svo og svo mikið í jarðabótum, en 

landskuldin, sem víða er væg, látin standa 

við sama; við þetta mundu jarðirnar vaxa 

að dýrleika, og landssjóðurinn gæti síðar 

selt þær miklu hærra verði. Jeg verð því 

að mæla móti þjóðjarðasölunni, og óska, að 

undantekningar verði sem fæstar.

Porlákur Guðmundsson: Jeg get eigi

verið samdóma hinum heiðraða þingmanni, 

sem síðast talaði. Jeg er fullkomlega sann- 

færður um, að það er rjett, að þjóðjarða- 

salan fari fram á stillilegan hátt. Sá hátt- 

virti þingmaður, sem sfðast talaði, Ijet f 

ljósi, að hann væri bræddur um, að lands-

sjóðurinn mundi missa sfnar beztu jarðir, 

og þetta hefur áður verið sagt, en af hverju 

kemur þett.a? það kemur, að því leyti það 

kann satt að vera, af þvf, að þær 

smærri og lakari ekki eru gefnar falar, jafn- 

ótt og þær losna úr ábúð. |>á er.jeg viss 

um, að það ljelegasta kot, sem landssjóður- 

inn á, seldist mikið meira, en það rentar 

sig nú, svo þó það væri áður, að þeir, sem 

ríkir voru, keyptu margar jarðir, til þess 

þannig að ávaxta peninga sína, meðan eng- 

ar aðrar leiðir voru kunnar hjer á landi, 

eða mögulegar til að ávaxta peninga, og 

eðlilega á þeim tfma gátu staðið sjálfseign- 

arábúð fyrir þrifum. En nú er eigi hætt 

við, að svo fari, því nú vilja menn heldur 

ávaxta peninga sína á annan hægri og hag- 

kvæmari hátt, bæði með því að kaupa 

skuldabrjef fyrir þá, eða á annan hátt koma 

þeim á vöxtu móti tryggu veði. Yrði nú 

leiguburður af peningum mót fasteignarveði 

gefinn frjáls, væri þvf sfður að óttast, að 

einstakir menn drægu undir sig jarðir. Eigi 

erii nema nálægt 30 til 40 ár, síðan menn 

fóru að þekkja peningabrúkun hjer í landi; 

Johnsen sálugi frá Álaborg var hinn fyrsti, 

sem vakti athygli manna á peningabrúkun 

hjer hjá okkur. Jeg er því eigi hræddur 

um, að þjóðjarðirnar lendi í einstakra manna 

höndum, þótt þær verði boðnar upp með 

tryggjandi skilmálum, heldur er það miklu 

Ifklegra, að menn setji peninga sína á rentu, 

en að menn fari að kaupa jarðir, því að 

þeim mun þykja betra að eiga vísar rent- 

urnar í peningum, enda er það hægra og 

hyggilegra, heldur en að vera að deila við 

landseta um leigur og landskuldir og miður 

góða ábúð. Viðvíkjandi því, er hinn hátt- 

virti 2. þingmaður Suður-Múlasýslu sagði, að 

þjóðjarðir væru eins vel setnar og sjálfs- 

eignarjarðir, þá skal jeg geta þess, að því 

er alls eigi svo varið, að minnsta kosti eigi 

hjer á Suðurlandi, Jeg þekki örfáar þjóð- 

jarðir, sem eru vel setnar. Jeg ætla og, að

44
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fáir einstakir menn okri með jarðir sínar 

fremur en landssjóðurinn. pað er tíestuin 

mönnum innrætt, að láta sjer vera meira 

annt um sína eigin eign en annara. Jeg 

get ekki annað en furðað mig á skoðun 

þeirra manna, sem vilja heldur láta fjöldu 

manna vera leiguliða landssjóðsins, en leyfa 

þeim að gjörast sjálfseignarbændur. |>etta 

er skrítin leiguhugmynd ; ætli það sje þá ekki 

líka bezt, að hafa bæði leiguhross og Ieigu- 

skip, þegar maður ferðast eitthvað, og ganga 

ávallt í leigufötum. Jeg ætla svo ekki að 

fjölyrða meira um máiið, en vona, að deild- 

in laki vel undir það.

K i r i k u r  f í r i e m  : Jeg er því máli mikið

hlynntur, að jarðir landssjóðsins verði smám 

saman seldar, ef gott verð býðst fyrir þær. 

Frá mótstöðumönnum þjóðjarðasölunnar hafa 

einkum komið fram tvær mótbárur. Önnnr 

mótbáran er su, serc hinn báttvirti 2. þing- 

maður ísfírðinga tók fram, að þessi sala 

mundi eigi verða til þess, að auka sjálfseign- 

ábúð í landinu, heldur að jarðirnar mundu 

flestar lenda í höndum einstakra rikismanna, 

er mundu setja ábúendunum mikið harðari 

kosti, heldur en bið opinbera. En um það 

eru tiestir eða allir samdóma, að sjálfseign- 

arábúðin sje bezt og happasætust til fram- 

fara í landbúnaðinum. Jeg skal að vísu 

játa það, að þó að jarðasalan sje bundin 

því skilyrði, að ábúandinn kaupi jörðina, þá 

má þó við því búast, að vel geti svo farið 

fyr eða síðar, að annar verði eigandi að 

jörðinni, en þó svo fari, þá gengur þó jörð- 

in kaupum og sölum, og þær jarðir verða 

fleiri, sem ábúendurnir eiga kost á að kaupa 

eða eigandinn að flytja sig að, og á þennan 

hátt hlýtur jarðasalan að auka sjálseign í 

landinu. Hinn háttvirti 1. þingmaður Ár- 

nesinga tók fram, að nú væru ekki hinar 

sömu ástæður tilað safna jarðeign, sem áður 

hefðu verið, og þetta er satt; áður var enginn 

anuar vegur fyrir menn til að verja fje sínu, ; 

svo að það yrði arðberandi, en að kaupa I

jarðir, en nú standa mönnum ýmsir aðrir 

vegir opnir, og það er líklegt, að þetta verði 

því fremur, sem lengur líður, t. d. ef arð- 

berandi skuldabrjef færu að ganga hjer 

manna á milli. En eins og hvötin er minni 

nú en áður fyrir peningamennina til að 

sækjast eptir að kaupa margar jarðir, eins 

er mönnum nú hægra en áður að kaupa á- 

býlisjörð, þótt menn hafi eigi mikið fje. 

Áður var mjög erfitt að kaupa jörð, ef 

menn áttu ekki næga peninga til að borga 

hana þegar út, en nú geta menn opt fengið 

lán til þess að meira eða minna leyti, og 

líklegt er, að það verði enn hægra hjer ept- 

ir en hingað til. |>etta hefur þá afleiðing, 

að nú sækjast menn yfir höfuð helzt eptir 

að kanpa þær jaiðir, sem þeir búa á. Einn- 

ig hafa menn nú meiri hug á jarðabótum 

en áður, og það fer ekki hjá því, að þegar 

menn fara að hugsa um að gjöra jarðabæt- 

ur, eigi að eins svo sem hjáverk eða til 

gamans, heldur til þess að gjöra með því 

peninga sína arðberandi, þá munu menn 

líta rnikið á það, hvort þeir sjálfir eiga jörð- 

ina eða ekki, og flestir munu auk þessa 

heldur vilja búa á siuni eigin cign en ann- 

ara. Af þessu öllu leiðir þá, að menn 

framvegis munu fremur en áður bæði vilja 

og geta keypt ábýlisjarðir sínar, og að auð- 

mennirnir munu síður sækjast eptir að 

kaupa leigujarðir og fremur láta þær falar. 

Hin mótbáran móti jarðasölunni er sú, að 

jarðirnar munu vaxa í verði framvegis, og 

verði það svo, þá sje það skaði fyrir lands- 

sjóðinn að selja þær nú. |>eir menn, er 

þetta segja, hafa mikið til sins máls, og 

eins og jeg treysti því, að landbúnaðurinn 

eigi sjer mikilla framfara von, eins tel jeg 

víst, að jarðir muni með tímanum hækka í 

verði; en þó að svo sje, þá stendur lánds- 

sjóðurino sig vel við að selja jarðir fyrir 

fullt verð, fyrst af því, að hann nýtur óbein- 

, línis þeirra hagsmuna, sem bændur hafa af 

iað kaupa jarðirnar, við það að bú þeirra
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batnar. Annað er það, að nmboðslaunin 

sparast, að því leyti sem landssjóðurinn fær 

sama verð fyrir jarðirnar, st>m þær leigjast 

fyrir, og það er '/« af verðinu. eptir því sem 

nú stendur. f>essi sjöttungur yrði eptir 

nokkurn tíma orðinn mikil upphæð, ef hann 

væri settur á vöxtu með rentu og rentu- 

rentu. En þegar einstakir ábúendur leggja 

svo mikið kapp á að kaupa ábýli sín, að 

þeir bjóða mikið meira fyrir þær, en þær 

renta sig fyrir, þá er hagurinn svo mikln 

meiri fyrir landssjdðinn að selja þær. Jeg 

tek til dæmis þær 7 jarðir í frumvarpinu, 

sem eru í Húnavatnssýslu; verðið á þeim 

öllúm til samans er 21,500 kr„ allt að 5000 

kr. meira, en þær renta sig fyrir, þd að um- 

boðálaunin sjeu eigi talin frá. Ef landssjdð- 

urinn legði í sjerstakan sjdð það, sem hann 

þannig fengi í rentur af verði jarðanna um- 

fram það, sem hann fær af eptirgjöldum 

jarðanna, þá mundi sá sjdður með rent- 

um og renturentum vaxa fylliloga jafnhliða 

því, sem jarðirnar kunna að hækka í verði. 

f>egar svo hátt verð býðst fyrir jarðirnar, að 

það nemur til jafnaðar miklu meira, en 

svarar eptirgjaldi jarðanna, bæði því, sem nú 

er, og því, sem ráðgjört er að síðar verði 

sett, þá held jeg, að eigi sje frá þeirri hlið 

ástæða ti! að hafa á mdti þjdðjarðasölunni 

yfir höfuð að tala. Viðvíkjandi einstökum 

jörðum, þá er það sjálfsagt, að til þess að 

þær verði seldar, þá þarf að fá fullnægjandi 

skýrslur og skilríki um þær. Hvað jarðir 

þær, sem hjer er nm að ræða í Húnavatns- 

sýslu, snertir, þá var með þingsályktun í 

hitt eð fyrra tillekin aðferð fyrir ábúendur, 

er vildu kaupa ábúðarjarðir sínar, og eptir 

því hefur nákvæmlega verið farið.

Hotgeir C/nusen: Jeg ætla að eins að

tala fáein orð. Jeg veit það, að ef sá maður, 

sem á eina jörð, býr sjálfur á henni, þá muni 

jörðin vera betnr hirt en hjá leiguliða. 

þjóðjarðirnar eru kannske vel passaðar af 

umboðsmönnunum; getur verið, að svo sje

sumstaðar, en jeg veit til þess, að sumir 

umboðsmenn líta ekki eptir jörðunum, sem 

þeir eru skipaðir yfir, svo mörgum árum 

skiptir, og þá sleikja þeir súrt smjör og fá 

sína borgnn; ætli það væii ekki eins gott, 

að láta bændur fá það? Jeg vil taka til 

dæmis: Ef ungur duglegur bóndi tekur

umboðsjörð með konu sinni og býr þar í 

20 ár, en eignast síðan jörð, og flytur sig 

þangað, þá fær hann enga uppbót af um- 

boðsmanninum, hversu mikið sem hann hefur 

bætt umboðsjörðina, og þegar svo maðurinn 

cleyr, þá er ekkjan þurfandi fyrir að fá það, 

sem maður hennar hefur kostað upp á um- 

boðsjörðina, og fær þó enga aðstoð hjá um- 

boðsmanninum. Við erum ekki allir svo 

hjartagóðir. Jeg er frumvarpinu meðmæltur, 

að þjóðjarðirnar verði seldar, þyí að jegsegi 

fyiir mig, að ef jeg ætti jörð, þá mundi jeg 

sjá miklu betur um hana, heldur en ef annar 

ætti ábúðarjörð mína. En það er ekki mín 

meining. að umboðsjarðirnar verði boðnar 

upp á einu ári, heldur má gjöra það smátt 

og smátt, og þó aðjarðirnar verði betri síð- 

ar, þá er það ekki tap, því að landssjdðurinn 

fær sitt og bændur sVt. Jeg ætla nú ekki 

meira að segja, en vona, að þingið felli ekki 

frumvarpið.

J»n Ólafsson: Hinn háttvirti sessu- 

nautur minn sagði, að þjdðjarðir væru eigi 

vel setnar, og kæmi það af því, að varla 

væii tilvinnandi að kosta upp á jarðabætnr, 

þar sem ekkjur ábúanda og börn þeirra 

fengju sjaldan að halda ábúðinni, og gætu 

því ekki notið jarðabótanna. Jeg veit ekki 

betur, en það sje víðast hvar alsiða, að 

ekkjur og jafnvcl börn þjóðjarða-landseta 

eru látin sitja fyrir ábúðarrjettiuum, svo 

að þamiig hafa leiguliðar fulla hvöt til, að 

bæta ábúðarjarðir sínar, að minnsta kosti 

eins þeir, seui á þjóðjörðum sitja, eins og 

þeir, er búa á eignum einstakra manna. 

Hinum báttvirta þingmanni Snæfellinga þótti 

æskilegra, að einstakir menn ættu jarðirnar,

44*
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því að umboðsmennirnir litu aldrei eptir j  

þjóðjörðunnm. Ef svo er, þá er það eptir- j 

gangsmunaleysi ytirboðaranna að kenna, því : 

að umboðsmönnum er fyrirskipað, að skoða j  

hverja jörð, sem þeir hafa umboð yfir, einu 

sinni á ári. En varla mun það líklegra til 

jarðabóta, að einstakir auðmenn, jeg vil 

ekki segja maurapúkar. safni að sjer jarð- 

eignum, því að þeir hugsa minnst um að 

bæta jarðir sínar, heldur um hitt, að fá 

sem mest eptirgjald og kríja sjer sauian 

sem flestar krónurnar í eptirgjald um sina 

tíð. Jeg er, eins og jeg hef skýrt frá, ekki 

á móti þjóðjarðasölu yfir höfuð, en jeg er á 

móti henni undir þeim kringumstæðum, sem 

nú eru. Bök þau, sem hinn háttvirti sessu- 

nautur minn leiddi að þjóðjarðasölu, áttu 

við almennt, eo ekki undir núverandi 

kringumstæðum. Meðan landssjóðurinn á 

jarðiroar, er það föst eigo fyrir hann, en 

þá er þeim hefur verið breytt í peninga, 

má vera að honum haldist ekki lengi á 

þeim, og þeir verði honum að litlum notum. 

Ekki eru allir svo sparir á peninga lands- 

sjóðs. Hinn háttvirti 1. þiogmaður Skag- 

firðÍDga sagði, að verð þjóðjarðaDna væri 

sett of hátt. Skyldi það vera hagur fyrir' 

landssjóðinn, ef það væri sett lægra?

Hinn háttvirti 1. þingmaður Ásnesinga 

er sjálfsagt fróður í kenningum jafnaðar- 

manna. En hann ætlar máske, að eigi verði 

tryggð sjálfsábúð, jeg vil enda segja á 

hverri jörð á íslandi, án þess að setja lög 

samkvæmt kenningum jafnaðarmanna. Að 

hann vilji eigna mjer jafnaðarkenningar, 

furðar mig ekki svo mjög, eptir þeirri 

þekkingu, sem hann líklega hefur á jafnað- 

arkenningum; en vill hann þá líka drótta 

jafnaðarkenningum að háyfirdómara Jóni 

Pjeturssyni? þingmaðurinn hefur sjálfsagt 

lesið nefndarálit um frumvarp til landbún- 

naðarlaga eptir minni hluta nefndar þeirrar, 

sem sett var milli þinga. J>ar eru tekin 

fram nokkur tryggjandi skilyrði fyrir sjálfs-

ábnð; en hann vill liklega álíta þann minni 

hlula fyrir «socialista».

Hinn háttvirti 2. þingmaður Húnvetn- 

inga sýndi með roikningi, að rentan af upp- 

hæð þeirri, er þjóðjarðir þessar eru metnar 

hjer til sölu, sje hærri en svo, að iiún sam- 

svari afgjaldi jarðanna. þetta sýnir bæði 

það, að þær eru ekki of hátt leigðar nú, og 

svo hitt, að þær eru að stíga í verði; því 

er nú boðið svo hátt í þær, af því auðsjeð 

er, að jarðirnar verða innan fárra ára enn 

meira virði. Skyldi þá vera heppilegt að 

selja þær nú, þar sem þær einmitt eru að 

hækka í verði? Hinn háttvirti 2. þingmað- 

ur ísfirðinga tók greinilega og röggsamlcga 

frám ástæðurnar móti þjóðjarðasölunni, og 

sannaði hann þá sögu mína, að víða eru 

þjóðjarðir bezt setnar, en bændaeignir ver, 

svo að það er eigi eindæmi, að svo hagi 

til í þeim sveitum, sem jeg þekki.

G u ð m u n d u r  E i n a r s s o n :  Jeg skal leyfa

mjer að geta þess, að jeg er samdóma hin- 

um háttvirta 2. þingmanni Húnvetninga, 

um að það verði til hinna mestu heilla, að 

gefa frjálsa þjóðjarðasölu, og búnaðinum til 

eflingar. f»að er þegar orðið öllum fjöld- 

anum Ijóst, að það er hinn mesti hagur að 

bæta sjálfseign sína, og nú mun ekki líða 

á löngu, þar til menn sjá, að það gefur frá 

20 af hundraði og þar yfir í gróða að bæta 

jörð sína, en ábúandinn hikar sjer við út í 

óvissu að leggja út í hinn mikla kostnað, 

sem opt útheimtist til að fá slíkan arð, en 

við það hikar jarðeigandinn sjer eigi, því 

ágóðinn er í aðra hönd viss handa honum 

eða hans. Hinn háttvirti þingmaður Hún- 

vetninga gleymdi áðan að nefna tekjuskatt- 

inn, sem landssjóðnr fær lil 'inntektar um 

leið og hann selur jarðir sínar, og munar hann 

það uai leið og hann losast við að greiða 

6°/0 í umboðslaun, gvo þjóðjarðasalan verður 

að þessu leyti á tvöfaldan hátt landssjóðn- 

um til bagnaðar. Til dæmis að taka jarð- 

irnar, sem í 1. gr. frumvarpsins er lagt til
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að megi selja, nema bjer nra bil 68,000 

króna virði. Sje árlegt afgjald af þeira 

2720 kr., þá verða umboðslaunin af þeirri 

upphæð 453 kr., sem landssjóðurinn fríast 

árlegn vift að greiða, en jafpframt fær hann 

tekjoskatt ár hvert af 2720 kr. sem nemur 

108 kr. þannig græðir bann árlega á þenn- 

an hátt 561 krónu. Að öðru leyti álít jeg 

vsfalaust landinu til framfara, að gjöra 

þjóðjarðirnar að bændaeignum.

Sökum þess að eigi tóku fleiri til máls, 

Jjet forseti ganga til atkvæða og var sam- 

þykkt rneð 15 atkvæðum gegn 3, að fnim- 

varpið skyldi ganga til 2. umræðu.

ÖNNUli UMRÆÐA í NEÐKI DEÍLD, 

á 50. fundi, 16. dag ágústmán.

B r e y t i n g a r t i l l ö g u r  

við frumvarp til laga um, að stjórninni 

veitist heimildtil að selja nokkrar þjððjarðir, 

eins og það var samþykkt við 3. umræðu i 

efri deild.

a.

B roy t i nga r  t i l l aga  

frá Ólafí Pálssyni.

Við 1. gr.: i sfað 7370 kr. komi: 6000 kr.

1 gr.: í stað 2027 — komi: 1727 —

b.

B r e y t i n g a r t i l l ö g u r  

frá Friðriki S. Stefánssyni, Jóni Jónssyni og 

pórarni Böðvarssyni.

Við 1. grein 14: í  stað 6000 kr. við Hjalta- 

staði f Skagafjarðarsýslu með 2 hjáleig- 

um komi: 5600 kr.

Við 1. grein: Á eptir 14. í 1. grein komi:

15. Hafsteinsstaðir í sömu sýslu 2600 kr. 

Við 1. grein: 15. töluliður verði 16. og komi 

þar við Páfastaðir í sömu sýslu 2600 

kr. í stað 2800 kr.

Við 1. grein: 16. töluliður verðí 17., og komi

þar við Litla-Gröf í sömu sýslu 1600 í 

slaðinn fyrir 1750.

Við 1. grcin: 17. töluliður verði 18.

c.
V i ð a u k a t i l l  aga 

frá J>órarni Böðvarssyni 

Við 1. gr.: Eptir tölulið -17.» komi:

• 18.* Kirkjuból (Sæból) í Grunnavíkurhreppi 

fyrir 300 kr.

l.andshöfðingi: Frumvarp það, er hjer

liggur fyrir, hefnr fongið verulegar breyt- 

ingar og viðbætur í efii deild þingsins, þar 

sem bæði er bætt við 14 jörðum og breytt 

þeirri aðalreglu, sem þingið í bitt eð fyrra 

byggði ályktun sína viðvíkjandi þjóðjarða- 

sðlunni á, sem sje, að ekki skyldi selja þjóð- 

jarðirnar öðrum en ábúendunum. í  stað 

þess leggur frumvarpið, eins og það er sam- 

þykkt af efri deildinni, það til, að þessar 

jarðir skuli bjóða fram á lögmætu uppboði, 

og þannig að forkaupsrjetturinn sje áskilinn 

ábúanda fyrir uppboðsverð, sambr. tilsk. 18. 

júní 1723; en vilji hann ekki gangaaðþessu 

uppboðsverði innan 2 mánaða frá uppboðs- 

degi, virðist meiningin frumvarpsins að vera 

sú, að þá skuli selja jörðina hæstbjóðandan- 

um. En þetla álit jeg mjög ísjárvert, þar 

sem þeirri reglu hefur ávallt verið fylgt með 

jarðagóss landssjóðsins, að jarðirnar hafa 

verið byggðar ábúendunum æfílangt, og þeir 

hafa treyst því, að þeir yrðu ekki sviptir á- 

búðarrjettinum, á meðan þeir gjörðu skyldu 

sína gagnvart landsdrottni, landssjóðnum. 

Jeg verð þess vegna að mæla á móti þeirri 

breytingn, sem þannig hefur komið á frum- 

varpið, og sem að mínu álili gengur rjetfi 

ábúandanna of nærri. Jeg vildi helzt halda 

þeirri ályktun óbreyttri, sem alþingi sam- 

þykkti í hitt eð fyrra, að ekki skuli selja 

jörðina neinum öðrum en ábúandanum, með- 

an jörðin er í lífsábúð, en vilji þingið breyta 

þessari skoðun, verð jeg að álíta það bæði 

rjettlátt og sanngjarnt, að áskilja við söluna,
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að ábúðarrjetturinn sje óskertur, á meðan 

ábúandinn stendur í skilum, og að það verði 

að vera koraið undir frjálsum samningi milli 

ábúandans og kaupandans, hvort ábúandinn 

vilji sleppa ábúðarrjetti sínum, og þá með 

hvaða kjörum. Jeg skal þess vegna leyfa 

mjer að mæla með því, að hin háltvirta deild 

felli úr 2. gr. frumvarpsins, og við 3. um- 

ræðu bæti við 1. gr. eptirþessi orð: «heim- 

ild til að selja», orðunum: «ábúendunum,

eða öðrum að óskertum rjetti ábúandans». 

Einnig skal jeg mæla með því að fella úr

3. gr. frumvarpsins, þar sem hún að mínu 

áliti er óþörf, og á ekki alls kostar vel við í 

lögum, sem eingöngu eiga að veita stjórn- 

inni heimild til að selja þjóðjarðir þær, er 

ábúendur hafa falað. pað er vitaskuld, að 

stjórnin, þegar heimild er fengin henni, eigi 

að sjá um, að söluskilmálarnir verði lands- 

sjóðnum sem mest í hag, og þeir, sem greinin 

til fekur, eni að vísu aðgengilegir frá lands- 

sjóðsins hálfu, en það er ekki nein ástæða 

til, ef stjórnin getur útvegað landssjóðnum 

betri skilmála, þá að hafna þessu. f>að er 

ekki eingöngu með tilliti til söluverðsins eða 

borgunarmáta þess, að semja á við kaup- 

andann, heldur og með tilliti til annara at- 

riða viðvíkjandi sölunni, t. a. m. landa- 

inerkja o. fl.; og það mun óhætt að fela 

stjórninni allt það, er að sölunni lýtur, svo 

að lögin eingöngu eiga inni að halda heimild 

til að selja hlutaðeigandi jörð með því verði, 

sem ákveðið er í lögunum. J>ingið getur 

átt það víst, að jarðirnar verði ekki seldar 

meö vægari kjörum en þeim, sem 3. grein 

liumvarpsins til tekur. En þegar um þjóð- 

jarðasölu er að ræða, er það að mínu áliti 

skylda löggjafarvaldsins, að sjá um það, að 

þær verði seldar með sem hæstu verði, sem 

fengízt gotur. Hitt er sjálfsagt, aðkaup- 

nndinn gangi ekki að hærra verði, en hann 

sjer h;i^ sinn í. Aptur á móti er það auð- 

sjeð þegar af þessu frumvarpi, að það eru 

hinar beztu þjóðjarðir, sem falaðar verða af

ábúendum, og að með því sje sú hætta bú- 

in landssjóðnum, að halda eptir hinum lök- 

ustu þjóðjörðunum. f>að mun þess vegna 

vera ástæða til frá þingsins bálfu, að fara 

ekki of fljótt í þjóðjarðasöluna, og sjer í 

lagi ekki að ákveða ofvæga söluskilmála.

f>að er snertir söluverðið á hinum ein- 

stöku jörðum, sem hjer getur um, leiðir það 

af því, sem jeg þegar hef sagt, að jeg álít 

það nauðsynlegt, að ákveða söluverðið þann- 

ig, að hinu sanna verði hlutaðeigandi jarð- 

ar í sölum og kaupum verði náð, og að 

þess vegna eigi að ákveða söluverðið með 

þeirri hæstu upphæð, er raetin hefur verið 

af þeim, er hafa gefið skýrslur og tillögur 

þær, er ræðir um í þingsályktuninni frá í 

bitt eð fyrra, sem sje umboðsmanni, hrepps- 

nefndum, sýslunefndum og amtsráðum, því 

jeg geng út frá því visu, að cnginn þeirra 

hafi sett söluverðið of hátt, og skyldi svo 

bera til í einstöku tilfellum, þá mun sjálf- 

sagt hlutaðeigandi kaupandi sjá um sinn 

hag sjálfur og ekki ganga að því söluverði, 

en alþingi á frá sinni hálfu að sjá um, að 

söluverðið ekki sje ákveðið of lágt, því þing- 

ið á að gæta þarfa landssjóðsins í þessu máli 

og öðru. |>ar sem söluverð hinna einstöku 

jurða hefur ekki alstaðar í frumvarpinu ver- 

ið ákveðið eptir þessari reglu, og þar sem 

auk þess nú liggja fyrir fleiri breytingartil- 

lögur um að færa söluverðið niður, þá skal jeg 

við 3. umræðu leyfa mjer að stinga upp á 

hinum nauðsynlegu breytingum í þá átt. Að 

endingu tek jeg það upp aptur, að jeg mæli 

með, að hin háttvirta deild felli úr 2. og3. 

gr. frumvarpsins.

Arnliátur Ólnfsson: Jeg verð að láta

þá skoðun í Ijósi, að mjer virðist frumvarpið 

á mjög góðum rökum byggt, og þræði þann 

rjetta veg, er þetta mál á að fara fram, það 

er að segja, að gæta vel hagnaðar og rjettar 

landssjóðsins, og að ábúandi njóti alls laga- 

rjettar. Að uppboð fylgi eptir 2. gr., finnst 

mjer alveg eðlilegt, til að gæta hagsmuna
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landssjóðsins. Sú uppástunga kom og fram 

á síðasta þingi, og var felld með nijög litlum 

atkvæðamun. Jeg get ekki sjeð, að það geti 

verið mótbára á móti grein þessari, er lands- 

höfðinginn tók fram um ábúðarrjett landseta. 

Jeg er ekki lagamaður, en jog álít þó ein- 

sætt, að kaupandi eins hlutar á uppboðsþingi 

geti ekki fengið hann með meiri rjetti en 

bann átti, er selur, eða með öðrum orðum, 

að ábnðarrjetturínn sje alveg eins bindandi 

fyrir kaupanda eins og fyrir seljanda. Ef 

þessi skoðun er rjett, sem jeg bygg sje, þá 

sje jeg enga ástæðu fyrír þá sök, að fella 

burt úr frumvarpinu 2. og 3. grein. Mjer 

þykir og uppboðið kostur við frumvarpið, 

því það er vanalega áskilið, þegar selja á 

fyrir hið opinbera, þá á að gjöra það á lög- 

mætu uppboðsþingi, til þess að fá fullt verð, 

og því þá ekki eins um þjóðjarðirnar? Jeg 

get að visu ekki borið um einstök atriði í 

verðlagi jarðanna, þar sem jeg bef ekki sjeð 

skýrslur þær, er fylgdu málinu til þings, en 

jeg þykist vita, að í frumvarpinu sje þó farið 

eptir þeim.

E i r i h u r  B r i e m : Jeg sje ekki betur, en 

skoðun 1. þingmanns fíyíirðinga sje á fullum 

rökum byggð. En væri það nokkurt efamál, 

að ábúendurnir nytu ábúðarrjettar síns fram- 

vegis, eins og bann erákveðinn fbyggingar- 

brjefinu, þá bætir upphafið á 1. gr. úr því, 

þar sem svo segir: •Stjórninni veitist h & i m -

i l d  til, o. s. frv.» Hún er því eigi t h y l d  til 

að selja jarðirnar, nema með þeim skilyrðum, 

er nanðsynleg þættu, og þar á meðal um 

ábúðarrjettinn, til þess að taka allan vafa 

af um þetta efni, samkvæmt þeim skilningi, 

sem lýsir sjer I umræðunum. Mjer finnst 

ekki 2. gr. takmarka þetta, með því líka að 

jarðir þær, seni bjer ræðir um, eru fleatar 

metnar meira, en þær nú renta sig fyrir, 

og þá er ekki liklegt, að nokkur annar en 

ábúandi bjöði hærra verð. Af þeim jörðum, 

sem mjer eru kunnar, er að eins ein, sem 

annar maður, en ábúandinn, hofur falað til

| kaups. Jeg fæ þvf ckki sjeð, að nauðsyn- 

legt sje að breyta 2. gr.; bún er ekki svo 

þýðingarmikil, að bún ætti að gefa tilefni 

til þess, að málið ónýttist alveg. Jeg vil 

óska, að málið fái að ganga áfram óbreytt 

í þessaii deild, því það er skilyrðið fyrir því, 

að það komist fram á þessu þingi. |>vi vil 

jeg skjóta því til álita þeirra þingmanna, 

sein korniö liafa fram með eiiistök breyt- 

ingaralkvæði, hvort þeir vilji ekki skoða 

buga sinn um, aö taka þau aptur, því jeg 

er hræddur um, ad þau muni verða til þess, 

ef þau komast að, að spilla inálinu alveg. 

Ef verðið er svo hátt, að það sje frágangs- 

sök, þá hefur þetta ekki aðra þýðingu en 

á, að jarðirnar seljast eigi á þessu tveggja 

ára tímabili, en afleiðingin vorður alveg sú 

sama, ef málið verður ekki útrætt á þessu 

þingi ; þeir verða þá og af kaupunum. Jeg 

skal játa það, að jeg hef ekki kjnnt mjer 

verðið á jörðum þeim, sem Iiggja fyrir ulan 

Húnavatnssýslu, en jeg ímynda mjer, þvi 

sje eins fariö með þær og binar, sem jeg 

þekki, að verðið sje svo hátt, að laudssjóði 

sje skaðlaust að selja þær, og að það sjo 

hærra en jarðirnar renta sig fyrir. |>að er 

einungis ein af jörðunum í Húnavatnssýslu, 

Kringla, sem eigi er metin bærra en eptir- 

gjaldinu nemur. Önnur er 100 kr. hærri 

og biuar langtum hærri. þessar 7 jarðir í 

Húnavatnssýslu eru metnar á 21,666 kr., 

en eptir eptirgjaldi því, sem á þcim er, eru 

þær 15,687 kr. virði, eða með öðrum orðum 

bjer um bil 6000 kr. dýrari, eu þær renta 

sig, og þegar litið er á eptirgjaldið, þá 

verða það, að frá dregnum */« í umboðs- 

laun, að eins 523 kr., sem nú renna í lands- 

sjóð af jörðum þessum, í stað þess að rent- 

urnar af verðinu eru 867 kr. Laudssjóður- 

inn græðir því sem stendur á því að selja 

þessar sjö jarðir 344 kr. árlega. Fylgi- 

skjalið, sem kom fram með nefndarálitinu í 

efri deildinni, skýrði IVá ýmsu mati jarð- 

anna, og hversu mikið afgjaldsverð væri ept-
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ír 5 ára tímabili. Viðvíkjandi hinum 

einstöku jörðum, þá get jeg ekki skilið, að 

landssjóðurinn bafi yfirhöfuð skaða af að 

selja þessar jarðir, hvorki í bráð nje lengd. 

Verðið, scm nú er boðið fyrir þær, er svo 

langtum meira, að þótt þær hækkuðu í verði, 

þá mundi landssjóðnum vera ionanhandar að 

græða á rentum og renturentum af þeim 

verðsmun eins mikið eða meira, en því 

svaraði, og þótt þessu sjð eigi safnað í 

sjerstakan sjóð, þá ætti það þó allt að einu 

að koma landinu að notum. Jeg skal taka 

til dæmis Kornsá, sem er bezta jörðin, er 

hjer um ræðir í Húnavatnssýslu, og því 

tek jeg hana til dæmis; hún er eptir Ieigu- 

verði 2,717 kr., en í frumvarpinn er bún 

sett 4800 kr. Eptir leigumála þeim, sem 

nú er, fær landssjóðurinn nú 91 kr., en 

eptir söluverðinu 192 kr. Mismunuiinn er 

því 101 kr. á ári hverju, sem landssjóðurinn 

græðir, og það er hreinn gróði, meðan hinn 

núverandi ábúandi lifir. pví ábúandinu 

situr við sömu kjör, og hann fjekk jörðina, 

þótt hún kynni að hækka í verði, og um 

leiguhækkun er því ekki að tala fyr en við 

næstu ábúanda skipti, og verði þess lengi 

að bíða, þá verður landssjóður á þeim tíma 

búinn að upp bera stórmikið fje auk verðs- 

ins, sem nú er boðið. Um Miðhóp skaljeg 

geta þess, að það er að mínu áliti talsvert 

hærra metið, en vert er, en sökum þess að 

ábúandinn mun ganga að kaupunum engu 

að síður, þá vil jeg ekki gefa tilefni til, að 

málið fari aptur til cfri deildarinnar, með 

því að stinga upp á að færa það niður. par 

eru nefnilega þær ástæður, að þarbýr göm- 

ul ekkja, sem á uppkomna syni, er hafa 

hug á að fá jörðina keypta. Jeg vil svo 

að eius láta í Ijósi þá ósk míua, að frum- 

varpið fái óbreytt að ganga bjer í gegnum 

deildina.

L a n d s h ö f ð i n g i n n : Hinir háttvirtu þing- < 

menn, 1. þingmaður Eyfirðinga og 2. þing- 

maður Húnvetninga, sem bafa talað í þessu j

máli, virðast vera á sömu skoðun og jeg, 

i að nauðsynlcgt sjp, að ábúðarrjettur leigu-

i liðanna á þjóðjörðunura sje óskertur, en sje 

það meining 2. gr. frumvarpsins, þá er bún 

> óheppilega orðuð, og jeg álít æskilegt, að 

, benni verði breytt svo, að enginn vafi geti 

á því vcrið. Jeg er á þeirri skoöun, að 

uppboð er bið bezta og eðlilegnsta mat á 

hverri eign sem er, ef að allir, sem vilja 

fá cignina, standa jafnt að vígi við uppboð- 

ið, en það verður ekki, þegar rætt er um 

ábúanda af armari hálfu og hins vegar um 

þá, sem ekki búa á jöiðinni, og þá verður 

uppboðið ekki jafnt fyrir alla eða áreiðan- 

legt; þvi að þegar jörðin er boðin upp raeð 

þeim skilyrðum, að ábúðarrjetturinn sje ó- 

skertur, þá er jeg hræddur uin, að menn 

bjóði cigi eins í hana, og að þannig komi 

eigi fram við uppboðið hið rjetta jarðar- 

verð.

V a r a f o r s e t i : Jeg lýsti því yfir við 1.

umræðu þessa máls, að jeg væri þjóðjarða- 

sölunni mótfallinn, og það er jeg því frem- 

ur, sem jeg hef nákvæmlega athugað þetta 

frumvarp. Jeg vil spyrja að því, hvers 

vegna ætli að selja þjóðjarðirnar? Er lands- 

sjóðurinn í fjárþröDg? Nei. Ein ástæða 

befur komið fram til þess, að selja þjóðjarð- 

ir, og bún er sú, að auka með því sjálfs- 

eignarábúðina, en sú ástæða hlýtur að falla 

burt með þessu frumvarpi, eins og það er 

gjört úr garði, því að nú á eð selja jarð- 

irnar við uppboð, og ábúandinu má að eins 

hafa forkaupsrjett á jörðinni fyrir uppboðs- 

verð. Jeg vil taka það fram, að jeg álit 

það mesta óráð, að selja þjóðjarðirnar, eins 

og nú er ástatt, er búnaður lítur út fyrir 

að fara batnandi ár frá ári bjer á landi, og 

jarðabætur fara i vöxt. Jeg sje einnig, að 

meðal annara þjóðjarða á að bjóða upp eitt 

af höfuðbólum landsins, Kaldaðarnes. Jeg 

efast ekki um, að ollum binum háttvirtu 

þingmönnum sje það ljóst, að sá, sem býr 

þar nú, Eioar bóndi Ingimundarson, hafi
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eigi falað jörðiua (Henidikl Sveinsson: parf 

ekki). Nei, því þjóðjarðirnar eru boðnar 

upp át i bláinn; það á að selja þær af 

handahófi að eins til þess, að ábúendurnir 

verði reknir burt, því að það mun sannast, 

að ef meiri parturinn af þjóðjörðunum rerð- 

ur seldur, þá munu ekki allir ábúéndur sitja 

á þeiin með friði í mörg ár. Betra væri 

þó, að selja þjóðjarðirnar ábúendunum, ef 

þær annars verða seldar. En að selja við 

uppboð hverjum sem bafa vill, þvf er jeg 

algjörlega mótfallinn. Gæti sala þjóðjarð- 

anna orðið til þess, að auka sjálfseignina, 

þá mælti mikið með henni, en reynslan hef- 

ur engan veginn sýnt það, að hún bafi orð- 

ið til þess. En frá landssjóðsins hálfn er 

salan efalaust til skaða. En eigi að selja 

þjóðjarðirnar, þá álít jeg, að hyggilegt sje, 

að lofa þeim verri og smærri að vera með 

þeim betri. Jeg hef því komið fram með 

viðaukatillögu, að kotinu Eirkjubóli (Sæbóli) 

í Grunnavíkurliroppi sje bætt við þennan 

langa þjóðjarðalista, og að það verði þá 

einnig selt, og vona jeg, að hinir háttvirtu 

þingmenn hafi kynnt sjer þar að lútandi 

skjöl. Kotið er 3.6 hndr. að dýrleika. Hrepps- 

nefndin hefur álitið, að nægilegt sje að selja 

hundraðið á 28 kr., en sýslunefndin álítur, 

að eigi megi selja jörðina fyrir minna en 

300 kr. Kot þetta hefur opt verið i eyði 

og húsalaust, en hinn síðasti umboðsmaður 

varði talsverðu af afgjaldi þess til að koma 

upp húsakofum. Jeg vona, ef samþykkt 

verður að selja þjóðjarðir þær, sem efri 

deildin hefur stungið upp á, þá verði þetta 

kot einnig tekið með.

Denidikt Sveinsson: Jeg vil leyfa mjer 

að geta þess með tilliti til ræðu hins hæst- 

virta landshöfðingja, að það er vafalanst, 

að ábúðarrjetturinn er alveg óskertur fyrir 

þetta frumvarp. Frumvarpið nefnir að eins, 

að það eigi að selja, og að ábúanda sje á- 

skilinn forkaupsijettur á jörðinni fyrir 

uppboðsverð. eins og 2. gr. sýnir. Jegálít, 

að það sje alveg rjett hjá efri deildinni, að

nefna ekki ábúðarrjettinn, því honum heldur 

ábúandinn, hver sem svo eigandi verður að 

jörðinni, að sjálfsögðu; kaupandi getur ekki 

öðlazt meiri rjett, en seljandi hefur; það vil 

jeg brýna fyrir hinum háttvirtu þingmönn- 

um. Hefði efri deildin átt að taka ábúðar- 

rjettinn sjerstaklega fram, þá hefði eins 

þurft að telja margt fieira, svo sem ftök til 

dæmis. £>að er því alveg eptir hlutarins 

eðli, að þetta frumvarp bindi sig að eins við 

söluna. Jeg vona, að 1. þingmaður Hún- 

vetninga, ef hann talar í málinu, verði mjer 

samdóma um þetta. Hinn hæstvirti lands- 

höfðingi hafði á móti jarðasölunni við upp- 

boð, af því að eigi væri víst, að fullt verð 

fengist fyrir jörðina, er hún væri boðin upp 

með því skilyrði, að ábúandinn hefði for- 

kaupsrjett; en það sannar ekkert annað, en 

að það hvílir nú einu sinni band á jörðunum, 

svo að þær koniast ekki i eins bátt verð 

fyrir það; en það er auðvitað satt og rjett, 

að ekki verður boðið eins mikið í neina jörð, 

er band liggur á henni að lögum, sem eng- 

inn getur leyst; en er ekki þetta band eins 

á jörðunum, þótt þær sjeu seldar eptir til- 

lögum hreppsnefnda og sýslunefnda? Jú, 

það er öldungis það sama. petta er því 

engin ástæða á móti uppboðinu; það verður 

eptir sem áður trygging fyrir, að laudssjóð- 

urinn fái sem mest verð fyrir jarðirnar. 

Hinn hæstvirti landshöfðingi og hinn hátt- 

virti varaforseti tóku fram, að það væri 

skaði að selja þær einar jarðir, sem beztar 

væru, en hvað gjörir það til, ef vextirnir af 

uppboðsupphæðinni eru þó meiri, en afgjaldi 

því nemur, sem fæst af jörðunum. ]pað, sem 

umfram er, er beinlínis ágóði fyrir lands- 

sjóðinn, og auk þess fær landssjóður einnig 

umboðslaunin, '/« af landskuldinni. Hinn 

báttvirti varaforseti var eitthvað að and- 

æfa á móti því, að beztu jarðirnar væru 

seldar; en hvað getur verið á móti því, 

þegar nóg verð fæst fyrir þær? Lands- 

sjóðurinn elskar ekki jarðirnar, heldur 

selur hann þær sjer í hag oglandinu í hag, 

og þess vegna getur hann eins vel selt 

góða jörð, ef það er honum f hag,

45
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eins og rýra, en hann má heldur ekki 

selja rýru jarðirnar, ef of lítið er boðið í 

þær. Hinn báttvirti varaforseti tók 

fram, að eigi mætti selja þjóðjarðirnar 

af þeirri ástæðu, að nú líti út fyrir, að bún- 

aður færi batnandi í landinu. En hvaðan 

koma jarðabæturnar? Koma þær ekki af 

erfiði ábúandans ? J>að eru þá svitadropar á- 

búandanna, sem binn báttvirti þingmaður 

s p e c u l e r a r  í fyrir landssjóðinn. En ábúend- 

urnir munu verða ófúsari á, að sveitast 

blóðinu, þegar. þeir geta eigi eignazt jarð- 

irnar, jafnvel fyrir m e i r a  verð en þær nú 

eru verðar. Með þessu er þá 'settur mosa- 

vaxinn þröskuldur fyrir jarðabæturnar og 

framfarir lands og þjóðar.

Með þeim takmörkum, að laudssjóður- 

inn fái meira fje í vöxtum af kaupverði 

jarðanna, en afgjaldið af jörðunum er, þá gef 

jeg hiklaust atkvæði mitt með þvi, að hver 

einasta þjóðjörð í landinu verði seld.

Viðvíkjandi brcytingaratkvæðunum vil 

jeg skjóta því til uppástungumannanna, 

hvort þeir vilja ekki taka þau aptur, því að 

annars verða þau ef til vill til að fella 

málið.

L á r u s  B l ö n d a l : Jeg ætlaði ekki að

standa upp í þessu máli, en út af áskorun 

hins háttvirta 2. þiugmanns Norður-Múla- 

sýslu lýsi jeg því yfir, að jeg er alveg á 

sama máli og hann um það, að ábúðarrjett- 

ur leiguliða á þjóðeign standi með öllu ó- 

haggaður, þó jörðin gangi að kaupum og 

sölum til þriðja manns.

Ó l a f u r  I ’á l s w n :  Jeg hef leyft mjer

að gjöra breytingartillögu við þetta frum- 

varp, því að jeg held, að jeg sje því kunn- 

ugri en efri deildin, hvað jarðirnar Vík og 

fverá snertir, þó jeg eigi vilji efast um 

bezta vilja hennar og rjettsýni í þessu máli, 

Jörðin Vík hefur af sýslunefndinni 1878 

verið metin því mati, sem hjer er farið 

eptir, þrátt fyrir það, þó að sýslunefndin 

sjálf telji mat þetta sem ágizkun og að 

leita þurfi um það ýtarlegri upplýsingar, en 

þá var sýslunefndarmaðurinn í Dyrhólahreppi 

dáinn, en hinir sýslunefndarmennirnir i

henni lítt þekktir, en sýsluuefndin 1880 hefur 

falliztám at umboðsmannsins á jörðunni, að 

hún skyldi vera 5100 kr., og þó er nú farið 

eptir sýslunefndinni 1878, en eigi eptir sýslu- 

nefndinni 1808; og þó að jeg í breytingartiilögu 

minni hafi sett jörðina nokkuð niður, þá 

er jegsann færður um, að enginn vill kaupa 

hana fyrir meira verð, en jeg hef til tekið, og 

naumlega fyrir það. Jörðin fverá er .sett upp 

um 300 kr. úr því, sem stjórnarfrumvarpið 

fer fram á, og þó liggur hún undir áföllum 

bæði á túni og engjum. Hlíðin er sett 

upp um 400 kr., sem jeg álít of mikið, þó 

jeg ekki hafi gjört' breytingaitillögur við 

hana, því mig grunar, að breytingarnar 

verði felldar, eptir því sem jeg hef heyrt á 

deildinni. Jeg er hlynntur jarðasölunni yfir 

hófuð með bærilegum kjörum bæði fyrir 

landssjóði og kaupendur, en jeg efast um, 

að nokkur vilji kaupa þessar jarðir fyrir

þetta verð. Breytingartillöguna get jeg ekki 

tekið aptur, og það læt jeg í ljósi, af því 

að Jeg þykist kunnugri þessum jörðum, en 

aðrir, og vona jeg, að deildin sýni þeim 

góðar undirtektir.

F r i ð r i k  S t e f á n s s o n  : Hinn háttvirti 2.

þingmaður Norður-Múlasýslu hefur tekið 

fram mikið af þvi, er jeg vildi sagt hafa,

en liinn heiðraði samþingismaðnr minn hef- 

ur skirskotað til min viðvikjandi nokkrum 

jörðum í Skagafjarðarsýslu. Efri deildin 

hefur fært jarðirnar upp í Skagaljarðarsýslu 

svo mikið, að verðið er ekki likt því, sem 

það var fyrst lagt fyrir deildina. Breyt- 

ingar þær, sem jeg hef komið með, eru 

ekki fyrir neðan álit amtsráðsins, heldur 

fyrir ofan það, og landssjóðurinn hefur 

mikinn hag af að selja þessar jarðir með 

þessu verði. J>að gladdi mig, að landshöfð- 

inginti er hlynntur þjóðjarðasðlunni, og hefur 

líkt álit á þvi máli nú sem á þinginu

1879. Jeg álít, að í Skagafjarðarsýslu

sjeu jarðirnar of hátt settar, og hef þvi 

enga von um, aðábúendur á þeim gangi að 

svo afardýrum kaupum; þeir geta nnnið 

sjer hægri róður. En til þess að sjálfaeign 

geti farið vaxandi í landinu, þurfa þjóðjarð-
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irnar að fást keyptar, en þeir, sera ekki 

vilja solja þjóðjarðirnar, segja, að betur 

muni fara um ábúendur á jörðum lands- 

sjóðsins, tneðan hann sje landsdrottinn, 

heldur en ef þær kæroust í eign einstakra 

tnanna, því þeir mundu leigja þær miklu 

dýrara, og þó eru þeir mjög harðir á því, 

að verði þær seldar, þá að selja þær afar- 

dýrt, svo landssjóðurinn hafi ekki skaða; þeir 

vilja eptir þessu byggja þær fyrir litið, með- 

an landssjóðurinn á þær.en selja fyrir mikið, 

ef seldar væru; en sje þetta ekki mótsögn 

hjá hinum heiðruðu herrura, þá er engin 

mótsögn til, en við þessu er að búast, þegar 

raenn eru á móti góðu raáli, að þeir verði 

ekki samhljóða. En enginn getur álitið, að 

ábúendur verði að sæta hörðu, hvað ábúð- 

ina snerlir, þá uppboð verði haldið; en hvað 

verðinu viðvíkur. þá vil jeg, að ráðgjafinn 

hati heimild til að samþykkja uppboðsverðið, 

sem ekki er hætt við að verði svo lágt, 

þpgar uppboðið er auglýst. með nægura fyrir- 

vara. |>að mun ætíð reynast bezt, að ábú- 

cndur eigi sjálfir ábúðarjarðir sínar, því að 

sjálfs «r höndin hollust, og leiguliðinn flýr, 

af því hann er leiguliði.

Þ o r k e l l  B j a r n n s o n : Jeg er samþykkur

þcim, sem vilja láta selja þjóðjaiðir, og á- 

lít það mjög æskilegt, því jeg vona, að það 

sannist, að það verður til þess, að auka 

sjálfseign í landinu, en sjálfseign eykur á- 

huga og framfarir í búnaði. f>að er hörmu- 

legt, að þeir, sem hafa efni á að kaupa á- 

býli sln og vilja kaupa þau, skuli ekki geta 

fengið þau keypt. þjóðjarðasalan mun og 

auks efni landsins yfir höfuð. |>ví það er 

víst, að þegar menn vilja eignast eitthvað, 

þá spara menn efni sin meira en annars, 

til þess að geta fengið þessum vilja sinum 

framgongt. J>eir peningar, sem þjóðjarðirn- 

ar verða keyptar fyrir, mundu hjá mörgum 

verða að öðrum kosti eyðslueyrir, en sem 

sparast við jarðakaupin. Salan er heldur 

enginn skaði fyrir landið, lándssjóður fær 

fulit verð fyrir jarðirnar, og fullt veð fyrir 

þvi, sem eptir stendur, og kaupendurnir 

eignast jörð, sem þeir ekki áttu áður. Jeg

hafði fyrst hugsað mjer að vera með breyt- 

ingartillögu 2. þingmanns Skagfirðinga, um 

að lækka verð á nokkrum jörðum í Skaga- 

tirði, en eptir að jeg hafði heyrt hinn hátt- 

virta 2. þingmann Húnvetninga tala, þá 

breyttist skoðun mín í því efni, því jeg vil 

ekki mcð atkvæði minu spilla fyrir málinu. 

Jeg beld reyndar, að sumar af jörðunum í 

Skagafirði sjeu of hátt verðsettar, en af því 

jeg er hræddur um, að málið nái ekki fram 

að ganga nú, ef við það eru gjörðar breyt- 

ingar, þá mun jeg greiða atkvæði með frum- 

varpinu óbreyttu; því afleiðingin verður ekki 

önnur en sú, að þessar einstöku jarðir selj- 

ast ekki á þessu fjárhagstímabili og bíðá 

næsta þings. En mjcr er mjög urn það hug- 

að, að málið yíir höfuð að tala nái fram að 

ganga á þessu þingi.

V a r a f o r s e l i :  Jeg hef aldrei neitað því, 

að það kynni að vera nokkur stundarhagur, 

að selja þjóðjarðir, en hitt sagði jeg, að það 

sje að öllum líkindum stór óhagnr fyrir 

landssjóð, að selja þær, eins og nú er ástatt. 

J>etta spursmál hefur verið rætt áður, og 

var Jón Eiríksson á móti því, að selja þjóð- 

jarðir eða stólsjarðir, og varð hann þó ekki 

neinn raosavaxinn þröskuldur, því hann 

beið, ef til vill, bana af því, að tillögur 

hans í þessu máli og íleirum voru ekki 

teknar til greina. Jeg veit annars ekki, 

hvað þingmaðurinn hefur meint með þessu 

orðatiltæki m o s a v a x i n n  p r ö s k u l d u r ,  en jeg 

leyfi mjer að taka það ekki til mín.

B e n i d i k t  S v e i m s o n : Viðvíkjandi því,

sem hinn háttvirti varaforseti sagði, að 

Jón Eiríksson hefði verið á móti þjóðjarða- 

sölunni, þá er það satt, en þá var allt öðru 

máli að gegna en nú; hann var á móti 

henni einmitt af því, að þá rann fjeð inn 

{ ríkissjóð Dana. Sala stólsjarðanna 

sýndi að öðru leyti, að þjóðjarðasalan er 

rjett. f>ær sveitir, sem mest sjálfseign er í, 

standa sig bezt, en þar sem hún er minnst, 

þar standa menn sig verst. Með þessu 

orðatiltæki: •mosavaxinn» datt mjer ekki í 

hug að meina hinn háttvirta varaforseta, 

nje heldur nokkurn annan einstakan mann,

45*
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heldnr það ■princip», að vilja ekki selja 

þjóðjarðirnar; það sagði jeg að væri mosa- 

vaxinn þrösknldur fyrir framförum lands- 

ins í búnaði. Yið blómgun landsins kemur 

nýr gjaldstofn fram, og hinn sanni hagur 

landssjóðsins og bin rjetta tekjuuppspretta 

er sú, að búnaður landsins taki framförum, 

og leiðin til þess er sjálfseignarmyndunin í 

landinu.

Þ o r l á k u r  G v ð m u n d s s o n :  f>ar sem hinn

háttvirti varaforseti tók fram um Kaldaðar- 

nes, að það væri ekki falað af ábúanda, þá 

er full vissa fyrir því, að sá, sem falar, 

ætlar að verða ábúandi jarðarinnar, og mun 

þá mega treysta því, að jörðin komizt í 

betri hendur en nú er; en að ábúandinn 

sviptist ábúðinni, er sjálfum honum að 

kenna, því ábúðin víst í seinni tíð hefur 

ekki verið uppbyggileg. Jeg hef nýlega 

sjeð nokkur skjöl hjer á lestrarsalnum frá 

ábúandanum, sem hann hefði að minni 

hyggju gjört eins vel að láta vera kyrr 

heima, því þau verða honurn hvorki til gagns 

nje sóma. Yiðvíkjandi bieytingaratkvæðun- 

um, þá er jeg ókunnugur jörðunum í Skapta- 

fellssýslu, en jeg ímynda mjer, aðefii deild- 

in hafi gengið svo frá frumvarpinu, að það 

sje nokkurn veginn áreiðanlegt, að jarðirnar 

sjeu ekki of lágt settar. Jeg gef því ein- 

ungis breytingaratkvæði bins háttviita vara- 

forseta atkvæði mitt.

Síðan var gengið til atkvæða, og fjell 

atkvæðagreiðslan þannig:

1. grein.

Breytingartillaga Olafs Pálssonar við 1. 

tölulið felld með 13 atkvæðum móti 5.

1. töluliður frumvarpsins samþykktur með

12 atkvæðum á móti 5.

Breytingartillaga Ólafs Pálssonar við 2.

tölulið felld með 11 atkvæðum móti 5.

2. töluliður samþykktur með 12 atkvæð-

um móti 9,

að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:

J á :

Eiríkur Briem,

Magnús Andrjesson,

4.

5.

6.
7.

8. 
9.

10.
11.
12.
13.

14.

Arnljótur Ólafsson,

Benidikt Sveinsson,

Friðrik Stefánsson,

Guðmundur Einarsson,

Holgeir Clausen,

Jón Jónðson,

Lárus Blöndal, 

þorkell Bjarnason,

I>orlákur Guðmnndsson, 

forsteinn Jónsson.

Nei:

Eiríkur Kúld,

Halldór Ivr. Friðiiksson,

Jón Ólafsson,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson, 

pórarinn Böðvarsson,

I>órður Magnússon, 

porsteinn Thorsteinson, 

í>orvarður Kjerulf. 

töluliður samþykktur með 14 atkvæð- 

um móti 4.

töluliður samþykktur með 13 atkvæðum 

móti 8.

tölul. samþykktur með 14 atkv. móti 5.

_  _  13 _  _  6.
— — • — — 13 — — 6.

_  -- 14 — — 6.

— —  — — 13 — — 1.
_  _ „ _  _  13 _  _  i.

_  14 _  _  2.
— — »— — 14 — — 4.

_  __ 14 _  _  i.
Breytingartillaga 3 þingmaana við 14. 

tölulið felld raeð 11 atkvæðum móti 9. 

töluliður samþykktur með 13 atkvæð- 

tim móti 1.

Breytingartillaga 3 þingmanna, að ept- 

ir 14. tölulið komi: >15. Hafsteins-

staðir í sömu sýslu 2600 kr.», felld með

11 atkvæðum móti 10, og var viðhaft 

nafnakall og sögðu 

Já :

Eiríkur Kúld,

Friðrik Stefánsson,

Halldór Kr. Friðriksson,

Jón Jónsson,
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Jón Ólafsson,

Ólafnr Pálsson, 

fórarinn Böðvarsson, 

f>órður Magnússon, 

forsteinn Jónsson, 

f>orsteinn Thorsteinson.

Nei:

Eiríkur Briem,

Magnús Andrjesson,

Arnljótur Ólafsson,

Benidikt Sveinsson,

Grimur Thomsen,

Guðmundur Einaisson,

Lárus Blöndal,

Tryggvi Gunnarsson, 

þorkell Bjarnason,

|>orlákur Guðmundsson, 

porvarður Kjerulf. 

Breytingarlillaga 3 þingmanna við 15. 

tölulið felld með 14 atkvæðum móti 5.

15. töluliður samþykktur með 15 atkvæðum. 

Breytingartillaga 3 þingmanna við 16. 

tölulið felld með 12 atkvæðum móti 9.

16. töluliður samþykktur með 15atkvæðum 

móti 1.

17. töluliður samþykktur með 13 atkvæð- 

um móti 4.

Viðaukatillaga |>órarins Böðvarssonar 

á -eptir 17. tölulið samþykkt með 12 

atkvæðum móti 10.

Greinin í heild sinni samþykkt með 15 

atkvæðum móti 4.

2. grein

felld með 11 atkvæðum móti 11.

3. grein

felld með 11 atkvæðum móti 11, 

og var við haft nafnakall og sögðu 

Já:

Eiríkur Briem,

Bcnidikt Sveinsson,

Friðrik Stefánsson,

Grímur Thomsen,

Guðmundur Einarsson,

Lárus Blöndal,

Ólafur Pálsson,

|>orkell Bjarnason. 

þorlákur Guðmundsson,

^orsteinn Jónsson,

|>orvarður Kjerulf.

Nei:

Magnús Andrjesson,

Arnljótur Ólafsson,

Eiríkur Kúld,

Halldór Kr. Friðriksson,

Holgeir Clausen,

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson,

Tryggvi Gunnarsson, 

pórarinn Böðvarsson,

J>órður Magnússon, 

porsteinn Thorsteinson.

4. grein

samþykkt með 13 atkvæðum móti 2.

Var málinu síðan visað til 3. umræðu 

með 13 atkvæðnm móti 5.

Í>RIÐJA UMBÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 53. fundi, 18. dag ágúslmán.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við aðra umræðu, sjá I, 465.

B rey t i n g a  r t i l l ö gu r  

við frumvarp til laga um, að stjórninni veit- 

ist heimild til að selja nokkrar þjóðjarðir, 

eins og það var samþykkt við 2. umræðu í 

neðri deiid.

a.

B reyt i n g a r t i l l ögu r

frá landshöfðingja.

1. gr. 6. í staðinn fyrir: 4500 kr.

komi: 5000 —

--- 7. - — • — fyrir: 4800 —

komi: 5400 —

--- 8. - — » — fyrir: 1716 —

komi: 1800 —

--- 9. - —  •  — fyrir: 2800 —

komi: 3000 -

- -  13. - — • — fyrir: 4500 —

komi: 5000 —

- -  14. - — »— fyrir: 6000 —

komi: 6200 —

- -  15. - — ■ — fyrir: 1750 —

komi: 1800 -



- — 1 6 .-- •— orðin: «fyrir jörðina

Bakka í Hálshreppi i makaskiptum» 

komi: 1625 kr.

b.

Breyt i n  g a r t i l l ö gu r  

frá 6 þingmönnum.

1. Að 18. liður 1. greinar falli burt.

2. Að aptan við 1. grein bætist 2 nýjar 

greinar, sem vcrða 2. og 3. gr., svo 

hljóðandi:

2. gr.

Jarðir þessar skai bjóða fram á lög- 

mætu uppboði. Ef til sölu kemur, er 

ábuanda áskilinn forkaupsrjettur á jörð- 

inni fyrir uppboðsverð samkvæmt tilsk.

1S. júni 1723; þó skal hann innan 2 

mánaða frá uppboðsdegi hafa sagt til 

þess, að hann gangi að kaupinu.

3. gr.

í  skilmálum fyrir sölunni skal ákveða, 

að helmingnr kaupverðs, talinn í full- 

um hundruðum króna, megi staoda með 

fyrsta veðrjetti í hinni seldu eign, með 

hálfs árs uppsögn á báðar hliðar gegn 

ársleigu 4%  og með þeim öðrum skil- 

málum, sem hafðir cru í veðbrjefum 

til landssjóðs. Af hinum helmingnum 

grciðir '/< alls kanpverðs, um leið og 

kaupbrjef er gefið út, en það, sem svo 

cr cptir, á 5 árum með vöxtum, og 

stendur einnig hin selda eign sero veð 

fyrir þessum hluta skuldarinnar.

3. Að 2. grein verði 4. grein.

Eiríkur Briem. Fiiðrik S. Stefánsson. 

porkell Bjarnason. Jón Jónsson.

Egill Egilsson. Holgeir Clausen.

Eiríkur Briem: Jeg og nokkrir aðrir

þingmenn hðfum komið með breytingartil- 

lögur i þá átt, að breyta frumvarpinu aptur 

í sama horf, og það var í, þegar það kom 

frá efii deildinni. í  þeim er ein prentvilla 

ogreiðir• fyrir • greiSitt». J>að er i mínum 

augum sama að halda fram breytingum við

frumvarpið frá þfí, sem það var, þegar það 

kom frá efri deildirxni, og að fella frumvarpið 

í heild sinni, því tíminn er svo naumur. 

Efri deildin hafði þetta mál svo lengi til 

meðferðar, að hún mundi gjöra það að kapps- 

máli, ef því yrði breytt í verulegum atriðum. 

Jeg skal svo minnast á hin einstöku atriði, 

sem komust að við 2. umræðu. Um Kirkju- 

ból vautar nægilegar skýrslur, ekkert getið 

um, hvað eptirgjaldið sje, sagt, að tún vanti, 

en ekkert getið um aðrar slægjur. Mjer virð- 

ist því hjer vanta nægan undirbúning, enda 

skiptir þetta svo litlu, að ebki væri ástæða 

að fella allt málið með þvi, að bæta við þessu 

koti.

Að því er snerlir 2. og 3. greinina, þá 

vil jeg skjóta því lil þeirra, sem voru á móti 

þessum greinum uin daginn, hvort þeir nú 

ekki vilji greiða atkvæði með því, að setja 

þær inn aptur, til þess að bjarga málinu. 

Að öðrum koáti getur atkvæði deildarinnar 

eigi skoðazt öðruvísi en svo, að hún engan 

kost vilji gefa ábúendum á að kaupa nokkra 

þjóðjörð. í  breytingartillögum landshöfðingja 

er farið eptir hæsta matsverði frá umboðs- 

manninum, en það sýnist ekki ástæða til að 

setja það að sjálfsögðu sem mælikvarða gagn- 

vart öðrum gildum skilríkjum, enda verður 

varla annað álitið, en að verð allra jarðanna yfir 

höfuð sje svo hátt sett, að landssjóður geti 

engan skaða haft af að selja þær.

Ölafur Púhion : Jeg hef nú verið mót- 

fallinn 2. gr. frumvarpsins áður, og er það 

í rauninni enn, en af því, að jeg er hrædd- 

ur um, að allt frumvarpið falli, ef 2. gr. 

fellur, þá vil jeg þó ekki vera þesa valdandi, 

þó jeg sje viss um, að enginn vill kaupa 

þessar 3 jarðir í Skaptafellssýslu, sem hjer 

ræðir um í frumvarpinu, vegna þess að þær 

eru of hátt metnar, en í hinum sýslunum 

kunna þó menn að vilja ganga að kaupun- 

um, því jeg þekki þar ekki tiL, og mun jeg 

þvi einnig greiða atkvæði með 2. gr. nú.

Varaforseti: Hjer liggur fyrir breyt-

ingaratkvæði um, að skjóta cinu koti inn í, 

Sæbóli eða Kirkjubóli, og vona jeg, ef 17. 

töluliður verður samþykktur, að 18. fái að
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verá með. J>að væri og undarlegt, ef þing- 

ið vildi selja öll höfuöbólin, en balda eptir 

smábýlunum.

Arnljólur Ólafison: J>að gjörir í sjálfu 

sjer ekkert til, hvort jörðin er höfuðból eða 

kot. Hjer er að eins á það að líta, hvort 

þingmenn vilji, blátt á fram sagt, að nokk- 

urt frumvarp komi frá þinginu um sölu 

þjóðjarða eða ekki. Kæmi frumvarp út þess 

efnis, gætu smábýlin komið með seinna. 

Komi frumvarþ frá þinginu, er það sama 

sem þingið segi: Jeg vil selja þjóðeignir 

með þessum skilyrðum, þegar kaupandi 

býðst, eu komi ekkert frumvarp, verður 

það að álítast sem neikvæði þingsins við 

allri þjóðjarðasölu. Líki hinum heiðraða 

varaforseta sú stefna, að selja þjóðjarðir al- 

mennt tekið, styður hann málið með því, 

að halda ekki fast fram, að Kirkjubóli verði 

bæit við. Jeg fyrir mitt leyti gcf atkvæði 

mitt með frumvarpinu, þó kot þetta fylgi 

ekki með, enda þótt jeg hafi nokkuð út á 

það að setja að öðru leyti.

Varaforseii: í  þetta skipti skildi jeg

binu heiðraða 1. þingmann Eyfirðinga ekki 

alls kostar, og kemur það þó sjaldan fyrir, 

að jeg skil/i hann ekki. Mjer skildist helzt 

á honuui, að það væri jarðasölunni ytír 

höfuð til fyrirstöðu, ef kot þetta væri selt, 

eu það get jeg ekki skilið. |>að er 

satt. sem þingmaðurinn sagði, að smábýlin 

geia komið á eptir, þó allar beztu jarðirnar 

sjeu vciddar úr fyrst, en eru nokkur líkindi 

til, að kaupendur fáist að þeim, þegar allar 

hinar betri jarðir eru farnar? f>að mun 

hentara fyrir landssjóðinn, eius ogaðra, sem 

selja, að selja illt með góðu. Jeg vil ekki 

minna 1. þingmann Eyfirðinga á, að frum- 

varp um banka er nú á leiðinni til okkar, 

en ef hjer skyldi verða stofnaður banki, 

hvort heldur þingmaðurinn þá að sje hent- 

ara, að höfuðból landsins standi fyrir pen- 

ingaláni, eða þau kot, sem enginn vill við 

líta? H itt er sjálfsagt, að þcgar höfuðbólin 

eru seld, koma meiri peningar inn fyrir 

þau i bráðina.

Benidikt Sveinsson: J>að er einkum af

2 ástæðum, sem jeg er móti sölunni á þessn 

koti: 1. þeirri, að það er til að fella málið 

vcgna tímans; jeg verð því að álíta, að hinn 

háttvirti varaforseti haldi sölunni á kotinu 

fram til að fella málið, en ekki lil að fá 

kotið selt. í 2. lagi er öðruvísi ástatt með 

þetta kot, en með hinar jarðirnar, scm selja 

skal. Kotið getnr veríð bezta jörð, þó það 

sje nú í litlu á liti; maður veit efekert um 

það, því að bjer vantar skýrslur uin eptir- 

gjald, áhöfn og slægjur kotsins, svo manni 

er harðla ókunnugt um, hvcrja kosti það 

kann að hafa til að bera. Jeg vcrð þvi að 

álíta, eins og jeg sagði, að varaforseti faaldi 

sölu þessa kots fram, ckki til þess, að fá 

kotið kcypt, heldur til þess, að hvorki fáist 

keypt þetta kot eða nokkur önnur þjóðjörð 

að svo komnu.
Holgeir Clauten: Jeg get ómögulega

skilið, livað hinum bciðraða varaforscta ligg- 

ur á, að fá kotið selt. Jeg er liræddur um, 

að það liggi eitthvað annað undir, sem við 

megum ekki fá að vita, hvað sem það 

nú er.

Þorsleinn Thorsteinson: Jeg er hrædd- 

ur um, að þeir, sem hafa svo mjög móti 

sölu kolsins, liafi ekki kynnt sjer vel þær 

skýrslur, sem liggja fyrir þinginu. Um af- 

gjaldið get jcg upplýst menn, að það eru

10 fiskar á ári. Mjer sýnist enginn geta 

tekið varaforseta það illa upp, þó hann vilji 

balda þvi fram, að þetta kot verði selt, ef 

aðrar jarðir oru seldar, og er víst óþarfi 

fyrír menn að ímynda sjer, að kotið sje 

neinn gimsteinn fyrir landið; það skyldi 

vera, að timinn væri þessari breytingu til 

fyrirstöðu, þó held jeg það ekki; en hitt cr 

jeg viss um, að verðið er nógu hátt.

Amlfótvr Óhif*son: Jú, það er ein-

mitt af því, að tíminn er of naurour, að jeg 

er alveg móti þessari breytingu, og svo þar 

að auki af því, að skýrslur vantar 

um kotið. Vjer verðum að muna eptir, að 

efri deildin er nú fyrst með fjármálið, og 

hefur ank þess mörg áriðandi mál á prjón- 

unum; vjer getnin því ekki búizt við, að 

hún gefi þessu máli gaum, aema með því
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nióti að vanrækja eitthvað af þeim tnálutn. | 2.

Forseli: |>essar umræður eru reyndar i 3. 

eintómar vífilengjur um form málsins, og I 4. 

hef jeg som forseli leyfi til að tala tneð, j 5. 

um þá hlið þess. Jeg skal leyfa mjer að | 6. 

benda deildinni á það, sem hún annars ætti | 7. 

að sjá eins vel og jeg, að tíminn er orðinn > 8. 

svo naumur, að menn eiga á hættu, að í 9. 

málið komist eigi til fullnaðarlykta í þing- 

inu, ef breyting er gjörð á þvi í þessaii 

deild. pað er að vísu ekki með öllu ómögu- 10. 

legl, að málinu geti oiðið lokið eins fyrir 

því, en það er með þvi einu móti, að efri 

deildin fallist á breytingar þær, sem ncðri 11. 

deildin gjörir; en það er bæpið að reiða sig 

á, að svo fari.

Var síðan gengið til atkvæða uin breyt- 

ingaruppástungurnar, og var:

1. breyliugaruppástunga landsböfðingja við

1. gr. 6. tölulið felld með 14 atkvæð- 

um gegn 5.

við 7. tölul. felld með 14 atkr. móti 5.

_  8. —  — — 14 -  —  5.

— 9. — — — 14 — — 6.

— 13. — — —  13 — — 6.
_ 1 4 . _  _  _  14 _  _  5.

-16 . —  _  — 14 — — 5.

— 17. —  — _  15 -  -  7.

Uppástunga 6 þingmannn, að 18. tölu- 

liður í 1. gr. falli burt, samþykkt mcð 

16 atkvæðum.

Uppástunga frá sömu þingmönnum, uin 

að bæta inn í nýrri grein, sem vcrði

2. gr„ samþykkt með 13 atkv. móti 6. 

Uppástunga sömu þingmanna um, að ný 

gr. bætist inn i sem 3. gr., samþykkt 

með 17 atkvæðum gcgn 2.

Frumvarpið mcð áorðnum breytingum 

samþykkt mcð 16 atkvæðum gegn 6, 

og kvað forseti það mundu vcrða af- 

greilt sem lög  f r á  a l þ i ng i .

IX.

Sknldakröfar landssjóðs.

Frumvarp til laga um, að gefinn verði 

eptir nokkur hluti af skuldakröfum lands- 

sjóðsins hjá ýmsum hreppum i Snæfells- 

nesssýslu út af kornlánum, sem þeirq hafa 

rerið veitt. Frá stjórninni.

Frumvarpið, sjá I. bls. 609.

FYRSTA UMRŒÐA í  NEÐRI DEILD, 

á 4. fundi, 6. dag júlímán.

Forseii kvað sjer virðast liggja bein- 

ast við, að máli þessu væri vísað til nefnd- 

arinnar í Ijárlagamálinu.

Jón Ölnfs*on: Jeg vil leyfa mjer að

leggja það til, að sett sje sjerstök nefnd í 

þetta mál, og að það sje ekki sent til fjár- 

laganefndarinnar. þingmenn þeir, er i fjár- 

laganefndinni sitja, eru ef til vill ekki svo 

kunnugir, sem meðþarf, í þcssum hreppum, 

og væri því æskilegt, að þeir ættu um það 

að fjalla, sem þar eru kunnugastir. Jeg vil 

því leggja það til, að sett sje í málið 3 

manna nefnd.

Arnljólur Ólafsson lagði það til, að



frnmvarpi þessu væri vísað til nefudarinnar; 

í reikning8málinu og studdi i

Grimur Thomsen þá tiilögu. Skaut 

þá forsetí því andir atkvæði deildarinnar, 

hvort néfnd skyldi sett eða ekki, en með 

því atkvæðagreiðslan varð óglögg, þá varð 

að við hafa nafnakall og sðgðú 

Já:

Benidikt Sveinsson,

Egill Egilsson,

Eiríkur Kúld,

Gnðmundur Einarsson,

Holgeir Clausen,

Jón Jönsson,

Jón Ólafsson,

Tryggvi Gunnarsson,

J>órariun Böðvarsson,

J>órður MagDÚsson, 

porkell Bjarnason, 

þorsteinn Tborsteinson.

Nei:

Eiríkur Briem,

Magnús Andrjesson,

Arnljótur Ólafsson,

Friðrik Stefánsson,

Grímur Thomsen,

Halldór Kr. Friðriksson,

Lárus BlöDdal,

Ólafur Pálsson,

|>orlákur Guðmundsson,

J>orsteinn Jónsson,

|>orvarður Kjerulf.

Var þansig samþykkt, að setja 3 

manna nofnd í málið, með 12 atkvæðum 

gegn 11, og hlutu þossir kosuingu i uefnd- 

ina:

Holgeir Clausen 15 atkv.

Eiríkur Kuld 12 — 

f>eir Grímur Thomsen og Egiil Egilsson 

fengu 7 atkvæði hvor; var þá hlutkesti látið 

ráða, og kotn upp hlutur Egils, svo hann 

varð hinn 3. nefndarmaður. Málið var 

síðan afhent þingmanni Snæfellinga, sem 

hafði flest atkvæði.

í nefndinni var Eiríkur Kúid kosinn 

formaður og framsögumaður, en Egill 

Egílsson skrifari.
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ÖNNUR UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 12. fundi, 15. dag júlímánaðar. 

Nefndarálit, sjá I, 69.

F r n m a ö g u m a ð u r  ( E i r í k u r  . K ú l d ): Jeg 

álít eigi ástæðu til að tala margt fyrir nefnd- 

aráliti þessu, og ætla jeg fyrst að hlýða á 

ræður hinna heiðruðu þingmanna um þetta 

efni.

l . a n d s h ö f ð i n g i : Jeg skal fyrst leyfa

mjer að taka það fram, að í athugasemd- 

um við frumvarp til fjárlaga fyrir 1882 og 

1883, bls. 17, um leignaeptirstöðvar fyrir 

1878 og 1879, eru eptirstöðvar taldar 248 

kr. 14 a., en hefur misprentazt, og á að 

vera 284 kr. 14 a., og skal jeg biðja hina 

heiðruðu deild að leiðrjetta þessa prentvillu, 

sem nefndinni hefur yfir sjezt.

Málið sjálft er alþingismönnum kunn- 

ugt af hinum undanförnu fjárlagafrumvörp- 

um, þar sem í hvert sinn hefur verið skýrt 

frá vandræðum þeim, sem eru á þessu korn- 

láni, og frá binu bágborna ástandi hreppa 

þeirra, sem hjer eiga í hlut, og sem má 

telja meðal hinna fátækustu sveita landsins. 

Stjórninni virðist eigi síður en hinni heiðr- 

uðu nefnd ísjárvert, að veila þessa uppgjöf 

á skuidum til landssjóðs, en neyðist þó til 

að grípa til þessa neyðarúrræðis, til þess að 

landssjóður nái því, sem auðið er, af skuld- 

inni. Með því að hin heiðraða nefnd hefur 

komizt að þeirri niðurstöðu í áliti sínu, að 

ráða hinni heiðruðu þingdeild að aðhyllast 

frnmvarpið óbreytt, og þar sem engin breyt- 

ÍDgaratkvæði eru enn borin upp við þessa 

umræðu, vona jeg, að hin heiðraða þingdeild 

fallist á tillögur nefndarinnar. En jeg skal 

geta þess, að mjer virðist hin heiðraða nefnd 

bafa misskilið orð frumvarpsins um það skil- 

yrði, sem eptirgjöfin ætti að vera bundin við, 

þar sem hún kemst þannig að orði: <Sem 

áskilid er í frumvarpinu, einkum með þeim 

borgunarmáta, sem þar er farið fram á, nefni- 

lega l/i partur af helmingi lánsins árlega, 

svo að auk leigna af láninu fyrir 1878 og 

1879, sem taldareru að sjeu 248 kr. 14 a., 

sje helmingur skuldarinnar, 1,775 kr. 84 a., 

borgaður að fullu á árinu 1886«, en frum-
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varpið setur b e i n l i n i s  p a ð  s k i l y r ð i ,  að leigna- 

eptirstöðvar þær, sem k o m n a r  e r u  í  g j a t d -  

d a g a  e p i i r  1 8 7 8 ,  verði borgaðar innan árs- 

loka /882. þannig virðist nefndin eingöngu 

teija eptirstöðvarnar fyrir árin 1878 og 1879 

samtals 248 kr. 14 a., sem á að vera 284 

kr. 14 a., en benni ber einnig að telja 

sömu leigur fyrir árin 1880 og 1881, því 

að þessar leigur eru veittar með fjárlögun- 

um fyrir bið yfirstandandi fjárhagstímabil, 

og gjöra þá, auk binna 284 kr. 14 a., aðr- 

ar 284 kr. 14 a., samtals 568 kr. 28 a., og 

samkvæmt frumvarpinu á þessi upphæð að 

vera greidd inn í landssjóð innan ársloka 

1882. Niðurstaðan á öllu þessu verður, ef 

bið heiðraða þing samþykkir frumvarpið o- 

breytt, sem nú skal greina:

1. innan ársloka 1882 ber hreppum þeim, er

eiga í hlut, að borga: kr a.

a, leignaeptirstöðvar fyrir árin 1878

— 1881, að báðura árum með- 

tö ldum ,..................................  568 28

b, afborgun fyrir 1882, Vs af ept- 

irstöðvum höfuðstólsins, . . 355 17

c, leigur af höfuðstólnum árið 1882 71 3

994 48

2. árið 1883:

Vs af höfuðstólnum 355 kr. 17a.

ogleiguraf 1420kr.67a.56— 83- 412 .

3. árið 1884:355 kr. 17a.+ 42kr.62a. 397 79

4. — 1885:355 kr. 17a.+28kr. 41 e.383 58

5. — 1886:355kr. 17 a.+14kr.20a. 369 37

Samtals 2557 22 

G r i m u r  T h o m s e n :  Jeg vil leyfa mjer

að gjöra nokkrar athugasemdir um upphæð 

skuldar þessarar, sem hvílir á Snæfellsnes- 

sýsluhreppum, og í annan stað einnig um 

meðferð málsins. |>að er ætlun mín, að upp- 

bæð skuldarinnar sje sett of há, og skal jeg 

nú Ieitast við að færa rök að því, að sú 

ætlun mín er s ö n n .  Jeg skal alveg sleppa 

því, að hve miklu leyti upphæðin eða höfuð- 

stóll skuldarinnar sje rjettur, eins og bann 

er talinn í fjárlagafrumvarpi stjórnarinnar

1878 og 1879 við árslok 1875, þvíaðágrein- 

ingur sá, er um það er, getur eigi jafnazt 

sökum þesB, hve reíkningum fyrir þann tíma

er ábótavant. J>að má og vel vera, að y&r- 

skoðunarmennirnir einnig hafi talið of lágt 

eða of hátt, og, sem sagt, vil jeg fyrst um 

sinn sleppa því. Tökum þá upphæðina, eins 

og hún er sett við árslok 1875: höfuðstóll 

3551 kr., 68 a., vextir 1556 kr. 28 a., en 

af landsreikningunum fyrir árin 1878 og

1879 sjest, að af þessum hreppum f Snæ- 

fellssnessýslu hafa verið greiddar á árinu 

1878 af t. d. Helgafellssveit 78 kr. 83 a. 

v a x l a e p l i r s t ö ð v n r , en a f b o r g a n a , sem því 

eiga að koma til afdráttar af höfuðstólnum, 

er getið á 20. fylgiskjali við landsreikniog- 

inn fyrir 1879 (athugagrein yfirskoðunar- 

manna, bls. 151). {>ar segir sem sje, að af 

hinum einstöku hreppum í Snæfellsnessýslu

• sjeu greiddar eptirnefndar afborganir og 

vaxtaeptirstöðvar alls 562 kr. 83 a.» En hve 

mikið af þessu eru afborganir, hve mikið 

vextir, um það gefur fylgiskjalið enga skýr- 

ingu. Hafi iiú afborganir á höfuðstól átt 

sjer stað á fjárhagstímabilunum síðan 1875, 

þá er hin útistandandi innstæða 3551 

kr. 68 a. of hátt talin, því hún er talin hin 

samaoghúnvar 1875.

Jeg vil telja þetta ritvillu, en ekki sem 

reikningsfeil. En samt sem áður er nauð^ 

synlegt að glöggva sig vel á þessu, áður en 

samþykkt er frumvarpið, og áður en reikn- 

að er út, hvað hálf summan er stór tölu- 

stærð, þvi að eptir því sem stærðin öll cr 

stærri eða minni, eptir þvS verður hálfa 

stærðin stærri eða minni. pessa fátæklinga 

munar um hverja krónuna. í  annan stað 

hygg jeg, að frumvarp þetta hefði átt að 

komast til fjáilaganefndarinnar, og að þing- 

ið geti ekki gjört nokkuð endilegt því við- 

víkjandi, nema í sambandi við hana; því að 

bjer er um það fjárhagstímabil að gjöra, 

sem nefndin hefur til meðgjörðar. Fyrir 

mitt leyti vil jeg ekki telja það sanngjarnt 

eða rjétt, að landssjóður komi lántakendum 

upp á það, að gefa þeim upp skoldir sínar, 

því að það gæti haft afleiðingar fyrir aðra, 

sem Jáns biðja af landssjóði. Hjer er ann- 

ar máti Ijettari og betri, og það cr sá, að 

umskrifa skuldina þannig, að hún sje af-



borguð til dæmis með 6% á 28 árnm. Á 

þcnnan hátt yrði grpiðendum afborganin 

ekki þnngbær nje sjerJega tiffinnanleg, en 

landssjóður fengi sitt. f>að er nóg, að hann 

fái sitt; honum liggur ekki svo á, að brýna 

nauðsyn beri til, að hann fái það strax. 

|>að er ekki rjelt, að hafa það fyrir ástæðu 

móti greiðslu skuldar þessarar, að hún komi 

að miklu leyti niðor á öðruin mönnnin, en 

lánið hafi þegið; því að svo er um mjög 

margar skuldir til landssjóðs, að aðrir haía 

lánið tekið en þeir, sem greiða eiga skuld- 

ina, og væri það hættulegt til afspnrnar og 

eptirdæmis, ef stofnunum, sveitarfjetógum

o. s. frv. væri af þessum orsökum gefnar 

skuldir til landssjóðs eptir. pað væri þá 

ekki vogandi eptirleiðis, að lána neinni 

stofnun, neinu sveitarljelagi. ef eptir því 

ætti að fara, hverjir þeir einstöku menn eru, 

sem á sínum tíma eiga adgreiða lánið apt- 

ur. Jeg vil af þessum ástæðum stinga upp 

á því, að hin heiðraða þingdeild vísi frum- 

varpi þessu til fjárlaganefndarinnar, því að 

hjer er um 4. gr. á því fjárhagstímabili að 

ræða, sem nefndin hefur umráð yfir, og þessi 

breyting á málinu vil jeg vona að hinir 

heiðruðu þingmenn sjái að er hjer nauðsyn- 

leg.

L a n d s k ö f ð i n g i : Jeg leyfi mjer að

svara nokkrum orðum athugasemdum þeim, 

sem hinn heiðraði þingmaður Borgfirðinga 

hefur gjört viðvíkjandi tölustærðum þeiin; 

sem hjer ræðir um, en skjöl þau.sem nauð- 

synleg eru máli þessu til upplýsingar, hef 

jeg ekki við höndina, svo að jeg verð að 

fresta því, þar til er málið kemur til 3. 

umræðu. Að því er snertir uppástnngu 

hans, að hin heiðraða nefnd glöggvi sig ná- 

kvæmlega á þessu atriði málsins og beri sig 

saman við fjárlaganefndina, þá skal jeg fús- 

lega styrbja það.

H a l l d ó r  F r i ð r i k s i o n : f>að var talað í 

gær um siðaspillingu, en fieira getur þá 

bomið til greina, en það, sem þá var nefnt 

um prestana. f>að er líka siðaspilling, að 

a l a  p a n n  h u y s u n a r h á l t  h j á  m ö n n u m  a ð  

t a k a  l á n  o g  b o r g a  e i g i  a p t u r .  Jeg get eigi

á nokkurn bátt aðhyllzt það, að þetta sje 

rjett, nje heldur að nauðsyn beri til, að gefa 

sveitaifjelögum upp þann styrk, sem þan 

liafa fengið. J>ossi lánsupphæð, sem hjer 

er um að ræða, er heldur eigi svo stór, að 

þeim verði borgunin mjög tilfinnanleg, ef 

gjaldfresturinn er gefinn hæfilega langur, 

og 28 ára frestur virðist vera nægur, þar 

sem ekki er að gjöra um stærri skuld, en 

hjer er um að ræða. Jeg skal leyfa mjer 

að skýra nokkuð fyrir hinni heiðruðu þing- 

deild, hve miklar skuldir þessar eru fyrir 

hverja sveit. Skuldarupphæð Staðarsveitar 

er 762 kr. 30 a., og búendur hennar milli 

60 og 70; þar af má reikna að komi niður 

á hvern bónda 12 kr. 7'/s e., þótt bændur 

sjeu ekki taldir fleiri en 60. pessi greiðsla 

virðist alls eigi þeim ofvaxin, þótt minni 

frestur væri gefinn en 28 ár. Skuld Breiða- 

víkurhrepps er 518 kr. 88 a., og búendur 

þar milli 50 og 60, og þá kemur eigi full 

hálf lO. kr. á búanda, og verða þeir eigi 

taldir svo aumir, að þeir geti ekki borgað 

þetta með hæfilegnm fresti. Jeg verð að 

telja rjett, að gefa eigi upp skuldir sveitar- 

Qelaga til landssjóðs, nema brýnustu nauð- 

syn beri til. Skuldir Neshrepps eru meiri, 

og ástand hans ef til vill bágara en annara 

þessara sveita, en samt verð jeg að ætla 

það eigi rjett, að gefa upp svona mikinn 

hluta skuldarinnar. Jeg vil því leggja það 

til, að nefndin taki mál þetta til nýrrar í- 

hugunar, áður en aðhyllzt er sú tillaga 

hennar, að gefa upp svo mikið fje, og iands- 

sjóður látinn sleppa kröfum sínum til þess, 

sem honum ber með rjettu.

H o l g e i r  C l a u t e n :  Jeg ætla einungis að

segja fáein orð viðvikjandi ræðn þingmanns 

Roykvíkinga. Hann sletti saman prestum 

og bændum. Prestar þurfa ekki uppgjafar- 

innar með; það eru fátæklingarnir, bænd- 

urnir, sem þurfa þess. Ef þingmaðurinn 

þekkti betur ástæður manna umhverfis Jök- 

ulinn, þá mundi Hann ekki taka eins hart 

á nefndinni fyrir tillögur hennar, sízt á mjer, 

sem er sjálfur barnfæddur þar og nákunn- 

ugur. J*ó þeir væru 1000, sem ættn að
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borga, þegar enginn þeirra gfitur borgað 

neitt, þá hjálpar talan ekki. Fiskileysið og 

veðráttan hjálpasl að og hefur hjálpazt að, 

til að drepa okkur þar vestra. í Dritvík 

voru fyrir 30 áruro um 70 bátar; nú er 

þar enginn. Á öðrum stað, o: á Hjallasandi, 

40, nú 20, og svona er það víðar. |>annig 

befur allt gengið aptur á bak; þeir eru ör- 

eigar. Jeg vil ekki nefna Eyrarsveit; þar 

eru tómir aumingjar, sem ekki hafa sjeð 

bein úr sjó í mörg herrans-ár. Svo er og 

annað mein á. Selurinn er út um alla 

fjörðu, og drepur fyrir okkur og jetur fisk- 

inn. fegar við róuin á sexæring, þá þarf 

tvo kaska menn með sleggju til að berja 

hann frá borði, svo að hann jeti ekkí fisk- 

inn úr bátnum. J>ar eru margir þeir, sem 

ekkert eiga nema konur og krakka, og með 

þeim munu þeir lítinn afdrátt geta borgað 

af skuldinni. Ef þetta beiðraða þing 

nu gefur upp skuld þessa, munu inargii fá- 

tæklingar vestra, menn, konur og börn, með 

þakklæti minnast vor, sem sitjum á þingi 

1881.
A rn ljn tu r  Ö lafston: Ástandið undir

Jökli mun mjög bágt, eplir því sem þing- 

manni Snæfellinga segist fiá. Nú er spurn- 

ingin um, úr því þeir eru dauðir, er jetið 

hafa kornláuið, hvcrnig Ijettast er að fá 

greidda skuldina. Landshöfðinginn skýrði 

frá, að ef faiið væri eptir frumvarpinu, þá 

kæmi á sveitarfjelagið fyrir árið 1882 984 

kr. 48 a., og fyrir árið 1883 412 kr. J>etta 

er ærið þung álaga fyrir fátækt sveitarfje- 

lag. Fjáilaganefndin hefur að eins lauslega 

yfir farið þetta mál, af því það var i ann- 

ari nefnd. Hún hefur þó sagt svo, að bezt 

mundi fyrir sveitarfjelögin, að gefa út skulda- 

brjef með 6 af hundraði fyrir afboigun, eins 

og þingmaður Borgfirðinga lagði til í ræðu 

sinni. Ef það væri gjört, þá telst mjer svo 

til, (að meðtaldri leigu fyrir árin 1880 og 

1881), að þessi sveitarfjclög þurfi að borga 

á ári 326 kr. 1 e. þessi greiðsla á gjald- 

inu er miklu rjettari en hin, og hægri, 

einkum í þessum harðærum, þegar sem verst 

stendur á, og með því þeir eru dauðir, sem

jetið hafa kornlánið, þá virðist rjctt- 

ara, að skipta því niður á langan tíma. Við 

gctum einnig vonað, að það komi meiri 

fiskur en að undanförnu, og að selurinn 

jeti ekki sveitarfjelögin upp.

F r u m s ö g u m t i b n r : Jeg er ekki svo ifiik— 

ill reikningsmaður, að mjer detti i hug að 

rekja allar tölurnar, til að bera brck af 

nefndinni; hún áleit sjer skylt, að halda 

fast við tölur þær, som stóðu i frumvarpinu. 

Jeg efast ekki um, að þingmaður Borgfirð- 

inga hafi rjett að mæla; cn það er ekki 

rjett, að kasta þungum steini á nefndina, 

þó að.hún fari eigi eptir þessum reikningum, 

sem ekki eru eru enn samþykktir á þessu 

þingi, og færi þvi eptir tölum frnmvarpsins 

í tillögum sínum. Viðvíkjadi rontunum bin 

síðustu ár, þá var nefndinni ekki kunnugt 

um, hvort þær væru enn óborgaðar. fegar 

jeg og þingmaður Snæfellinga fórum að 

beiman, var sýslumaður ókominn frá mann- 

talsþingum, en hugsanlegt væri, að þær 

rentur hefðu má ske verið borgaðar á mann- 

talsþingum nú, en við vorum þó í vafa um, 

hvort sýslumanni hefði greiðzt þetta gjald 

eðu ekki, og tókum því ekki sjerstaklega 

tillit til þessarar upphæðar. Hvað fátæktina 

snertir, er jeg samþykkur þingmanni Snæ- 

fellinga, en jeg get ekki verið honum sam- 

þykkur í því, að selurinn sje svo spakur á 

Breiðafirði, eins og honum fórust orð um; 

að minnsta kosti er það ekki þar, sem þing- 

maðurinn sjálfur býr og hefur búið. Mig 

furðar á, hversu þingmaður Reykvíkinga er 

orðinn ókunnugur á Vesturlandi, eða hann 

vill ekkitiúa þeim, sem kunnugireru. Hann 

heldur, að það sje ekki tilfinnanlegt fyrir 

60 búendur í Staðarsveit, að borga lánið, 

en væri hann eins kunnugur þar og jeg 

og þingmaður Mýramanna. þá mundi hann 

skilja það. [>að eru ekki meira en 4 af 

þessum 60 búendum, sem geta talizt bjarg- 

álnamenn, og margir þeir, sem ekki vita, 

hvað þeir eiga að hafa til næsta naáls. 

|>etta er þó bezti hreppurinn, og þá má 

geta nærri, hvernig hinir eru, t. a. m. Eyr- 

arsveit. Jeg gæti aðhyllzt tillögu þing-
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manns Borgfirðinga, nm að hr«ppar þessir 

gæfu nt skuldabrjef, en jeg vildi þó jafn- 

framt fara fram á, að þeir gæfu það ekki 

n«ma fyrir hálfri skuldinni. Mjer er ljúft, 

og eins samnefndarmönnura minum, að fá 

allar uppJýáingar, sem unnt er hjá hinum 

hæstvirta landshöfðingja, og eins hjá þing- 

manni Borgfirðinga, einkum í tilliti til upp- 

hæðar skuldarinnar. Annars sje jcg ekki 

ástæðu til að biðja nefndina að taka málið 

aptur, því hún kemat ekki að annari niður- 

urstöðu, en hún hefur komizt að.

Forteti: Af því ýmsir þingmenn hafa 

lagt það til, að vísa frumvarpinu tii fjár- 

laganefndarinnar, þá vil jeg geta þess, að 

það var mín tillaga við fyrstu nmræðu 

málsins, en hún var felld. Reyndar segir 

svo í 9. gr. þingskapanna: *Á hverju stigi, 

sem málið er til umræðu, má setja nefnd, 

eða vísa málinu til rannsóknar nefndar*. 

Gn hjer er nokkuð öðru máli aðgegna. f>að 

er sett sjerstök nefnd í málinu, sem farið 

hefur með það á sjerstakan bátt, og þess 

vegna virðist mjer ekki eiga við, að vísa 

því á þessu stigi til fjárlaganefndarinnar. 

það er því mín tiilaga, með því sumir vilja 

breyta frumvarpinu, að þeir annaðhvort 

komimeð breytingaratkvæðin við 3. umræðu 

málsins, eða nefndin taki sjálf málið oglagi 

það. (Tryggvi : f>að má fella það). {>að er 

auðvitað.

R e n i d í k t  S v e i n s s o n  vildi leggja þann 

skilning í 9. grein þingskapanna, «eða vísa 

þvi til annarar nefndar, sem þegar er 8ett>, 

að heimilt væri að vísa þessu máli til fjár- 

laganefnáarinnar. f>essi skilningur gæti legið 

{ orðunum og væri frjálslegur.

F o r t e l i :  Sá skilningur á þingsköpunura 

virðist mjer of rúmur, þegar búið er áður 

að setja sjerstaka nefnd til að meðhöndla 

málið, og frarasögumaður hefur ekki fært 

nokkrar ástæður fyrir því, að nauðsynlegt 

sje að taka það frá nefndinni og fá það 

annari nefnd til meðferðar, þá verð jeg að 

vera á móti svo öfugri og óvanalegri að- 

ferð.

Grímur Thomsen: Jeg vildi leiða at-

hygli hins háttvirta forseta að því, að það 

má ekki leiða þetta mál til lykta, fyr en 

búið er að lciða fjárlðgin til lykta, því þetta 

frumvarp grípur beinlínis inn í 4. gr. Qár- 

laganna. friðja umræða þessa máls getur 

því ekki fram farið fyr, en fjárlögin eru út- 

rædd hjer í deildinni, og væri því umsvifa- 

rainnst, að láta málið nú þcgar ganga til 

fjárlaganefndarinnar.

H a l t d ó r  K r .  F r i ð r i k s s n n :  Mjer virðist 

forseti hafa alveg rjett; því að vísa þessu 

máli til .fjárlaganefndarinnar nú, er að vísa 

n e f n d  til n e f n d a r ,  eða með öðrum orðum: 

að setja tvær nefndir í sama málið. Jeg 

skil ekki heldur, að það komi i bága við 

fjárlögin, þótt þetta mál sje rætt á undan 

þeim. J>á mætti ekki heldur ræða neitt 

mál, sem að Qármálum lítur, fyr en fjárlög- 

in væru útkljáð.

F o r s e t i  bar því næst undir atkvæði, að 

nefndin tæki við málinu aptur, og var það 

samþykkt með 14 atkvæðum.

FRAMHALD ANNARAR UMRÆÐU í 

NEÐRI DEILD, 

á 32. fundi, 3. dag ágústmánaðar. 

Viðatiki við nefndarálit, sjá I. 296.

B r e y t i n g a r t i 1 1 a g a 

við viðaukanefndarálit nefndarinnar í mál- 

inu um uppgjöf á kornlánsskuldum nokkurra 

hreppa í Snæfellsnessýslu.

Frá nefndinni.

1 staðinn fyrir orðin: «leyfir nefndin

sjer* — «við frumvárpið*, kómi: «leyfir

nefndin sjer að leggja til, að bin heiðiaða 

deild samþykki svo látandi frumvarp, er 

komi í staðinn fyrir frumvarp stjómarinnar 

í þessu máli:

Frumvarp

til laga um uppgjöf á leigum af kornláns- 

skuldum nokkurra hreppa í Snæfellsnessýslu.

Allar leigur af skuld nokkurra hreppa 

í Snæfellsnessýslu fyrir kornlán, er veitt 

var 1861— 1862 af hinum fyrra íslenzka 

styrktarsjóði, og sem óborgaðar voru 31.



des. 1879, að appbæð (1193 kr. 30 a. +  

284 kr. 14 a.) samtals 1477 kr. 44 a. 

skulu gefnar upp, en sknldin sjálf, 3551 kr. 

68 a., ásamt leigum þar af frá 1. janúar 

1880v sje greidd að fullu með 6°/o árlega á 

næstkomandi 28 árum.

F r a n i s i i f f u m n ð u r  ( E i r í k u r  K ú l d v .  J>etta 

mál kemur frá nefndinni í nokkuð öðrum 

búningi, en þegar það var seinast fyrir 

deildinni. Nefndin óskaði að sönnu helzt, 

að hin heiðraðíl deild aðhylitist frumvarp 

stjórnarinnar. Eu seinna, eptir að hún 

hafði fengið ýmsar upplýsingar um málið, 

komst nefndin að þeirri niðurstöðu, að erfitt 

mundi veita að fá samþykki á málinu 

þannig löguðu, einkum eptir að jeg sem 

forraaður nefndarinnar hafði borið mig 

saman við fjárlaganefndina, sem mjer virt- 

ist helzt tilleiðanleg til að aðhyllast það 

frumvarp, sem nefndin nú kemur fram 

með, og þess vegna Ijet nefndin sjer nægja, 

að fara fram á þennan veg, sem hjer er 

um gctið, að gefa upp renturnar til 31. d. 

deseiubermán. 1879.

þingmaður Borgíirðinga hefur dregið í 

vafa. bvort upphæð skuldarinnar sje rjett 

talin í stjórnarfrumvarpinu, og knúði það 

nefndina til að leita sjer frekaii skýringa á 

þessu atriði málsins. En eptir að nefndin 

hafði farið til hins umboðslega endurskoð- 

unarmanns, þá gat hún ekki annað fundið 

eptir skýrslum þeim og upplýsingum, er 

liann hafði hcnni í tje látið, en að það, 

som stóð í stjórnartíðindunum, væri alveg 

rjctt, og að það, sem borgað hefur verið 

af hreppum þeim, sem hjer ræðir um, sje 

af leignaskuld þeirra, en alls eigi af hinu 

upprunalega láni. Má vera, að þingmaður 

Borgfirðinga finni eitthvað annað og meiia; 

cn jeg gjöri ráð fyrir, að hinn hæstvirti 

landsböfðingi muni geta gefið beztar og 

nákvæmastar skýrslur um þetta mál. Re- 

\isor telur óefað, að höfuðstóllinn sje, eins 

og tekið er fram í stjórnarfrumvarpinu; 

það, sem borgað sje, hafi að eins verið 

rentur; er því höfuðstóllinn, eins og hjer

er talið, 3551 kr. 68 aur. Jeg vona þvi, 

að þingmenn sjái, að nefndin hefur ekki 

getað farjð lengra, en hún hefur gjört.

L a n d s h ö f ð i n g i : Við byrjun þessarar

umræðu áskildi jeg mjer rjett til að svara 

hinum háttvirta þingmanni Borgfirðinga, að 

því er snerti athugasemd hans viðvíkjandr 

upphæð eptirstöðva þeirra af korriláns- 

skuldum nokkurra hreppa í Snæfellsnes- 

sýslu, er hjer ræðir um, og var upphæð 

sú, sem talin er í frumvarpinu, að bans 

áliti ekki alveg rjett. En þettá hefur verið 

misskilningur frá hálfu hins háttvirta þing- 

manns, og er þessi misskilningur sprottinn 

af því, að í landsreikningum fyrir 1878 

(bls. 33 í yfirlitinu) hefur verið talin: *Af- 

borgun af s k u l d  Helgafellssveitar, vextir 

78 kr. 83 a.» En skuld þessa hrepps var 

þegar borguð, hvað höfuðstólinn snerti, f y r  

e n  1876, eins og sjá má af athugasemdun- 

um við Qárlagafrumvarpið fyrir árin 1876 

og 1877 (Alþ.tíð. 1875, bls. 24), og eptir- 

stöðvar Helgafellssveitar þær, sem borgaðar 

voru inn 1878, voru þannig vaxta-eptir- 

stöðvar frá undangengnum árum, enda 

hefur hinum 5 hreppum, sem enn þá eru í 

skuld á þessu komláni, verið veitt undan- 

þága frá að grciða hinar ákveðnu afborgan- 

ir upp í lánið, með konunglegum úrskurði

3. ágúst 1868 og 24. janúar 1874, ogseinna 

með fjárlögunum fyrir árin 1876—77, 1878 

—79 og 1880—81, ogekki hefur verið nein 

ástæða til að ætla, að þeir að svo stðddu 

hafi borgað neitt upp í höfuðstól Iánsins.

Eins og hin háttvirta nefnd hefur tekið 

fram, er upphæð sú, sem frumvarpið telur, 

því alveg rjett.

G r i m u r  T h o m s e n : Jeg skal leyfa mjer

að geta þess, að jeg verð að vera á öðru 

máli en hinn heiðraði framsögumaður og 

hinn bæstvirti landshöfðingi, og það af 

tveimur ástæðum; önnur er efnisleg ástæða, 

bin er formleg.

Enginn getur láð mjer sem kosnum end- 

urskoðunarmanni, þó að jeg reki augun í á 

bls. 151 í athugasemdunum, þar sem taldar 

eru «afborganir og vaxtaeptirstöðvar*, en i



svari landshöfðingja er talið afborgun af 

vaxtaeptirstöðvum. Hafi nú afborganir á 

höfuðstól skuldarinnar átt sjer stað, þá hlýt- 

ur höfuðstóllinn nú að vera minni en hann 

var 1877, en hann er talinn eins nú og þá.

Jeg vil gjöra ráð fyrir, að þetta orða- 

liltæki í skjölum hins hæstvirta iandshöfð- 

ingja sje sprottið af misskilningi, eða rit- 

villu eða prentvillu. Ef svo er, eiga allir og 

ekki sizt hinn hæstvirti landshöfðingi orða 

sinna leiðrjetting.

í athugagreinum yfirskoðunarmanna 

landsreikninganna íyrir 1876 og 1877, bls. 

46, er talið, að afborgaðar hati verið 1875 

428 kr. 45 anr., en í fjárlagafrumvarpi 

stjórnarinnai 1878—79 er öðruvísi talið, og 

þó er höfuðstóll reiknaður eins og nú; hjer 

skakkaði þvi á þessu timabili bjá stjórninni 

um rúmar 300 krónur.

Nú kemur hin formlega athugasemd. 

Hverju svarar svo landshöfðingi ? Hann 

svarar — jeg lái honum það ekki — bls. 

17, að það v a n t i  s k ý n l u r .  Svo kemnr árið 

1877, og bann svarar hinu sama, að hann 

gcti enn ekki látið þær skýrslur í tje, sem hann 

vildi; 1878 og 79 rekur enn að þvf sama; 

hann hefur enn ekki nægar skýrslur. |>etta 

mun binn bæstvirti landshöföingi játa. í>egar 

við skoruðum á hann 1879, að fá skýrsl- 

urnar, þá svaraði baun 10. febrúar 1880, að 

hann hefði e n n  e k k i  aðrar skýrslur en þær, 

sem bann hafði 1877 og ónógar voru. Jeg 

vona hinn hæstvirti landshöfðingi taki þetta 

ekki svo, að jeg sje að bregða honum um 

nokkra íorsómun eða óskyldurækni, en jeg 

vona hann játi, að jeg er sannorður maður, 

er jeg segi, að «nn vanti hann og stjórnina 

s k ý r t l u r .

26. gr. stjórnarskrárinnar, skipar svo 

fyrir, að yfirskoðunarmenn eigi að yfirskoða 

a t l a  reikninga landsins, og geti krafizt að fá 

allar skýrslur og skjöl, sem þeim þykir 

þurfa. Við höfum krafizt að fá þessar 

skýrslur, en hiivn hæstvirti landshöfðingi 

getur ekki látið það, sem hann ekki hefur 

sjálfur. Reikningar styrktarsjóðsiiis eru — 

jög ætla að brúka mjúkt og hógvært orð —

þeir eru enn á r e i k i ; og jeg er ekki viss um, 

að þessi skuldarupphæð sje rjett talin; 

þess vegna get jeg ekki greitt atkvæði mitt 

með fnimvarpinu.

Við verðum fyrst að fá skýrsluriiar, eptir 

því sem auðið er, og þær að leggjast fyrir 

bina nýju yfirskoðunarmenn lundsreikning- 

anna fyrir 1880 og 1881. Jeg veit, að 

landshöfðinginn er svo sanngjarn, svo brjóst- 

góður, svo bjarlagóður, að hann vill ekki 

taka einn eyri af þessum aumingjum um- 

fram hið rjetta. Hann lilýtur að játa, að 

upphæð skuldarinnar er á reiki, en hann 

vill og — og það viljum við líka — bjarga 

málinu. Jeg vil því leyfa mjer að leggja 

það til, til þess að koma til móts við ósk 

Snæfellinga og nefndarinnar, hvort ekki væri 

tiltök, þegar búið er að skoða allar skýrslur 

óg þegar yfirskoðunarmenn eru búnir að slá 

því föstu, hvaðskuldin er, að ákveða þá, að 

hún eða sú upphæð, sem þá saunast að rjelt 

sje, borgist með 6% í 28 ár. Jeg veit ekki, 

hvort þetta er formlega rjett, 6n jeg sting 

upp á því sem tilraun. En á binn bógiun 

vona jeg, að hinn hæstvirti landshöfðingi álíti 

þetta ekki sem mótmæli, lieldur sem sann- 

girni, að reikningarnir sjeu fyrir þinginu 

sem bezt úr garði gjörðir. Að lyklum bið 

jeg liinn hæstvirta landshöfðingja og hina 

heiðiuðu þingmenn að skoða það sem sann- 

vizkusemi, er jeg tel það óformlegt, að sam- 

þykkja reikningana fyr. en þeir hafa verið 

undir hötidum yfirskoðunarmannanna, og lög- 

gjafarvaldið er búið að úrskurða þá.

I . a n d t h o f ð i n g i : f>ar sem hinn háttviiti

þingmaður Borgfirðinga gat þess, að á bls. 

151 stæðu : « a f b o r g a n i r  o g  v a x t a e p t i r g t ö ð v -  

«r>, þá skal jeg játa, að það er annaðbvort 

prentvilla eða ritvilla, því það á að vera 

a a f b u r g a n i r  a f  v a x t u e p l i r i t ö ð v u w .

Um uppbæðina var enginn vafi 1876, 

og bún er talin á sama bátt nú. Hinn 

háttvirti þiugmaður Borgfirðinga vísaði til 

svara minna til athugagreina yfirskoðunar- 

manna við reikninginn 1876, bls. 16—17, 

og áskildi jeg mjer að svara frekar, þegar
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jeg væri búinn að fá skýrslur. þetta er 

jeg búinn að gjöra í svörum mínum til at- 

hugasemdanna við reikninginn 1877, blá. 7 

— 8, þar sem skýrt er frá, hvernig standi 

á 428 kr. 45 a., er getið er um í athuga- 

semdunnm 1876 og sem hinn háttvirti 

þingmaður Borgfirðinga nú skírskotaði tii. 

Jeg vona, að þessar skýringar sjeu nógar 

til þess að sýna, hvort ástæða sje til, aö 

verða við tillögum þingmanns Borgfirðinga 

um að fresta málitiu, og fara ekki að ráð- 

um nefndarinnar, því annars þarf málið að 

biða í 2 ár. Upphæð skuldarinnar er talin 

eins í stjórnarfrumvarpinu og fjárlagafrum- 

varpiou 1876, og kemur heim við reikning 

sýslumannsins i Snæfellsnessýslu.

Qrimvr Thomsen: Af ræðu hins hæst- 

viita landshöfðingja sjer deildin, að þuð 

ekki hefur verið ástæðulaust, að jeg hjelt, 

að það, sem borgað hefði veiið, hefði verið 

afborgun af höfuðstól, en hann segir, að 

það sje prentvilla eða ritvilla, og það tek 

jeg með ánægju til greina, að það hafi 

verið afborganir af vaxtaeptirstöðvum. En 

jeg verð að leyfa mjer að benda hiuum 

hæstvirta laudshöfðingja á, að samkvæmt 

stjórarskránni á enginn reikningur, tekju- 

liður eða útgjaldaliður að koma undir at- 

kvæði og úrskurð þingsins, fyr en endur- 

skoðunarmenn þeir, sem þingið kýs, eru 

búnir að athuga hann, landshöfðingi er bú- 

inn að svara athugasemdum þeirra, og lög- 

gjafarvaldið að úrskurða þá. |>essi reikn- 

ingur er óskoðaður, og frumvarpið kemur 

því of snemma. Jeg skal gjarnan trúa, að 

allt sje rjett hjá hinum hæstvirta lands- 

höfðingja, en í formlegu tilliti finnst mjer 

þetta ekki alveg rjett, því hjer vantar rann- 

sókn yfirskoðunarmannanna og úrskurð lög- 

gjafarvaldains. Jeg skal þvi leyfa mjer að 

leggja til, að frumvarpið verði þannig orð- 

að: *Sú skuld, sem hvílir á hinum einstöku 

hreppum í Snæfellsnessýslu, þegar yfirskoð- 

unarmenn, kosnir af löggjafarvaldinu, hafa

athugað réikninginn, skal endurborgást með 

6% á 28 árum*. Jog skal ekki gjöra lands- 

höfðingja nje stjórninni getsakir; jeg veit, 

að landshöfðingi hefur sagt satt. Að yfir- 

skoðunarmenuirnir ekki hafa fengið uægar 

skýrslur, er ekki landshöfðingja að kenna, 

þvi skýrslurnar eiga að koma frá stjórn 

styrktarsjóðsins í Kaupmanuahöfn, en reikn- 

ingar hans munu vera í einhverri tíækju. 

Jeg skal því leyfa mjer að leggja það til að 

máliuu verði frestað, þangað til reiknings- 

nefndin befur sagt álit sitt um þetta.

A m l j ó i u r  Ó l u f s s o n : Jeg er alveg sam- 

dóma hinum háttvirta þingmanni Borgfirð- 

iuga, að bezt væri að fresta málinu eða úr- 

slitum þess, þaugað til tillögur yfirskoðun- 

armanna væru komnar og álit reikuings- 

nefndarinnar.

L a n d í h ö f ð i n g i : Jeg er alveg samþykk- 

ur uppástungu hiuna háttvirtu 2 þingmanna, 

Borgfirðinga og Eyfirðinga. {>ar sem yfir- 

skoðunarmeunirnir í tillöguuum 1878—79 

bera sig upp um skýrsluleysi, þá er þeim 

kunnugt, að örðugt hefur veitt, að fá skýrsl- 

ur frá hinum umboðslega endurskoðanda 

jarðabókarsjóðsins fyrir árin 1876—77. Að 

mínu álíti er það ekki meiningin í 26. gr. 

stjórnarskrárinnar, að endurskoða eigi að 

uýju, heldur heyrir þetta uudir hina um- 

boðslegu endurskoðun. Jeg skal þó ekkert 

vera á móti því að fresta málinu að svo 

stöddu. Ef viðauka- og breytingartillaga 

sú, sem binn háttvirti þingmaður Borgfirð- 

inga talaði um, kemur fram við 3. umræðtt, 

skal jeg leyfa mjer að mæla með henni. 

En ef ætti að fresta málinu til næsta þings, 

þá verða eptirstöðvarnar tveim árum eldri, 

og það gctur dregizt enn leugur.

F r a m s ö g u m a ð u r :  Jeg skal Út af ræðu

hins háttvirta þingmanns Borgfirðinga 

taka það fram. að jeg ætla full-Ijóst af 

ræðu hins hæstvirta landshöfðingja, að alls- 

ekkert sje borgað frá þcim hreppum, sem 

hjer ræðir um, af hófuðstól lánsins, og skal
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jeg því til sönnunar lesa upp kafia úr brjefi 

hins atnboðslega endurskoðuDarmanns til 

tnín, dags. 2 2 .  f. r a . :

«Upp í höfuðstólinn var ekkert greitt 

1879; jeg hef fyrst fundið það við nánari 

rannsókn á reikningi jarðabókarsjóðsins 1879

og styrktarsjóðsins s. á. Höfuðstóllinn var 

því 31. desember 1879 hinn sami og 1. 

janúar 1874; vextirnir frá 1. janúar 1874 

til 31. desember 1877 höfðu lagzt á, en 

upp i þá var greitt 1879 og 1880, eins og 

hjer er sýnt:

Eins árs Vextir frá Vextirnir frá 1874—
vextir að */t 74-31//lí 1877 goldnir
uppbæð. 1877 1879 1880
Kr. aur. Kr. aur. Kr. aur. Kr. aur.

1. Staðarsveit...................................... 21 60 86 40 86 40 » »

2 Eyrarsveit . ............................. .... 35 24 140 96 100 68 40 28

3. B re iðuv ík ....................................... 15 39 61 56 61 56 » »

4. Neshreppur i n n r i ........................ 33 84 135 36 135 36 » »

5. Neshreppur y t r i ............................. 36 » 144 » 100 » 44

Samtals 142 07 568 28 484 fl 84 28

Ef nú hinum báttvirta þingmanni Borg- 

firðinga þykir þetta eigi nægileg skýrsla, og 

vilji þess vegna enn fresta að gjöra út um 

málið, sje jeg eigi neitt beinlínis á móti því, 

en þá vil jeg ráðleggja honnm, að áskilja 

sjer rjett til viðaukaatkvæðis í þá stefnu, er 

hann fór fram á.

H a l l d ó r  K r .  F r i ð r i h s s o n : Jeg hef reynd- 

ar ekkert á móti að fresta málinu, þótt það 

sje að líkindum sama sem að fleygja því frá 

sjer. Jeg skil ekki, að þingdeildin geti feng- 

ið skýrslur um, hvað rjett er eða ekki, úr því 

landshöfðingi getur ekki gefið þær núþegar; 

því að ef hann hefur ekki getað útvegað þær 

á tveim árum, þá mun honum það varla auðið 

nú á fám dögum. Jeg get með engu móti 

efazt um, að skuldarupphæðin sje rjett, þvi 

það er Hklegt, að sýslumaðurinn í Snæfells- 

nessýslu hefði látið það í ljósi, ef hann fyndi, 

að meira hefði verið borgað. Á bls. 231 í 

endurskoðun landsreikninganna 1878ogl879 

stendur, að 4 ára rentur fyrir 1874—77 hafi 

verið innborgaðar, og geng jeg að því sem 

gefnu og sjálfsögðu, að það sje rjett, því það er 

ekki líklegt, að landfógetinn tæki upp á sig 

slíka ábyrgð og segði þetta borgað, ef það 

væri ekki borgað í raun og veru. Mjer dett- 

ur ekki í hug að gefa upp vexti af skuldum ! 

eptir 1874; það getur verið umtalsmál um

binar eldri eptirstöðvar af leigfinum, og því 

síður dettur mjer það í hug, að gefa upp 

leigurnar fyrir 1878 og 1879, heldur að þeir 

fái að borga það aptur með vægum kjörum 

eða 6u/o á 28 árum. Ef frumvarpið gengur 

til 3. umræðu, þá áskil jeg mjer breytingar- 

atkvæði við það.

f>ví næst var gengið til atkvæða, og var 

frumvarpi nefndarinnar vísað til 3. umræðu 

með 20 atkvæðum.

^liIÐ JA  UMRÆÐA 1 NEÐRI DEILD, 

á 56. fundi, 19. d. ágústm. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 327.

B r e y t i n g a r t i l l ö g u r  

við frumvarp til laga um eptirgjöf á skulda- 

kröfum landssjóðs o. s. frv.

1. gr. Kornlánsskuld Snæfeliinga til lands-

sjóðs skal, þá er þar að lútandi reikn- 

ingar eru yfirskoðaðir og, samkvæmt

26. gr. stjórnarskrárinnar, samþykktir 

af löggjafarvaldinu, endurgoldin lands- 

sjóði af hlutaðeigandi sýslunefnd með 

6°/o í 28.

2. gr. Sömuleiðis skal sýslunefnd Borgar-

47
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fjarðarsýslu endurgjalda eptirstöðvar 

af kostnaði þeim, er sýslan átti að 

greiða til útrýmingar íjárkláðanum, 

955 kr. 19 a., með 6% á ári hverju 

í 28 ár, eða 57 kr. 31 e.

Fyrirsögnin orðist þannig: 

F r u m v a r p  

til laga um endurborgun á skuldakröfum 

landssjóðs.

Lárus Blöndal. Magnús Andrjesson. 

Arnljótur Ólafsson, með fyrirvara við 1. gr.

Tryggvi Gunnarsson, með fyrirvara.

Grímur Thomsen. Eiríkur Briem.

F r a m s ö g u m ' t ð u r  [ E i r í l c u r  K ú l d j : Jeg

skal ekki halda langa vörn uppi fyrir tillög- 

um nefndarinnar, sem fram hafa komið, 

eptir að hún hafði leitað álits fjárlaganefnd- 

arinnar, og fallið frá hinum fyrri tillögum 

sínum, en aðhyllzt þessar tillögur. pað er 

einungis örbyrgð þessara breppa, sem hefur 

valdið því, að stjórnin senði þetta frumvarp, 

og af sömu ástæðu er það, að nefndin álít- 

ur óumilýjanlegt, að sleppa verði nokkru af 

rentunum og gefa þeim kost á að borga 

höfuðstólinn í 28 ár með 6%. Hjer er nú 

komið breytingaratkvæði, og hafa 2 heiðrað- 

ir þingmenn. sem voru í fjárlaganefndinni, 

skrifað undir það með fyrirvara, en mjer er 

ekki ljóst, með hvaða fyrirvara, en jeg vona, 

að fyrirvarinn sje ekki þess eðlis, að þeir 

ætli ekki að styðja tillögur nefndarinnar. 

Jeg skal viðurkenna nákvæmni hins bátt- 

virta þingmanns Borgfirðinga, sem þessi til- 

laga er sprottin frá í fyrstunni, en hann 

hlýtur að vera orðinn sannfærður um, að 

reikningurinn sje alveg rjettur. Uppástungu 

hins háttvirta þingmanns Borgfirðinga get 

jeg ekki verið samþykkur; hún kemur eins og 

út úr sauðarleggnum. |>að, sem hann mest 

hefur fundið að, er það, að reikningarnir 

væru ekki yfirskoðaðir og samþykktir af lög- 

gjafarvaldinu. Á henni er sami gallinn og 

hann lagði svo naikla áherzlu á við uppá-

stungu frumvarpsins og nefndariunar, setn 

sje, að reikningar þeir væru eigi samþykkt- 

ir af ylirskoðunarmönnum og löggjafarvald- 

inu. Úr þessu gjöri jeg að vísu minna, þó 

jeg að öðru leyti sje eigi eins viss um, að 

þeir sjeu eins rjettir sem hinir, er frum- 

varpið ræðir um, en jeg legg meiri þýðingu 

í það, að þeir eru allt annars eðlis, og að 

uppástungan kemur fyrst sem breytingar- 

tillaga við 3. umræðu í allt öðru máli. fótt 

jeg feginn vildi, að Borgfirðingar gætu feng- 

ið ívilnun á þessari skuld, get jeg ekki að- 

hyllzt uppástunguna. (Jm hana skal jeg 

ekki fara fleirum orðum, fyr en jeg heyri, 

hvað henni er talið til gildis.

G r i m u r  T h o m s e n  : Jeg skal geta þess,

hvernig stendur á 2. gr. breytingaratkvæðis 

míns. Allir vita, að Borgfirðingar urðu að 

skera niður hjá sjer sökum kláðans, og 

varð sá kostuaður ærinn. Yæntu þeir að 

fá skaðabætur úr öðrum sýslum, og var 

vissri uppbæð jafnað niður á sýslurnar, en 

úr fæstum af þeim hafa þær komið eun. 

Borgfirðingar hafa því orðið mjög hart úti, 

en af því að jeg álít það móti öllum fjár- 

hagsreglum, að gefa upp skuldir — því svo 

mætti gjöra með hverja skuld, að láta hana 

hverfa, þegar bún er orðin nægilega gömul

— þá bef jeg lagt það til, að skuldin yrði 

borguð með 6B/„ í 28 ár. Viðvíkjandi fyrri 

parti broytingaratkvæðisins, þá er þetta sá 

eini formlegi máti, að greiða atkvæði með, 

að sú upphæð, sem síðar sannast að skuld- 

in sje, skuli greiðast með 6°/o í 28 ár, því 

reikningarnir eru enn ekki samkvæmt 

stjórnarskránni yfirskoðaðir og samþykktir 

af löggjafarvaldinu.

F r a m s ö g u m u ð u r : f>að er eptirtekta-

vert, hve hinn háttvirti þingmaður Borg- 

firðinga er fastur í forminu, og það getur 

vel verið, að hann hafi rjett að mæla. En 

bve nær hverfur efinn hjá honum um, að 

upphæðin sje rjett, þar sem þó bæði hinn 

báttvirti landsböfðingi og hin umboðslega
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endurskoðnn hafa sýnt og sannað, að hún 

væri rjett? Mjer finnst því ekki geta verið 

minnsti vafi á þvi, að þelta sje rjett. f>að 

hryggir mig, að jeg get ekki annað en 

sterklega mælt á móti 2. gr., því hún 

mundi verða því til fyrirstöðu, að málið 

fengi framgang á þinginu.

A r n l j o t u r  Ó l a f x s o n : Jeg hef skrifað

undir 1. gr. með fyrirvara, því jeg get ekki 

fallizt á að tit taka enga upphæð, þvi þegar 

ekkert er ákveðið, hvað borga skuli, þá borga 

þeir ekkert, hvorki vexti nje höfuðstól, fyr 

en búið er að úrskurða, hver upphæðin 

sknli vera. Jeg vil styðja 2. gr., því Borg- 

flrftingar urðu mjög hart úti i ktáðamálinu, 

og þó jeg reyndar álíli rjettast, að upp 

skyldi gefa þessa upphæð alveg, þá vildi 

jeg þó ekki fara fram á moira í þetta sinn, 

og var jeg í því samtaka hinura háttvirta 

þingmanni Borgfirðinga, að koma með 

breytingaruppástungu, til þess að það skyldi 

endurgreiðast með 6% á 28 árum. Vona 

jeg, að einbver sýsla verði til þess, að 

rjelta þcim hjálparhönd, til þess að lúka 

þetta.

Var þá gengið til atkvæða, og fjell 

kvæðagreiðslan þannig:

Breytingai tillaga 6 þingmanna, 1. 

felld með 12 atkvæðum gegn 8, og var 

haft nafnakall og sögðu 

Já:

A.rnljótur Ólafsson,

Benidikt Sveinsson,

Friðrik Stefánsson,

Grímur Thomsen,

Lárus Blöndal,

Ólafur Pálsson, 

t>órður Magnússon,

|>orsteinn Jónsson.

Nei:

Egill Egilsson,

Eiríkur Kúld,

Guðmundur Einarsson,

at-

gr-
við

Halldór Friðriksson,

Holgeir Clausen,

Jón Ólafsson,

Tryggvi Gunnarsson,

|>órarinn Böðvarsson, 

þorkell Bjarnason,

Þorlákur Guðmundsson, 

þorsteinn Thorsteinson, 

forvarður Kjerulf.

Breytingartillaga sömu þingmanna, 2. 

gr., ný grein, samþykkt með 13 atkvæðum 

gegn 2.

Frumvarpið í heild sinni með áorðnum 

breytingum samþykkt tneð 18 alkvæðum, 

og kvaðst forseti mundu senda það til for- 

seta efri deildarinnar með tilmælum um, 

að hann legði það fyrir efri deildina.

FYRSTA UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 44. fundi, 23. ágústmán. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í neðri deildinni, sjá I, 496.

Frumvarpinu var umræðulaust vísað til

2. umræðu í einn hljóði.

ÖNNUR UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 47. fundi, 25. dag ágústmán.

Enginn tók til máls; sagði forseti því 

umræðunni lokið og bar upp til atkvæða 

hinar einstöku greinir frumvarpsins. Var þá

1. gr. frumvarpsins samþykkt í einu hljóði.

Fyrirsögn frumvarpsins áleizt samþykkt 

án atkvæða.

| Var málinu síðan vísað til 3. umræðu í 

| einu hljóði.

f>RIÐJA UMRÆDA í EFRI DEILD, 

á 49. fundi, 26. dag ágústmán.

Forseti leitaði samþykkis deildarinnar 

ura, að frumvarpið mætti koma til umræðu, 

þó ekki væri liðinn hinn lögboðni frestur 

eptir 2. umræðu, og var það samþykkt.

47*
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Á n g e i r  E i n n r s s n n :  Jeg get getið því

nærri, að þessir menn eru fátækir, sem 

hafa beðið um uppgjöf á skuld þeirri, sem 

þeir yoru í við landssjóðinn, svo jeg skal 

ekki mótmæla því, að þeim sje veitt þessi 

uppgjöf. En það er aðgætandi, hvort ekki 

fleiri kynnu að vilja nota sjer þess háttar, ef 

þe}r þyrftu í$ fá mikið til láns, að biðja svo 

um uppgjöf á eptir. Jeg sje það á skýrslun- 

um frá þessari sýslu (o: Gullbringusýslu), 

sem var verið að eiga við áðan, að hún á ó- 

goldin kornlán fyrir 2288 kr. 96 a., og jeg get 

ímyndað mjer, að svo sje ástatt víðar á 

landinu. Ef því þessum mönnum, sem hjei 

er um að ræða, er gefin skuldin upp, þá 

kynnu fleiri að koma, sem eins stæði á 

fyrir, því að ef þeir eru fátækir, þá er ekk- 

ert ónáttúrlegt, að þeir biðja um uppgjöf. 

En það er líka annað athugavert, sem þarf 

að hugsa um. J>að lítur út fyrir, að harð-

indi komi þá og þegar f landið, og hreppa- 

fjelögin þyrftu að taka lán til bráðabyrgða, 

þá vildi jeg vita, hvort fjárveitingarvaldinu 

væri ekki með þessu gefið tilefni til að hafa 

ótta fyrir að lána, þegar svona lengi stend- 

ur á að borga, og ekki einu sinni leigur eru 

greiddar. Jeg hef ekki á móti því, að gefa 

skuldina upp, en jeg vildi að eins vekja at- 

hygli á þessu atriði, því að mjer þykir það 

hart, ef harðindi koma, að fetta skuli spilla 

fyrir öðrum, sem láns þurfa, með því að 

það vekti ótta hjá Ijárveitingarvaldinn, sem 

ætti að veita fjeð.

|>ar eð ekki fleiri tókn til máls, var 

gengið til atkvæða, og frumvarpið samþykkt 

með 10 atkvæðum Kvað forseti það nú 

mundu verða afgreitt til landshöfðingja sem 

lög  frá a lþ i ng i .

X.

Breytingar á lögnm nm skipnn prestakalla.

A. 'að eins skírskota til athugasemdanna við

Frumvarp t-il laga um breyting á lögum 

21. febrúar 1880, um skipun prestakalla. 

Stjórnarfrumvarp. Frumvarpið er prcntað í 

fyrri parti alþingistíðindanna bls. 606- 607.

FYKSTA DMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 4. fundi, 7. dag júlímán. - 

L a n d s h ö f ð i n g i : Jafnvel þótt jeg játi,

að það sje í sjálfu sjer miður heppiiegt, að 

breyta lögum, sem nýlega eru orðin gildandi, 

þá virðist mjer þó brýn nauðsyn vera til, 

að breyta lögum þeim, sem hjer ræðir um, 

að þvi er snertir þau 2 prestaköll, sem frum- 

varpið hljóðar um. Að svo stöddu skal jeg i

frumvarpið, þar sem Ijóslega eru leidd rök 

að nauðsyn þessara breytinga.

S i e f á n  E i r i k f s n n  lagði það til, að frum- 

varpi þessu væri vísað til nefndar þeirrar, 

er sett var til að íhuga frumvarpið um 

breyting á tilsk. 15. desbr. 1865, 1. og 2.

gr-
J n n  P i e t u r s s o n  áleit málið svo einfalt, 

að það mætti ræða án nefndar.

Forseti bar því næst undir atkvæði, hvort 

rnálinu skyldi vísað til 2. umræðu, og var 

það samþykkt í einu hljóði. Sömuleiðis var 

með atkvæðafjölda samþykkt, að vísa því til 

nefndar þeirrar, sem þegar var kosin til að
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íhuga frnmvarp til laga nm breyting á tilsk. 

15. desbr. 1865, 1. og 2. gr.; í þá nefnd 

höfðu verið kosnir:

Jón Pjetursson með 8 atkv. 

Benidikt Kristjánsson — 8 — 

Einar Ásmundsson — 5 — 

í nefndinni rar Jón Pjetursson kosinn 

formaður og Benidikt Kristjánsson skrifari 

og framsögumaður.

ÖNNUR UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 7. fundi, 13. dag júlímán.

Nefndarálit, sjá I, 62.

F r a m s ö g u m a d u r  (R e n i d i k /  K r i s t j á n s s o n ) : 

það sannast ekki á nefndaráliti þessu, að 

sniðinn hafi verið langur skór á Iítinn fót; 

en af því að nefndin fjellst algjörlega á 

ástæður þær, sem teknar voru fram í stjórn- 

arfrumvarpinu, þá þótti henni óþarfi að taka 

þær upp aptur. t frumvarpi stjórnarinnar 

um skipun prestakalla og kirkna, sem lagt 

var fyrir alþingi 1879, var gjört ráð fyrir, 

að Garpsdalssókn yrði sameinuð við Stað 

á Reykjanesi, en þá kom og til þingsins 

bæn frá sóknarmönnunum um, að þessi sókn 

væri látin haldast sem prestakall fyrir sig, 

og jafnframt því bæn um, að brauðinu veitt- 

ist 400 kr. uppbót. Alþingi fjellst á, að 

Garpsdalssókn hjeldist sem brauð fyrir sig, 

en ákvað brauðinu enga uppbót. pað ligg- 

ur í augum uppi, að brauð þetta er svo tekju- 

lítið, að það er óhæfa að láta nokkurt brauð 

vera svo rýrt; reynslan hefur þó sýnt, að 

í brauðið hefur fengizt prestur með 200 kr. 

uppbót, og það má fallyrða, að ef uppbót 

þessi væri með lögum gjörð stöðog, þá 

verða ekki svo fá brauð á landinu, sem hafa 

eins litlar tekjur; nefndin hefur þvi ekki 

viljað ákveða hærri styrk, en til er tekið í 

stjórnarfrumvarpinu. Jeg efast ekki um, að 

það sje heppilegra fyrir prestinn, að launin 

sjeu föst, ákveðin með sjerstökum lögum, 

og jeg ætla, að umboðsstjórninni þyki geð- 

felldara að veita eptir ákveðnum lögum, 

heldur en sjálf að bera ábyrgð fyrir veit-

ingunni. Ef gjaldið er laust, þá er hættara 

við, að það verði af numið, og er það því 

miklu betra fyrir prestinn og sóknarmenn 

sjálfa, að það sje fast ákveðið. Jeg skal 

geta þess, að í skýrslu, sem komið hefur 

frá sóknarmönnunum, er það tekið fram, að 

jörðin Garpsdalur hafi á síðast liðnum 

vetri orðið fyrir töluverðum skemmdum af 

sandfoki, en nefndinni fannst ekki gild á- 

stæða til að taka það til greina; að jarðir 

skemmast af sandfoki eða því líku, er ekki 

sjaldgæft hjer á landi; það er ekki víst, ftð 

skemmdirnar verði til langframa; þær geta 

batnað, og jarðirnar síðan orðið alveg laus- 

ar við slíkar skemmdir um langan tíma. 

Jeg ímynda mjer, að þingið sje ekki fremur 

nú en endranær upplagt til að leggja meir 

til prestakalla, en þörf er á; þess vegna 

vildi nefndin ekki fara lengra í uppbótinni, 

en að fara meðalveginn milli þess, sem 

þingið vildi í hitt eð fyrra, og þess, sero 

sóknarmenn beiðast n ú ; sóknarmenn beidd- 

ust 400 kr. uppbótar, en þingið 1879 lagði 

prestakallinu ekkert; finnst nefndinni því 

nærri sanni, að fara meðalveg og láta upp- 

bótina vera 200 kr. á ári hverju. pað er 

snertir 2. gr. stjórnarfrumvarpsins, þá er 

þar ekki að ræða um neina verulega nýja 

breyting frá því, sem til er tekið í lögunum 

27. febr. 1880, þvi að lögin gjöra ráð fyrir, 

að jörðin Hvítanes skuli keypt, ef þess er 

kostur; en það hefur komið fram, að þess 

er ekki kostur, nema fyrir afarverð; ef mig 

minnir rjett, þá er jörðin eptir hinni nýju 

jarðabók metin 25,3 hndr., en á að kosta 

10,000 kr., og sjá þá allir, að hjer er farið 

fram úr almennu verði, jafnvel fram úr 

helmingi meira verði; það væri sanngjarnt, 

að selja jörðina 3000 kr. eptir almennu 

verðlagi jarða, en samt mætli ef til vill 

gjöra ráð fyrir, að hún væri kaupandi fyrir 

5000 kr. pað hefði reyndar verið nær á- 

kvæðum laga 27. febr. 1880, að fá nýja 

jörð keypta handa prestinum, heldur en að 

leggja brauðinu þessar 200 kr. sem árs- 

gjald, en þá ætti það mál að bafa verið 

þegar undirbúið, en það er ekki; nefndin
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gat því ekki tekið annað ráð, en að ráða 

þinginn til að samþykkja 200 kr. tillag 

til brauðsins árlega.

Var þá gengið til atkvæða um hinar 

einstöku greinir frumvarpsins, og var

1. grein samþykkt með 9 atkvæðum.

2. —  — —  8
Fyrirsögn frumvarpsins samþykkt í

einu liljóöi, og því vísað til 3. umræðu í 

einu hljóði.

Í>RIÐJA UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 9. fundi, 15. dag júlimán.

Með því að engar umræður urðu um 

málið, var gengið til atkvæða, og var frum- 

varpið samþykkt með 8 atkvæðum.

Forseti gat þess, að frumvarpið yrði 

sent forseta neðri deildar með tilmælum 

um að leggja það fyrir deildina.

FYRSTA UMRÆÐA í NEDRI DEILD, 

á 16. fundi, 20. dag júlímán.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í efri deild, sjá I, 124.

1‘órður Magnússon: Jeg sje, að efri

deildin hefur haldið fast við frumvarp stjórn- 

arinnar í þessu máli, og þykir mjer hún 

hafa stigið feti of skammt, þar sem um fjár- 

veitinguna er að ræta, úr því ekki gat orðið 

af Hvítaneskaupunum. f>etta brauð hefur 

staðið prestlaust afarlangan tfma, og mun 

helzta orsök þess veia sú, að brauðið er 

(>itt liið allra erfiðasta á öllu landinu, þar 

sem 4 firðir skerast inn í land, hálf þing- 

mannaleið hvor, og tvær víkur; getur prest- 

ur því ekki á þessu ferðalagi brúkað sina 

eigin hesta, og gjörir það honum mikinn 

kostnaðarauka, og ekki heldur brúkað sín 

uigin skip, nema minnst af leiðinni. Kirkja- 

slaðirnir eru nú setnir af efnilegum sjálfs- 

eignaibændum, svo þar getur presturinn 

ekki búið; um kaupin á Hvítanesi er nú 

útsjeð, en þar á móti er þar kot tílbcyrandi

Vatnsfjarðarkirkju, 8 hundruð að dýrleika, 

og gæli presturinn búið þar. Brauðið þarf 

nauðsynlega prests við, því sú prestsþjónusta, 

sem hefur verið þar um langan tíma, er í 

alla staði ónóg. Jeg get sagt sem dæmi 

upp á það, að merkisbóndi fiutti þar barn 

til jörðunar í nóvembermánuði, og varð það 

fyrst grafið í aprilmánuði. pað væri saníi- 

arlega óskandi, að þingið bætti brauði þetta 

svo, að það yrði viðunanlegt, og sjálfsagt er 

nokkur bót f máli, að fá þar fast aðsetur 

handa prestinum, en meira þyrfti þó með; 

reyndar þykist jeg vita, að þinginu ægi við 

að borga til þess úr landssjóði svo til muna 

sje, en jeg vona, að hin háttvirta deild fall- 

ist á viðaukauppástungu, sem jeg hugsa að 

koma með við 2. umræðu þessa máls.

Eirikur Kúld: £>að stendur nokkuð

líkt á fyrir mjer og hinum háttvirta 2. þing- 

manni ísfirðinga, að jeg get eigi verið alls 

kostar þakklátur hinni heiðruðu efrí deild 

fyrir að samþykkja á þennan hátt frumvarp 

þetta. Jeg hafði með mjer hjer til þings 

bænarskrá frá kjósendum mínum, og sömu- 

leiðis vottorð frá tveimur mönnum, sem 

sýslmaðurinn hafði til kvatt að skoða og meta 

tjón það, sem prestssetrið Garpsdalur hefur 

orðið fyrir á næstliðnum vetri. Bújörðin 

var góðr en hefur á næstliðnum vetri fengið 

svo slæmt áfall, að hún er vart byggilðg 

síðan. í vottorði þessu er skemmdunum lýst. 

Jeg ætla, að þær hafi framfarið 29. janúar eða 

þegar póstskipið fórst. Jeg ætla að leyfa 

mjer að lesa kafia upp úr vottorðsskjali 

þessu: >Túnið er stórkostlega skemmt; á

það hefur viðast hvar fokið meir og minna af 

sandi og grjóti, og það svo, að sumstaðar 

má heita þúfnafýllir. Túnið er mestmegnis 

þýft og ailur grassvörður er horfinn þeim 

megin af þúfunum, sem að veðrinu vissi, og 

sumstaðar eru þúfurnar orðnar að flagi. 

Varla erhugsandi, aðgrasfall af túninusvari 

helmingi við það, sem áður var. Engjar eru 

með stykkjum talsvert skemmdar af sandi 

og möl, og blettir alveg eyddir, og verða að 

okkar áliti lítt vinnandi*.

fegar nú er á þetta litið og lika það,
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að brauðið er tekjulitið og örðugt, og að 

biskup varð að fá 200 kr. styrk i viðbót við 

tekjurnar, til þess að prestur feugist til að 

þjóna því næstliðið ár, þá virðist full nauð- 

syn á að hækka up^öóíina. Reyndar er nú 

ungur prestur í brauðinu, en þess ber að 

gæta, að bændur keyptu hann til að koma 

til sín, og hins, að brauðið eða prestsetrið 

befur beðið þetta mikla tjón eptir að hann 

sótti um brauðið. Jeg skal taka eitt dæmi 

til að sýna hinni heiðruðu deild, hvernig 

gekk til með skemmdir þessar í vetur. 

Kirkjan er úr timbri, og því hætt við foki, 

en í veðrinu mölvaði grjótkastið úr fjallinu 

fyrir ofan alla gluggana á norðurhliðinnni 

og hálffylltist húsið svo af sandi og grjóti, 

og þess vegna gat hún ekki fokið um. f»eg- 

ar nú þessi litli blettur, sem kirkjan er á, 

varð fyrir þessu, má nærri geta um tún og 

engjar. Jeg veit ekki, hvort mjer tekst að 

sannfæra hina 'heiðruðu deild um, að nauð- 

syn beri til að bæta við fíat psdal 200 kr. á 

ný, en öll sanngirni mælir með því, og 

svona er ástandið þar, eins og jeg hef 

sagt.

H o l g e i r  C l a u s e n : Jeg ætla að Ieyfa

mjer að láta þá skoðun mína í Ijósi, að jeg 

er á sömu meining og hinn háttvirti þing- 

maður Barðstrendinga, og að hjer er ástæða 

til að hjálpa. Fólk má ekki tapa tilfinn- 

ingu fyrir lifandi og dauðum. Barn dó 

þar f haust og var ekki jarðað fyr en í

apríl ( E i r í k u r  K ú l d :  Ekki þar). {>að má 

til með að laga þennan skandale, sem þar 

á sjer stað. Jeg vil biðja hiua heiðruðu

deild, að leggja þessu piestakalli þessar um- 

beðnu 400 kr.
Jón Ólafsson: Hinir* háttvirtu þing-

menn, sem talað hafa, iiafa kunnað hinni 

heiðruðu efri deild mikla óþökk fyrir frum- 

varp þetta; jeg get heldur eigi þakkað henni 

fyrir frágang þess. En er eigi hægt að

taka þessa tillagsupphæð frá einhverju öðru 

brauði þar vestra, svo að eigi þurfi að 

knýja á landssjóðinn ? Má ekki sameina

Staðarprestakall og Garpsdal? (Eiríkur Kúld: 

Nei). Jú. Ekki alls fyiir löngu sat Garps-

dalsprestur á stað. (Eirikur Kúld: pað er 

satt). það er þó liklega sönnun fyiir, að 

sameiningin sje ekki ógjörleg, Yrði nú 

þessi köll sameinuð, niætti frá þcim leggja 

til Ögurþinga það, sem með þarf. |>angað 

þarf nú að svara uppbót úr landssjóði, sem 

gæti þannig sparazt. Jeg vil stinga upp á 

því, að einhver kunnugur vilji áskilja sjer 

breytingaratkvæði í þessa stefnu. Jeg rona, 

að hin háttvirta deild muni varla fús að 

bæta prestaköllin meira úr landssjóði en 

komið er.

E i r í k u r  K ú l d : Jeg skal ekki nú tala

neitt á móti breytingaratkvæði þessu, fyr 

en það kémur, og þeir mega þá reyna að 

hjúkra þvi, sem vilja. En hitt skal jeg 

segja binum háttvirta 2. þingmanni Suður- 

Múiasýslu, að Garpsdalsprestur sá, er bann 

viinar í að sat á stað, hann þjónaði ekki 

Staðarprestakaili að ueinu, heldur Garpsdal 

einungis. Hitt hefði orðið honum allt of 

örðugt og ókleyft með öllu. J»að er hjer 

undir komið, hvort hin háttvirta deild trúir 

betur hinum háttvirta þingmanni, er síðast 

talaði, og lítið sem ekkert þekkir til, eða 

mjer, sem er kunnugri en hann.

Með því að eigi tóku fleiri til máls, 

skaut forseti þvi undir atkvæði, hvort mál- 

ið skyldi ganga til 2. umræðu, og var það 

samþykkt með 17 atkvæðum móti 2.

ÖNNUR UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 18. fundi, 22. dag júnímán.

B rey tingar-  og v ið a u k a t i lfö g u r  

við frumvarp til laga um breyting á lögum 

27. febrúar 1880 um aðra skipun presta- 

kalla, eins og það var samþykkt við 3. um- 

ræðu í neðri deildinni.

1. Við 1. grein :

a. Jón Jónsson, Jón Ólafsson, J>or- 

varður Kjerulf:

1. grein faili niður.

b. Eiríkur Kúld:

í  stað: >200> komi: «400».
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g . Guðmundur Einarsson: 

í stað: «200» komi: •300''.

d. þorsteinn Thorsteinsou:

Við 1. gr. frumvarpsins bætist:

• Dýraljarðarþingum i Vestur-ísa- 

fjarðarprófastsdæmi, setn talin etu í 

84. tölulið greindra laga, skulu 

lagðar 300 kr. árlega úr landssjóði, 

ef presturinn eigi nýtur tekjanna 

af Sandaprestakalli.

2. Við 2. grein :

a. Jón Jónsson, Jón Olafsson, J»orvarð- 

ur Kjerulf:

Niðurlag greinarinnar: *og skal í

þess stað» o. s. frv. falli burt.

b. pórður Magnússon:

Við 2. gr. bætist:

«og jörðin Hestur til leigulausta 

afuota, þegar næstu prestaskipti 

verða í Vatnsfjarðar-prestakalli, og 

dragist jafnmikið og nemur afgjald- 

inu frá því, sem greiðast á frá 

Vatnsfjarðar prestakalli •.

3. Við fyrirsögnina :

Jón Jónsson, Jón Ólafsson, por- 

varður Kjerulf:

Fyrirsögnin orðist þannig: 

Frumvarp 

til laga um Ögursþingaprestakall.

Þórður Magnússon: J>að, sem jeg vildi

segja, var, að gefa upplýsingu um viðauka- 

atkvæði mitt við 2. gr., því hinu ætla jeg 

ekki að svara, sem sumir þingmenn fara

fram á, að kippa þeim tekjum af presta-

kallinu, sem því áður eru ákvarðaðar, og sem 

bæði þingið 1879 var búið að samþykkja 

og konungur að staðfesta; það fínnst mjer 

svo smásmugulegt og ósamboðið virðingu 

þingsins fyrir sjálfu sjer, að það getur ekki 

komið til nokkurra mála. J>að má sjá af 

ástæðunum fyrir stjórnarfrumvarpinu, að það 

þótti ekki gjörlegt að ganga að neinum 

afarkostum með að kaupa Hvftanes, og því 

hefur stjórnin stungið upp á, að brauðinu 

skyldi leggja 200 kr., sem er mjög sann- 

gjarnt og mun samsvara leigunni af jörð-

inni Hvítauesi, eins og nú er. Með því 

mjer þótti þetta of lágt, þá kom jeg með 

þetta viðaukaalkvæði, og stakk upp á, að 

prestuiinn gæti fengið þetta litla kot, Hest, 

til leigulausra afnota, sem viðbót við þessar 

200 kr. J>egai það var ákveðið í lögunum, 

að kaupa skyldi Hvítanes sem bújörð handa 

prestinum, þótti eigendum jarðarinnar 

rjettur sinn nokkuð skertur með þessu orði: 

« $ k n l  k a u p u s t * ,  og settu því jörðina helm- 

ingi dýrari, en hún vaf verð; nú vildi 

landsstjórnin ekki, eins og rjett var, kaupa 

jörðina of dýrt, og þá var presturinn jarð- 

næðislaus; en það er leiðinlegt fyrir prest 

að þurfa að láta ráðstafa sjer eins og hrepps- 

ómaga, og því finnst mjer það sanngjörn við- 

bót, að hann fái þetta kot til leigulausra 

afnota, þegar Vatnsfjarðarprestakall losnar, 

sem vonandi ekki verður langt að bíða, þar 

sem presturinn er bæði gamall og lasburða; 

eu aptur drægist sem leigu jarðarinnar svar- 

aði frá þeim 100 kr., sem Vatnsfjarðar- 

prestakall á að gjalda í landssjóð; það eru 

ekki stór útlát fyrir landssjóðinn. f>að er 

ekki sanngjarnt, að vilja taka allt af prest- 

um, eins og sumir vilja, sem virðast vilja 

hafa stjórnleysi ( N o k k r i r :  Heyr). Jeg er 

sannfærður um, að það er áríðandi fyrir 

okkur að hafa stjórn hjer á landi; ef prest- 

ar þjóna vel, vcrða þeir lika að hafa við- 

unandi laun.

G u ð m u n d u r  E i n a r s s o n :  Við frumvarp

þetta eru nú komoar fram 3 breytingartii- 

lögur. 1. fer fram á, að af Garpsdalspresta- 

kalli skuli taka þær 200 kr., sem frum- 

varpið stingur upp á; 2. að það fái 400 kr., 

og 3. að það fái 300 kr. Eptir því sem jeg 

þekki til, verð jeg að játa, að hin mesta 

nauðsyn sje á, að prestakallið fái 400 kr., 

ef prestakallið á að fá viðunanlega uppbót. 

Jeg hef farið meðalveginn og lagt til, að 

brauftið yrði þó ætíð bætt upp með 300 kr. 

Að svo komnu skal jeg ekki tala fleira um 

þessar 2 breytingai tillögur, en ininnast nokk- 

uð á hina 3. |>að er mjög óhcppilegt, að 

ef eitthvað á að fara að bæta bag presta- 

stjettarinnar, kemur eins og eitthvert and-



lcgt andviðri frá vissum fiokki í þessari dcild; 

menn mega þó vita, að prestar lifa ekki á 

eintómum vindi og vatni. Er það ekki 

mjög ísjárvert, að launa sálusorgurnm sín- 

um, prestum, eigi betur eti svo, að þeir hafa 

minni laun, en sá daglaunamaður, sem hefur 

stöðuga vinuu allt árið í kring? Bóndi, sem 

heldur vinnuhjú, verður að borga þeim kaup 

eptir tiðarandanum, og ef hann vill fá dug- 

leg og trygg hjú, verður hann að gjalda 

þeim vel, annars fær hann ekki nema eitt- 

hvert úrhtak, sem ekki á annars úrkosti. 

{>etta má hann heimfæra upp á þingið. Vilji 

það eindregið hafa nýtilega prestastjett, þá 

verður það að ætla prestum svo sæmileg 

laun, að þeir geti gegnt vel köllun sinni, 

enda getur það og haft skaðleg áhrif að 

skera alit við nögl sjer í þessu tilliti. Flestir 

efnilegir menn velja allt annan veg, en að 

ganga á prestaskólann, en aptur fara þangað 

margir, sem miður eru hæfir til prestskapar, 

af því þeir eiga ekki annars úrkosti, og með 

því móti geta menn fengið miður hæfa 

presta. Til þessa ætti ekki löggjafarvaldið 

að stuðla með naumleik sínum.

L n n d s h ö f ð i n g i : pað var tilgangur al-

þingis í hitt eð fyrra, með að samþykkja 

lög tim skipun prestakalla, sem staðfest eru 

með lögunum 27. febr. f. á , að koma jöfn- 

uði á tekjur biauðanna, svo að unnt væri 

að sjá þeim öllum fyrir nauðsynlegri prests- 

þjónustu, og þess vegna var öllum presta- 

köllum þeim, er lagðar voru minni tekjur 

en 700 kr. eptir matsgjörð þeirri, er þingið 

bvggði lagafrumvarp sitt á, veitt tillaga úr 

landssjóði, og skal jeg i því tillili vísa til 

yfirlits þess, sem hlutaðeigandi nefnd samdi 

milli 2. og 3. umræðu frumvarpsins í þessari 

deild, og sem prentað er í alþingistíðindunum

I, bls. 355—359, og má af þessu yfirliti sjá, 

að þingiðekki ætlaði neinu prestakalli niinni 

tekjur en rúmar 700 kr. Hinum háttvirtu 

þingmönnum er kunnugt, að Garpsdalssókn 

fyrst við 3. umræðu var ákveðin sem presta- 

kall sjer. En þá gleymdist, líklega eingöngu 

vegna naumleika tímans, að útvega þessu 

brauði tillag það, sem samsvaraði því, sem

8

þingíð hafði álitið uauðsynlegt að útvega öll- 

um öðrum prestaköllum landsins, og ákvörð- 

unin í lögnm 27. febr. 1880, 1. gr., tölulið 

75, er þannig bæði í ósamkvæmni við hinar 

aðrar ákvarðanir laganna, og að mínu áliti 

mjög ósanngjörn. fegar prestur fyrir bón 

sóknarmanna ljet tilleiðast að sækja um þetta 

brauð, setti hann það skilyrði, að brauðinu 

veittist uppbót fyrir þetta ár af upphæð þeirri, 

er veitt cr i fjárlögunum 12. gr. A. b. 1, til 

bráðabyrgðar- uppbótar fátækum brauðum, 

200 kr., og að stjórnin reyndi til að útvega 

brauðinu eptiileiðis þetta tillag. Áf þvi að 

jeg óskaði að verða við bciðni safnaðarins — 

því veitingarvaldið hefur ávallt þennan lil- 

gang, þegar tillögur safnaðarins virðast því 

á rökum byggðar,— veittijeg brauðinu þessa 

uppbót, að svo miklu leyti sem mjer var 

það heimilt, þ. e. að skilja fyrir yfirstand- 

andi fardagaár. |>að er snertir breytingar- 

tillögurnar við 2. gr. frumvarpsins, verð jeg 

að fallast á orð hins háttvirta 2. þingmanns 

Isfirðinga og að mæla með viðaukatillögum 

hans við þessa grein, en jeg leyfi mjer að vona 

að deildin ekki aðhyllist uppástungu hinna 

háttvirtu 3 þingmanna um að fella 1. gr. 

frumvarpsins.

B>ó að stjórninni virtist ef til vill þörf 

á fieiri breytingum á lögum 27. febr. f. á. 

um skipun prestakalla, hefur hún þó ekki 

gjöit aðrar breytingaruppástungur en þes9ar, 

sem henni virðast alveg nauðsynlegar.

E i r í k u r  K ú l d : Eins og hinn hæst-

virti landshöfðingi skýrði frá, varð Garps- 

dalsprestakall nokkurs konar alnbogabarn 

hjá þinginu 1879. Sú ástæða, sem jeg 

hafði til, ekki einungis að mæla með þessu 

frumvarpi, heldur og gjöra við það breyt- 

ingartillögu, sem fer fram á meira tillag en 

þar er gjört ráð fyrir til prestakallsins, er 

einkum sprotlin af bón sóknarmanna þar í 

þá stefnu, sem og af því, að mjer er kunn- 

ugt um, að prestakallið þarf þess fullkom- 

Iega með, og er það sannfæring min, að það 

sje ekki of mikið. Brauðið er metið á 581 

kr. 21 e.; en, eins og landshöfðingi gat um, 

var það tilgangur iaganna 27. febr. 1880

77
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um skipuu pressakalla, að ekkert brauð yrði 

uudir 700 kr. pegar nú við þessar 581 kr. 

21 e. bættust 200 kr., þá yrði brauðið 

reyndar 781 kr. 21 e., en þegar tekið er til- 

lit til skemmda þeirra, sem bújörð prests- 

ins hefur orðið fyrir, sem áður hefur verið 

talin aðalkosturinn við brauðið, þá fellur 

nokkur rýrnun á þessa upphæð, og brauðið 

verður ekki eins mikils virði. Jeg vona, að 

hin heiðraða deild taki orð mín trúauleg, 

sem og skýrslu hinna eiðsvörnu manna um, 

hve miklar skemmdir þessar eru, og mun 

brauðið um næstu 10 ár þriðjungi minna 

vert fyrir þær. Brauðið verður þá 420 kr. 

-|- 200 kr. eða um 600 kr., og er ekki 

hugsanlegt, að embættismenn geti lifað af 

því. Menn geta svarað því, að presturinn 

þurfi ekki að gipta sig, hann geti verið eiu- 

hleypur; en slíkt takmark yrði of kaþólskt 

að setja mönnum hjer og óliugsandi. Sá, 

sem sótti um brauðið, gjörði það fyrir 

beiðni sóknarmanna, og skutu þeir saman 

fje handa honum, því þeim hefur verið 

annt um að fá mann, sem gæti sýnt þeim 

sanna guðs götu, en sögðu sig ekki burt úr 

þjóðkirkjunni til þess að komast hjá gjöld- 

um, eins og sumir, sem ekki kæra sig um 

að heyra guðs-orð. Jeg treysti því, að 

deildin gefi bieytingartillögunni um að fella

1. gr. engan gaum, heldur hafi meðaumkun 

og kristilega tilfinuingu fyrir þessu frum- 

varpi, og taki til greiua uauðsyuina, sem á 

því er, að prestur fáist til að þjóna því 

brauði, eins og öðrum.

P o r s t e i n n  T h o r s l e i n s o n :  Viðaukaupp-

ástuugan er byggð á og fram komiu sam- 

kvæmt bænarskrá úr Dýrafjarðarþingum. 

Jeg bið menn að gæta þess, að það eru 

hjer sóknarmenn sjálfir, það eru bændur, 

sem biðja um slyrkinn. Ástæðurnar fyrir 

beiðoi þessari eru sumum af þingaeildar- 

mönnum kunnar, og er það ekki ofsögum 

sagt, að brauð þetta sje nú svo óaðgengilegt, 

að þangað fáist enginn duglegur og góður 

prestur. Prestakallið hefur í vetur misst 

talsvert af tekjum sínum, þar sem það 

missti prestsmötuua frá Núpi; en það kom

til af því, að jörðin eyðilagðist svo, að eptir 

framfarna skoðunargjörð var jörðio álitin 

svo stórskemmd, að gjaldið yrði að falla 

niður, hvort sem það verður nú um skemmri 

eða lengri tíma. Beiðnin fór fram á, að 

veittar yrðu 500 krónur; þessari upphæð 

þorði jeg ekki að halda, og vona jeg, að jeg 

hafi farið milliveg, þar sem jeg hef haldið 

mjer til upphæðarinnar 300 kr. f»egar haft 

er tillit til örðugleika þessa brauðs, og einn- 

ig til þess, að það eru bændur, sem biðja 

um styrkinn, er sjálfir ekki geta borgað það 

fje, sem við þarf að bæta, vona jeg, að hin 

heiðraða deild gefi gauui að þessari beiðni.

V a r a f o r s e t i :  Jeg þykist vita, að deild-

inni sje fullkomlega ljóst, hvað það er, sem 

bjer ræðir um, nefnilega að bæta upptekjur 

3 prestakalla. Við tvö þeirra er það ekki 

annað en bót á misfellum, sem urðu 1879 

á brauðaskipuninni. |>á var svo tilætlað í 

fyrstu, að Garpsdalur yrði sameinaður 

Staðarprestakalli, og var því brauði fyrir þá 

sök engin uppbót ætluð, sem annars hefði 

verið álitið sjálfsagt. En við atkvæðagreiðsl- 

uua fór svo, að fíarpsdalur varð sjerstakt 

prestakall, og úr því svo er komið, get jeg 

ekki skilið, að nokkrum hinna heiðruðu 

deildarmauua geti blaudazt hugur um, að 

gefa atkvæði með því, að biauðinu verði 

veittur þessi umbeðni styrkur, einkanlega 

þegar þess er gætt, að breytingaruppástungan 

fer fram á svo litið, sem virðist vera unnt 

að komast af með, nefnilega 300 kr.; mundu 

tekjur af brauðinu þó ekkiverða nærri 1000 

kr. Bújörðin hefur nú og um langan tíma 

verið í slæmu ástandi, og er nú ef ekki ó- 

nýt, þá fánýt, eins og eðlilegt er eptir þær 

skemmdir, sem hún hefur fengið og þingmaður 

Barðstrendinga hefurskýrt frá. Hitt presta- 

kallið, sem sjálfsagt er brýnasta þörf að 

bæta upp, er Ögurþingaprestakail. Til þess 

að gjöra brauð þetta viðunanlegt, var ráð- 

gjört í frumvarpinu 1880, að kaupa skyldi 

Hvítaues, en uú hefur eigi verið álitið, að 

það væri kaupandi fyrir dýrleika sakir. J>essi
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uppbót, sem frumvarp stjórnarinnar fer fram 

á, er ekki annað en uppbót samkvæmt 

lögum 27. febr. 1880. En þó að þessi pen- 

ingaupphæð lengist. væri enn sá annmarki á. 

að þar væri engin prestsjörð. Svarfhóll, sem 

cr köllud Ijensjórð prestsins, er svo illa sett 

jörð, að þaðan ætti presturinn illt með að 

þjóna; en sjálfseignarbændur sitja þar jarðir, 

og er því örðugt að fá bújörð handa prest- 

inum. Jeg er þvi þess vegna mjög meðmælt- 

ur, að brauðið fái ekki að eins þessa 200 

kr. uppbót, heldur einnig, að það fái Hest í 

'Hestfirði til leigulausrar ábúðar handa prest- 

inum. Jörðin Hcstur er lítil, og er eign 

Vatnsfjarðarkirkju, en þó afgjaldið sjc þar 

litid — jeg held það nemi varla 50 kr., þá 

getur það verið brauðinu til mikilla bóta, 

að presturinn geti þegar setzt þar að og 

byrjað búskap. pess þaif ekki að geta, það 

er ölium kunnugt, að brauðið befur verið 

óveitt marga áratugi, og ei eitt hið ei tiðasta 

brauð á iandinu, og ferðalög þar svo leiðin- 

li>g, að jeg ímynda mjer, að þar uni vaila 

nokkur pvestur, nema sem þar hefur alizt 

upp. Hið 3. biayð var D ý m f j u r d a r þ i n y .  

Um brauð þetta verð jeg að játa, að mjer 

sýnist vera nokkuð öðru máli að gegna. |>að 

er fyrst og fremst ekki ómögulegt, aö allur 

Dýrafjörðurinn gæti verið eitt prestakall, 

en þó honum sje skipt í tvö, álít jeg ekki, 

að brauðin væru alveg óaðgengileg. Yfir 

höfuð er jeg meðmæltur því, að öll þessi 

branð fái uppbót, en sjerstaklega tvö hin 

fyrstu.

H u l l d ó r  h ' r .  F r i ð r i k n s o n : Jeg verð að

taka undir með 2. þingmanni ísfirðinga um 

Ögurþingin. pjómi-ta i þessu brauði er svo 

öiðug og svo kostnaðarsöm, að þótt brauðið 

hefði viðunanlegar tekjur, hlytu þær næst- 

um að hveifa sökum kostnaðarins á ferð- 

um prestsins úm sókuirnar. f>að er því 

mjðg áríðandi, að bústaður prestsins sje 

haganlega settur. Svaifhóll, ljensjörð prests- 

ins, er því nær á enda sóknarinnar, og þar

getur presturinn ekki verið. Jeg ætla því, 

að brauðið væri alls ekki aðgengilegt, þótt 

það fengi 400 kr. nppbót, ef það gæti ekki 

fengið haganlegt aðsetur fyrir prestinn. J>ó 

að sú jörð, sem 2. þingmaður ísfirðinga 

stingur upp á, sje lrtil og vesöl, er að þvi 

mikil bót, að fá hana, því að hún er nokk- 

urn veginn vel og haganlega sett, eptir því 

sem þar getur verið. Jeg er því alveg 

samþykkur 2. þingmanni ísfirðinga, og mun 

greiða atkvæði mitt með þessari hans uppá- 

stungu. En 1. þingmanni Isfirðinga get 

jeg aptur á móti ekki verið samdóraa um 

Dýraljarðarþingin. Brauðið er metið 900 

kr., og sóknin er fremur vel megandi. 

pingmaðurinn mun svara mjer, að brauðið 

hali beðið tjón, þar sem jörðin Núpur hafi 

orðið fyrir miklum skemmdum í vetur, og 

það getur vel veiið, en allt um það er ekki 

ástæða til fyrir það að bæta brauðið að 

staðaldri. Til þess er annar vegur að bæta 

það tjón, nefnilega að bæta tjónið eitt skipti 

fyiir öll þeim presti, sem vinnur til að 

bæta úr því, sem að öllum líkindum má 

gjöra.

Hitt brauðið var Garpsdalur. Samein- 

ingin við Stað er allsendis ómöguleg. 

Bæði sóknarpresturinn á Stað og sóknar- 

börnin í Garpsdalsprestakalli hafa afbeðið 

hana, og virðist það næg ástæða tii að 

I hafna sameiningunni. Brauðið er að sönnu 

lágt metið, 580 kr., en þó held jeg, að 

stjómin hafi hitt meðalveginn, þar sem hún 

stingur handa því upp á 200 kr. uppbót, 

og munu þá ungir prestar fást til að sækja 

um það brauð, en ef skemmdirnar eru 

miklar, sem sagt er, þá er annað ráð rjett- 

ara, og það er að veita prestinum nú ein- 

hvern styrk til að ráða bætnr á skemmd- 

unum. Jeg er kunnugur öllum þessum 

brauðum, og get því um þau dæmt. Uppá- 

stunga hinna 3 þingmanna álít jeg að sje 

svo, að þingið eigi ekki að cyða neinum 

orðum að henni.
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Jnn Jónssnn: Jeg er sjálfur alveg ó-

kunnugur í prestaköllum þeim, er hjer 

ræðir um, en svo mikið veit jeg, að presta- 

köllin hafa öll ura marga mannsaldra verið 

sjerstök prestaköll, með þeim launum, sem 

við 3 höfum stungið upp á. Landshöfð- 

ingi sagði, að okkar breytingaruppástunga 

væri ekki samkvæm tilgangi þingsins 1879; 

það er alveg satt; hún er það ekki; en við 

iippástuiigumenn erum líka alveg mótfallnir 

þeirri stefnu, sem þingið þá hafði. Hún 

var eðlileg afleiðing af stefnu þeirri, er þeg- 

ar kom fram 1875, að nota fjárráð þau, er 

vjer þá fengnm, til að bæta laun cmbættis- 

manna. f>essi sama stefna kom fram 1877, 

og var það þá alþingi, sem kom því til 

leiðar, að prestalaunanefnd var sett, og var 

það von, að stefna þessi breyttist ekki mjög 

mikið á þinginu 1879, þai sem sátu, að fá- 

einum þingmönnum undanteknuin, hinir 

sömu þingmenn, sem rjeðu lögum og lofum 

1875 og 1877. En nú liafa nýjar kosn- 

ingar farið fraro, og jeg ofast um, að kjós- 

endur hafi i mörgum kjördæmum þakkað 

þingmönnum þeim, er rjeðu launalögunum 

frá 1875—1879, fyrir frammistöðuna. f>að 

er eðlilegt og þakkaveit, að stjórnin fylgir 

fram stefnu alþingis á þiugurmm 1875—

1879, en það er skylda vor alþingismanna 

að hugleiða, hvort ekki sje ástæða til að 

víkja stefnu þessari við, og að teyna að fá 

afgang til annais en launabóta. fegar nú 

sjerstaklega er að ræða um laun presta, tala 

menn einatt um prestafæðina; en presta- 

fæðin kemur ekki að eins af því, að laun 

prestakalla eru lág; húu orsakast ef til vill 

fullt eins mikið af þeirii breytingu, sem var 

gjörð 1845—50, þegar lærði skólinn var 

fluttur til Reykjavíkur og prestaskóli stofn- 

settnr. Mönnum óx í augum kostnaðarauki 

sá, sem leiddi af þefcsu hvorutveggja, og að- 

sóknin að skólanum minnkaði; en nú er al- 

menningur búinn að sætta sig við nýmælin;

skólapiltar hafa Qölgað futðanlega, og innan 

fárra ára verða eflaust 2 og 3 umsækjendur 

ura hvert útkjálka- brauð.

Önnur ástæða fytir því að hækka laun 

presta er, að þeir, eins og þingmaður Dala- 

manna benti á, eiga að «lifa með tíraanum*. 

Áður þótti ekki nema sjálfsagt, að prestar 

lifðu eins og bændur; þeir reru sjálfir með 

vinnumönminum, slógu með þeim, og gengu 

til allra verka; þeir gátu því dregið alþýð- 

una upp til sín. og því furðaði útlendinga, 

sem hingað komu, að sjá menntun alþýðu 

þrátt fyrir skólaleysið, og að sjá, hvernig 

hjer ekki bæri á neinum stjettaraun, eins 

og í útlöndum, þar sem embættismenn lifa 

aðgreindir frá þjóðinni. f>etta jafnrjetti 

manna hefur marga kosti í för moð sjer, og 

við ættura að vara okkur á, að koma því 

til leiðar, að mynduð yrði lijer sjerstök em- 

bættisstjett, eu vissasti vegurinn til þess 

er, að hækka laun presta, svo að þeir geti 

fylgt tímanum, o: lifað eins og hálaunaðir 

veraldlegir embættismenir. f>vert á móti 

væri æskilegt, að sveitaprestar í þessu til- 

liti, eins og fyrir 100 ártim síðan, gjörðn 

sjer meira far um að samlaga sig bænda- 

lífinu. [>að má bæta kjör þeirra samt, því 

sjerhvcr endurbót á kjörum bænda verðnr 

þá einnig endurbót á kjörurn presta. Prest- 

arnir verða þá ekki landsómagar, en leið- 

togar bænda á vegi framfara.

Að síðustu ætla jeg út af því, sero sumir 

þingmenn hafa sagt um, að við uppástungn- 

menn hefðum engan kristilegan kærleika, 

enga hjartagæzku, enga trú o. s. frv., að 

taka fram, að þessi orð eigi hjer ekki viðl 

við erum ekki komnir bjer til að gjöra grein 

fyrir okkar trú. En svo mikið vil jeg segja, 

að þeir menn, sem hafa fylgt þessari stefnu 

þingsins 1875,1877 og 1879, þeir hafa haft 

litla bjartagæzku, þegar þeii hafa einblínt á 

það, að bæta kjör embættismanna, þó þeir 

flestir liíi langtnm betur en bændnr,
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og þó aumingjaskapnr og fátækt alþýðu e r ' 

svo, að bungursneyð vofir yfir í hvert sinn, 

er veruleg harðindi ber að höndum.

Með því aö eigi tóku tleiri til máls, ljet 

forseti ganga til atkvæða, og fjeii atkvæða- 

greiðslan þannig:

1. Breytingaratkvæði 3 þingmanna við 1. 

gr. var fellt með 16 aikvæðum móti 4.

2. Breytingaratkvæði Eiríks Kúlds við sömu 

gr. var fellt með 16 atkvæðum móti 4.

3. Breytingaratkvæði Guðmundar Einars- 

sonar við sömugrein var fellt með 12 at- 

kvæðum móti 9.

4. Viðaukaatkvæði forsteins Thorsteinson- 

ar við sömu grein var fellt með 14 at- 

kvæðum móti 6.

5. 1. gr. frumvarpsins óbreytt var sam- 

þykkt með 19 atkvæðum gegn 3.

6. Breytingaratkvæði 3 þingmanna við 2. 

gr. var fellt með 18 atkvæðum gegn 2.

7. Viðaukaatkvæði pórðar Magnússonar við 

sömu giein var samþykkt með 15 atkvæð- 

um móti 2.

8. Að frumvarpið skyldi ganga til 3. um- 

ræðu, var samþykkt með 20 atkvæðum.

J>RIÐJA UMllÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 22. fundi, 26. dag júlímán. 

Frunivarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 158—159.

Breyt i ngar- og v i ð a u k a t i l l ö g u r  

við frumvarp til laga um breyting á lögum 

27. febr. 1880 um skipun prestakalla, eins

og það var samþykkt við 2. umræðu.

a.

Brey t i n g a r t i l l a g a  

frá 8 þingmönnum.

Við Lgr. í  stað: «200kr.» komi: «300kr.» 

Guðmundur Einarsson. f>órður Magnússon. 

Eiríkur Kúld. Lárus Blöndal. Tryggvi

Gunnarsson. þorsteinn Thorateinson.

fórarinn Böðvarsson. Egill Egilsson.

b.

Breyt ingar- og v iðaukat i l l ögur  

frá 7 þingmönnum.

1. Við 1. gr. Viðauki við niðurlag 1. grein-

ar: «Dýrafjarðarþingum í Vestur-Isa-

fjarðar-prófastsdæmi skulu lagðar 200 

króna árlegt tillag úr landssjóði, ef prest- 

urinn nýtur eigi tekjanna af Sandabrauði.

2. Við 2. gr. Fyrir: «jörðin Hestur* komi: 

•jörðina Hest*.

3. Við 2. gr. Klausan: *og dragist jafn- 

mikið . . . frá VatnsQarðar-prestakalIi* 

falli niður.

Árnljótur Ólafsson. , Guðmundur Einarsson. 

þórður Magnússon. Eiríkur Kúld. Holgeir 

Clausen. porlákur Guðmundsson. 

forsteinn Thorsteinson.

I ’ n r ð u r  M a g n ú s s o n : Jeg ætla að eins

að skýra hinni háttvirtu deild frá ástæðun- 

um fyrir breytingar- og viðaukatillögum 

þeim, sem komið hafa fram við frumvarp þetta, 

síðan það var samþykkt við2. umræðu. Vjer, 

sem skrifum nöfn vor undir þessa breytingartil- 

lögu, höfum komizt að þeini niðiirstöðn. að 

Vatnsfjarðarprestakall geti misst kol þetta, án 

þess að nokkurt endurgjald þurfi í staðinn 

úr landssjóði. Hin breytingin við 2. gr. 

frumvarpsins er að eins orðabreyting, og 

gjörir ekkert til.

Með því að fleiri tóku eigi til máls, 

sagði forseti umræðunni lokið. Var þá geng- 

ið til atkvæða, og fjellu þau þannig.

1. Breylingaruppástunga Guðmundar Ein- 

arssonar og 7 annaia þingœanna við 1. 

grein frumvarpsins. Sökum óglöggrar 

atkvæðagreiðslu var við haft nafnakall 

og sögðu

J á :

Eiríkur Briem,

Magnús Andrjesson,

Arnljótur Ólafsson,

Benidikt Sveinsson,
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Egill Egil.sson,

Eiríknr Kúld,

Friðrik Stefánsson,

Guðmundur Einarsson,

Holgeir Claasen,

Lárus Blöndal,

Tryggvi Gunnarsson, 

þórarinn Böðvarsson, 

þórður Magnússon, 

porsteinn Thorsteinson.

Nei:

Grímur Thomsen,

Halldór Friðriksson,

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson,

Ólafur Fálsson, 

porkell Bjarnason, 

porlákur Guðmundsson, 

porsteinn Jónsson,

I>orvarður Kjerulf,

Var breytingaruppástungan þannig sani- 

þykkt með 14 atkvæðum gegn 9.

2. Vjðaukauppástunga Arnljóts Ólafssonar 

og tí annara þingmnnna við 1. grein 

frumvarpsins. Um hana varð einnig 

að hafa nafnakall sökum óglöggrar at- 

kvædagreiðslu, og sögðu 

Já:

Arnljótur Ólafsson,

Benidikt Sveinsson,

Eiríkur Kúld,

Friðrik Stefánsson,

Grímnr Tliomsen,

Guðmundur Einarsson,

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson,

Lárus Blöndal,

Ólafur Fálsson,

Tryggvi Gunnarsson,

|>órarinn Bððvarsson, 

f>órður Magnússon, 

f>orkell Bjarnason, 

forlákur Guðmundsson, 

forsteinn Jónsson,

|>orsteinn Thorsteinson, 

f>orvarður Kjerulf.

Nei:

Eiríkur Briem.

Magnús Andrjesson,

Egill Egilsson,

Halldór Friðriksson,

Holgeir Clausen.

EIN UMBÆÐA í EFRI DEILD, 

á 21. fundi, 29. dag jnlímán.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. nmræðu í neðri deild, sjá I, 237.

Nefndarálit, sjá I, 271.

Forseti: |>ar eð jeg veit, að sumir

hinna háttvirtu þingmanna þessarar deildar 

kunna illa við, að þau 2 frumvörp, sem 

standa fyrst á dagskránni, bafa bæði hina 

sömu fyrirsögn, og því munu vilja stinga 

upp á því, að sleypa þeim saman, þá skal 

jeg leyfa mjer að taka til umræðu frum- 

varpið nr. 2. á dagskránni.

F r a m s ö y v m a b u r  ( H e n i d i k l  K r i s l j á n n s o n ) :  

Eins og kunnugt er, hefur nefnd sú, sem 

skipuð var í þessari deild, til að íhuga frum- 

varp það, sem hjer liggur fyrir, ráðið deild- 

inni frá að aðhyllasl viðauka neðri deildar- 

innar við frumvarpið að því, er uppbótina til 

Dýraljarðarþinga sneitir, en að öðru leyti, 

að samþykkja breyting neðri deildariunar, að 

því er snertir hin tvö prestaköllin, Garpsdal 

og Ögurþing. Nefndin getur eigi annað, en 

álitið, að Garpsdalsprestakall, sem að cins 

er metið 581 kr. 21 e., sje svo fátækt brauð, 

að öll ástæða sje til, að láta þær 300 kr. 

baldast, sem neðri deildin hefur stungið upp 

á. Að nefndin, sem sett var i málinu í þess- 

ari deild, eigi til tók hærra tillag en 200 kr., 

kom beinlínis af þeirri ástæðu, að henni þótti 

ekki árennilegt að fara í þessu efni lengra, 

en frumvarp stjórnarinnar. Nefndin álítur 

því, að tekjur brauðsins megi ekki minni 

vera en 881 kr. 21 e., því síður, sem síðar
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hafa kotoið upplýsingar um, að Garpsdalur, 

ábýlisjðrð prestsins, hafi orðið fyrir stór- 

skoiomdutn á síðasta votri; en við síðustu 

uniræðu þessa máls hjer í deildinni tók jeg 

það fram, að skemmdir þessar væru ef til 

vildi ekki svo stórkostk'gar, að ekki gæti 

ráðizt bót á þeim. En þar eð nú nákvæmaii 

upplýsingar hafa fengizt síðan um skernmdir 

þessar á jörðunni, hikar nefndin ekki við, 

að ráða binni háttvirtu deild til að fallast 

á þessa 300 kr. uppbót. Sama er að segja 

um Ögurþing. Hin háttvirta neðri deild 

hefur lagt það til, að þessu prestakalli yrði 

Iðgð jörðin «Hestur» frá Vatnsfjarðarpresta- 

kalli, þegar prestaskipti verða þar. pegar 

litið er tilþess, að Vatnsljörður orgottbrauð. 

en Ögurþing fátækt brauð, þá ræður nefndin 

deildinni til þess cinnig að samþyklqa þessa 

ákvörðun neðri deildaiinnar. En að því er 

keinui til Dýrafjarðarþiuga í Vestur-ísa- 

fjarðar-prófastsdæmi, þá þólti nefndinni ekki 

ástæða til, að þessu brauði yrði lögð uein 

uppbót úr landssjóði Eptir alþingisliðind- 

uiium 1879 eru tekjur þessa prestakalls 

893 kr. 57 a., sem sýnir, að þetta brauð er 

betra án uppbótar, en Garpsdalur með upp- 

bót þeirri, sem honum er hjer ákveðin. Nú 

sem stendur þjónar presturinn í Dýrafjarð- 

arþingum öðru prestakalli með; þegar nú 

tekjur þessara brauða eru lagðar saman, 

nema þær 1810 kr. 77 a. En það er auð- 

vitað, að þessi sameining getur ekki átt 

sjer stað lengur, en þangað til sótt verður 

um Sandabrauðið. En þó svo verði, að það 

verði veitt sjerstaklega, þá eru Dýrafjarð- 

arþingin þó viðunanlegt brauð, og Sandar 

sömuleiðis, því eptir áætlun alþingis 1879 

eru tekjur þess 917 kr. 20 a., þvi mig minn- 

ir, að þvi væru þá lagðar 200 kr. úr lands- 

sjóði. fegar nú hjer við bætist, að Dýra- 

Qarðarþittgum er vel í sveit komið, og þessi 

viðbót eing og tekin nr lausu lopti, en eigi 

eptir uppástungu hjeraðsfunda, sem hafa 

mikið atkvæði í slikum málum, þá leyfir

nefndin sjer að ráða binni heiðruðu deild 

frá, að samþykkja þeunan viðauka neðri 

deildarinnar

F / e t u r  l ’j e t u r a s o n : Jeg or bæði neðri

dcild og biuni háttvirtu nefnd, er þessi deild 

setti í máli því, er hjer ræðir um, samdóma, 

að því er sueitir Garpsdalsprestakali ogÖg- 

ursþingin, en jcg er hræddur um, að hin 

háttvirta nefud liafi ekki haft í böndum sjer 

skýrslu um rýrnuu Dýrafjarðarþinga við skaða 

þann, er þau urðu fyrir á næstliðnum vetri. 

Jeg skal játa, að mjer hugkværodist ekki að 

gefa uefndiuni skýrslur þær, cr stiptsyfir- 

völdunum voru seudar hjvr að lútandi. E» 

jeg skal leyfa mjer að taka það /ram nú, að 

af skýrslum þessum sjest. að prófasturinn i 

Vestur-ísafjaiðarpiófastsdæmi hjelt í vetur 

skoðunargjörð á kirkjujöiðinni Núpi, eptir 

áskorun kirkjueigandans, ásamt fjórum eið- 

svörnum skoðunarmönnum, er þar til voru 

kvaddir, þ. e. hreppstjóra, eiuuin búfræðingi 

og tveim mönnum öðrum. Skoðuoargjörð 

þessi lýsir því, að i ofsaveðri, nóttina niilli 

hins 30. og 31. jau. í vetur, hafi kirkjan 

tokið út á sjó þvi nær öll, og jörðin skemmzt 

svo af aur og grjóti, að bún varð því nær 

óbyggileg. En prcsturinn til Dýrafjarðar- 

þinga hefur 12 Qórðunga smjörs af Núpi, 

sem bann missir nú. Kirkjueigaudinn var 

búinn að byggja jörðina út, en sá, sem hafði 

leigt hana, afsalaði sjer jörðinni aptur eptir 

áfölliu, en krafðist þess, að vera afgjalds- 

laust á henni í tvö ár. Af þessu leiðir þvi, 

að presturinn missir mötuna fyrst um giuu. 

því það væri ósanugjarut, að skylda kirkju- 

cigandann til að borga bana. Hauu var 

nefnilega nýbúinn að byggja kiikjuna ogátti 

talsvert (je hjá henni. Tekjur Dýratjarðar- 

þinga voru eptir seinasta mati 670 kr., og 

þegar prestsmatan frá Núpi, 80 kr., dregst 

frá, verða eptir 590 kr. Nn steudur í frum- 

varpi neöri deildarinnar, að Dýrafjarðarþiug- 

um skuli lagt 200 króua árlegt tillag úr 

landssjóði, «ef presturinn nýtur eigi tekjanna
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af Sandabrauði*. f>að er uú líklega svo, að 

presturinn pjónar Sðuduni nú sem stendur, 

en jeg bef ástæðu til að balda, að það verði 

ekki nema til hausts. Fresturinn gjöiir ráð 

fyrir að sækja sem fyrst frá brauðinu, þar 

eð bann telur sjer ekki framar lífvænt við 

brauðið, en hann er svo vel látinn af sókn- 

armönnuin, að þeir vilja með engu móti 

missa bann. Af öllu þessu álít jeg það sann- 

gjarnt, að Dýraljarðarþingutn sjeu iagðar 

200 kr. árlega úr landssjóði, þegar prestur- 

inn missir Sandabrauðið. Jeg vona því fast- 

lega, að hin heiðraða efri deild ónýti ekki 

gjörðir neðri deildarinnar í þessn efni, því 

jeg veit, að hún hefur liaft fullnægjandi 

skýrslur að byggja á viðauka sinn.

F r a m t ö g u m a d u r : Jeg þori nú ekki að

fullyrða, að skýrslurnar i alþingistíðinduu- 

uin 1879 sjeu áreiðanlegar, en ólíklegt tel 

jeg, að þeim skakki mjög mikid. Tvkjur 

Dýrafjarðarþinga eru þar taldar 893 kr., og 

er þá brauð þetta eptir því ekki fátækara, 

en mörg önnur brauð. pó segi jeg ekki þar 

ineð, að ekki sje æskilogt, að þau væru öll 

betri. Hi»n báttvirti 1. konungkjörni þing- 

maður tók það fram, að kirkjubóndinu hefði 

neitað að borga prestsmötuna, af þvi hann 

hefði ekki getað það, en jeg fæ ekki sjeð, að 

fyrir það sje nein ástæða til, að þingið leggi 

þessu prestakalli 200 kr. árlega úr landssjóði. 

J>ví að lögum getur bann ekki orðið laus við 

þetta gjald, og eptir þvi fyrirkomulagi, sern 

hjer er, getur hann aldiei orðið ófær um, að 

svara prestsmötunui, og er svo mikil Irygging 

fyrir heuni, að hún getur ekki tapazt. Kaup- 

parturinn í kirkjueigninni er nægilegt veð fyrir 

gjaldinu. Jeg fyrir mitt leyti get ekki sjeð, 

að það sje rjett, að fara að gcfa eptir lög- 

boðin gjöld, eins og af miskunn, og leggja 

þau á landssjóðinn. En í þessu sem öðrum 

málum verður hver að ráða sinni sannfær- 

ingu ; mjer dettur ekki I hug, að sækja þefta 

mál með neinu kappi, og hvort sem þing- 

deildiu fellir eða samþykkir þennan viðauka

neðri deildarinnar, er jeg eins ánægður ept- 

ir sem áður.

M a g n ú ' i  S t e p h e n * e n : Jeg vikli að eins

leyfa mjer, að vekja uiáls á því, hvort hiuni 

heiðruðu þingdeild þætti ekki illa til fallið, 

að hafa tveuu lög um sama efni og með 

sömu fyiirsögn. Jeg vil því leyfa mjer, að 

stiuga upp á því, að þessutn báðum frum- 

vörpum sje steypt s-aman í eitt. Ef þing- 

deildin væri á þessu, álít jeg heppilcgast, að 

fresta þessaii umræðu. En svo mætli 

aptur við 2. umræðu um hitt frumvarpið:

• frumvarp til laga um breyting á lögum 

27. febr. 1880 um skipun prestakalla o. II.», 

koma með breytiugai uppástungu um, að þær 

tvær greinar, sem nú eru til umræðu, verði 

settar iuo i þetta frumvarp, og þá belzt 

framan við það, en hinum 5 töluHðunum 

aptur skipt í sundur í 2 greinar, svo að hið 

uýja frumvarp yrði þá 4 gieiuar. Ef þing- 

deildiu fellst á þessa uppástuugu míua, má 

svo síðar fella þetta frumvarp. Uui aðal- 

efni málsins skai jeg ekki ræda að þessu 

sinni, enda getur það komið til umtals sið- 

ar, ef uppástunga mín veiður samþykkt.

Að svo mællu bar forseti undir atkvæði, 

hvort þessari umræðu skyldi fresta, og var 

það samþykkt með 9 atkvæðum.

Á 35. fundi efri deildarinnar, 12. dag 

ágústmán., skýrði landshöfðiugi frá, að hann 

tæki aptur frumvarp stjórnarinnar um breyt- 

iug á lögum 27. febrúar 1880, um skipun 

prestakalla, þar eð lög væru samþykkt í báð- 

um deildum, er el'ui frumvarpsius væri tek- 

ið upp í.

B.
Frumvarp til laga um breyting á lögum 

27. febrúar 1880, um aðra skipun presta- 

kalla o. II. Frá 1. og 2. þingmanni Hún- 

vetninga. Frumvarpið er prentað i fyrra 

parti alþingistíðindanna, bls. 121—122.
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FYRSTA UMRÆÐA í  NEÐRI DEILD, 

á 16. fundi, 20. dag júlímán.

F l u l n i n g n m a S u r  ( E i r í k u r  B r i e m ) : Jeg 

skal ekki tala langt mál fyrir þessu frum- 

varpi, því ástæðurnar fyrir því eru prent- 

aðar með því, og nákvæmari upplýsingar 

því viðvíkjandi hafa verið lagðar fram á 

lestrarsalinn, svo að hverjum þingmanni hef- 

ur gefizt kostur á að kynna sjnr málið. Hjer 

er sú breyting gjörð frá lögunum 27. febr. 

1880, að þar er til ætlazt, að 6 sóknum sje 

skipt svo í 3 prestaköll, að í einu presta- 

kallinu verði 3 sóknir, en í öðru ein; en nú 

er stungið upp á, að 2 sóknir sjeu í hverju. 

Allar hlutaðeigandi sóknarnefndir hafa sum- 

part með miklum áhuga óskað eptir þessari 

breytingu, og sumpait eigi haft neitt á 

móti henni, og á hjeraðsfundi var það sam- 

þykkt að heita mátti í einu hljóði. Að því 

er snertir gjald það, sem greiðast skal í 

landssjóð af hinum fyrirhuguðu brauðum, þá 

er það í frumvarpinu, samkvæmt tillögum 

hjeraðsfundarins, ákveðið 150 kr. lægra en 

það, sem eptir prestakallalögunum á að 

greiða af hinu sameinaða |>ingeyra- og 

Undirfellsbrauði. En það var álit hjeraðs- 

fundarins, að gjaldið mætti eigi meira vera, 

til þess að gjöra ekki hiutaðeigandi brauð 

óaðgengilegri en áður. þingeyrabrauð er ept- 

ir uúgildandi brauðamati í tölu hinna lakari 

meðalbrauða, og þótt við það bættust 200 kr. frá 

Hjaltabakkabrauði, en hinar 200 kr. gengju

i landssjóð, þá er það eigi meira en iðgjald 

hinna auknu erfiðleika. Eptir skýrslum 

þeim, er útvegaðar voru 1878, voru tekjur 

Hjaltabakkaprestakalls alls 400 kr. Höskulds- 

staðaprestakall er aðvísu nokkru tekjnmeira 

en |>ingeyrar, en því er miður vel í sveit 

komið og hefur aldrei þótt sjerlega eptir- 

sóknarvert, og það mundi eigi verða það 

fremur, þótt Holtastaðarsóknin bætist við með 

400 kr. tekjum, þegar 150 kr. eiga að 

gjaldast af því.

Hvað 4. gr. víðvíkur, þá er því brauði 

ákveðin áður 300 kr. uppból við næstu 

prestaskipti, en sá prestur, sem nú er, 

getur ekki fengið hana. Nú hefur hann, af

| því hann bafði ætlað sjer að vera þar lengi, 

lagt mikinn kostnað í byggingar þar og 

jarðabætur, og var það metið af mönnum, 

sem sýslumaður útnefndi til þess, á fjórða 

þúsund krónur. En seinna hefur presturinn 

sýkzt af augnveiki, og hann rarð í hitt eð 

fyrra að sigla sjer til beilsubótar, og þótt 

hann þá fengi lækningu, hefur hann nú 

orðið að sigla aptur. J»ótt nú bæði prest- 

inum þyki leitt að þurfa að skilja við sðfu- 

uðinn og prestssetur það, sem hann er bú- 

inn að bæta svo mikið, eins og söfnuðinum 

aptur á móti að missa prestinn, þá er hann 

þó vegna koslnaðar þess, er veikindi hans 

hafa haft í för með sjer, neyddur til að 

reyua að fá meiri tekjur og sækja um ann- 

að brauð, ef ákvörðun frumvarpsins ekki 

kemst á, og fái hann það, þá þarf hvort 

sem er að leggja prestakallinu 300 kr., svo 

að landssjóðurinn vinnur þá ekkert við að 

neita honum um bæn hans. Jeg skal svo 

ekki fara fleiri orðum um málið, en óska, 

að það gangi til 2. umræðu, og skyldi nokk- 

ur vera í vafa um, bvort hann eigi að greiða 

atkvæði fyrir því, þá vildi jeg óska, að hann 

ljeti það í Ijósi, svo að mjer gæfist kostur á 

að bæta úr þeim ókunnugleik, er hlýtur að 

valda því.

J ó n  Ó l a f s s o n :  J>að er föst regla hjá

mjer að styðja aldrei að breytingu á skipun 

prestakalla, sem eykur landssjóðnum kostn- 

að. Jeg vildi því spyrja flutningsmanninn 

að því, hvort brauðin mundu verða mjög 

óaðgengileg, þótt frá hinu fyrra yrðu greidd- 

ar 200 kr., en frá hinu síðara 300 kr., 

þannig að landssjóður fengi jafnmikið inn 

af þessum brauðum, sem hann á að svara 

út aptur eptir hinum töluliðum frumvarpsins. 

Að öðrum kosti mundi jeg verða á móti 

frumvarpinu.

F l u t n i n g s m a ð u r : |>að getur komið til

skoðunar, hvort þetta eru í raun og veru 

útgjöld fyrir landssjóðinn; áður átti að 

sameina Holtastaðasókn og Hjaltabakka, en 

tekjur þess brauðs verða að eins 800 kr., 

eins og tekið er fram í ástæðunum fyrir 

frumvarpinu, og því verður brauð þetta svo
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óaðgengilegt, að líklega mundi verða að 

leggja því uppbót úr landssjóði, og þótt uú 

sje þar nýr prestur, þá var sótt fyrir banu 

án hans vitundar, og hann var í vafa um, 

hvort hann ætti að taka brauðið, cn gjörði 

það að eins vegna heilsunnar, af því bonum 

var nauðsynlegt að vera við sjó. Hvað það 

sncrtir, að hækka gjaldið af brauðunum til 

landssjóðs, eins og 2. þingmaður Suður- 

Múlasýslu stakk upp á, þá tel jeg að vísu 

víst, að um þau mundi verða sótt fyrir 

þvi, en jeg vil biðja þingtnenn að gæta 

þess, hvort ástæða er til þess, að fækka 

þeim brauðum, sem eru dálítið fyrir ofan 

það takmark, að þau geti gengið út. Að 

öðru leyti þarf þctta atriði eigi að vera því 

til fyrirstöðu, að málið gengi til 2. um- 

ræðu.

V a r a f o r s c t i  gat þess, að hann skyldi 

sízt leggja það til, að mál þctta væri fellt, 

þó enn væri stutt umliðið, síðan nefndin i 

brauðamálinu og þingið befði orðið að 

komast að annari niðurstöðu, og það ein- 

mitt eptir beinum tillögum frá fundi í 

Húnavatnssýslu. f>á fór bæði nefndin og 

þingið eptir tiilögum hjeraðsfundarins, sem 

virtust á góðum rökum byggðar. En bjer- 

aðsfundurinn hafði þó í einu tilliti lagt 

annað til, nefniiega, að Hof yrði sameinað 

Höskuldsstöðum. fetta gat þingið 1879 

ekki fallizt á. En úr því Höskuldsstaðir 

og Hof eru 2 prestaköll, fer sú skipun á 

þeim brauðum, sem bjer ræðir um, betur. 

Hvað snertir viðbótina við Tjarnarpresta- 

kall, þá vil jeg að vísu mæla hið bezta

með houni, cn vil að cins hreifa því, hvort 

eigi væri mögulegt, að landshöfðinginn

bættí brauð þetta upp, eins og til er ætlað,

af fje því, scm ætlað er til uppbótar fá-

tækum biauðum.

Arnljótur Ólaf*son: Jeg er kuunugur

í Húnavatnssýslu og veit, að sú sameining, 

sem hjer er farið frani á, er langt um 

hentugri eu sú, sem til er tekin i brauða- 

skipunarlögunum 27. febr. 1880. Nefndin 

fer fram á, að tiilagið frá hinu sameinaða 

f>ingeyra- og Höskuldsstaðabrauði verði sam-

| tais 350 kr., en af Vatnsdalsbrauðinu átti að 

greiða 500 kr., og lenda þá 150 kr. á lands- 

sjóði. En það virðist mjcr óþarft hjer, þvi 

brauð þessi eru fullgóð, þótt biuum fyrri 

500 kr. sje jafnað niður á þau, annaðhvort 

sínum 250 kr. á hvort, eða meira á þing- 

eyrabrauðið. í  síðasta brauðamati er Hösk- 

uldsstaðabrauðið metið 1332 kr. og Holta- 

staðasóknin mun nema hjer um 400 krón- 

um. Mundu því margir verða til að sækja 

um brauðið, þótt prestssetrið yrði flutt inn 

að Mýrum.

Með því að ckki tóku iieiri til máls, 

bar forseti undir atkvæði, hvort málið 

skyldi ganga til 2. umræðu, og var það 

samþykkt með 21 atkvæði.

ÖNNUK UMKÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 19. fundi, 23. dag júlímán.

Breyt ingar- og v i ðauka t i l l ögu i  

við frumvarp til laga um breytiugar á löguin 

27. febrúar 1880, um skipun prestakalla o. fl.

a.

B r ey t i nga r t i l l ögu r  

frá Aruljóti Ólafssyni.

Við 1.: fyrir: «150kr,» komi: «200kr.«

Við 2.: fyrir: »200kr.» korni: »300kr.«

b.

Breyt iugar- og v i ð a u k a a t k v æ ð i  

frá 2. þingmanni Norður-Múlasýslu. 

Aptan við frumvarpið bætist ný grein, 

sem verður

5. gr. •Lundarbrekkuprestakall í þingeyjar- 

sýslu fær frá fardögum 1882 þá 300 

kr. uppbót, sem því er ákveðin í lögum 

27. febr. 1880».

F l u l n i n g i m a ð u r  [ E i r i k u r  f í r i e m ) :  Mjer 

virtist málið fá svo góðan byr hjá deildinui 

við fyrstu umræðu, að jeg vona, að ina  k>fí 

því að halda áfiam. Hvað breytingaratkvæð- 

unum [viðvíkur um gjaldið, sem greiða skal 

frá brauðunum í landssjóð, þá er eigi annað 

um þau að segja, en að brauðin mundu
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rerða, eins og jeg bef áðnr á vikið, eflaust 

úlgengileg fyrir þvf. pó bið jeg þingmenn 

gæta að því, hvort ástæða er að fækka þcim 

brauðnm, sem orn nokkru betri en aðeins 

svo, að menn vilji verða til að sækja um 

þau.

A m l j ó l u r  Ó l a f s s n n : Jeg hefleyft mjer

að koma fram með breytingartillögu, af því 

að tillagið af brauðum þessum varð eptir 

frumvarpinu 150 kr. minna til landssjóðs, 

beldur en til er tekið f lögum 27. febrúar 

1880, om skipnn brauða. Flutningsmaður 

hofur játað, að brauðin væru útgengileg allt 

að cinu, þó gjaldið væri fært upp, svo lands- 

sjóðurinn biði ekki skaða. Sama var einnig 

ástæðan hjá mjer. Jeg álít, að við eigum 

ekki að grfpa með hendinni f landssjóðinn, 

nema þar sem nauðsyn ber til. f>að eru 

mjög mörg brauð. sem eru fátækari en þessi. 

Annað þeirra er 12—1400 kr. og vel f 

sveit komið; hitt er hærra metið. f>ing- 

eyrabrauðið er gott brauð, þótt goldnar sjcu 

af þvf 300 kr. Eins og jeg er fús á að 

leggja brauðutium úr landssjóði, þegar nauð- 

svn ber til, eins er jeg ófús á að gjöra það, 

þegar þess er ekki brýn þörf. |>annig cr 

um þetta mál; hjer er engin sjerstök ástæða 

fil að láta landssjóðinn missa, úr þvf brauð- 

in samt eru yfir 1200 kr. hvort um sig.

Renidikt Sceinsson: Jeg vona, að hin

heiðraða deild minnist þess, að þetta er 

fyrsta breytingaratkvæðið, sem jeg kem með 

á þessu þingi, og að það því verði þeim 

mun Ijúfara á að fallast á það, þó eigi af þeim 

ástæðum, að ekki sje annað fleira, sem með 

þvf mæli. Flestum þingmönnum mun kunn- 

ugt, að Lundarbrekku-prestakall í I>ingeyj- 

arsýsln er mjög fátækt og örðogt. Vega- 

lengdin er fjarskaleg, og þetta hofur því 

meiri þýðingu, þar sem snjóalög eru mikil 

á vetrum, og þegar nú brauðið er að þvf 

skapi tekjulítið, en presturinn, sem nú þjón- 

ar því, er bláfátækur, mesti ágætismaður og 

skyldurækinn, þá vona jeg, að jeg hafi tckið 

það fram, sem nægir til að mæla með við- 

aukauppástungu minni. f>að virðist í sjálfu 

sjer nauðsynlegt að gjöra breyting á því, að

nppbót brauðanna skuli ekki ske fyr en við 

næstu prestaskipti. Stefnan er rojög skað- 

leg. |>etta vorður ginningarepli fyrir prest- 

ana til að róta sjer, og það er skaðlegt 

bæði fyrir efnahag prestanna og söfnuðina. 

Jeg er sannfærður um, að þossi prestur neyð- 

ist til að sækja burt, ef hann fær ekki upp- 

bótina, og jeg er líka viss um, að þetta 

væri mjög á móti skapi safnaðarins, sem 

bjer á í hlut. Með því deildin lika hefur 

samþykkt uppbótina á Tjarnarpiestakalli, þá 

treysti jeg því, að þetta viðaukaatkvæði mitt 

verði einnig samþykkt.

A r n l / ó l u r  Ó l t i j s i o n :  Jeg vil styðja

þetta viðaukaatkvæði og jafnframt geta 

þess, að þessi 300 kr. uppbót er engan 

veginn að öllu leyti kostnaður fyrir lands- 

sjóðinn, vegna þess að brauðinu hafa hing- 

að til verið lagðar 200 kr. Breytingin er 

sú, að brauðið fær 100 kr. meira en áður, 

eða 300 kr. f staðinn fyrir 200 kr., sem því 

hafa verið veittar af því fje, sem ætlað er 

til uppbótar fátækum brauðum í 12. grein 

fjárlaganna A. 2. tölulið. Sá töluliður fær- 

ist niður, um leið og hinn 1. töluliður sömu 

greinar færist upp, það er tillagið til ýmissa 

brauða eptir 1. grein í lögunum um skipun 

prestakalla 27. febr. 1880.

Síðan var gengið til atkvæða, og fjell 

atkvæðagreiðslan þannig:

1. Breytingaratkvæði Arnljóts Ólafssonar 

við 1. gr.: «200 kr.* fyrir «150 kr.» 

samþykkt með 16 atkvæðum.

2. 1. gr. frumvarpsins samþykkt með 18 

atkvæðum.

3. Breytingaratkvæði Arnljóts ólafssonar 

við 3. gr.: «300 kr.» í stað «200 kr.» 

samþykkt. með 16 atkvæðum.

4. 2. gr. frumvarpsins samþykkt með 19 

atkvæðum.

5. 3. gr. frumvarpsins samþykkt með 20 

atkvæðum.

6. 4. gr. frumvarpsins samþykkt með 18 

atkvæðum.

7. Viðaukaatkvæði Benidikts Sveinssonar 

samþykkt með 14 atkvæðum móti 2.
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8. Samþykkt í einu hljóði, að frunivarpið 

gengi til 3. umræðu,

|>RIÐJA UMRÆÐA í NEÐRI ÐEILD, 

á 23. fundi, 27. dag júlímánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt. 

við 2. umræðu, sjá I, 241.

B r ey t i ng a r -og v i ð au ka upp ás t u ng ur  

við frumvarp til laga um breyting á 

lögum 27. febrúar 1880, um skipun presta- 

kalla og fl., eins og það var samþykkt við

2. umræðu í neðri deild.

a.

B r e y t i n g a r t i l l a g a .  

Fyrirsögnin orðist þannig:

Frumvarp 

til laga

um breytingu á 1. og 5. gr. í lögum um 

skipun prestakalla dags. 27. febrúar 1880. 

Eiríkur Briem. Magnús Andrjesson. for- 

varður Kjerulf. Guðmundiir Einarsson. f>oi- 

lákur Guðmundsson. Halldór Kr. Friðiiksson.

b.

V i ðaukaa t k  væði:

Aptan við frumvarpið bætist ný grein, 

sem verður

6. grein. Hvamms- Goðdala- og Fells- 

prestaköll í Skagafjarðarsýslu fá frá fardög- 

um 1882 þær uppbætur, sem þeirn eru á- 

kveðnar í lögum 27. febr. 1880. 

Halldór Kr. Friðrikssorv Lárus Blöndal. 

Benidikt Sveinsson. Guðmundur Einarsson. 

þórarinn Böðvarsson. Jón Jónsson. Friðrik 

S. Stefánsson.

F l u t n i n g i m a ð u r  ( E i r í k u r  H r i e m ): Jpg

ímynda mjer, að ekki sje þörf á að tala 

langt með málinu; það hefur fengið svo 

góðan byr hingað til. Einungis hef jeg og 

fleiri komið fram með þá breytingartillögu, 

að fyrirsögn frumvarpsins breytist, svo að 

það ekki hafi sama nafn og annað frum- 

varp, sem deildin hefur haft til meðferðar. 

Með breytingartillögum þeirn, sem sam-

þykktar hafa verið við 1., 2. og 3. gr., er 

sjeð fyrir því, að landssjóði sje eigi að 

nokkru íþyngt með frnmvarpinu, og getur 

þvi enginn haft nokkra ástícðu til að hafa 

á móti þeim frá þoirri hlið; en hvað 4. 

tölulið viðvíkur, verð jeg að biðja þingmenn 

að gæta þess, að þótt þeir ekki vilji vana- 

lega leggja brauðum fje fyrir hinn ákvpðna 

tíma, að þetta er alveg sjerstakt og sjer- 

staklegar ástæður fyrir þessari beiðni. Prest- 

urinii hefar kostað miklu til húsagjörðar og 

jarðabóta, og vonað að geta lifað lengi 

kyrr í brauðinu, án þess að hann þyrfti að 

sækja uin nokkva launaviðbót., en nú hefur 

þessi von hans brugðizt; hann hefur nú 

fengið augnveiki, sem hefur valdið honum 

miklum kostnaði, og hann sjer nú ekki 

annað fært. en að sækja um bctra brauð, 

nema hann fái hina fyrirhugnðu launavið- 

bót, sem brauðinu cr ætluð við næstu presta- 

skipti.

I ' o r k e l l  R j n m i i s o n :  Jeg var ekki við-

staddur við 2. umræðu þessa máls, en frum- 

varpinu hefur verið breytt töluvert síðan 

við 1. umræðu og vil jeg því tala fáein 

orð. Hjer hafa komið uppástungur um, að

5 brauð fái nú þegar uppbót þá, sem þeim 

fyrst er ætluð við næstu prestaskipti; því 

get jeg ekki veiið meðinæltur. Mín skoðun 

er íú, að brauðin eigi að fá scin minnst úr 

landssjóði, og kemur það ekki af því, að jeg 

ekki viðurkcnni, að margir prcstar hafa 

mikið minni laun en hinir veizlegu embætt- 

ismenn, nje að þeir sjeu síður gagnlegir og 

góðs maklegir, en aðrir embættismenn lands- 

sins; nei, heldur af því, að jeg álít, að það 

megi jafna brauðin betnr en gjört hefur 

verið, og einkum er þessi mín skoðun 

sprottin af því, að mjer finnst, að prestum, 

sem eiga svo mikið saman við alþýðu að 

sælda og líða með henni bæði súrt og sætt 

og þekkja stríð hennar og fátækt, sízt hlýði 

að gjöra kröfu til hárra launa. þegar jeg 

virði fyrir mjer viðaukaatkvæði hiuna 7 

þingmanna, þá furðar mig á tveimur 

nöfnum, er undir því standa, sem sje 

nöfnum þingmanna úr Skagafirði, sem, að
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mig minnir vildu þó. láta uppbót þá, sem 

stjórnarfrumvarpið fór fram á að Garpsdals- 

prestakalli yrði veitt, niður falla. Jeg er 

kunnugur í Skagafirði og veit, að í Goð- 

dalabrauði er góð bújörð, og að það hefur 

ávallt verið álitið lífvænlegt brauð. Hvað 

Fells- og Hvammsbrauði við víkur, þá er 

jeg ekki alveg ótilleiðanlegur með þau brauð, 

on sem sagt, jeg álít, að brauðin eigi ekki 

að bæla úr landssjóði, nema brýn nauðsyn 

sje til. Bf þessi 5 brauð fengju sína upp- 

bót nú þegar, mundu flestir eða allir prest- 

ar, sem þjóna brauðum, sem uppbót er ætl- 

uð við prestaskipti, koma með bænarskrár, 

um að fá hana stiax, til næsta alþingis.

J ó n  J ó n í s o n :  Jeg er samdóma hinum

háttvirta 2. þingmanni Gullbringusýslu, að það 

er varúðarvert að bæta brauð úr landssjóði. 

Hann ámælti mjer fyrir það, að jeg ekki 

greiddi atkvæði með, að Garpsdalspresta- 

kall fengi uppbót, þóttjeg við það hafi ein- 

mitt fylgt sömu skoðun og grundvallar- 

reglu, og hann sjálfur segist fylgja. Jeg 

álít skyldu hvers þingmanns að veila ekki 

fje úr landssjóði, nema nægilegar líkur sjeu 

lil, að þörf sje fyrir það, en þó þingmaður- 

inn segi, að hann þekki þörfína í Garps- 

dal, þá er það ekki næg ástæða fyrir mig, sjer 

í lagi þegar skoðun hans kemur í bága við 

álit alþingis 1879, þar sem engin uppbót 

var ákveðin handa Garpsdalsbrauði.

Hvað viðvíkur þessum 3 brauðum, er 

hjer læðir um, þá eru alveg hinar sömu 

ástæður til að veita hinum þjónandi prest- 

um í þeim uppbætur, og voru við 2. umræðu 

til að veita prestunum á Tjörn og Lundar- 

brekku uppbælur. Sjerstaklega skal jeg geta 

þess um Fell og Goðdali, eins og þingmaður 

Húnvetninga tók fram nm Tjörn, að þangað 

eru nýkomnir ungir og mjög efnilegir prest- 

ar, sem hafa áhuga ekki einungis á hinum 

andlegu framförum safnaða sinna, heldur 

einnig vilji styrkja sóknarmenn sína í verk- 

legum framförum, cða ganga þeim á undan 

með góðu eptirdæmi í þeim. Presturinn á 

Felli hefur þannig ráðizt í jarðabætur og 

húsagjörð, og það þó hann sje langt um

fátækari en presturinn á Tjörn, og hefur 

orðið að taka lán úr landssjóði til fram- 

kvæmda sinna, þar sem þar á móti Tjarnar 

presturinn ekki mun hafa þurft að taka 

neinn eyri að láni. Hvað prestinn í Hvammi 

snertir, þá hefur hinn háttvirti þingmaður 

Gullbringusýslu tekið fram, að hann þjónar 

örðugu útkjálkabrauði, og að hann þvi þegar 

af þessari ástæðu ætti að geta vonað að 

fá að njóta þeirrar uppbótar, sem búið er 

að leggja embætti hans.

F r i ð r i k  S t e f ú n s s o n : Jeg hlýt að taka

það fram, að mig furðaði á ræðu hins hátt- 

virta 2. þingmanns Gullbringusýslu; hann 

varð forviða, er hann sá nöfn hinna skag- 

fírzku þingmanna undir viðaukaatkvæði því, 

sem hjer ræðir um, jafnt fyiir það þó nöfn 

ðannaia háttvirtra þingmanna væru þar líka 

undir; hann segist nú ekki vera svo mjög á 

móti að bæta upp 2 þeirra, sem sje út- 

kjálkabrauðin Fell og Hvamm; og var við 

þvi að búazt af jafn frjálslyndum og sann- 

gjöinum manni, sem 2. þingmaður Gull- 

bringusýslu er, að hann væri þó að nokkru 

á rjettri leið; en hvað Goðdölum viðviki, 

var bnnn mjög svo á móti uppbótinni, og 

það brauð á þó ekki að fá nema 100 kr., og 

verða þá tekjur þess alls uro 760 kr. og 

því með tekjulægstu brauðum á landinu; 

líka verð jeg að segja þingmanninum það, að 

síðan hann hefur komið i Skagfjörð, hefur 

bújörðin orðið fyrir skemmdum af skriðuin, 

síðan þessi prestur kom. Prestar þeir, sem 

hjer ræðir um, eru elskaðir og virtir af 

sóknarmönnum sínum, og mundi þeim því 

þykja mjög leilt, ef þeir yrðu að missa 

þeirra fyrir það, að brauðin væru ekki bætt 

upp. Jeg álit skyldu löggjafarvaldsins að 

sjá brauðunum fyrir prestum, og þá sjer- 

staklega að svipta þau ekki góðum preslum, 

og það því heldur, sem lög frá 27 febr. 

1880 gjöra Iandssjóðnum að skyldu að bæta 

þessi brauð upp sem öll önnur, sem upp- 

bót eiga að fá, undireins og þeir prestar, 

sem nú eru í þeim, sækja burtu og fá 

önnur brauð ; svo verða menn vel að gæta 

þess, að uppbótin er ekki nema til bráða-



byrgða, þar til hin göðu brauðin losna, sem 

lagt verður frá til hinna fátækari. Goð- 

dalabrauð er erfitt og yfir 2 stórár og 

íjall að fara á anneiín þaðan, en hitt vita 

allir, að Fell og Hvammur eru útkjálkabrauð 

í harðindasveitum.

H a l l d n r  F r i ð r i l o t o n : Jeg skrifaði ekki

undir viðaukaatkvæði þetta af þeim ástæð- 

utn, að mjer væri svo annt um, að bæta 

upp þessi brauð. fað er líka misskilningur 

hjá hinum heiðraða 2. þingmanni Gull- 

bringusýslu, að þetta sje veruleg uppbót, 

heldur er hjer um að ræða. að hafa launin 

föst, í stað þess að þau áður voru laus. 

f>ví að það hlýtur að vera hverjum af hin- 

um heiðruðu þingmönnum Ijóst, að hvöt er 

fyrir presta, að flytja sig þaðan, sem tekj- 

urnar eru lausar, þangað sem þeir fá fast- 

ar tekjur. J>að er engin önnur breyting, 

sem hjer ræðir um.

V a r a f o r s e t i : Uppbót sú, sem hjer

ræðir um, er ákveðin í Iögum 27. febrúar 

1880. Uppbætur til brauða eru annaðhvort 

sanngjarnar og rjettar og eiga þá að koma 

sem fyrst, eða þá þær eru ekki sanngjarnar 

og ættu þá aldrei að kotna. En móti á- 

kvörðun þeirri í tjeðum lögum, að uppbótin 

kæmi eigi fyr en við prestaskipti, móti 

henni hafði jeg á síðasta þingi, og álít 

hana enn eigi á rjettu byggða. Jeg leiddi 

þá rök að þvi, að það væri rangt og hefði 

illar afleiðingar, ef að uppbótin væri eigi 

þá þegar greidd brauðunum, og að sú ó- 

hcppilega aíleiðing af því mundi verða, að 

prestar i hinnm smærri brauðum mundu 

verða á sífelldri rás, sjer til skaða og söfn- 

uðunum til skaða. |>ingið 1879 áleit upp- 

bætur þesíar hæfílegar, og sannarlega eru 

þær ekki of miklar, og því skyldu þær þá 

ckki eiga að koma strax? þessu vil jeg 

svara hinum háttvirta samþingismanni min- 

itm og andlega sessunaut, að þar sem upp- 

bót þarf, þar á bún að koma strax. Hið 

cina. sem getur verið haft á móti viðauka- 

atkvæói þessu, er það, að það geti vakið ó- 

ánægju hjá öðrum prestnm, sem á þeim 

brauðum sitja, sem bæta á, og þeir líka

vilji þrí fá þá uppbót, som ákveðin er f 

lögum. f>að eina rjetta væri lika, með 

einu lagaboði að ákveða, að allar uppbætur 

á brauð, sem eptir lögum 27. febr. 1880 

eiga að fá uppbót, skyldu greiðast þegar. 

Sá sparnaður, sem raenn ímynda sjer að 

leiði af því, að draga þetta, er ekki nema 

hugarburður, því að i fjárlögum hvers árs 

verður að hafa upphæðir til að bæta hin 

rýru brauð; það verður ekki bjá þrí komizf, 

og þessar upphæðir geta ekki verið miklu 

minni. Frestar þeir í ÍSkagafirði, sem hjer 

ræðir um, eru mjög vel að uppbólinni 

komnir; þeir eru allir mjög álitlegir menn. 

J>ótt hinir háttvirtu þingmenn tali um, að 

Goðdalir sje góð bújörð, þá bið jeg að gæta 

þess, að það er ekki tilgangurinn, að prestar 

lili á búskap einum.

J ó n  O l a f s . s o n :  Jeg ætla að skýra

hinni háttvirtu deild frá því, hvers vegna 

jeg eigi get gefið atkvæði mitt með frum- 

varpi þessu; það kemur til af því, að jeg 

verð að greiða atkvæði mitt á móti 4. og 

5. tölulið. Ástæðurnar, sem færðar hafa 

verið fyrir þeim töluliðum, eru, að prestar 

þeirra brauða sjeu elskaðir og virtir, og 

einn þeirra augnveikur. Jeg skal geta 

þess, að mjer þykir þessi augnveiki koma 

til að verða landinu nokkuð dýr. Núna 

liggur fyrir (járlaganefndinni bænarskrá frá 

augnveika prestinum um, að fá styrk til 

að sigla til Kaupmannahafnar til að lækna 

augnveikina á landssjóðs-kostnað, og svo 

fer frumvarp þetta fram á að veita honum 

þokkabót, 300 kr. á ári, sem premíu fyrir, 

að hann vill láta lækna sig á landsins 

kostnað. Maðurinn er ungur og má búast 

við, að bann geti lifað á sinni Tjörn 40 ár 

enn, þá verður uppbótin öll 12000 kr., auk 

rentna og renturentna. Aðrar 12000 kr. 

kostar elska og virðing prestsins hins eptir 

5. tölulið; og að augnveiki, elska og virð- 

ing kosti landssjóð þannig 24000 kr. þykir 

mjer nokkuð dýrt. Svo er jeg og hræddur 

um, að fleiri prestar kynnu að koma á 

eptir, og þykjast líka elskaðir og virtir 

vera, og veit jeg, að hinir geistlegu herrar
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bjer í salnurn, seni aldrei mega lieyia hall- 

að á prestastjettina, mundu varla rengja 

það; gæti svo farið, að elska og virðing sú, 

sem stjettin nýtnr, yrði landssjóði dýr að 

leikslokum. Ef það er satt, sem sumir af 

hioum háttvirtu þingmönnum segja, að 

hjer sje eigi um neina uppbót að tala, þá 

er frumvarpið ekki búið til í neinum tii- 

gangi, og er þá bezt að rifa það strax i 

sundur. pess ber og að gæta, að prestar 

þessir áttu ekki von á uppbótinni, þá er 

þeir sóttu um og fengu brauðin. Og að 

veita þessa uppbót fyrir tóma elsku, virðing 

og augnveiki, sýnist mjer talsvert var- 

hugavert.

A r n l j ó l u r  Ó l a f s s o n :  Svo nærri semjeg

tek mjer að vera móti Norðlingum, þá verð 

jeg þó að vera móti þingmönnum Skagfirð- 

inga. Mjer finnst þeir fari svo langt, að þeir I 

hljóti að finna það sjálfir, að þeir fari of 

langt. |>eir vilja fá nú þegar uppbót hauda 

öllum þeim brauðum í Skagafjarðarprófasts- 

dæmi, er uppbót eiga að fá eptir presta- 

kallalögunum 27. febr. 1880, þá er þau losua, 

áu þess að bjóða fram tillag það, er á að 

borgast frá hinum öðrum brauðum.

Eptir brauðamatinu i þingtíðindunum 

1879 I, bls. 355—59 er tillagið til Skaga- 

fjarðar 1200 kr„ en tillögin þaðan 400 kr.; 

er þá uppbótin úr landssjóði 800 kr. Nú 

skulum vjer skoða næstu sýslur. Húnavatns- 

sýsla fær 800 kr. en borgar 1500 kr. Fyiir 

því leggur hún 700 kr. i landssjóðinn eða 

næstum eins mikið, og gengur frá landssjóði 

til SkagaQarðarsýslu. Eyjafjarðarsýsla legg- 

ur í landssjóð 400 kr. og tekur á móti 600 

kr. Hún fær þá 200 kr. úr landssjóði, eu 

það stafar eingöngu frá því, að Grímsey er 

veitt svo mikil uppbót, því mikið gengur 

þangað eptir áður gildandi lagareglum.

Hvað kemur nú til, að Skagafjarðar- 

sýsla heimtar meira en hinar aðrar sýslur? 

£ r  það *f þvi, að landslag sje þar miður 

lagad fyrir samgöngur efia samskeyiiiig: 

brauða ? Nei, það geta þingmennirnir ekki 

sagt, þvi samgöngur eru þar hægrí en í biu- 

um sýslunum. En þetta kemur til af því,

að Glaumbær leggur ekkert til landssjóðs. 

|>að er eitt mesta brauðið, 1600 kr., og það- 

an cr ekki lekinn einn eyrir. Jeg álít, að 

vjer eigum að hafa þá reglu, að taka upp- 

bót brauðanna jafnframt frálögunum frá 

þeim til álita, komi regluleg og löglega und- 

irbúin uppástunga um það frá hjeraðsfund- 

uui, eins og uú er úr Húnavatnssýslu, þá 

getum vjer dæmt um málið með fullum 

sanni. í  Húnavatnssýslu er málið vel og 

rækilega undirbúið, enda er það komið þetta 

áieiðis áu nokkurs tillags úr landssjóði. Jeg 

hygg hættulegt að bæta upp brauðin, nema 

sjerstakar ástæður sjeu til þess. Jog get 

ekki talið það eplir bjcraðsfundunum, að 

nota þanu rjett, sem safnaðalögin og brauða- 

lögin hafa lagt þeim í hendur. Jeg veit,að 

þingmenn Skagfirðinga eru báðir frelsismenn

I og vilja, að kjóseudur þeirra verði frelsisins 

aðnjótaudi, og það ekki með iðjuleysi eða 

án fyriihafnar, heldur með eignum duguaði 

og bjeraðsfunda samþykki.

t'luiningsmaður: Jeg ætla einungis að 

taka fram, að þar sem 2. þingmaður Suður- 

Múlasýslu kveðst munu greiða atkvæði á móli 

frumvarpinu vegna 4. og 5. töluliðs, þá væri 

braparlegt, ef allfc frumvarpið væri eyðilagt 

fyrir þessa liði, en gengi það í gegn hjer, 

þá má laga þetta í efri deildinni, ef það 

þætti nauðsynlegt.

Að öðru leyti skal jeg geta þess, að 

preslurinn á Tjörn sagði mjer sjálfur í vor, 

að hann mundi sækja um brauð eitt, sem 

nú er laust og enginn sækir um, ef hann 

fengi ekki uppbótina, og gjöri hann það, þá 

vinnur Jandssjóðuriun eigi einn eyri við að 

neita houum um bæn sína. Um bænarskrá 

þá um ferðastyrk, er þingmaðurinn gat um, 

er mjer alveg ókuunugt; jeg hef eigi heyrt 

hennar getið fyr en nú.

Friðiik Stefánsson: það var nú að

heyra á ræðu 2. þingmanns Suður-Múlasýslu, 

að honum væri ekki um að láta bæta upp 

: brauð þau, som hjer ræðir um ; en ástæður 

hans á móti þvi voru einkisvirði, sem bezt 

sýnir, að þær cru mjögsvo veikar, því ann- 

ais muudi þingmaðuriun, sem er sve leikmn
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í að koma hugsun sinni skýrt og skorinort 

fram, bafa gjört það betur. Hann tók það 

sem gefið, að presturinn á Tjörn mundi lifa 

40 ár enn, og prestar þeir í Skagafirði, sem 

hjer ræðirum eins; en það sjá allir, að þetta 

vcit þingmaðurinn alls ekki neitt um, frem- 

ur en hver annar. Hin ástæðan var sú, að 

prestar þessir væru allan aldur sinn bundnir 

við þessi brauð og mættu ekki fara livert 

sem þeir vildu, eius og bændurnir í Rússlandi 

voru, áður en Alexander 2. leysti þá, en þann 

kost kýs jeg ekki prcstum vorum til handa; 

onda þurfa þeir ekki að sæta slíkum ókjörum, 

scin bctur fer. En 1. þingmanni Eyfirðinga 

ætla jeg að svara því, sem hann sjálfur vel 

veit, þó honum þætti það nú undarlegt, að 

Skagafjarðarsýsla þyrfti svo mikið tillag, að 

Hólastóll og líeynistaðaiklaustur áttu citt 

sinn flestar jarðir í Skagafirði. Stólsjarðirn- 

ar voru seldar, og hefur stórfje komið fyrir 

þær í landssjóðinn, því þó andvirði stólsgóss- 

anna gengi í ríkissjóð, þá er nú lillagið frá 

Dönum endurgjald fyrir það, svo Skagafjarð- 

arsýsla hefur lagt drjúgum í landssjóðinn 

eða guðskistuna, ef jeg mætti svo að orði 

komast.

f>á var gengið til atkvæða og var:

1. Breytingartillaga 6 þingmanna við fyrir- 

sögnina, sem úlbytt bafði verið á fund- 

inum, samþykkt með 20 atkvæðum.

2. Breytingartillaga 7 þingmanna um upp- 

bót brauðanna í Skagafirði. Var at- 

kvæðagrciðsla óglögg, svo forseti við 

hafði nafnakall, og sögðu

Já:

Magnús Andrjesson,

Benidikt Sveinsson,

Eirikur Kúld,

Friðrik Stefánsson,

Guðmundur Einarsson,

Jón Jónsson, 

þórariun Böðvarsson, 

þórður Magnússon, 

porsteinn Jónssou,

J>orsteinn Thorsteinson.

Nei:

Eiríkur Briem,

Arnljótur Olafsson,

Gríinur Tbomsen,

Halldór Friðriksson,

Holgeir Clausen,

Jón Olafsson,

Lárus Blöndal,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson, 

þorkell Bjarnasou, 

þorlákur Guðmundsson,

|>orvarður Kjerulf.

Var breytingartillagan þannig felld með 

12 gegn 10 atkvæðum.

Siðan var frumvarpið samþykkt með 15 

atkvæðum gegu 2, og kvað forseti það mundu 

sent efri deild.

FYlíSTA UMBÆÐA I EFKI DEILD, 

á 21. fundi, 29. dag júlímánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í neðri deild, sjá I, 272.

F o r s c t i : Jeg skal leyfa mjer að geta 

þess strax, að ritvilla hefur orðið í fyrir- 

sögn þessa frumvarps í neðri deildjnni. Á 

fyrri stigum þessa máls í ncðri deildinni, 

var fyrirsögnin þannig: »Frumvarp til laga

um breyting á 1. og 5. gr. í lögum 27. 

febrúar> o. s. frv., en síðar hafa þessi orð 

(á 1. og 5. gr. í lögum) fallið burtu úr 

fyrirsögninni. Jeg bið hina háttvirtu þing- 

deildarmeun því að álíta, að fyrirsögnin sje 

þannig: -Frumvarp til laga um breytingu

á 1. og 5. gr. í lögum 27. febrúar 1880, 

um skipun prestakalla o. fl.»

Jón P j e l u r s s o n :  Jeg skal taka það

fram, að það stendur nokkuð öðruvísi á 4. 

og 5. tölulið frumvarps þess, sem bjer ligg- 

ur fyrir, og viðaukatillógu þeirri, sem fram 

er komin við þetta frumvarp, en á hinum 

þremur fyrstu töluliðum þess. Undir 4. og

5. tölulið frumvarpsins og í viðaukatillög- 

unni erákveðið, að sú breyting, sem ákveð- 

in er í lögunum 27. febrúar 1880 að verða 

skuli á tekjum brauða þessaia við næstu
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prestaakipti, skuli koma nú strax í stað. 

£n það er aoðsjeð, að ef þetta verður sam- 

þykkt, þá muni aðrir prestar, sem eru á 

þeiin brauðum, sem eptir lögonnra 27. febr. 

1880 eiga að fá uppbót við prestaskipti, 

koma fram með líka beiðni á næsta þingi. 

Mjer þykir það sannarlega undarlegt, að 

þetta frumvarp, þannig úr garði gjðrt, skuli 

bafa komið gegnum neðri deildina. Prest- 

arnir á Goðdölnm. Felli, Hvammi, Tjörn og 

Lundarbrekku höfðu allir farið fram á það 

sama, að fá uppbótina nú þegar, en neðri 

deildin befur bafnað beiðni prestanna á 

þremur hinum fyrst oefudu brauðum, en 

tekið til greina beiðni prestanna á tveimur 

hinum síðnstu. fetta er því sú ósam- 

kvæmni hjá neðri deildinni, sem ekki verð- 

ur bót mælt, og þar að auki er ósanngirni 

í gjörðum hinnar heiðruðu neðri deitdar, þar 

sem hún hefur kastað beiðni prestanna í 

Goðdölam,. Felli og Hvammi. sem einmitt 

eru lakari branð, en Tjðrn og Lnndarbrekka, 

er bún þó hefor ákveðið að bæta upp strax 

í stað. Jeg leyfi mjer því, að lýsa því yfir, 

að jeg mun gefa atkvæði mitt fyrir 1., 2. 

og 3. tölulið frumvarpsins, en ekki fyrir 4. 

og 5. tölulið þess nje heldur viðaukatillög-

UO0Í.

Stefán Eiriktson: Jeg er alveg sam-

dóma hinsm háttvirta 3. konungkjörna 

þingmaitni, að ísjárvert sje að breyta lögun- 

tuu 27. febr. 1880 þannig, að sú tekjuvið- 

bót, sem þar er ákveðin ýmsum brauðum 

við næstu prestaskipti, sje nú þegar veitt 

oinstökum af þessom brauðum. Jeg vil því 

leyfa mjer að vekja athygli þingdeildarinnar 

á því, að ef ákveðið verður, að bæta upp 

nokkur brauð nú þegar, en eigi við oæstu 

prefetaskipti, þá muni eflaost bænir í þá átt 

koraa frá fiestum og enda öllum prestum, 

sem eru á þeim brauðum, er uppbótina eiga 

í vændum. Ef því þingdeildin verður á því, 

að taka tillit til þessara breytinga, þá finn 

jeg mig knúðan til, sanngirninnar vegna, 

að koma með breytingaruppástungu í þá 

átt úr mínn kjördæmi.

Á t g e i r  E i n a r s s o n :  f>að fór nú fyrir

mjer eins og fleirum, að mjer þótti hálf- 

undarlegt, að sjá 4. og 5. tölulið á sama 

bekk sem 1., 2. og 3. tölulið. En fyrst

neðri deidin hefur álitið, að það ætti saman, 

þá er eðlilegt, að hún setti það í frumvarp- 

ið. Jeg vil að ein8 leyfa mjer að geta 

þesB sjerstaklega um Tjarnarprestakall, að 

jeg hef kynnt mjer skjölin þar að lútandi, 

sem verið hafa til sýnis á lestrarsalnum, 

bæði bænarskrá frá prestinum og meðúiæli 

frá söfnuðinum, sem svo fegnir vilja fá að 

halda honum; þar er og skoðunargjörð, sem 

lýsir þeim byggiogum og jarðabótum, sem 

presturinn hefur gjört á ábýli sínu. Anoað er 

veikindi prestsins, sem orðið hefur að tak- 

ast trisvar ferð á hendur til Kaupmanna- 

bafnar til að leita sjer lækninga við augn- 

vðiki. J>egar á allt þetta er litið, þá virð- 

ist sjerstök ástæða til að bæta þetta brauð 

upp þegar í stað. Sama þótti flutniags- 

mönnum þessa máls, þegar jeg minntist 

á.þetta mál við þá; þeim þótti sjerstök á- 

stæða til að veita prestinum þessa upphað, 

án þess að þeir þó vilda, að breytiogar á 
lögum 27. febr. 1880 næðu til allra þeirra 

brauða yfir höfuð, sem eiga uppbót i vstnd- 

um við næstu prestaskipti. Hvað snertir 

Lnndarbrekkuprestakall, þá er mjer ókuonugt 

um það. J>iogmaður Norður-fángeyinga 

veit bezt, hvort ástæða er til að veita því 

brauði hina ákveðnu uppbót. Annars veit 

jeg, að Tjarnarpre8takalli hafa verið lagðar 

100—200 kr. árlega af þeim 7000 kr., sem 

ætlaðar eru til uppbótar hioum fátækuetu 

brauðum, þangað til breyting verður á tek>- 

um þeirra við prestaskipti eptir löguoum 

27. febr. 1880. Nokkuð af þesso f}e trúi 

jeg sje líka lagt Lundarbrekkuprestakalli. En 

eins og allir vita, þá brann kirkjan þar fyr- 

ir nokkrum árum, og er nú verið að byggja 

bana upp aptur, svo það er ekki ólíklegt, 

að presturinn eigi örðugt. Annars verð jeg 

að segja, að mig furðar á, hvað neðri deild- 

in hefur verið rffleg bjer, hún, sem annars 

hefur fengið orð fyrir að vera vön að haida 

um höfuðið á landssjóðnum. En mjer er 

nauðugt að senda henni þetta frumvarp apt-
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ur, helzt af þeirri ástæðu, aðjeg er hræddur 

um, að h ú n  komi ekki af öllum þeim ósköp- 

um, sem fyrir henni liggja. |>ví það er 

satt bezt að segja, að h ú n  hefur nóg á 

siuni könnu, og má þakka fyrir, ef h ú n  ekki 

kafnar undir frumvarpahrúgunni. Deildin 

ræður því að öðru leyti sjálf, hvað hún 

gjörir, að minnsta kosti getur ekki verið 

neitt hættulegt, að samþykkja 3 fyrstu 

töluliði frnmvarpsins„ því þeir hafa eng- 

an kostnað í för með sjer fyrir landssjóð- 

inn.
B e n i d t k t  K r i a t j á n s s o n : Jeg hef í öðru

máli og við annað tækifæri tekið það fram, 

að mjer þætti það ekki sem rjettast, að 

prestar í þem brauðum, sem eptir lögum 

27. febr. 1880 eiga að fá uppbót, fari á 

mis við þessa uppbót, þó þeir hafi verið 

komnir til brauðsins áður, en nefnd lög 

öðluðust gildi, því það er sjálfsagt, að þetla 

verður til þess, að koma enn meira róti á 

prestana, en hingað til hefur átt sjer stað, en 

allir hljóta að játa, að tíð prestaskipti eru 

óheppileg og mjög skaðleg fyrir hið kirkju- 

lega líf. Að hinu leytinu get jeg ekki 

verulega sjeð, að lögin hafi svo tilknýjandi 

grundvallarreglu, að eigi megi veita upp- 

bótina, þó veitingin fyrir brauðinu hafi 

fram farið áður, en lögin öðluðust gildi. það 

er allt anuað mál, ef átt hefði að taka af 

brauðuDum, því þá hefði eðlilega eigi mátt 

gjöra það fyr en við næstu prestaskipti. En 

úr því löggjafinn kannast við, að laun ein- 

hver8 prests sjeu of lítil, hvers vegna m á þá 

ekki' hækka þessi laun strax? Jeg get ekki 

skilið, að þingið geti verið á þeirri skoðun, 

að hjer sje neitt á hættu, þó prestar á fá- 

tækum brauðum. og sem, ef til vill, hafa 

lagt fje í sölurnar til að bæta jörð sína og 

prestakallið, njóti strax þeirrar uppbótar, sem 

brauðinu er ákveðin eptirleiðis. Enda á það 

sjer einmitt stað, að prestar á þessum fá- 

tæku brauðum fá árlega meiri eða minni 

styrk, sem lauslega er veittur. Að vísu 

getur verið hjer um hærri uppbót að ræða, 

en það munar ekki svo miklu, að það geti 

hindrað frá, að fastákveða uppbótina. En þó

menn vildu nú ekki bioda sig við, að láta 

alla presta fá þegar í stað uppbót þá, sem 

brauðunuin er ákveðin eptirleiðis, þá er jeg 

ekki á móti því, að prestar á fátækustu 

brauðum, og sem hafa lagt mikinn kostnað 

fram til brauðsins, fái strax í stað alla 

lögákveðna uppbót, sem brauðinu er ætluð 

við prestaskipti. Jeg fyrir mitt leyti mundi 

fúslega vera því sinnandi, þó uppástunga 

kæmi utn, að allir prestar fengju þessa 

uppbót.

S i g h v a t u r  Á r n a s o n :  Jeg skal IIú ekki 

hafa á móti þvj, að ástæða geti verið fyrir 

þingið, að veita styrk þann nú þegar til 

þeirra presta eða brauða, sem bjer ræðir um. 

En ef slíkt verður tekið til greina við ein- 

stöku menn, þa má telja víst, að allir þeir 

prestar, sem eru á þeim brauðum, er upp- 

bótar geta vænzt eptirleiðis, muni koma 

fram með þá beiðni á næsta þingi einnig, 

að fá þessa uppbót strax. En af því þetta 

verður afieiðingin, þá vantar mig að vita, 

hvað miklu þetta munar landssjóðinn, þegar 

öllu er á botninn hvolft, það er að segja: 

mig vantar að vita, hvað mikið leggst á 

landssjóðinn, ef þessi breyting yrði gjörð á 

lögunum 27. febr. 1880. Jeg ímynda mjer, 

að það verði talsvert meira fje, en þær 

7000 kr., sem í fjárlögunum cru áætlaðar 

til uppbóta á fátækustu brauðum, þangað 

til þau við prestaskipti komast undir lögin

27. febr. 1880. Mjer finnst að minnsta 

kosti fyrir milt leyti íhugunarvert, að veita 

atkvæði fyrir uppbótinni, fyr en jeg sje, 

hvað miklu það mundi muna landssjóðinn. 

Jeg skal þó ekki neita þvf, að sjerstakleg 

undantekning gæti átt sjer stað, en sú und- 

antekning yrði þá að vera á gildum rökum 

byggð. f>að er mjög eðlilegt, að úr því 

þessi beiðni, sem hjer ræðir um, yrði tekin 

til greina, þá mundi það leiða til þess, að 

fleiri prestar kæmu með beiðni í líka átt 

fyrir næsta þing. Ef menn gætu upplýst 

mig um þann aukakostuað, sem við 

þessa breyting á lógunum, yrði að leggjast 

á landssjóðinn, þá skyldi jeg vera þeim 

þakklátur, og þá fyrst gæti jeg áttað mig
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á, hvernig jeg ætti að greiða alkvæði mitt 

í þessu máli, því ef þetta rounar iandssjóð- 

inn miklu, finnst mjcr ekki ástæða til, og 

ekki eiga við, að gefa slíku gáum; en ef 

þetta munar litlu, þá er ekki ástæða til að 

hafa í móti þessum tillögum.

Jón 1‘jetursion: Jeg hefði kunnað betur 

við, að komið hefði frumvarp fyrir þingið 

um, að ailir prestar, sem eru á þeim brauð- 

um, er uppbót eiga að fá eptir lögunum 27. 

febr. 1880, þegar prestaskipti verða, fengju 

þessa uppbót strax í stað. En jeg get þar 

á móti ómögulega fellt mig við þetta frum- 

varp, sem hjer liggur lyrir, því jeg vil, að 

allir njóti jafnrjettis í þessn sem öðru, en 

ekki að farið sje í mannjöfnuð, eins og hin 

heiðraða neðri deild hefur látið sjer sæma í 

þessu efni. |>að er eitthvað undarlegt, að 

segja: þessi á uppbótina skilið, en liinn ekki, 

ef báðir eiga jafnt tilkall til hennar í öllu 

tilliti. |>annig hefur neðri deildinni ekki 

þóknazt, að gjöia prestunum á Goðdölum, 

Felli og Hvammi jafnt undir höfði og prest- 

unum á Tjörn og Lundarbrekku. í þessari 

deild hefur þingmaður Norður-þingejinga 

álitið prestinn á Felli verðugan uppbótarinn- 

ar, en þar á móti ekki prestiun á GoAdölum 

og Hvammi. fetta er augljóst af viðauka- 

tillögu hans. En þó mjer sjo mjög vel til 

prestsins á Felli, þá veit jeg ekki, hvort 

hano verðskuldar fremur að fá þessa uppbót 

strax, en hinir tvnir prestarnir, á Goðdölum 

og í Hvammi. Sama .er aðsegja um prest- 

ana á Tjörn og Lundarbrekku. Jeg veit ekki, 

hvort þeir verðskulda þetta fremur en aðrir. 

það hefttr verið sagt, að þessir preslar hafi 

bætt mjög bújarðir sínar, og lagt mikið fje 

í sölurnar. |>að er ekki að vita, nema aðrir 

prcstar hafi þótzt gjöra hið sama, þó vjcr. 

sem hjer sitjum, ekki vitum neitt um það. 

Jeg tek npp aptur: mjer þykir ski ítið af 

þinginn, að gjöra slíka undantekningu, neita 

öðrum um það, sem það veitir binum, þó 

báðir standi jafnt að vígi. f>að hefði verið 

allt annað, að koma með lagaboð, sem upp 

hefði Jögin 27. febr. 1880, 5. gr., en ákvæði, 

aft veita öllum piestum þá uppbót, sembrauð

þeirra eiga i vændum. f>að gæti jeg vel 

skilið að mönnum hefði dottið í hug, en 

ekki þetta.

Á r n i  T h o r s t e i n t o n : Jeg þarf ekki að

veia langorður um þetta mál; það hefur 

mest verið rætt um 4. og 5. tölulið frum- 

varpsins, og verð jeg að taka fram, að þeg- 

ar þingið samþykkti lögin frá 27. febr. 1880, 

mun það hafa verið meining allra þingmanna, 

að gengið væri hreint frá öllu. Jafnhliða 

voru allir á þvi, að þeim prestaköllum, sem 

ekki strax fengju hina lögákveðnu uppbót, 

yrði áætlað í fjárlögunum viss upphæð, 7000 

kr., en hafi þessi upphæð sýnt sig ónóga, 

verður að bæta við hana eða hækka haoa, 

þegar hún reynist ónóg. En það getur ekki 

verið rjett, að anticipera lögin eða láta þau ná 

gildi, fyr en ákveðið ér, því ef nú ætti að 

fara strax að veita þetta Qe, sem hin fátæk- 

ustu brauð eiga eptir lögunum að fá við 

næstu brauðaskipti, þá yrði að taka af alla 

uppbötarpeningana. f>að er þá ekki spurs- 

mál um annað, ef 4. og 5. töluliður frum- 

varpsins verður samþykktur, en að þar af 

leiðir, að fleiri og fleiri prestar, eða allir þeir, 

sem líkt stendur á fyrir, gefa sig fram og 

krefjast hins sama, og þá er sjálfsagt, að 

af nema alla uppbótapeninga, sem áætlaðir 

voru i fjárlögunum 1879, fyrir síðari fjár- 

hagsár. f>að er alveg rjett, sem hinn 3. kon- 

ungkjörni þingmaður hefur tekið fram, að 

það er ósanngjarnt, að láta einn eða tvo presta 

fá þessa uppbót strax, en undan skilja alla 

hina, sem hafa sama tilkall til hennar. Ef 

Tjarnarpiestakall og Lundarbrekknprestakall 

hafa ekki fengið nóg af uppbótarpeningun- 

um, þá verður að hækka þær 7000 kr., sem 

veittar ern í fjárlögunum, að því skapi. 

f>annig geta þau brauð, scm enn ekki heyra 

undir lögin 27. febr. 1880, notið rjettarsíns 

við hina áætluðn uppbót í fjárlögunum. Ef 

tekjur Tjarnar- og Lundarbrekkuprestakalla 

væru hækkaðar, þá væri ástæða til að lækka 

uppbótapeningana i fjárlögunum að þvi skapi, 

en þetta væri mjög brotasamt. J>að verður 

að nefna hvern hlut með sinu rjetta. nafni. 

Annaðhvort er að taka öll brauð, sem lög-
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in 27. febr. 1880 ekki snerta, og ákveða 

þeitq oppbótina strax, eða þá ákveða í fjár- 

lögunom hæfilega uppbótarpeninga. þar nú 

enn er eigi búið að ganga frá fjárlögunum, 

þá stendur þetta til bóta.

Síðan bar forseti undir atkvæði. hvort 

málinu skyldi vísað til 2. utnræðu, og var 

það samþykkt í einu hljóði.

ÖNNUR UMBÆÐA Í EFRI DEILD, 

á 23. fundi, 1. dag ágústmán.

V i ð au ka - og b re y t i ng a r u pp ás t u n gu r  

við frumvarp til laga um breyting á 1. og

5. gr. í lögura 27. febrúar 1880 um skipun 

prestakalla, eins og það var samþykkt við

3. umræðu í neðri deildinni.

a,

Viðauka- og breyt ingaruppástungur 

frá Magnúsi Stephensen.

1. Framan við frumvarpið bætist:

1. grein.

Garpsdalsprestakalli í Barðastrandar- 

prófastsdæmi, sem talið er í 75. tölu- 

lið í lögum 27. febrúar 1880, 1. gr., 

leggjast 300 kr. á ári úr landssjóði. 

Dýrafjarðarþingum i Vestur-ísafjarðar- 

prófastsdæmi skal lagt 200 króna ár- 

legt tillag úr landssjóði, ef presturinn 

nýtur eigi tekjanna af Sandabrauði.

2. grein.

Ákvörðun sú, sem sett er í 87. tölulið

1. gr. tjeðra laga, að jörðin Hvítanes 

skuli keypt fyrjr fje úr landssjóði, og 

vera leigulaus Ijensjöið prestsins í 

Ögurþingaprestakalli f Norður-isafjarð- 

arprófastsdæmi, skal úr gildi numin, 

og skal í þess stað leggja kallinu 200 

króna árlegt tillag úr landssjóði, og 

jörðina Hest til leigulansra afnota, 

þegar næstu preataskipti verða í Vatns- 

fjarðarpreslakalli.

2. 1., 2. og 3. liður í frumvarpiou verði

3. grein.

3. 4. og 5. liður frumvarpstns verði 4. gr. 

og orðist þannig:

Tjarnarprcstakall í Húnavatnssýslu og 

Lundarbrekkuprestakull í J>ingeyjarsýslu 

fá frá fardögum 1882 þá 300 kr. upp- 

bót, sem þeim er ákveðin f lögum,H7. 

febrúar 1880 um skipun prustakalja.

b.

V i ð a u k a t i l l a g a  

frá Benidikt Kristjánssyni.

Aptan við frumvarpið bætist:

6. Fellspreslakall í Skagafjarðaisýslii fær frá 

fardögum 1882 þá 400 kr. uppbót, sem 

því er ákveðin í lögum 27. febr, 1880. ;

c.

V i ð a u k a t i l l a g a  

frá þingmanni Austur-Skaptafellssýslu. 

Aptan við frumvaipið bætist:

7. SandfelU-prestakall í Austur-Skapta- 

fellssýslu fær frá fardögtim 1882 þá 

500 kr. uppbót, sem því er ákveðin I 

lögum 27. febrúar 1880.

d.

V i ð a u k a a t k v æ ð i  

frá Jóni Pjetnrssyni.

8. Hvaroms-prestakall í Skagafiiði fær fiá 

fardögum 1882 þá 300 kr. uppbót, sem 

því er ákveðin við næstut piestaskiptú

9. Goðdala-prestakall i Skagafirði fær .frá 

fardögum 1882 þá 100 kr. uppbót, sem 

því er ákveðin við næstn prestaskipti.

R e n i d i k t  K r i s t j á n * s o n : Af þvf jeg á

eina af þeim bieytingartillögum* setn fram 

hafa komið við frumvarp það, sem hjer 

ræðir um, skal jeg leyfa mjer að skýra með 

fáum orðum frá áatæðunum fyrir þessari 

tillögu. ViðaukatiUaga mín fer frara á, að 

Fellsprestakall í Skagafjarðaraýsla fái nú 

þegar uppbót þá, sem prestakallalögin á- 

skilja þvf. Prestur sá, sem nú er í branð- 

inu, er fátækur maður, og þó befur hann 

ráðizt f stórkostlegar jarðabætur, þar sem 

hann hefur látið skera fram stórt vatn tii
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aA gjðra það að eogi. Til þessa fyrirtækis 

hefur hann fengið fje úr landssjóði, þó jeg 

ekki viti, hrað mikið það Ije var. En jeg 

tel sjáifsagt.- að haon hafi fengið það tneð 

vanalegnm kjörum, 6"/a árlega láninu tii 

afborguDar og vaxta. Fyrirtæki þetta hefur 

gjáifsagt kostað talavert meira fje, en Ijár- 

hœð þá. sem samsvarar lóninu, og það 

hefur presturinn mátt borga úr síuum eigin 

vaaa auk afborgana og vaxta af sjálfu lán- 

inu úr laodssjóði. petta tel jeg sje mikið 

í sðlurnar iagt á jafnfátæku prestakalli, ,og 

þvi mælir ínikii sanngirni : með þvi, að 

brauðið fái nú þegar þá uppbót, sem því er 

áskilin í lögutium 27. febr. 1880. . Jeg tek 

það fram, að það eru miklar líkur lil, að 

jörðin eða prestssetrið aukiðt mjög að gæð- 

uœ Við þessa framtakssemi pre&tsins, þar 

sem engjarnar aukast wað tímanuQ) um 

lfiO dagsláttur við framskurð vatnsins. Auk 

þessa er presturinn nú að endurbyggja 

kirkjuna, og hefur lagt mikið Qe í sölurnar 

til þess, Ofan á allt þetta bætist enn, að 

sagt er, að presturinn hafx í hyggju að 

byggja upp ataðinn vel og vandlega. Hjer 

mælir svo mikil sanngirni með því, er við- 

aukatillagan fer fram á, að jeg þykist ekki 

þnrfa að fara flniram orðum um þessa til- 

fögu mína, en vænti hinna beetu pndir- 

tekta hinnar heiðruðu deildar.

Stcfán Eiríksfon : Af því jeg er einn

þeirra þingmanna, sem komið hafa með 

liðaakatillögu við frumvarp . til laga um 

breyting á prestakallalögunum 27. febrúar

1880, þá skaL jeg leyfa mjer að tala fáein 

orð. Reyndar ímynda jeg mjer, að jeg 

þurfie^ki að mæla mikið með viðaukatil- 

lögu minni, því hún mælir með sjer gjálf; 

því sje sanngjarnt, að bæta nokkurt brauð 

upp, eða aje sanngjarnt, að nokkurt brauð 

fái nú þegar uppbót þá, sem lögin 27. febr.

1880 áskiija því, þá er það sannarlega 

Sandfell í Öræfum i Austur-Skaptafellssýslu 

í>vi ein« og jeg tók fram hjer á þinginu 

1879, þá er þetta prcstakaii svo afskekkt, 

að ef enginn preaturer í sjálfu br&uðinu, 

þá er því ncr ómögutegtT að fá prest til að

þjóna því; hvort sem leitað er austor eða 

vestur á bóginn, þá ern fullar 3 þingmaona- 

leiðir að Kálfafellsgtað og eins að Prests- 

bakka, sem ero næstq hrauðin, sitt hvoru 

megio Breiðamerkursands og Skeiðarársaqds. 

Jeg get því eigi anpað sjeð, en að það sje ( 

alla staði sanngjarot og rjett af þinginu, 

að bæta þetta brauð upp oú þegar, eoda 

mundi það vera það fyrsta til að gjöra 

prestino spakari á brauðinu, að veita hon- 

um þessa uppbót. Eins og jeg tók fram á 

þinginu. 1879, þá var það í-rauninni langt 

of lítið, sem Sandfell var bætt upp í sam- 

aaburði við Ásabrauðið; jeg lagði það því 

lil, að Sandfell fengi 700 kr„ eina og Ásar, 

sem er miklu hægra að þjóna. Jeg vona 

því, að þingið veiti nq þegar þær-500 kr., 

sem lögin áskilja brauðinn. |>að or auð- 

vitað, að ef þessi 6 prestaköll, sem oú er 

um að ræða, fá uppbótina strax, þá muoar 

það landssjóðinn dálítið, hjer um bil 

1900 kr., en á þinginu 1879 voru í fjár- 

lögunum áætlaðar 7000 kr. handa fátæk- 

ustu brauðum. En það eru öll likindi til, 

að einmitt þessi 6 prestaköll sjeu svo 

stödd, að þau oauðsynlega þurfa sina upp- 

bót strax, Qg að þau þá geti fengið hana af 

þeim peningum, sem ætlaðir verða til fátækra 

pre8takalla á næstkomandi fjárhagsthnabili.

Muffnút Stephevsen: Jeg skal geta þess, 

að jeg hef tekið: viðauka- og breytingar- 

uppástungnr minar eptir þeim tveimur frum- 

vðrpum, sem hjer lágu fyrir um breytingu 

á löguoum um skipuo prestakalla frá 27. 

febr. 1880,- eo þar með er ekki sagt, að jeg 

ætli persónulega að greiða atkvæði mitt með 

öllum liðum þessa viðauka. Mig langaði 

mjög til að 'fiona kunoíngja eðá tengdabróð- 

nr á eiohverjora þeúra.branða, sem nppbót 

við næstu prestaskipti er áskilin í lögunuui

27. febr. 1880, til þess að geta fyllt flokk 

þeirra þingmanna, sem hafa komið með 

uppástungur um, að uppbótin verði véitt 

einstökum slíkum prestum stax; en hvernig 

sem jeg ’ leitaðí, þá gat jeg . ekki 

fundið neinn, er jeg gat haft ástæðu 

til að mæla með að fengi ; uppbótina
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jeg ætla greiða atkvæði á m<5ti öllum liðun- 

nin, sem fara frara á að veita nppbót þessn, 

heldur beinlínis vegna þess, að jeg vil ekki 

á þessu þingi óuýta þá ákvðrðun alþingis 

1879, sem liggur til grundvallar fyrir 5. 

groin í lögunum nm skipun prestakalla, og 

þvi síður gjöra prcstunum í þeim brauðum, 

sem uppbótin er áskilin, misjafnt undir 

höfði, með því að veita suraum þeirra nokk- 

iirs konar verðlaun. Jeg er því á móti upp- 

bótinni til Tjarnar, Lundarbrekku, Fells, 

Hvamms, Goðdala og Sandfells. Sömuleiðis 

verð jeg á móti seinna parti 1. gr., sem 

nefndin hefur lagt á móti, og vil jeg því 

leyfa mjer að skjóta þvi til forseta, hvort 

hann vilji ekki béra seinni part 1. greinar 

upp sjer í lagi: •Dýrafjarðarþingum — — 

af Sandabrauði*. Jeg skal að endingu geta 

þess. að ef 4. og 5. liður frumvarpsins verð-

iir samþykktur, og svo 6., 7., o. s. frv., þá 

getur breytingaruppástungan eigi orðið orð- 

uð eins og hún er hjer, því þá verður að 

steypa viðaukunum saman og orða þá öðruvisi.

IJjctur Pjetursson: Jeg hef litlu að

bæta við það, sem jeg sagði við siðustu 

mnræðu þessa máls, að rýrnun sú, sem orðið 

hcfði á tekjum Dýraljarðaiþinga af skemmd- 

unum á síðast liðnum vetri, gjöri það æski- 

legt og enda nauðsynlegt, að veitt sjetekju- 

uppbót sú, sem stungið hefur verið npp á. 

Framsögumaður sagði þá, að prestsmötunni 

væri óhætt, því að næg trygging væri fyrir 

henni; en jeg veit ekki, hvar sú trygging er, 

þegai jörðin er eyðilögð. Jeg vona, að deild- 

in gjöri það ekki ónýtt, sem neðri deildin 

hefur samþykkt sjálfsagt af góðum ástæðum. 

Mjer liefur heldur ekki sýnzt nein ástæða 

koma Itam hjer í deildinni, sem geti ntilok- 

að Dýrafjarðarþingin frá þessari uppbót. |>að 

or mikið glcðilegt, hafi jeg heyrt ijett, að 

hinn 4. konungkjörni þingmaður skuli vera 

með þvf, að veitt sje nppbót öllum hinnm 

biauðunum; en jeg get ekki skilið, hvers 

vegna haiin þá er á móti þrí, að bæta Dýra- 

Qarðarþingin; jeg hef ekki heyrt ástæður 

hans fyrjr því.

Stefán ' Eirik**on: Jeg stend að eins

upp til þess, að láta hinn 4. konungkjörna 

þingmann vita, að jegáhvorki tengdabróður 

eða skyldmenni i Sandfellsprestakálli; svo 

að jeg hef ekki komið með viðaukatillögu 

iiiína af þeirri ástæðu, enda er jeg aldrei 

vahur að koma með breytingartillögur af 

persónulegum hvötum, heidur af því,,að ef 

menn á annað borð vilja halda prestakallinu 

við, þá verður að bæta það svo, að það geti 

orðið viðunanlegt fyrir prest, sem sje í 

brauðinu; því að það er ómögulegt fyrir 

Sandfells- og Hofssóknir að ná í prest ann- 

arstaðar frá.

: Pjetur Pjetursson: Jeg bið fyrirgefn-

ingar, ef jeg hef tekið skakkt eptir; mjer 

heyrðist hinn 4. konungkjörni þingmaður 

segjast vera meðmæltur öllum nenia Dýra- 

fjarðarþingum (Magnút Stephensett: •Öllnm 

mótmæltur).

f>á var gengið til atkvæða, og

1. 1. málsgrein 1. greinar í viðaukauppá- 

stungu hins 4. konungkjörna þingraanns

• Garpsdalsprestakalli — úr landssjóði» 

samþykkt í einu hljóði.

2. 2. málsgrein 1. greinar í viðaukauppá- 

stungu sama þingmanns •Dýrafjarðar- 

þingum — af Sandabrauði* felld með

6 atkvæðum gegn 3.

3. 2. gr. í riðaukauppástungu sama þing- 

manns samþykkt með 10 atkvæsðum.

4. 1. töluliður frumvarpsins saœþykktur

í einu hljóði.

5. 2. töluliður frumvarpsins samþykktar

í einu hljóði.

6. 3. töluliður frumvarpsins samþykktur

í einu hljóði.

7. 2. töluliður í viðaukanppástungu liins

4. konungkjörna þingmanns samþykktur 

án atkvæða.

8. 4. töluliður frumvarpsins felldur með

7 atkvæðum gegn 2.

9. 5. töluliður frumvarpsins felldur með

7 atkvæðum gegn 2.

10. Viðaukatillaga þingmanns Norður-J>ing- 
eyinga felld með 7 atkvæðum gegn 2. ;
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11. .Yiðaubatillaga þingmanns Skaptfellinga 

felld með 7 atkvæðam gegn 3.

12. Viðaukaalkvæði hins 3. konungkjörna 

þingmanns undir tölulið 8 fcllt með 7

. atkvæðum gegn 2.

13. Viðaukaatkvæði sama þingmanns undir 

tölulið 9 fellt mcð 7 atkvæðum gegn 2.

14. Fyrirsögnin var borin þannig upp til 

atkvæða, að orðin: «og 5. gr.» og «o. 

fl.» voru borin upp sjerstaklega, og voru 

þau felld með 10 atkvæðum, en fyrir- 

sögnin að þeim úr íeildum samþykkt íin 

atkvæða.

15. Frumvarpinu'með áorðnum breytingum 

visað til 3. umræðu með 10 atkvæðum.

Í>RIÐJA UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 26. fundi, 4. dag ágústmán. 

Frumvarpið, cins og það var saroþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 326,

Enginn . tók til máls, og bar forseli 

frumvarpið upp til atkvæða, og var það 

samþykkt í einu hljóði. Forseti kvað frum- 

varpið verða afgreitt lil forseta neðri deild- 

ar með tilmælum um, að hann legði það 

aptur fyrir deildina.

EIN UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 43. fundi, 11. dag ágústmán.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í efri deild, sjá I, 329.

Með því að engiun tók til máls, bar 

forseti frumvarpið f heild sinni upp til at- 

kvæða, og var það samþykkt með 20 at- 

kvæðum.

Forseti kvað frumvarpið nú mundu 

verða afgrcitt til laudshöfðingja sem lög  

frá a l þ i ng i .

XI. 

Kosningarrjettnr kvenna.

Frumvarp til laga um kosningarrjett 

kvenna.

FYRSTA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 8. fundi, 12. dag júlímánaðar.

Frumvarpið, sjá I, 41.

F l u t n i n g s m a H u r  ( Þ o r l á h u r  G u ð m u n d s -  

*on(: Jeg þarf ekki að mæla margt með

þessu frumvarpi, því það gjörir það sjálft, 

enda munu allir verða að kannast við, að 

rjettur kvenna vorra var um margar aldir 

fyrir borð borinn. J>að eru einungis 30 ár 

síðan, að systur náðu jafnrjetti tit móts við

bræður til arfs. f*að var oefnilega veitt með 

tilskip. 25. septembor 1850, og það eru að 

eins 20 ár síðan þeim var veittur sá heiður, 

að mega heita hálfmyndugar 18 ára, og 

fullmyndugar 25 ára, eða með opnu brjefi

4. janúar 1861. {>að, sem frumvarp þetta

fer fram á, getur á hinn bóginn ekki talizt 

þýðingarlítið, að konur fái kosningarrjett á 

hreppaþingum og þegar kjósa á menn í 

sýslunefnd, því margar af konum vorum, t.

d. ekkjur, greiða eins mikið gjald bæði iil 

sveitar og önnur opinber gjöld, eins oggóð- 

ir meðalbændur, og jafnvel dæmi til, að þær



400

greiða tneð þeira, sera mcst greiða, eða jafnt 

þeira; það er því mjög ófrjálslegt, að neita 

þéim uin þessi rjettindi til kosninga. Með 

þessn er ekki komið í bága við stjórnar- 

skrána, sem þó gæti orðið, ef farið væri 

leugra í þessu máli, og því hef jeg ekki þor- 

að að fara fram á, að þeim væri veittur 

kosoingarrjettur til alþingis; en ef einhver 

hinna heiðruðu þingmanna treystist að fara 

lengra í þessu efni, muocli jeg verða honuiu 

þakklátur. þegar kjósa á hreppsnefnd á 

hreppaþingum, mega þær að vísu koma þar, 

til að telja þar frám fjenað sinn, en þegar 

ganga skal til kosuingar, verða þær að standa 

út í horni eins og sá, sem þegið hefur sveit- 

arstyrk, og ekki endnrgoldið, eða sá, erglat- 

að befur æru sinni, og ekki fengið uppreisn 

hennar. Sama er að segja, að á manntals- 

þing mega þær koraa til að gjalda, en þeg- 

ar kjósa á sýslunefndarmann, er eins ástatt 

eins og fyr. Jeg get ekki sjeð, að nefnd 

þurfí að setja í raálið, en vii óska, að það 

fengi að ganga til 2. umræðu.

J ó n  J ó m s o n : Jeg er hinum heiðraða

þingmanni, sem síðast talaði, mjög þakklát- 

ur fyrir, að hann, sem er bóndi, skýldi verða 

fyrstur til að koma frara með þetta frum- 

varp, eins og jeg á þinginu 1879 var hin- 

um heiðraða þingmanni Rangæinga, sem og 

er bóndi, þakklátur fyrir, að bann kom fram 

með frumvarpið um uppfræðiug barna. Mjer 

virðist, að báðir þessir menn hafi gjört hin- 

um menntuðu mönnum og embættismönn- 

um skömm, þeim sem bafa setið á þingun- 

um 1875— 1879 og látið allan áhugann 

lenda á því, að bæta laun bálauaaðra em- 

bættismanna. (fá  var ræðamaðorinn á- 

minntur af forseta um að halda sjer við 

efnið og við hafa ekki svæsin orð). Jeg 

tek það upp aptur, að jeg virði það mikið, 

að einmitt bóndi skuli verða til þess, að 

koma fram með slíkt frumvarp. Jeg mundi 

sjálfur hafa komið fram með frumvaip i 

þessa slefnu, ef jeg hefði haft nokkra von 

um, að embættisbræður mínir mundu fylgja 

mjer, en jeg hef nú, eiDs og kunnugt er, 

haft mikinn andróður í flestu frá þeim mönn-

um, sem helzt ættu að styðja slíkt mál, og 

því hef jeg sleppt því. Eins og jeg fylgi 

þessu raáli, eins vona jeg aú samt, að úr þvi 

bóndi nú hefur komið frám með þessa npp- 

ástungu, munu aðrir þingmenn hugsa, að 

betur sje seint en aldrei, og fylgja fram 

málinu. p ú  er jeg á því, að í frumvarpinu 

sjeu ýms smá atriði, sem þyrftu lagfæring- 

ar og umbóta við, og mætti vel laga þau, 

ef nefnd yrði kosin í málið, sem jeg vildi 

óika. þingmaðuiinn hefur t.d. i frumvarp- 

inu ekki farið fratn á annað, en að konur 

fengju kosningarrjetl, en jeg fyrir mitt leyti 

vildi bæta þvi við, að þær einnig fengjir 

kjörgengi. En hvað þessu líður, álít jeg, að 

þiugmaðurinn hafi mikiun sóma af frum- 

varpinu, og óska, að nefud veiði sett í 

málið.

Síðan var gengið til atkvæða um, hvort 

uefnd skyldi setja í málið, og var samþykkt 

með 12 atkvæðum á móti 10, að setja 3 

manna nefnd og frcsta 1. umræðu. £>essir 

urðu fyrir kosningu:

f>orlákur Guðmundsson með 19 atkv. 

Jón Jónsson — 15 —

Lárus Blöndal — 5 —

í nefndinni var f>orlákur Guðmundsson 

kosinu formaður og framsögumaður, og Jón 

Jónsson skrifari.

FRAMHALD FYRSTU UMRÆÐU 1 

NEDRI DEILD, 

á 31. lundi, 2. dag ágúitmán, 

Nefndarálit, sjá I, 149.

V r u m s ö g u m a h u r  ( Þ o r l á k u r  G u ð m u n d s -  

son): f>essu máli var tekið svo vel, þegar

það var hjer fyrst til umræðu, að jeg hef 

enga ástæðo til að efast um, að deildin 

taki því eins vel nú. Hvað tainni hlatan- 

um viðvíkur, þá gátum við { meiri blutan- 

um ekki orðið honum samþykkir, en jeg skal 

nú ekki fara fleiii orðum um það, því hann 

mun sjálfur mæla fyrir sinni skoðun.

J ó n  J ó m s o n :  I ágreiningsáliti mínu

hefjeg fyrst leyft mjer að stinga upp á



40J

yrði veitt ekki að eins kosningarrjettur en 

einnig kjörgengi. f>að er ómótmælanlegt, 

að konur hafa þegar fengið kjðrgengi í 

safnaðamálnm, eins og forstjóri yfirdómsins 

tók fram á þingi í hitt eð fyrra. Á sama hátt 

er mjög vafasamt, hrort konur hafa ekki 

kjörgengi og kosningarrjett til hreppsnefnda 

og til bæjarstjórnar á Akureyri og ísafirði. 

Meiri hlutinn takmarkar þri í rauninni þau 

rjettindi, sem konur þegar hafa, og þingið get- 

ur varla verið nefndinni samdóma. En 

þar að auki er ekki hægt að sjá, hverja hættu 

geti leitt af þrí, að veita konum kjörgengi í 

sveitarmálum. Menn rerða rel að gá að 

þrí, að enginn getur kosið til sreitarnefndar 

eða selið f sveitarnefnd, án þess að greiða 

eitthrað til sreitar. Jpað ern því að eins 

ógiptar konur og ekkjur, sem ráða að fullu 

fje síuu og gjalda til sveitar, sem geta fengið 

kosningarrjett og kjörgengi. |>að er mjög 

ósanngjarnt að neita þeim mönnum um 

kjörgengi, sem kosningarrjett hafa. Jeg veit 

ekki betur en í þeim löndum, sem konur 

hafa kosningarrjett, þar hafi þær Ifka kjör- 

gengi, og á Englandi hefur kona jafnvel 

boðið sig fram til kosningar á ríkisþing, og 

munaði, að eins fáum atkræðum, að hún 

næði kosningu, og mundi þingið enska rarla 

hafa leyft sjer að reka hana bartn aptur, 

ef hún hefði náð kosningu. Hrí skyldum 

rið íslendingar, sem ávallt hðfum haft orð 

fyrir að rera frjálslyndir, sem ávallt höfum 

álitið það sóma vorn, að halda uppi jafn- 

rjetli manna, hrí skyldum við þá neita 

konum um þennan rjetl? Það er og galli 

á frumrarpi nefndarinnar, að það útilokar 

allar giptar konur frá kosnÍDgarrjetti, þvf 

það getur komið fyrir, þó það sje sjaldgæft, 

að kona hefur sjerstakt fjárforræði og geldur 

lögboðin gjöld. f>á fer og tillaga mín nokk- 

uð lengra. J>eir, sem kjósa til bæjarstjórn- 

arinnar á Akureyri og ísafirði, þurfa að 

greiða meira til sreitar en þeir, sem hafa 

kosningarrjett til hreppsnefnda, og þeir, sem 

kjósa til bæjarstjórnarinnar í Reykjavík, 

þurfa að greiða meira, en þeir sem kjósa 

til bæjarstjórnar á Akureyri. í  Reykjavík

hefur þar að auki '/» partur af öllutn 

bæjarbúum rjett til að kjósa 4 af 9 bæjar- 

fulltrúunum og ræður þrí að öllu leyti, en 

þar að auki kýs hann hina 5 með hinum 

öðrum; þetta finnst mjer mjög ósanngjarnt.

Forseti: Jeg verð að biðja þingmann- 

inn, að halda sjer rið efnið; hjer liggurekki 

fyrir að tala um kosningar til bæjarstjórn- 

arinnar f Reykjarík, heldur um kosningar- 

rjett krenna.

Jón Jónsson: Jeg verð að biðja hinn

háttrirta forseta að lesa betur álit minna 

hluta nefndarinnar, og mun hann þá sjá, 

að þetta kemur einmitt efninu við. Jeg 

rildi nota tækifærið til að vita, hvort deild- 

in ekki vildi koma kosningarlögunum f 

Reykjavík f sama horf og á Akureyri og 

ísafirði og í öllum hreppum landsins, og í 

það horf, að þau gætu verið landinu til sóma, 

og þyrftu ekki að standa á baki sams konar 

lögum í öðrum löndum.

Eirikur Kúid: Jeg skal leyfa mjer st 

lýsa þvf yfir, að jeg vil ekki fara lengra, en 

meiri hluti nefndarinnar hefur gjört. Mjer 

sýnist ekki heppilegt að aðhyllast uppá- 

stungu 2. þingmanns Skagfirðinga, þegar 

þess jafnframt er gætt, að um leið og kon- 

ur öðlast kjörgengi, geta þær ekki færzt 

undan að taka kosningu. Gæti þá svo far- 

ið, að t. a. m. í hreppsnefnd yrðu eintóœar 

konur, en það verð jeg að álíta miður heppi- 

legt, þar eð þær yrðu þá að ferðast um 

sveitina, og opt og tfðum leggja út í bylji 

og ófærð á vetrardag. f>að kæmi einnig 

nokkuð skrftilega fyrir, að sjá tómar konnr 

í bæjarstjórn Reykjavíkur. Jeg vil jafnframt 

leyfa mjer að benda nefndinni á, að sumar 

breytingar hennar geta ekki samrýmzt rið 

frumvarpið, og þyrfti því að færa þær til 

rjetts máls, annaðhrort rið 2. eða 3. um- 

ræðu. Að öðru leyti gef jeg meiri hlutan- 

um atkræði mitt.

Jón Ólafsson: Jeg vil geta þess, að

þegar þetta frumrarp kom fram, tókum rið

11 þingmenn okkur saman og sömdum ann- 

að frumrarp um breyting á tilsk. 4. maí 

1872 um sveitastjórn á íslandi. f>að frum-
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varp fcf. í  Ííka átt .og þptta, en er einfald- 

ara og þý yfirgripsmeira, enda og sjálfu sjer 

samkvætnara, og með því það hefur góða 

útsjá fyrir að geta gengið í gegn, þar sem 

það ^efut; ;11 undirs^rifendur vissa, og fær 

iiklega fleiri fylgismenu, þá vil jeg leyfa 

mjer að skora á hinn heiðraða framsögu- 

m^nn, að taka sitt frumvarp aptur. Að 

öðru leyti virðist mjer frumvarp 2. þing- 

manns Skagfirðiiiga rjettast og sjálfu sjer 

saœkvæmast, e,n j,eg ætla, að öðrum muni 

þykja það breyta uai of frá því, sem nú er, 

eða fara of Jangt, og muni því eigi náfram 

að ganga, og af þeirri ástæðu treystist jeg 

ekki til að gefa því atkvæði mitt. ()kkar 

frunívarp fer fram á það, sem vonandi er 

að bæði þing og stjóin samþykki, og. gangi 

þíið fram- nú, verður auðveldara síðar við að 

bæta. . ,
b ' r u m s ö g u m a ð u r :  . Jeg skal ekki ,vera 

iangotöur. pingmaður Skagfirðinga sveigði 

ekkeit að meiri hlutanum .og kvaðst vera 

honum sainþykkur í sumu. En jeg get' ekki 

verið hoyum samþykkur í öllu um kjörgengi 

kvenua; því að ætla sjer að diaga .kjörgeng- 

isrjeltiiiu inn i þetta. frumvarp, verður til 

að ónýta málið, enda álít jeg ekki tímann 

kominn til þess, þ.ví þó þingmaður úr efri 

deildinni hafi tekið það fram í ræðum sínum, 

þegar safnaðarlög voru til umræðu þar 1879, 

þá er slíkt engin lög. En að þyí leyti giptar 

konur snertir, þá kemUr það sjaldau fyrir, 

að konan hafi sj.erstakan fjárhag, og það er 

því einungis í því tilfelli, þegar konan er 

skilin frá manni sínum til borðs og sængur.

Jeg vetð að lýsa þvi yfir, að jeg get 

ekki að svo vöxnu máli. tekið, frúmvarpið 

aptur, en get ef til vill sameiuað inig við 

þessar. fyrstu upabreytingár við það. Jeg 

er ekki heldur einráður um, að taka það 

aptur, þar sem meðnefndarmaðuv minn er ekki 

á fundi,: en jeg vopa, að yið getum allir 

jafnað þetta fyrir 2. umræðu.

H a l l d ó r  K r .  F f i ð r i k s s o n ;  Jeg skil ékki, 

hvernig 2. þiiigmaður Skagtirðinga fer að 

blanda bæj^rstjórn Reykjávíkur inn f þettá

npál. |>að kemur ekkext málinu við, í  öðru 

lagi er það, að jeg veVð að frábiðja Reyk- 

ingum, að laga lög sín um bæjarstjórn ept- 

\r lögum ísfirðinga og Akureyrarbúa, og í 

þriðja lagi kvað hann einn fimmtuug af 

þeim, er kosningárrjett hafa, ráða öllum 

kosningum minni hluta bæjarfulltrúanna. 

En hann gleymdi þvi skilyrði, að það á því 

að eins við, að þessi fimmtungur greiði */» 

af öllum bæjargjöldum.

Jón Jónsson: J>að er alveg Ijóst af

lagagrein þeirri, er þingmaður Reykvíkinga 

hefur skírskolað til, að löggjöfin hefur gjört 

ráð fyrir því, að einn fimmtuugur af bæjar- 

búum greiddi miniist 2/a af bæjargjöldam. 

pannig er það í káupstöðum annarstaðar, 

og þannig mundi það einnig vera hjer, ef 

gjöldum væri jafnað sanngjarnlega og rjett- 

látlega niður, og hinum efnameiri ekki hlíft 

öf mikið bæði ineð ósanugjörnum lóðaitolls- 

lögum og með hinni árlegu niðúrjöfnun á 

efni og ástæður. ,

f>ingmaðurBarðstrendinga hjelt, að tómar 

konur mundu sitja í hre'ppsnefndum, bæjar- 

stjórn o. s. frv., en jeg skal hugga hann 

með þvi, að þó að konur haíi opt mikla 

yfirburði yfir karlmenn, þá muuu þær ekki 

reka menn sína til að kjósa tómar kouur, 

og á meðan. mun eugin hætta á því, að 

tómar kouur komi á þing.

Jeg man ekki betur, en framsögúmaðUr 

segði um dáginn, að það mundi að eins ein 

kona í sfnum hreppi fá kosningarrjett. 

f>ingmaður Reykvíkinga gæti kannske skýrt 

frá, hvað margar þær yrðu hjer; jeg held 

þær yiðu varla fleiri en 10. f>essi hætta 

er því eingöngu í huga þingmannsins og á 

ekki við neitt að styðjast. Jeg er hissa á 

þingmanni Suður-Múlasýslu, er hann er 

hræddur um, að frumvarpið , gangi ekki í 

gegn. Hefur hann misst sVo trú á afli 

sannleikans, að hann þori ekki að bera 

annað fram en það, sem allir fallast á? Jeg 

hef þó einhvern tima sjéð blað, sem kvað 

svo að orði: • f>ar sem ekkert er við að 

stríðia, þpr ef engaq sigur að fá». JHenn 

eiga aÓ fylgjá sánnfæringu sinni,1 ög jeg
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vona þingmenn sannfærist um, að þetta 

sje rjett, og að konur geti heimtað þetta.

J ó n  Ó l a f s s n t i :  Jeg vil taka til greina

tillögur frarasögumanns og sameina mig við 

hann um breytingar á fiumvarpinu. |>ar 

sem þingmanni Skagfirðinga þðtti mjer 

farið að fara aptur, og jeg væriufarinn að 

reissa trúna um, að það gengi fram, sem 

rjett væri, þá skal jeg svará honum því, að 

jeg hef svo opt sjeð það í heiminum, að 

það, sem rjett er, á örðuat uppdráttar. En 

jeg vil heldur vinna nokkuð á af því, sem jeg 

ætla rjett, en að vinna ekkert á; það þykir 

mjer betra, að vinna lítið, en ekkert, ef ekki 

er kostur að vinna allt. En að vinna hjer 

eitthvað á, það er mjer einmitt áhugamál. 

Mjer er áhugamál, að fá það fram, að kon- 

nr fái kosningarrjett, en jeg segi eins og áð- 

ur, aðjeg er hræddur um, að kjörgengi fyrir 

konur kæmist aldrei í gegn á þessu þingi; 

efri deildin mundi fella það, þótt þessi væri 

því samþykk, og jeg vil ekki missa kosn- 

ingarrjettinn fyrir ákvórðunina um kjörgeng- 

ið; því jeg vil heldur fá kosningarrjettinn, en 

ekkert, enda höfum við tíma til að bæta úr 

því seinna, sem hjer skortir á. f>að er þýð- 

ingarlaust að konra með það, sem auðsjáan- 

lega ekki gengur fram. Ef við hugsum til 

að hafa síðar fram kjörgengi kyenna, þá 

verðum við (yrst að beijast á öðrum víg- 

velli; þá verðum við að beijast fyrir því til 

sigurs í blöðum og bókum,, í ræðum á fund- 

um út um land, því að víð verðum að koma 

því inn í meðvitund þjóðarinnar sjálfrar, að 

þennan rjett.beri að veita; meðan þörfin á 

honum og rjettifiæti hans er ekki komið inn 

í meðvitund þjóðarinnar, er hún því ekki 

vaxin að þiggja þennan rjett, og nota hánn 

Sjer til: liags og heilla. En hvað kosningar- 

rjetlinn snertir, þá er hann kominn inn í 

meðvrtund þjóðarinnar, og skal jeg í því 

efni skírskota til þê s, að jeg hef bænar- 

skrár, er jeg skal leggja fram á lestrirsal- 

inn, með ótal undirskriptum úr hverjum 

einasta hrepp í mínu kjördæmi, sem einmitt 

fara fram á sama, og j ifrumwnpi.jokkar er 

fram á farið. ,

J>ingraaður Barðstrendinga var hrædd- 

ur ura við fengjum eintómar konur í hrepps- 

nefndir, ef þær fengju kjörgengi; en ef svo 

væri, þá sýndi það, að kaiimenn í þeim 

hreppum, þar sem slíkt kæmi fyrir, væru 

þati vesalmenni, að þeir væru ekki færir um 

að gegna þeim starfa eins vel og'kvenn- 

fólkið; en svo auma mun hann þó ckki á- 

líta okkur enn þá. Að lyktum er jeg sam- 

þykkur 2. þingmanni Skagfirðinga um þáð, 

að óeðlilegt sje, að konur hafi einn rjett í 

sveit og annan í bæjum, og mundi því bet- 

ur fallið að haga orðum svo: «sveitámálum 

og bæjarmálum».

llalldúr F r i ð r i k s s n n :  Jeg skikli ekki

betur, en 2. þingmaður Skagfirðinga segði, að 

meiri hluti bæjarfulltrúanna væri kosinn af 

minni hluta kjósanda. En það er alls eigi 

rjett; heldur er minni hluti fulltrúanna kos- 

inn af fimmtung kjósanda, ef þessi' fimmt- 

ungur geldur 2/s af öllum bæjargjöldum; 

en fyrst hann er svona ókunnugtir því, sem 

nær t.il bæjarstjórnarinnar í Iieykjavík, að 

hann ætlar, að fimmtungur lijósanda ráði 

einn kosningu minni hluta fulltrúanna, skal 

jegfræða hánn um það, að það fór svo fjærri, 

að það væri að eins fimmtungur kjósanda, 

sem kusu síðast bæjarfulltrúá, áð í; þeirri 

kosningu tóku þátt allir þeir, sem guldu 10 

krf*iða meira til bæjarþarfa.

Að öðru leyti verðjeg að frábiðjá bæjar- 

stjórn og niðurjöfnunarnefnd Reykjávíkur 

allar ávítur á þessum stað. Jeg frá Lið 

mjer alvarlega þess konar timmæli hjer í 

salnum. Hjer er ekki sá rjelti staður til 

að bera slíkar ákærur fram. Fari hann til 

bæjarstjórnarinnar og kæri það þftr, ef hon1 

um þykir itiðurj&fnuniri rörtg; það er þó 

sannarlega sæmra, en að kasta því hjer fram 

á þingi að orsakalausu i)g ástajðnlaust.

Eptir það var paálíau vísað ! til 2,' umt 

ræðu með; }7 atkvæðnm.

ÖNNyji Ú^RÆJJfA . í  JsKDRI DEILP.,

-  á 43. fundM,l,<Jag ágýs^ ;). ,v
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Breyt ingar- og v i ðankat i l l aga ,  

við frumvarp um kosningarrjett kvenna

1. Fyrirsögnin orðist þannig:

FRUMVABP 

til laga um breyting á tilskip. 4. maí 

1872 um sveitarstjórn á íslandi, tiisk. 

20. apríl 1872 og reglogj. 29. apríl 1862 

og 26. jan. 1866.

2. í stað: «Ekkjur og aðrar etc» til:

• fyrir þessum rjettindum* komi.:

Hver maður, karl sem kona, sem er 

fullmyndugur, með óskertu mánnorði 

og eigi í sveitarskuld, skal hafa atkvæðis- 

rjett og kosningarrjett i öllum sveitar- 

yiálum og bæjarmálum, þeim er bera 

dndir atkvæði eða kosningu hreppsbúa 

eða bæjarbúa, svo framarlega sem hann 

geldur nokkuð til sveitarþarfa. Kjör- 

gengir eru kailmenn þeir, er kosning- 

arrjett hafa i hreppsnefnd, sýslunelnd, 

bæjarstjórn og aðrar bæjarnefndir, ef 

þeir eru eigi öðrum háðir.

forlákur Guðmundsson. Lárus Blöndal. 

Jón Olafsson. |>órarinn Böðvarsson. 

Ólafur Fálsson. |>orsteinn Jónsson. 

f>órður Magnusson. |>. Thorsteinson. 

J>orkell Bjarnason. Jón Jónsson.

Framsögumaður (Þortákur Guðmunds- 

son): I>að befur nú komið breytingartillaga 

frá 10 þingmönnnm, og höfum við meiri 

hloti nefndarinnar skrifað undir hana og 

samþykkt bana af því, að við vildum bjarga 

málinu; og vonum við, að þessi breytingar- 

og viðaukatillaga geti tekizt til greina sem 

breytingaratkvæði við bið upprunalega aðal- 

frumvarp, og með þessari breytingu, ef hún 

verður viðtekin, er náð þeim tilgangi, sem 

lá í hinu upprunalega frumvarpi og breyt- 

ingum nefndarinnar, enda hefur minni hlut- 

inn líka skriftð undir þessar breytingar.

J6n Jónsson : Frumvafpi minni hlut-

ans var vísað til 2. umræðu ásamt hinu 

aðalfrumvarpinu; en nú tek jeg aptur frum- 

varp minni hlutans, eptir að hafa komið 

mjer saman við meiri hlutann.

Mjer þykir það reyndár að hinu nýja 

frumvarpi, að konur öðlast ekki samkvæmt 

því kjöigengi, enda þó jeg játi, að nú sem 

komið er befur kjörgengið mjög litla prakt- 

iska þýðingu. Hins vegar kemur hinu 

nýja frumvarpi saman við frumvarp mitt í 

því, að það lögleiðir hinar sömu kosningar- 

reglur fyrir bæjarstjórnir og hreppsnefndir, 

og álít jeg það, eins og jeg áður hef tekið 

fram, mjög mikla rjettarbót.

F r a m s o g u m a ð u r : Mjer gleymdist áðan

að taka það skýrt fram, að breytíngartil- 

lögu meiri 'hluta nefndarinnar tökum við 

aptur, og liggur hún því okki fyrir, þegar til 

atkvæða kemur.

Var síðan "engið til atkvæða. og var:

Breytingar- og viðaukatillaga 10 þing- 

manna samþykkt með 21 atkvæði.

Fyrirsögnin breytt samþykkt með 21 

i atkvæði, og málinu vísað til 3. umræðu með 

: 21 atkvæði.

J>RIÐJA UMRÆÐA í NEÐHI DEILD, 

á 49. fundi, 15. dág ágústmáu. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 432.

B r e y t i n g a r t i l l a g a  

við fiumvarp til laga um breyting á tilsk.

4. maí 1872 og reglugjörð 29. apríl 1862 

og 26. janúar 1866.

Á eptir orðunum: «nokkuð til sveitar- 

þarfa* komi: «og fjár síns ráðandi*.

Á eptir orðinu: «háður» komi: «sem

lij ú ■.

Jón Ólafsson. J>orvarður Kjerulf. Jón Jónsson. 

Friðrik S. Stefánsson. þorlákur Guðmundsson. 

Lárus Blöndal. J>orkell Bjarnason. 

Magnús Andrjesson.

Fotseti lýsti því yfir, að breytingartil- 

laga hefði þá komið við þetta frumvarp, en
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óf seint, og bar undil- þingmpnn, bvort hún 

mætti koma til uraræílii, og var það sam- 

þykkt.

Jnn Jðmion: Breytingartillögur þær,

er komið hafa fratn, vona jeg verði frum- 

varpinu til bóta. Jeg hefði óskað, að koma 

meA enn eitt breytingaratkvæði f þá stefnu, 

að konnr einnig fengjn kjörgengi, og mæli 

jeg því fremur með því, að málinu verði 

frestað svo lehgi, að slíkt breytingaratkvæði 

geti komizt að, sem nn í dag hefur frá efri 

deildinni komið hingað frumvarp til laga um 

bæjar8tjórn á Akureyri, þar sem efri deildin 

hefur reynzt svo frjálslynd, að hún hefur 

fallizt á, að konur fái ekki að eins kosning- 

arrjett en einnig kjðrgengi til bæjarstjórrlhr- 

innár á Akureyri.

Frnmtðgumaður (l’oríákur Guðmunds- 

»on): f>etta eru að éins orðabreytingar, sem 

eiga að vera til skýrihgar, og sem bokkrir 

þingmenit hafa komið með, en jeg álít, að 

engin ástæðá sje til að fresta málinu fyrir 

þáð. Jfg voná, að málið fái að ganga sína 

gðtu.

Af því að eigi óskuðu fleiri að taka til 

máls, þá lýsti forseti því yfir, aðumræðunni 

væri lokið, og var því næst gengið til at- 

kvæða, og fjell atkvæðagreiðslan þannig:

Tillaga 8 þingmanna var samþykkt með 

15 átkvæduin, og frumvarpið f heild sinni 

með Ifi atkvæðum, og lýsti forseti því yfir, 

áð það mundi verða sent forseta efri deild- 

arinnar með tilmælum nm, að leggjá það 

fyrir þá deild.

FYRSTA DMRÆÐA 1 EFRI DEILD, 

á 39. fundi, 17. dág ágústmánaðar.

Frumvarpið eins og það var samþykkt 

við 3. nmræðu í neðri deild, sjá I, 496.

Átgeir Eina+tton: Jeg hef ná sjeð

nokkor frumvðrp, sfðán jeg kom fyrst á 

þing, nú S fjórtáhda sinni, en áldrei hef 

jeg sjeð noitt frumvarp, sem mjer hefur

verið eins óskiljánlegt, eins og þetta. Hjer 

er svo að orði komizt: «Hver maður, karl

seft) kona, sem er fullmyndugur, með ó- 

skertu mannorði og eigi í sveitarskuld, 

skal hafa atkvæðisrjett og kosningarrjett f 

öllum sveitBrmálum og bæjarmálum, þeim 

er bera undir atkvæði eða kosningu hrepps- 

búa eða bæjarbúa, svo framarlega, sem 

hann geldur nokkuð til sveitarþarfa, og er Ijár 

síns ráðandi*. Hvað þarf þá að gjalda mikið 

til þess að rerða aðnjótandi þeesa frelsis ? 

Svo sem 25 aura, eða fáeina fiska!! pað 

þótti býsna - frjálslegt um árið, þegar 

tómtbúsmenn fengu kosningarrjett til al- 

þingis, og það til ráðgjafarþingsins, en þá 

var ákveðið, hvað mikið þeir áttu að gjaldá 

til sveitar, og ekki vera öðrum báðir; en 

þegar um það er að ræða, aðfólk, sem ekki 

geldur nema fáa aura til sveitar, skuli hafa 

koshingarrjett i öllum sveitarmálum og bæj- 

armálum og þurfa ekki einu sinni að eiga 

með sig sjálfir, en megi vera öðrum háðir, 

þá getur svo farið, að 4—5 vinnumenn á 

bæ og jafnvel vinnukonur fari allt á þessa 

kosningarfundi, þá má segja, eins og Einar 

á í>verá sagði: • fað fer að verða skipað

fyrir dyrum kotkarla*. Ef þeir eigaaðhafa 

kosningarrjett í öllum sveitarmálum, sem 

ekki gjalda nema fáeina aura til sveitar, 

og eru ððrum háðir, þá fer mjer nú að þykja 

frelsið ríflegt, og ef nokkrir karlar og kon- 

ur væru í lansamennsku, gæti það orðið 

eingðngu f hreppsnefnd, og má ske sýslu- 

nefnd. J>etta er ekki mjðg líkt stjórnar- 

anda Englendinga, sem þó eru komnir lengra 

áleiðis í frelsinu en vjer. Jeg skil ekki, 

hvernig deildin ætti að geta samþykkt þetta 

fruönvarp, eins og það er lagað, þó menn 

ef tíl vill álíti mig óQálslyndah fyrir þetta, 

þá vil jeg ekki saUþykkja önnur einí ný- 

mæli, og þetta frumvarp fer alvag á bak við 

þjóðina, þri jeg hef ekki sjeð á lestrar- 

sainnm, þáð jeg til man, neiua bæimrskrá, 

aðra eins og þfetta framVtárp bðáðir á.
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Annaðhvort vil jeg, að fromvarpinu &je 

breytt eöa málinu frestað, svo þjdðin fyrst 

getirkynnt ajer það. En ef deildin vill 

kosta upp á málið til 2. umræðu, þá sting 

jeg upp á 3 manna nefnd.

Sighvatur Árnnson: Jeg er ná reynd-

ar samdóma hinum háttvirta þingmanni 

Strand.amanna tim það, að mál þetta þurfi 

lagfæringar við, en þó vil jegekki, að nefnd 

fje í þvi kosin, því þó málið sje ekki stórt 

á pappírnum, þá er það þó nokkurs virði, 

og jeg vil ekki, að það tapist frá framgangi 

nú á þinginu; en jeg ímyuda mjer, að það 

mætti takast að laga það þannig án nefnd- 

ar, að þingmaðurina gæti sætt sig við það. 

Jeg ímynda mjer, að til þess að fullnægja 

þingmanni Strandamanna, þurfi ekki aonað, 

en að koma málinu í sama horf, sem það 

var Á, þcgar uppástungumennirnir í neðri 

deildinni fyrst komu með það, og þarf 

hvorki þriggja nje fimtn manna nefnd til 

að taka þær fáu línur upp aptur.

Málinu var síðan vísað til 2. umræðu 

mt'ð 7 atkvæðum, en fellt frá nefndar- 

kosning.

ÖNNUR UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 41. fundi, 20. dag ágústmánaðar.

B r e y t i n g a r t i l l a g a  

vi«l frnnivarp til laga utn breyting á tilsk.

4, maí 1872 um sveitarstjórn á íslaqdi o.

8. frv.

1. Frumvarpagreinin orðist þannig: «Ekkjur 

iog aðrar ógiptar konur, sem ^tanda 

fyrir búi, «tða á einhvern hátt eiga með 

sig sjálfar, skulu , hafa kosningarrjetf., 

þegar; kjósa á í hreppsnefnd, sýslupefnd 

,bæjarsyóm og; 4, / ,sftfnaðarf«ndum,j, flf 

. þa»r ;«m 25: áw, og að .öðru jleyU. full-t 

. aægja öllu® þeja>, skilyrðutn,: sgmfög 

ifkv̂ eða ifyririiþepsup; qettiadunjii., j;

2.' Fyrirsögn frumrarpsins orðist þannig: 

FRUMVARP 

til laga um kosningarrjett kvenna.

Sighvatur Árnason.; Stefán Eiríksson.

Skúli |>orvarðsson.

S i g h v a t u r  Á r n a s o n : Okkur, sem. böf-

um stungið upp á breytingu við þetta frum- 

varp, gekk það til, að okkur þykir frum- 

varpið, eins og það nú er, fara óþarflega 

langt eptir kringumstæðum ; jeg veit heldur 

ekki til, að það hafi komið nokkur beiðni 

til þingsins úr hjeruðum um þennan kosn- 

ingarrjett; með því líka, að þegar litið er 

til ástandsins hjer á landi, þá eru menn ekki 

komnir svo langt, að metin noti sjer þennan 

rjett, svo að jeg held, að tími sje enn ekki 

kominn til að veita hann, og. allra-sízt að 

fara að bjóða bann fram, áu þess um bann 

hafi verið beðið. J>að er allt af tími og 

tækifæri til þessa seinna, og ef menn biðja 

um það, þá mun ekki verða fyrirstaða af 

þingsins hálfu. Jeg skal fúslega játa, að 

það sýnir frjálslyndi, að vilja veita þennan 

kosningarrjett, og það ætti að eiga sjer stað 

ef tíminn krefði; því ímynda jeg mjer sem 

sagt, að mátulega sje farið fyrst núna, ef 

menn vilja aðhyllast breytingaruppástungu 

okkar 3 þingmanna, sem hjer liggur fyrir.

H e n i d i k t .  K r i u j á n s s o n : Jeg get ekki

verið á því, að ástæða sje tjl að aðhvllast 

breytingartillögu binna 3 þingmanna, þegar 

jeg lít á alla málavexti. í frumvarpinu sjálfu 

er farið fram á, að þeir menn, sem með 

lögum eru skyldaðir til að gjalda til sveitar, 

hafi, rjett til þess að .kjósa, þegar menn eru 

kosnir í hreppsnefndir. Jeg sje ekki, að 

það gjöri nokkuð til, að þeir eru ekki bú- 

endur,‘ heldurvinnúmenn, úr því áð sú skylda 

hvílir á' þeim, að þeir eiga að gjaldá til 

sveitarH < Jpg; get heldur ekki sjeð, að það 

$je >ill» farið með búeadurna eða að það 

•íggi þupgt á þeim, þó að þeir þuffi.að leyfa 

viijnfmöpn^m sinum þ^iðj^hvertár ^ð fara
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á kjðrfund. pað er tekið fram í frumvarp- 

inu, að vinnuunenn sbuli ekki bafa kjörgengi, 

svo að búendurnir þurfa ekki að missa 

vinnu þeirra fyiir það, að þeir fáist við 

sveitamál. Jeg sje enga sanngjarnari reglu 

en þá, að allir þeir, sem gjalda til sveitar, 

bafi þátt í að velja þá menn, sem leggja 

gjaldið á þá.

S t e f á n  E í r i k s s o n : Mjer virtist þing-

maðurNorður-þingeyinga ekki vera meðmælt- 

ur breytingartillögu okkar, en okkur, sem 

höfum komið með þetta breytingaratkvæði, 

finnst, að tillaga okkar fari í rjettari stefnu 

en frumvarpið, þar sem að eins konum, sem 

gjalda svo eða svo mikið til sveitar, erleyft 

að bafa þennan kosningarrjett; því að það 

er ótilhlýðilegt, að hafa það fyrirkomulag, 

sem frumvarpið fer fram á um þennan 

kosningarrjett, sem hjer um ræðir; það 

getur verið t. a. m. ekkja í hreppnum, sem 

ef til vill er sú, sem leggur mest til sveitar 

af öllum breppsbændum, þá á hún' að hafa 

þennan rjett, en aðrir ekki, nema þeir sjeu 

fyrir búsforiáðum og ekki öðrum háðir. J>ó 

að bænarskrá um þetta mál bafi ekki komið 

frá þjóðinni til þingsins, eins og þingmaður 

Bangeyinga tók fram, þá hef jeg þó opt 

heyrt því hreift í sveitum, að ósk maana er, 

að konur fái kosningarijett; en að taka alla 

vinnumenn, eins og frumrarpið fer fram á, 

álít jeg alveg óhafandi. J>að verður líka 

þýðingarlaust að veita vinnumönnum þennan 

kosningarrjett; jeg er hræddur um, að hús- 

bændurnir vildu ráða, hvort vinnumennirnir 

færu á kosningarfundinn eða ekki; jeg held, 

að það gæti hent &ig, að húsbændurnir 

segðu: «Gjörðu svo vel og vertu heima

og vinndu eitthvað þarfara; jeg held, að þú 

þurfir ékki að vera að hlaupa á þennan 

kosningarfund, þó að þú : gjaldir 3 eða 4 

fiska til sveitar*. Breytingartiilaga okkar 

fer efiaust í haganlegri átt en frumvarpið, 

övo að jeg vil ráða deildinni til að aðhyll- 

asi bana. Ef þessi lög þykja út um landið

skerðing á frelsi manna, þá má breyta þeim 

áptur; eri injer fyrir mitt leyti þýkit* það 

engin skerðing á frélsi manná, þó ekki; sje 

farið lengra í þetta sinn. • >**••

Siðan var géngið til atkvæða, og fjellu 

atkvæði þannig:

1. Breytingartillaga 3 þingmanna við 

frumvarpsgreinina samþykkt rteð 9 

atkvæðum.

2. Frumvárpsgreinit) þar við fallin. ■

8. BreytingartiIIaga 3 þingmanna við fyrir- 

sögnina, samþykkt með 9 atkvæðum.

4. Fyrirsögn frumvarpsins var þar við 

fallin.

5. Frumvarpinu með áorðnum breytingum 

var vísað til 3. umræðu í einu bljóði.

J>KIÐJA UMEÆÐA í EFRI DEILD, 

á 4%. fundi, 22. dag ágústmáuaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 492.

^ i g h v a t u r  Á r n a s o n : |>essu litia frum-

varpi var tekið svo vel við hiuar umræðurn- 

ar um það, að jeg vona, að jeg þurfi ekki að 

mæla frekar með þyí,. en jeg þegar: hef gjört 

við binar fyrri umræður þ.essa máls. Jeg 

skal geta þess, að jeg yona líka, að neðri 

deildin veiti því framgang, eptir því sem 

jeg hef komizt næst, og jeg treysti því þess 

vegna, að þessi beiðraða deild failist nú á 

málið, eins og. hún hefur gjört við hinar 

aðrar umræður þess.

Síðau var frumvarpið samþykkt í einu 

hljóði, og ondursent neðri deild.

EIN UMRÆDA í NEDRI DEILD, 

á 64. fundi, 25. dag ágústmánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í efri deild, sjá I, 550i 

Nefndarálit, sjá I, 559, , ;
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FramtÖgumitður (Þortákur Guðmundtson): j fengizt sfðar, þegar virkilega þörf tímans 

Frumvarpi þessu hefur verið breytt nokkuð' krefst þess. 

í efri deildinni, og þótt það sýnist ósam-

kvæmni af þeirri heiðruðu deild, að hafa Með því að ekki tóku lloiri til raáls,

takmarkað í þessu frumvarpi rjettindi kvenna , lýsti forseti þvi yfir, að umræðunni væú 

eða annara sem gjalda til sveitar, þar sem , lokið, og Ijet því næst ’ganga til atkvæða, 

hún þó hefur veitt konum meiri rjettindi í og var frumvarpið samþykkt með 21 at- 

frumvarpinu um bæjarstjórn á Akureyri, þá kvæði, og lýsti forseti því þá yfir, að frum- 

vona jeg, að þessi heiðraða deild gangi inn : varpið inundi verða afgreitt til landshöfð- 

inn á frumvarpið og samþykki þuð, eins og ingja, sem lög  frá  a l þ i ng i .  

það nú er, í von um, að það meira geti:

XII. 

Landamerki jarða.

Frumvarp til landamerkjalaga, frá Guð- 

mundi Einarssyni. Frumvarpið er prentað í 

fyrri parti alþingislíðindanna, bls. 43 — 45.

FYllSTA UMRÆÐA I NEÐRI DEÍLD, 

á 7. fundi, 11. dag júlímán.

F l u l n i n g t m a ð u r  ( G u ð m u n d u r  E i n a r s s o n ) :  

{>aft er auðsjeð, að þetta frumvarp, sem bjer 

liggur fyrir, er að mikiu leyti sniðið eptir 

frumvarpi því, sem kom fram í efri deild 

alþingis 1879, en hefur þó tekið miklum 

umbótum. það er svo margt, sem roeð því 

mælir, að ekki gjörist þörf að telja það upp, 

enda mun bver þingmaður vita það og 

kannast við það, því landamerki eru víða 

óviss, og óvissa þessi hefur valdið og getur 

valdið þrætum og ósamlyndi manna á meðal, 

og verður ekki komizt í veg fyrir það, nema 

með nýjum lögum. Jeg skal ekki fara 

fieirum orðum um mál þetta að sinni, en 

óska þess, að nefnd verði kosin i málið og

1. umræðu frestað.

Var þá stungið upp á bæði 3 manna 

og 5 manna nefnd, og urðu atkvæði fyrir 5 

manna nefnd, og hlutu þessir kosningu: 

Guðmundur Einarsson með 16 atkv. 

Benidikt Sveinsson — 12 —

Lárus Blöndal — 12 —

þorlákur Guðmundsson — 11 —

Jón Jónsson — 8 —

Var málið síðan afhent þingmanui Dala- 

manna, sem hafði flest atkvæði, og 1. um- 

ræðu frestað.

í  nefndinni var Guðmundur Einarsson 

kosinn formaður, Lárus Blöndal skrifari og 

Benidikt Sveinsson framsögumaður.

FRAMHALD FYRSTU UMRÆÐU í 

NEÐRI DEILD, 

á 31. fundi, 2. dag ágústmán. 

Nefndarálit, sjá I, 282—288. 

F r a m s ö g u m a ð u r  ( B e n i d i k t  S v e i m s o n ) :  

Jeg skal ekki fara mörgum orðum um málið
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að sinni. Eins og bent er á í nefnaarálit- 

inu, hefur nefndin gjört sjer far um að byggja 

á þeim grundvelli, sem frumvarp það stóð á, 

er samþykkt var í neðri deild alþingis í hitt 

eð fyrra, og einnig var rætt í efri deildinni, 

án þess neinar verulegar breytingar væru við 

það gjörðar. f>að voru einkum tvö aðalat- 

riði, sem ágreiningur varð um í neðri deild- 

inni og eins í efri deildinni, nefnilega u m  

s k i p u n  g j ö r ð a r d ó m u ,  og uin það, hvernig 

h r i n d u  s k y l d i  þeim g j ö r ð a r d ó m i , sem einu 

sinni væri uppkveðinn. Margir hjeldu því 

fram, hvort ekki væri rjeltara, að skipa 

gjörðardóminn á þann hátt, að kosnar væru 

eins konar fastar nefndir, sem fjalla skyldu 

um landaþrætumálin. fetta áttu að vera 

eins konar gjörðardómsnefndir. Jeg vil segja, 

að stefna nefndarinnar sje rjettari. Gjörðir 

eða eins konar gjörðardómar eru börn hins 

forna þjóðfrelsis á íslandi; þeirra er getið í 

Grágás og víða í fornsögum vorum, og bver- 

vetna svo kveðið á um, að m á h p a r t a r  nefni 

gjörðarmennina. Fornmenn, frelsishetjurn- 

ar góðu, álitu það rjett, að m á h a ð i l a r  veldu 

einmitt sjálfir hvor um sig sína gjöiðar- 

menn. f>á var byggt. á drenglyndi og dreng- 

skap manna og rjettlætistilfinning, að þeir 

gætu fundið það rjetta og sanna í málum, 

og vildu viðurkenna það. Jeg vona nú og 

á því byggði nefndin í beild sinni, að þessi 

drengskapur sje ekki útdauður, og ef alþýða 

óskar að fá þennan rjett, sem frumvarpið 

veitir, vona jeg hún einníg gangist við, að 

hún hafi þennan drengskap til að bera. {>ó 

hefur nefndin sett enn frékari trygging um 

skipun gjörðardómsins; þegar annar máls- 

partanna hefur sem sje rutt úr dómi, og 

hefur þó enn á móti hinum tveim, sem ept- 

ir eru, þá skal það undir úrskurði odda- 

manns, hvort þeir skuli ruddir að landslög- 

um rjettum eða ekki.

Hitt atriðið var nefndin í meiri vafa 

um. Hún hugsaði sjer fyrst, hvort eigi 

mundi unnt að bafa yfirgjörðardóma, en

strandaði á því skeri, að hún gat ekki fund- 

ið meiri trygging í yfirgjörðardómunum, 

hvað hið lagalega snertir, ekki áreiðanlegri 

•juridisk Element», að jeg við hafí útlent 

orð, en sýslumanninn sem oddamann gjörð- 

ardómsins.

Nefndin komst því að þeirri niðurstöðu, 

að það, sem samþykkt var á þinginu um 

þessi atriði í bitt eð fyrra, væri, þegar öllu 

væri á botninn hvolft, rjettast. Gætum vel 

að því, að hjer er um það að ræða, að bænd- 

um sje fengið vald í hendur, og það dóms- 

vald; því má ekki stika of stórum, beldur sjá 

svo um, að trygging sje fyrir rjettindum manna 

og að ekki sje að öllu vikið frá þeim dóm- 

gangi og dómaskipun, sem nú er. J>ví vildi 

nefndin einskorða þetta dómsvald sem glöggv- 

ast og skarpast, halda meginreglunni sem 

skarpast gagnvart undantekningunni. Höf- 

uðreglan er þannig sú, að gjörðardómurinn 

skuli vera f u l l n a ð a r ú r s l i t  í öllum landa- 

þrætumálum, að hann skuli endilega afgjöra 

öll augljóslega rjett atriði og öll v a f a s ö t n  at- 

liði, hvort sem þau snerta formhlið eða efn- 

ishlið málsins. Um allt þetta á gjörðar- 

dómurinn að vera endilegur og afgjörandi. 

En undantekningin kemur þá að eins fram, 

brjóti gjörðardómurinn b e r s ý n i l e g a  l ö g  á 

mönnum. Sje svo, vill nefndin ekki láta 

gjörðardóminn vera endilegan úrslitadóm.

Gjörðardómurinn er allt svo fullnaðar- 

úrskurður, nema þegar yfirdómurinn treyst- 

ist til að kveða upp, að hann sje bersýni- 

lega rangur að lögum, og það verður nátt- 

úrlega að gjörast í niðurlagi (conclusion) 

dómsins, og í þvi tilfelli kemur þó ekki nýr 

dómur, heldur verður að fitja upp á nýjan 

leik, svo lögin geti rutt sjer til rúms með 

nýjum gjörðardómi, uppkveðnum af sömu 

mönnum sem áður. f>essi aðgreining (ulov- 

skikket Dom) er kunnug í dönskum lög- 

um, og allir júristar þekkja hana, en verið 

getur, að alþýðumenn sjái bana ekki glöggt 

fyrst í stað, en það eru þá þeir óskynsam-
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ari, setn eigi verða kvaddir í gjðrðardóm, 

þeir hafa eigi við dómsvald að gjöra.

Jeg skal svo ekki fjölyrða um þetta mál 

meira að sinni, cn að endingu geta þess, að 

breytingaratkvæði mundu ekki til aunars, 

en eyða málinu algjörlega á þessu þingi.

G u ð m u n d u r  E i n a r s s o n :  Jeg ætla ein-

ungis að lýsa yfir því, að jeg tek aptur 

frumvarp mitt, sem jeg kom með hjer fram 

á þing, og sem liggur eiginlega til grund- 

vallar fyrir nefndarfrumvarpinu.

J n n  J ó n s s o n :  f>etta er mikilsvarðandi

málefni, og hefur það áður verið rætt á 2 

þingum. Fyrst þegar jeg fór að fást við þetta 

mál, stóð jeg að nokkru leyti á sama stigi 

og hinn háttvirti þingmaður Árnesinga 1879, 

þegar bann sagðist verða að gefa skilning- 

inn fanginn undir trúarinnar hlýðni og 

skarpleika og lagavizku hins háttvirta 1. 

þingmanns Árnesinga þá, sem nú er 2. þing- 

maður Norður-Múlasýslu, og því fylgdi jeg 

fram í efri deildinni landamerkjafrumvarpi 

því, som í hitt eð fyrra kom frá neðri deild- 

inni,og sem hinn háttviiti þingmaður Norður- 

Múlasýslu átti mestan þátt í. En mjer er 

svo háttað, að jeg á bágt með að standa í 

stað; þó jeg hati komizt að eiuhverri niður- 

stöðu í einhverju máli, langar mig til að 

reyna og prófa þelta álit mitt, að komast 

að raun um, bvort ekki þurfi að laga það í 

ýmsu. Eptir að jeg þannig hafði ranns-akað 

þetta mál nákvæmara, komst jeg að þeirri 

niðurstöðu, að breytingar þær, er hinn hátt- 

virti þingmaður Norður-Múlasýslu gjörði á

1. frumvarpinu í þessu máli, voru að miklu 

leyti óheppilegar, og samdi jeg því fium- 

varp það, sem skírskotað er til í áliti minni 

hlutans, og skal jeg ekki tala mörg orð um 

það að þessu sinni.

Hinn báttvirti framsögumaður, 2. þing- 

maður Norður-Múlasýslu, tók fram, að gjörð- 

ardómar væru gamlir, og vitnaði í jGrágás». 

Jeg vil efast um, að orðið «gjörðardómur» 

komi þar fyrir. f>ar á móti er talað um

marga aðra dóma; en það er mikill misskiln- 

ingur, ef þingmaðurinn heldur, að málspartar 

nefndu dómara samkvæmt fornum lögnm 

vorum. f>eir voru kvaddir af goðunum. 

Til þessa goðavalds svarar nú hjeraðsvald 

eða sveitarvald, og því vona jeg, að tillaga 

mín um, að sýslunefud eða hreppsnefnd 

kveðji gjörðardómendur, sje samkvæmari forn- 

um lögum vorum, en tillaga meiri bluta 

nefndarinnar. í  því landi, sem við haldizt 

hefur hin forna dómaskipun, á Englandi, er 

það einnig drottningin eða höfuðsmaður 

hennar, sheriffinn, sem kveður menn í kvið- 

dóminn, en málspartarnir geta rutt úr dóm- 

inum, og er það eðlilegt, að óvilhallir menn 

kveðji dóma; en málspartar bafa enga ástæðu 

til að kvarta, þegar þeir geta rutt úr dóm- 

inum.

Eptir skilningi mínum á orðum hins 

háttvirta framsögumanns ætlar hann, að 

gjörðardómurinn verði fullnaðarúrskurður í 

öllum þeim atriðum málsins, sem ekki er 

vafi um. En má jeg spytja: Er nokkurt

atriði til í máli, sem þræta rís af, sem ekki 

er vafi um ? Nei, þar af leiðir þá aptur, að 

gjörðardómur, ef bann verður, eins og 

meir hlutinn hefur stungið upp á, verður 

ekki fullnaðar-úrskurður um neitt atriði í 

málinu. Enginn maður er svo vitlaus, að 

fara í mál við náungann, ef hann hefur 

bersýnilega rangt fyrir sjer. Jeg rerð að 

segja það, að í þau 15 ár, sem jeg bef 

fengizt við lög, hef jeg aldrei rekið mig á 

hugmyndina bersýnilega rangt, þannig að 

ekki mætti við hafa hana um öll mál, sem 

einhver agnúi væri á. Jeg veit vel, að 

fyrir kemur, að menn eru sektaðir fyrir 

þrætugirni, og dómarar eru sektaðir fyrir 

bersýnilega rangan dóm, en þó þetta hvort- 

tveggja sje mjög sjaldgæft, þá er ekki víst,. 

að annar dómur verði talinn bersýnilega 

rangur, en hann, sem slík sekt kemur fyrir 

í. Ætíð þegar tveir deila, vill hver halda 

fram sínu, og segir: Jeg hef rjett, hinn
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hafar rangt, bersýnilega rangt, og eptir 

tiltögsm meiri hlntans sje jeg því ekki, að 

gjört verði út til fullnaðar með gjörðardómi 

um neina landaþrætu. Loksins kemurákvörðun 

meiri hlutaus um áfrýjun gjördardóms í bága 

við rjettarfarsreglur þær, er gilda í lögum 

vorum. Gin aðalreglan í þeim er: »Qvod 

nou est in actis, non est in mundo*. Dóm- 

stólarnir mega ekki taku tillit til annars, 

en það sem liggur fyrir þeim skrifað, og 

þar að auki mega æðri dómstólar ekki dæma 

eptir öðru en því, sem Jegið hefur fyrir lægri 

dómstólum. En allt rjettarfar fyrir gjörðar- 

dómum hlýtur að vera munnlegt, og dómur 

hans verður að byggjast að miklu leyti á 

eigin sjón og reynd gjörðardómara. f>að er 

því alveg ómögulegt, að áfrýja úrskurðum 

gjörðardóma til yfirdóms; hann getur ekki 

rannsakað, bvort gjörðardómurinn hafi fram- 

kvæmt samvizkusamlega merkigöngu sína, 

lýst landamerkjum satt og rjett; jafnvel þó 

jrjörðardómurinn hefði verið áttavilltur og 

kallað það norður, sem væri suður, þætli mjer 

gainan að vita, hvernig yfirdómurinn, sem 

situr í lleykjavík, og ekki getur farið norður 

á Hornstrandir eða austur á Austfirði til 

að skoða þar landamerki, ætti að bæta úr 

slíkum bersýnilega röngum dómum.

F r n m s ö g u m a ð u r : Jeg skal að þessu

sinni ekki vera langoiður að svara hinum 

háttvirta 2. þingmanni Skagfirðinga, en ósk- 

andi væri, að hann kynnti sjer betur það 

mál, sem hjer ræðir um, áður en hann stað- 

liæfir það, að goðarnir hafi nefnt menn í 

gjörðardóma; slík orð eru töluð út í hött, 

þvert á móti landsins sögu, þveit á móti 

fyrirmælum hinna fornu landslaga. Jeg 

skal benda honum á eitt dæmi: Árni

biekup og Bafn Oddsson völdu sannarlega 

sjálfir gjörðarmenn, er þeir áttu deilu saman; 

að jeg ekki nefni ótal dæmi úr Njálu og 

öðrum fornsögum. f>etta atriði stendur þann- 

ig á föstum rjettarsögulegum grundvelli, en 

hans ákvarðanir standa á þeim eina grund-

velli, sem hann grundvallarlaust og ófyrir- 

sýnju hieytir út úr sjer hjer í salnum. Um- 

mæli lians um afrýjun frá gjörðardómi til 

landsyfirrjettar eru byggð á helberum mis- 

.skilning og ranghermi á  augJjósustu orð- 

ura í frumvarpinu. í>að er sem sje skarpt 

tekið fram, ad gjörðardóminum verði því 

að eins áfrýjað til yfirdómsins, að hann 

sje bersýnilega rangur að lögum, og skilji 

þingmaðurinn, sem á að heita lagamaður, ekki 

þessi orð, þá skilur hann minna en ekki 

neitt í þessu máli. J>að er jafn-fráleitt, að 

búast við, að gjörðarmenn sjeu áttavilltir á 

landi og í lögum; með hvorutveggja gjöra 

þeir jafn-bersýnilega rangt. Eptir þeirri 

þekkingu, sem jeg hef á yfirdómnum, og

eptir þeirri þekkingu, sem íiann má hafa á 

yfirdómnum, getur hann varla efazt um, að 

yfirdómnum sje ekki ofvaxið að dæma um, 

bvort dómur gjörðarmanna sje bersýnilega 

rangur. Jeg voit þingmaðurinn þekkir eitt- 

hvað til tilskipunarinnar um t e m e r e  l i l i -  

g a n t e s ; þar er þetta einkenni á dómum 

tekið fram; en ekki mun honum veita af

að lesa hana upp aptur, því að hún hefur 

inni að halda ýmsar ákvarðanir, sem er 

nauðsynlegt að þekkja vel og skilja. Nú 

er og oddamaðurinn sýslumaður, og hvernig 

getur honum þá verið vorkunn að fella 

fullnaðarúrskurð um málið svo, að hann 

sje ekki b e r s ý n i l e g a  rangur að U i g u m ,  eða 

þá hinum gjörðarmönnunum, að skynja á- 

stæður og atkvæði oddamannsins, þegar 

búið er að ryðja dóminn til hlítar, svo að 

í honum sitja að eins valinkunnir óhlut- 

drægir menn. Nei! |>að er auðsjeð, að

þingmaðurinn hefur svo lúaloga hugmynd 

um alþýðu manna bjer á landi, að hann 

treystir henni ekki til að geta greint rjett 

frá röngu, ekki austur frá vestri eða norður 

frá suðri.

En þegar þingmaðurinn kemur með 

sitt frumvarp, þá koma fullnaðarúrslitin

greinileg! íhugi menn bara merginn í
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greinum hans um gildi gjörðardómsins! 

V e g a r  búið er að kveða upp gjörðardóm 

hans með ötlu því vastri og umsvifum, sem 

frumvarp h a n s  ráðgjörir og útheimtir, p e g a r  

búið er að þinglýsa þessum dómi, og p e g a r  

jarðirnar, seni gjörðardómurinn kveður á 

um landamerkin á milli, eru ef til vill 

búnar að ganga kaupum og sölum í 2 ár, 

þegar þetta allt, segi jeg, er um garð 

gengið, já, hvað skeður svo? £>á geta 

málsaðilar hvor um sig byrjað á reglulegn 

landaþrætumáli, eins og ekkert hefði í skor- 

izt, krafizt svo eða svo mikils hlnta jarða 

þeirra, sem gengið hafa kaupum og sölum 

með þeim landamerkjum, sem gjörðardóm- 

urinn ákvað, og þinglesin eru fyrir 2 árum 

siðan, og tilheyrir nú allt öðrum eiganda 

en áður! Og þetta seinna málastagl á svo 

að geta gengið í 0 ár. Hefur nú nokkur 

roaður heyrt eður sjeð ainiaö eins lagafrum- 

varp og þetta? Jeg get ekki og treystist 

ekki til að finna nokkurn botn i þessu 

afar-djúpi fásinnunnar. f>ingmaðurinn gjörir 

máske svo vel og benda þingmönnum á 

hann við 2. umræðu málsins.

Þ o r l á k u r  G u ð n i u n d s s o n ' .  2. þingmaður 

Skagfirðinga las upp úr alþingistíðindunum 

orð mín frá i hitt eð fyrra; en á þeim orð- 

um er ekkert að byggja, hvai) málið nú á- 

hrærir, því jeg var aldrei ósamþykkur mín- 

um meðnefndaroiönnum þá, enda var mál- 

inu stórlega breytt, eplir að jeg talaöi þau 

orð. Eptir því, sein málið nú liggur fyrir, 

get jeg ekki hugsað, að nokkrum deildar- 

manna blandist hugur um, að ganga held- 

ur að nefndaráliti meiri hlutans cn frum- 

varpi 2. þingmanns Skagfirðinga.

J ó n  J ó n s s o n :  Hinn heiðraði 2. þing-

maður Norður-Múlasýslu blandar tvennu 

saman; hann blandar saman gjörð og dómi, 

eins og hann einnig gjörir í orðinu gjörðar- 

dóraur. Tilfelli það, sem þingmaðurinn álti 

við, var g / ö r ð  en ekki dómur. En í frum- 

varpinu er meintur d ó m u r ;  og alstaðar þar

sem talað er um d ó m a  í fornöld. völdu 

goðarnir í þá. pingmaðurinn ætlaði, að það 

væri mjög auðvelt í hverju tilfelli að skera

úr, hvort mál væri bersýnilega rangt dæmt. 

En allir, sem nokkuð hafa fengizt við dóma, 

vita, að þetta getur einmitt verið hið mesta 

vandhæfi. í hitt eð fyrra greiddi jeg at- 

kvæði meö þessu máii, en síðan hef jeg 

hugsað málið svo ýtarlega, að nú sje jeg, 

að það var þá alveg óaðgengilegt, og er það

enn, eins og það kemur hjá rneiri hlula

nefndarinnar. þingmaðurinn lalaði um, að 

eptir mínu frumvarpi væri mikil óvissa um 

Iandamerkin, en meiri hluti nefndarinnar 

skapar langt um meiri óvissu. Samkvæmt 

mínu frtimvarpi getur þó verið von um, að 

eptir 6 ár verði alls enginn efi um nokkur 

landamerki á öllu íslandi, en eptir meiri 

hluta nefndarinnar getur þessi óvissa 

gengið 10 á r , hún getur gengið 20 

ár. {>að getur farið óútreiknanlegur

timi til áfrýjunar tnálsins og úrslita þess 

eptir frumvarpi meiri hlutans ( H e n i d i k t  

S v e i n s s o n :  Ekki þó 6 á i !). Jú, jafnvel i 6 

ár, eins og mörg af íslenzktim rnálum hafa 

verið á leiðinni. Jeg skal ekki vera fastur 

á, að áfrýja dómum gjörðarmanna til yfir- 

valdanna; en jeg vildi með þeirri ák\örðun 

þýðast skoðun meiii hluta nefndarinnar. 

Jeg leyfi mjer að stinga upp á, að mitt 

frumvarp verði látið ganga til 2. uro- 

ræðu.

F r n m s ö g u m n ð u r :  2. þingmaður Skag-

firðinga liefur sjálfur tekið upp í si l t  e i g i ð  

frumvarp einmitt þau * ö m u  < > rð  ó b r e y t t ,  

sem bann þóttist ekki gela skilið í frum- 

varpi meiri hluta nefndarinnar. Jeg tek 

þetta að eins fram, sem eitt dæmi þess, á 

hve miklum rökum ræður hins heiðraða 2. 

þingmanns Skagfirðinga eru byggðar! þvi 

hvernig getur hann skilið sömu orðin í sínu 

frumvarpi, sem hann ekki skilur í annara 

frumvarpi, eða hvernig er það nnnt, efhann 

skilur þessi hin sömu orð í sinu frumvarpi,
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hann fann að því. Hann sagði, að það kæmiað hann þá ekki skilji þau í frumvarpi 

meiri hlutans.

Eptir nokkrar umræður um, hversu fara 

skyldi með þessi 2 frumvörp, sem fram voru 

komin, var frumvarpi meiri hlufa nefndar- 

innar vísað til 2. umræðu.

ÖNNUR UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 38. fundi, 8. dag ágústmán.

B r e y t i n g a r t i l l ö g u r  

við frumvarp til landamerkjalaga, eins og

því var vísað til annarar umræðu.

í  stað 1.—8. gr. komi 1.—6. gr. frum- 

varps minni hluta nefndarinnar, sem tekið 

var aptur við 1. umræðu.

9. gr. verði 7. gr., og í niðurlagi henn- 

ar breytist 8 mánuðir í 6 mánuði.

10. gr. verði 8. gr., og fellur niður nið- 

urlag hennar : «Síðan skal heyja o. s. frv.»

11. gr. verði 9. gr. Niðurlag greinar- 

innar verði svo hljóðandi: «Sje gjörðarmað- 

úr sá, er eigi mætir, skal fresta o. s. frv.«, 

(sjá frumvarp minni hlnta nefndarinnar).

í stað 12.*—15. gr. komi 10.— 16. gr. 

í frumvarpi minni hlutans.

Jón Jónsson.

F r a m w g u m a ð u r  ( R e n i d i k l  S v c i n s s o n ): 

Jeg finn ekki ástæðu til að tala í þessu máli, 

fyr en jeg heyri mótbárur þingmanna um 

það. Breytingar nefndarinnar eru svo ljós- 

ar, að þær þurfa ekki skýringar við. Jeg 

ætla því sem sagt, ekki að tala meira, fyr 

en jeg heyri einhverjar mótbárur koma fram.

Ján Jónsion: Jeg leyfði mjer við 1.

umræðu, að koma fram með frumvarp í 

þessu máli, en tók það eptir áskorun for- 

seta þá aptur, til þess að leggja það aptur 

fyrir hina háttvirtu deild við 2. umræðu 

málsins, sem breytingartillögur við nefodar- 

frumvarpið. Hinn háttvirti framsögumaður 

fór um frumvarp mitt við 1. umræðu nokkr- 

um orðum, sem mjer þá ekki var leyft að 

svara. fað voru einkum 2 böfuðatriði, sem

í bága við hin fornu lög vor, en þetta hlýt- 

ur að vera sprottið af misskilningi. Hinn 

háttvirti framsögumaður blandar saman 

g j ö r ð  og g j ö r ð a r d ó m .  I  Grágás er að vísu 

getið um «gjörð», en hvergi er »gjörðardóm- 

ur» nefndur þar á nafn. Gjörð styðst æfin- 

lega við frjálsa sátt milli málsparta, og það 

er eins ómögulegt að þvinga menn til að 

leggja mál sitt í gjörð, eins og það er, að 

þvinga þá til að sættast. En eptir frum- 

varpi hins háttvirta meiri hluta eru menn 

neyddir til að leggja mál sitt í gjörðardóm. 

«Gjörðardómur« er því ekki gjörð en *dóm- 

ur» og hinn háttvirti þingmaður munhvergi 

í Grágás nje neinstaðar annarstaðar í lög- 

um síðari þjóða finna dæmi til, að máls- 

partar hafi verið látnir alveg sjálfráðir um, 

hverjir ættu að dæma mál sín. Dómarar 

eiga fyrst og fremst að vera óvilhallir, og 

verða því að vera málspðrtum alvcg óháðir. 

Önnur mótbára, sem hinn háttvirti fram- 

sögumaður kom fram með móti frumvarpi 

mínu, var sú, að eptir því væri of langur 

vegur og örðugur að útkljá landaþrætumál. 

En jeg get ekki betur sjeð, en að nefndin 

hafi vorið enn þá óheppnari en jeg í þessu 

tilliti. Framsögumanni taldist til, að 8 ár 

gætu liöið samkvæmt minu fiumvarpi fyr en 

öll landaþrætumál á landinu væru útkljáð, 

en samkvæmt frumvarpi nefndarinnar geta 

liðið 8 sinnum 80 ár, því nefndin hefur lát- 

ið það vera alveg komið undir frjálsutn vilja 

hlutaðeiganda, hvort þeir - víIji þrætu Ijúka*. 

Afleiðingin af frumvarpi meiri hluta nefnd- 

arinnar mun því að eins verða sú, að yfir- 

lýsingar um landamerki munu fjölga. Vjer 

munum fá lögfestur fyrir öllum jörðum: en 

það mun ganga um þessar lögfestur, eins og 

gengið hefur tim hinar eldri lögfestur. f>eim 

mun ekki koma saman og landaþrætumálin 

munu fjölga, rjettaróvissan verða enn meiri, 

en bún var áður.

F r a m s ö g u m a t ' u r  : Jeg á satt að segja

bágt með að svara hinum háttvirta 2. þing- 

manni Skagfirðinga, og kemur það líklega 

til af því, að jeg er svo skilningssljóvur og
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svo roinnisdaufur; ræða hans ?ar svo ósam- 

anhangandi og barðist svo við sjálfa sig, að 

jeg fann engan botn í henni. Hann fann 

það að frumvarpi meiri hlulans, að einfaver 

kúgunarskylda væri í 1. gr. lögð á menn, 

að gæta landamerkja sinna. En mig furðar 

á því, að þessi mótbára skyldi ekki hafa 

komið fyr en nú fram móti frumvarpinn; 

mig furðar og á því, að hinn háttvirti þing- 

maður Skagfirðinga skyldi koma íram med 

þcssa mótbáru, því að hún á eins við móli 

hinu sáluga frumvarpi hans; en mest furðar 

mig á því, að hann er að berjast fyrir sinu 

frumvarpi, sem ekki or lengur til. Jeg vona, 

að það sje öllum ljóst, að ef lögiu geta 

eigi skyldað ábúendur til, að halda við landa- 

merkjum sínum og gefa skýrslur um þau, 

þá geti hroppsnefntrir eigi heldur heimtað 

slíkar skýrslur um landamerki; því að hvaðan 

ættu hreppsnefndir að safna þeim skýrslum? 

Ætli hreppsnefndirnar hafi sjalfaf þess konar 

skýrslur? Enn fremur fór hinn háttvirti 

þingmaðtir ýmislegum orðum um gjörð og 

gjörðardóm. Jeg játa það, að gjörð er annað 

en gjörðardómur, því að gjörðardómur er 

sambland af hreinni gjörð og hreinum dómi, 

og er byggður á sanngirnisálitum í sambandi 

við lög og rjett. Jeg vona, að hinn hátt- 

virti þingmaður sjái það, að það er ómögu- 

legt að hugsa sjer, að sýslunefndin geti valið 

fyrir fram fasta menn í gjörðardóm fyrir 

ókomin þiætumál, menn, sem ekki geti orðið 

viðriðnir við ókomin landaþrætumál. [>að 

er eins ineð þetta og áfrýjunina og fleira í 

immvaipi hans sáluga : það er allt saman á 

<>ina bókina lært, og ekki til neins að deila 

við hann um það. En jeg sje ekki heldur 

mögulegt að vekja frtimvarp hans npp apt- 

ur, því.að það hefur verið tekið aptur, og 

sízt með svona breytingartillögum, sem hjer 

liggja fyrir, því að mjer fyrir mitt leyti er 

allshendis ómögulegt að muna allt, sem stóð 

í frumvarpi hans. Jeg hef það ekki; því 

að satt að segja, þegar það var tekið aptur 

um dnginn, böglaði jeg þvi saman, stakk 

því í vasa minn, fór heim með það og 

brenndi það, og binn háttvirti þingmaður

má sannarlega þakka fyrir, að jeg gjörði ekki 

annað verra við frumvarpið; svo ómerkilegt 

var það. Að fara út í frnmvarpið í heild 

sinni á ekki nú við, við aðra umræðu, held- 

ur við 1. umræða, en út í hinar einstöku 

greinar get jeg sem sagt ekki farið, því að 

jeg man ekki, hvað i þeim stóð. Jeg segi 

þotta án þess að vilja hnekkja breytingar- 

tillögum hins háttvirta þingmanns, því

þess þarf eigi með, en einungis til þess að 

gjöra hinum háttvirta þingmanni ljóst, hvers 

vegna jeg get ekki sinnt þeim.

J n n  J n n s s o n : Jeg vil leyfa mjer að

benda á, að jeg tók fram, er jeg tók frum- 

varp þetta aptur samkvæmt tilmælum forseta 

við 1. umræðu, að jeg ætlaði að koma með 

það aptur sem breytingaratkvæði við 2. 

umræðu. Að hinn heiðraði 2. þingmaður

Norður-Múlasýslu hefur brennt frumvarpið, 

get jeg eigi gjört við. Jeg vona, að það 

sjeu fáir þingmenn, sem fara svo með frum- 

vörp sín. ltæða þingmannsins bar þess

yfir höfuð vott, að hann hefði ekki nennt, 

að kynna sjer frumvarp mitt, og þá er ekki 

von, aðhann geti talað um það, og jeg svarað 

honum. Frumvarp mitt tekur beinlinis

fram, að jarðeigendur skuli skyldir, að gefa 

hreppsnefndum skýrslur um landamerki; 

hún leggur þær fram á almennum fundi, 

þar sem allir blutaðeigendur mæta, og þar 

munu landamerki flestra jarða í hreppnum 

verða ákveðin svo með samkomulagi, að 

enginn ágreiningur geti eptirleiðis um þau 

orðið. Meiri hluti uefndarinnar hefur varla 

ætlað sýslumanni, sem samkvæmt frumvarpi 

hans á að gjöra allt, slíkt starf, enda er 

hann varla fær um, að útkljá allar þær 

smádeilur og ósamþykki, sem risa kann út 

af landamerkjum; en þetta getur hrepps- 

nefndin, sem er langtum kunnugri í sveit- 

inni en sýslumaður, og á þann hátt verður 

komizt hjá því, að bver smáágreiningur, 

hvert nábúakrit komist í gjörðardóma. Jeg 

vil enn fremur geta þess, að hinn heiðraði 

þingmaður Norður-Múlasýslu hefur enn 

eigi svarað spurningu minniumþað, hvemig 

hann ætli sjer að komast hjá þeim vand-



kvæðutn, sem samkvæmt hinum gildandi 

rjettarfarslögum eru á því, að áfrýja til lauds- 

y(irrjottarins dótni, byggðum I  munnlegum 

málaflutningi, og á því, sem dómendur sjálfir 

taka eptir á merkjagöngum sínum.

b ' r u n t s ö g u m n ð v r : Jeg ætla mjer ekki

að svara hinni síðustu athugasemd hins 

háttvirta 2. þingmanns Skagfirðinga með 

öðru en því, að reglur fyrir áfrýjun eru 

teknar fram í 12. gr. frumvarpsins, og með 

þvi að um þetta atriöi var nægilega rætt 

um daginn, og er almennt atriði málsins, 

þá svara jeg því eigi fleira, en vísa til þess, 

er jeg áður hef sagt.

F o r s e t i : Með því að uigi taka fleiri

til máls, þá er umræðu þessari lokið. |>að 

hefur orðið ágreiningur um formhlið málsins, 

os skal jeg f tilefni af því geta þess, að það 

er rjett, sem sagt hefur verið, að hinn heiðr- 

aði 2. þingmaður Skagfirðinga tók frumvarp 

sitt aptur um daginn við 1. umræðu með 

þeim fyrirvara, að hann kæmi með það sem 

breytingaratkvæði við 2. umræðu, og það 

hefur hann nú gjört, þó það ef til vill sje 

ekki i sem rjettasta eða heppilegasta formi.

En það er óheppilegt, ef íleiri en hinn heiðr- 

aði framsögumaður hafa brennt frumvarp 

hins heiðraða 2. þingmanns Skagfirðinga, 

því að það er eigi gott að greiða atkvæði 

um þetta mál, ef menn hafa eigi frnmvarpið 

fvrir sjer. Jeg get eigi gjört annað nje 

meira, en bera upp frumvarpsgreinir 2. 

þingmanns Skagfirðinga sem breytingartil- 

lögur við frumvarp meiri hlutans, og skal 

því leyfa mjer að lesa upp 1.—6. gr., sem 

eiga að koma í stað 8 fyrstu greina nefnd- 

arfrumvarpsins. En það er á valdi hinnar 

heiðruðu þingdeildar, hvað hún gjörir við 

þær.

Var síðan gengið til atkvæða, og var

1. breylingartillagan, 1.—6. grein í frumvarpi 

Jóns Jónssonar, felld með 15 atkvæðum gegn 

2; voru öll breytingaratkvæðin þar með álit- 

in fallin.

Síðan var samþykkt mcð 19 atkvæðum, 

að frumvarpið gengi óbreytt til 3. umræðu.
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pEIÐJA UMKÆÐA í NEÐBI DEILD, 

á 44. fundi, 12. dag ágústmán.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 282—285

F r a n i s ö g u m u d u r  { I i e n i t l i k l  S v e i n s s o r i ) :  

Jcg finn ekki ástæðu til að fjölyrða um 

þetta mál, þar sem engin breytingaratkvæði 

hafa komið fram við frumvarpið, og þó 

einhverju mætti kannske breyta í þvi, svo 

betur færi, þá ætla jeg, að frumvarpið sje 

þó svo vel úr garði gjört yfir höfuð, að 

það yrði mikil og góð rjettarbót að því, ef 

það yrði að lögum, en fyrir þessu virðist 

eigi þörf að gjöra Ijósari grein en orðið er.

Jón J6n*suni Á undirbúningsfundum 

undir alþingi í vor í Skagafirði var það al- 

mennt álit bænda, að þetta væri oitthvert 

bið me^ta nauðsynjamál landsins, og hið 

sama álit virðist að hafa komið fram á 

llestöllum öðrum undirbúningsfundum þeim, 

er haldnir hafa verið. Jeg furðaði mig því 

miktð á því, að jeg skyldi við 2. uraræðu 

þessa máls vera sá eini, sem hef látið í 

Ijósi álit mitt um meðferð meiri hluta 

nefndariunar á þessu máli; en jeg þykist 

liafa gjört, livað jeg gat, til að ráða bót á 

þeim göllum, sem eru á frumvarpi því, er 

uú liggur fyrir þinginu. Jeg vona, að eng- 

inn sanngjarn maður segi, að það sje mjer 

að keutia, að málið enn í öilum verulegum 

atriðura er á sama stigi, og það var á 

þinginu 1879, þegar hinn háttvirti þiug- 

tuaður Árnesinga játaði, að hann hofði gef- 

ið skilninginn fanginn undir trúarinnar 

hlýðni og skarpleika og lagavizku hins

háttvirta þingmanns Norður-Múlasýslu. Um- 

ræður þær, sem síðan áttu sjer stað um 

málið í efri deildinni, greinir þær, er staðið 

hafa í blöðum landsins um landamerkja- 

málið, þar á meðal ágæt grein frá þing-

manni Suður-|>ingeyjarsý8lu, allt hefur 

hingað til verið árangurslaust. Eins og 

frumvarpið nú er úr garði gjört, verður 

það að eins til að gjöra ástand það, sem

nú er, enn verra en það er, og að auka

tuálaþras. í 4. gr. eru meun skyldaðir til 

að fá tiábúa sína til að rita samþykki sitt



á landamerkjalýsing sína; en setjum nú, að 

þeir vilji það ekki, þá er ekki ljóst af 

frumvarpinu, hvað eigi að gjðra, en næst 

er að halda, að sá, sem sarnið hefur landa- 

merkjalýsinguna, eigi að lögsækja hinn til 

að samþykkja bana; og landaþrætumálin 

munu því fjölga meira, en nokkur getur 

gjört sjer hugmynd um. Nú skyldu menn 

ætla, að nefndin hefði gjört eitthvað til að 

greiða fyrir málssóknum þeim, sem verða 

afieiðing af ákvörðunum hennar, en það er 

öðru nær. Nefndin hefur búið til sýslu- 

mannsdóm, sem hún kallar gjörðardóm, og 

liann er miklu kostnaðarmeiri en sá, sem 

nú er. Samkvæmt hinum núverandi regl- 

um þurfa málspartar ekki að kosta ferð 

sýslumanns og meðdómsmanna til að skoða 

landamerkin. Meðdómsmennirnir taka að 

eins þátt í að dæma málið, en þurfa ekki 

að vera viðstaddir við vituajeiðslur eða 

aðra' meðferð málsins; en fiuihvarpið skip- 

ar, að dómendur sjálfir skuli ganga á landa- 

merkin, og sitja yfir allri meðferð málsins, 

hve margir sem fundirnir verði, allt sjálf- 

sagt upp á kostnað málspartanna, sem eiga 

að borga 5 dómendum, hverjum um sig 3 

kr., alls 15 kr. í dagpeninga auk ferða- 

kostnaðar og ritlauna. Áfrýjunarákvörðunin 

í frumvarpiau kemur, eins og jeg áður hef 

tekið fram, í bága við rjettarfarslög vor, og 

er það, á meðan málaflutningur fyrir yfir- 

dómi er skriflegur, alveg ómögulegt að á- 

frvja þangað dómum, sem til bafa orðið á 

þann hátt, er segir í frumvarpinu. Margir 

aðrir gallar eru á frumvarpinu, til dæmis 

ákvörðunin um grannadóminn í 2. gr., um 

fullnaðarúrskurð sýslumanns á sektum í 5. 

gr., um að sýslumaður ákveði varnarþing

o. s. frv., og vil jeg leyfa mjer alvailega 

að skora á nefndina og deildina, að af- 

greiða ekki málið í því formi, sem það nú 

er, því í þeirri mynd verður það að falla 

annaðhvort i efri deildinni eða hjá stjórn- 

inni, og munu kjósendur varla þakka þing- 

inu fyrir, ef starf þingsins að landamerkja- 

lðgum skyldi enn einu sinni verða árang- 

urslaust.

F r r i n i s ö g u i n i t b v r :  Jeg skal ekki fjöl-

yrða um þessa ræðu hins heiðraða þing- 

manns, heldur að eins geta þess, að 

ákúrur þær, sem hann voitti nefndinni, eru 

ekki einasta rangar, heldur allsendis á- 

tyllulausar. Aðferð hins háttvirta þing- 

manns er sannarlega eptirtektaverð. Hann 

kom fram með sjálfstætt, óskiljanlegt og 

óhafandi frumvarp, er hann tók aptur við

1. umræðu málsins, og má hann því þakka 

fyrir, að jeg brenndi það, en gjörði ekki 

annað verra við það, eins og jeg hef sagt. 

þelta frumvarp kom hann ekki með aptur, 

heldur kemur harin með svolítið blað, er 

hann kallar breytingartillögur, svo hræðilega 

vanskapað og vesallegt, eins og afgamall og 

tannlaus kerlingargarmur. Hvorki mjer eða 

nefndinni kom til hugar, að beita hðrku eða 

ólögum við frumvarp þingmannsins. Hann 

veit, að þetta er 3. umræða málsins, og 

hann er svo mikill lagamaður, að hann mun 

hafa vit á og vera fær um, að balda sjer 

innan þeirra takmarka, sem nauðsynleg eru, 

ef á að ræða málið með heilbrigðri skyn- 

semi, og innaii þeina takmarka, sem þing- 

sköpin með beinum bókstaf einskorða. Við

3. uraræðu liggur ekki annað fyrir, en þau 

breytingaratkvæði, sem fram eru komin, og 

frumvarpið i boild sinni. |>á á því ekki að 

ganga inn á einstakar greinir, eins og við

2. umiæðu. Jeg álít mig þess vegna ekki 

hafa einu siuni heimild til að svara þessum 

útúrdúrum hins háttvirta 2. þingmanns 

Skagfirðinga. Enn þá lengra gekk hann þó 

frá rjettu máli og rjcttum reglum, er hann 

var að reyna að feðra þetta brennda frum- 

varp. Hann vitnaði í grein úr Norðlingi. 

Jeg las og þá grein. J>að var margt gott í 

henni, en húner sannarlega hvorki faðir nje 

móðir þessa brennda frumvarps. Frumvarpið 

er ekki byggt á neinum Iíkum grundvelli 

og sver sig því sannarlega ekki i ætt við 

grein þessa. Nei! Heilaspnni þingmanns- 

ins sjálfs er eiim faðir frumvarps hans, og 

þann víðförula reikula karl ætla jeg ekki að 

fara að elta. Jeg ímynda mjer, að málið 

sje svo undir búið og grundvöllur þess svo
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góður, að deildin geti vel verið þekkt fyrir 

að senda það hinni heiðruðu efri deild. 

fingmaðurinn kom með það, að s t j ó r n i n  

mundi ekki samþykkja þetta frumvarp. Hvað 

moinar hann með því? Er það ráðgjafinn 

eða konungur, sem hann meinar? þing- 

maðurinn veit, að konungur s t a ð f e s t i r  lögin, 

þingið s a m p y k k i r  þau. Löggjafarþingið Terð- 

ur að vita, hvað það meinar með stjórn. 

Jeg vona að öðru leyti, að frumvarp þing- 

mannsins mundi síður hafa náð staðfestingu 

konungs, þó þingmanninum hefði tekizt að 

frelsa það frá brennunni.

Jeg skal svo ekki fjölyrða meira um 

málið, en fela það hinni heiðruðu deild til 

úrsiita. £ó skal jeg að endingu geta þess, 

að jeg hef tekið eptir ýmsum prentvillum, 

en jeg vona þær verði ekki frumvarpinu til 

falls og að þær verði lagaðar í efri deild- 
inni.

P o r l á k u r  G u ð m u n d s s o n :  Mjer varð hið 

sama á og framsögumanni, að eyðileggja 

þetta góða frumvarp 2. þingmanns Skagfirð- 

inga, en hvort jeg brenndi það eða gjörði 

annað lakara við það, er ekki þörf að skýra 

frá. En jeg veit ekki dæmi til þess fyrri, 

að komið sje með frumvarp, sem fellt hefur 

verið eða tekið aptur, í eintómum breyting- 

aratkvæðum til næstu umræðu. Jeg verð 

einnig að álita, að það sje. andstætt þing- 

sköpunum. þingmaðurinn beindist að mjer 

í ræðu sinni, sem jeg reyndar hafði lítið 

gagn af, og eins um daginn, en hann mun 

ekki geta dregið það út úr orðum mínum á 

síðasta þingi, sem hann vill með tilliti til 

þessa máls, því jeg var alls ekki að færa 

neitt að framsögumanni fyrir lagaþekkingu 

hans, heldur öllu fremur að lofa hana, enda 

gekk þá málið í nefndina aptur, og mönnum 

var bætt í nefndina, og frumvapið þá aptur 

ýtarlega íhugað og mikið bætt. Jeg finn það 

skyldu mína, að fylgja frumvarpinu, er það 

hefur tekið miklum bótum og breytingum, 

og þykir mjer engin læging í, að víkja frá 

því frumvarpi, er jeg fyrst fiutti á þingi 

1877, því meiningin er sú sama, einungis 

að takmarkinu verði náð. J>að, sem bann

sagði, að einstakir menn hefðu sagt sjer 

utanþings í dag, fannst mjer ekki eiga við 

eða geta haft nein áhrif á málið. Hann 

sagði, að þingmenn yrðu að forsvara það. 

fyrir kjósendum sínum, að þeir færu svona 

með málið, og að það mundi ekki verða 

samþykkt í efri deildinni eða geta náð sam- 

þykki stjórnarinnar. En það væri þó lúa- 

legt, að fara til hvers þingmanns í efri 

deildinni og spyrja hann, hvort hann mundi 

greiða atkvæði með þessu rnáli, og því síð- 

ur er hægt að leita atkvæðis konungs um það, 

hvort hann muni staðfestalögin frá alþingi eða 

ekki, enda er sú stefna, er þingmaðurinn fór 

fram í sínu glataða frumvarpi, ærið vafninga- 

söm, og ekki meiri trygging fyrir framkvæmd- 

unum eða happasælum afdrifum málsins.

Jón Jónsson: Hinir tveir háttvirtu

þingmenn, er talað bafa, hafa svarað, eins 

og jeg átti von á. peir hafa varað sig á að 

fara inn í aðalefni frumvarpsins. Allar 

minar mótbárur gegn frumvarpinu standa 

óhraktar og óhaggaðar. £að er misskiln- 

ingur hjá hinum heiðraða þingmanni Arnes- 

inga, að jeg hafi viljað láta þingmanninn 

bera sig saman við efri deildina eða 

stjórnina. Jeg sagði, að þau vandkvæði 

væru á frumvarpinu, sem þingmaðurinn 

mundi ekki eiga hægt að verja fyrir kjós- 

endum sínum, af þeim, er samþykkja það, 

og sem gætu staðið í vegi fyrir því, að það 

fengi samþykki efri deildarinnar og stjórn- 

arinnar, sem eiga að fjalla um málið eptir 

þessa deild. Skopyrðum framsögumanns um 

frumvarp mitt og breytingaruppástungur 

ætla jeg ekki að svara. |>au sýna, á hve 

veikum málstað hann stendur. Jeg verð 

þó að taka það fram, að forseti úrskurðar 

form á breytingarákvæðum. Hann benti 

mjer sjálfur á, að semja þær á þann bátt, 

sem jeg gjörði, og hann tók þær til greina, 

eptir að jeg hafði samið þær. Deildin hef- 

ur þvf ein ábyrgð á þessu máli og því, 

hvernig frumvarpið liggur nú fyrir, og 

hvorki framsögumaður nje aðrir deildarmenn 

geta borið fyrir sig, að þeir hafi ekki átt 

annars úrkost.
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{>að er loksins misskilningur framsögu- 

manns, að við 3. umræðu megi ekki tala 

um einstök atriði ( B e n i d i h t  S v e i n s s o n :  |>ing- 

sköpin!). |>au skipa að eins þetta um 1. 

umræðu. Við 3. umræðu má og á að tala 

bæði um almenna galla mála og um þá sjer- 

stöku galla, er verða að vera því til fyrir- 

stöðu, að málið fái framgang.

Með því að ekki tóku fleiii til máls, 

sagði forseti umræðunni lokið og bar frum- 

varpið upp til atkvæða. Var það samþykkt 

með 15 atkvæðum gegn 2, og kvaðst for- 

seti mundu senda það forseta efri dcildar 

með tilmælum um að leggja það fyrir 

deildina.

FYRSTA UMKÆÐA í EFRI DEILD, 

á 37. fundi, 15. dag ágústmán. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt við

3. umræðu í neðri deildinni, sjá I, 427—429.

S i g h v a t u r  Á r n a s o n :  J>etta mál er eitt

hið mesta ábugamál þjóðarinnar, og hafa 

margir óskað laga um þetta efni; aðminnsta 

kosti er það almenn ósk manna í mínu kjör- 

dæmi, að alþingi gæfí út lög um þetta efni, 

er þeim gæti geðjazt að. En af því jeg álít, 

að þetta frumvarp neðri deildarinnar þurfí 

lagfæringar við, og það í nokkrum atriðum, 

þá ætla jeg að leyfa mjer að stinga upp á 

3 manna nefnd, þó tíminn sje orðinn naum- 

ur, í von um, að það verði ekki til þess að 

skaða málið eða bindra það frá, að komast 

í gegn á þessu þingi.

Síðan bar forseti undir atkvæði, hvort 

málið skyldi ganga til 2. umræðu, og var 

það samþykkt í einu hljóði; sömuleiðis var 

samþykkt, að þriggja manna nefnd skyldi 

kjósa, og voru í bana kosnir:

Magnús Stephensen með 9 atkv. 

Sighvatur Árnason — 9 —

Jón Pjetursson — 4 —

í nefndinni var Jón Pjetursson kosinn 

formaður og Magnús Stephensen skrifari 

og framsögumaður.

ÖNNUR UMRÆDA í EFRI DEILD, 

á 41. fundi, 20. dag ágústraán.

Nefndarálit, sjá I, 553—555.

F r a i m ö g u m a ð u r  ( M a g n ú s  S t e p h e n s e n ) :  

Mál það, sem nú er til umræðu, er enginn 

nýr gestur hjer á þingi. Á hinum fyrstu 

ráðgefandi þingum komu fram bænarskrár 

frá ýmsum hjeruðum um, að samdar væru 

glöggar landamerkjalýsingar jarða á milli. 

I>etta mál kom fyrst fyrir á þinginu 1847, 

en þá var því frestað. Árið 1849 var stjórn- 

in beðin að leggja frumvarp um þetta mál- 

efni fyrir þingið, en því var ekki sinnt af 

stjórninni í það sinn. Svo lá þetta mál í 

þagnargildi þangað til 1877; þá kom það 

aptur inn á þingið sem frumvarp til laga 

um landamerki og gjörðir i landaþrætumál- 

um; í það sinn var kosin nefnd í málinu, 

og samdi hún nýtt frumvarp, og þar við 

stóð; 1879 kom málið aptur inn á þingið, 

og var þá útrætt í neðri deild, og komst 

upp í efii deild, en þar fjell það, ekki af 

því, að menn ekki vildu sinna málinu, held- 

ur af því. að incnn vildu ekki samþykkja 

frumvarp neðri deildarinnar óbreytt, en til 

að breyta því var enginn tími, því þinglím- 

inn var því nær á enda. Nú er málið kom- 

ið í 3. sinn inn á löggjafarþingið, og er 

vonandi, að það fái nú framgang. Eptir efn- 

inu skiptist frumvarpið í 2. kafla. 1. kafli 

nær yfir greinarnar 1.—6., og bljóðar urn 

landamerkjasetning. 1. er hjer svo fyrir- 

skipað, að hver landeigandi sje skyldur að 

við halda glöggum landamerkjum fyrir jörð 

sinni, 2. að þar sem engin glögg landa- 

merki eru, skuli setja þessi merki, 3. að 

eigandi eða umráðamaður hverrar jarðar sje 

skyldur að semja merkjalýsing, sem bann 

skal sýna hverjum þeim, er land eða lands- 

nytjar á til móts við bann, og ef þeir álíta 

hana gilda, skulu þeir hver um sig rita á 

bana samþykki sitt, en álíti þeir merkjalýs- 

una ekki gilda, þá kemur til þess annað- 

bvort að fara í mál út af landamerkjunum, 

eða koma sjer saraan á annan hátt. Við 

þennan 1. kafla hefur nefndin ekki gjört 

neina verulega efnisbreytingu. Einasta við
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2. gr. hefur nefndin gjört nokkra efnisbreyt- 

ing, eins og hún er orðuð í frumvarpi neðri 

deildar. í  frumvarpinu stendur, að báðir 

þeir, er land eiga að merkjum, sjeu skyldir 

að leggja til jafnmikla vinnu, að gjöra merk- 

in glðgg, og skal sá peirra rdða, hve mikið 
unnið er, sem me.ira vill vinna. En nú er 

svo ákveðið í greininni, að þar sem óglögg 

landamerki eru, þá skuli hlaða merkjagarð til 

varnar túni, engjum, eggveri eða öðrum þess 

konar landsnytjum. Hjer fannst nefndinni 

blandað saman merkjagarði og varnargarði, 

og ef nú svo stæði á, að annar málsviðeig- 

anda ætti tún eða engjar að merkjunum, en 

hinn ónýtt Iand, eða beitarland, þá er ó- 

eðlilegt, að neyða hinn síðari til að girða.en 

eptir frnmvarpinu á hann þó að vinna að 

helmingnum, þó hann hafi ekkert gagn af 

því; þess vegna hefur nefndin stungið upp 

á, að sleppt væri úr frumvarpinu bæði orð- 

unutn: <>til varnar túni, engjum, egggveri

cða öðrum þess konar landsnytjum», og orð- 

unum: «og skal sá þeirra ráða, hve mikið 

unnið er, sem meira vill vinna».

Breyting nefndarinnar við 3. gr. er 

engin efnisbneyting, heldur einungis orða- 

breyting til glöggvunar. Sama er að segja 

um 4. gr. fyrri málsgrein. En þar sem á- 

kveðið er í seinni málsgreininni, að ef 

landamerkjum er breytt frá því, sem verið 

hefur, með samningi eða dómi, þá er þessi 

ákvörðnn ekki vel Ijós eða nógn yfirgrips- 

mikil, en með því að setja í staðinn fyrir 

orðið: «dómi» orðin: «á annan háit», þá

verður ákvörðunin glöggari. Ef t. a. m. 

sami maðurinn er eigandi að tveimur jörð- 

um, sem eiga lönd saman, þá getur ekki 

verið að tala um, að landamerkjunum verði 

þar breytt með dómi eða samningi, en þá 

er ekkert á móti því, þó bann breyti landa- 

merkjunum eða færi þau til fyrir aðra jörð- 

ina, en þessi breyting getur aldrei heyrt 

undir orð frumvarpsins. Við 5. gr. er 

lítil efnisbreyting. í  greininni stendur:

• Sýslumaður ákveður sektina með fullnaðar- 

úrskurði sínum», en nefndinni fannst ekki 

ástæða til að láta sýslumann bafa fullnaðar- 1

úrskurð um það mál, heldur vildi hún leyfa 

hinum sakborna að áfrýja máli sínu til æðri 

rjettar, ef bann þættist hafður fyrir rangri 

sök eða verða hart úti. í  6. gr. hefur 

nefndin leyft sjer að breyta einu orði, nefnil. 

orðinu: >gjörðardóma» í *dóma». Nefndin 

gat ekki fellt sig við orðið gjörðardómur, því 

í rauninni er «gjörð» og >dómur> sitt hvað. 

£>að, sem hjer er um að ræða, er alls ekki 

«gjörð», heldur «dómur». Til þessaðútkljá 

mál með gjörð, þarf í fyrsta lagi samning 

milli málspartanna um, að þeir vilji útkljá 

málið á þonnan hátt, og f öðru lagi samn- 

ing milli málspartanna annars vegar og gjörð- 

armanna hins vegar, um að gjörðarmennirnir 

vilji leggja úrskurð á málið, og þegar svo 

gjörðinni er lokið, þá er bún miklu lfkari 

samningi en dómi, og henni verður ekki 

fullnægt með aðför að lögnm. Eptir því 

fyrirkomulagi, sem hjer er stungið upp á, 

eru málspartarnir aptur á móti bundnir 

við, að málið sje útkljáð á þann hátt, sem 

frumvarpið segir, og eins eru þeir, sem 

skipa eiga dóminn, skyldir að ganga í hann, 

hvort sem þeim er það Ijúft eða leitt; loks 

má framkvæma dóminn með aðför að lögum. 

Nefndin liefur þess vegna stungið upp á, að 

orðinn •gjörðardómai» í frumvarpinu verði 

alstaðar breytt í «merkjadómar» eða 

«dómar».

Síðari kaflinn er um fyrirkomulagið á 

dóminum og rjettarfarinu í þeim málum, 

sem rísa út af landamerkjasetningunni. Hjer 

hefur nefndin gjört aðalbreytingu við 7. 

gr. Eptir hinuin nú gildandi reglum eru 

sjerstakir dómar í landamerkjamálum ; þar 

dæmir sýslumaðurinn með tilkvöddum með- 

dómsmönnum ; auk þess eru í landaþrætu- 

málum venjulega hafðar áreiðar, og þá allt 

af tekinn afstöðu-uppdráttur eða «Situations- 

kort> til leiðbeiningar fyrir æðri dómstóla, 

sem ekki geta verið kunnugir hverjum stað, 

ef málinu verður skotið til þeirra. Eptir 

frumvarpi neðri deildarinnar er það mein- 

ingin, að málspartarnir kjósi sjálfir sína 

dómendur, en sýslumaður sje oddamaður. 

fetta þótti nefndinni óheppileg ákvörðun, enda
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fannst nefndinni ekkert á móti því, að halda 

þ?í sama fyrirkomulagi, sem nú er, að 

sýslumennirnir nefni menn í dóminn. f>etta 

fyrirkomulag er gamalt í okkar rjettarfari, 

en jeg þekki ekkert dæmi til þess, að menn 

hafi verið útnefndir í dóm af sjálfum máls- 

pörtunum í nokkru máli; en hins vegar 

vildi nefndin þó veita málspörtunum meira 

atkvæði í þessum málum, en annars tíðk- 

ast, og því hjelt hún þeirri ákvörðun frum- 

varps neðri deildarinnar, að hvor málspart- 

anna skyldi ryðja tveimur úr dóminum. 

Eptir breytingu nefndarinnar skal sýslu- 

maður því nefna helmingi fleiii menn í 

dóminn, en í honum eiga að sitja, en apt- 

ur skal hvor málsaðila nefna fjórða hluta 

þeirra úr dóminum; þegar því sýslumaður 

nefnir átta menn í dóm, þá hrindir hvor 

málsaðili tveimur úr dóminum, og verða 

þá eptir fjórir menn, sem ásamt sýslumanni 

skipa merkjadóminn. |>etta er sú mest á- 

ríðandi breyting, sem nefndin hefur gjört 

á þessum kafla. í  8. gr. frumvarpsins 

stendur: «Sje varnaraðili sá, er eigi mætir, 

skal sýslumaður fyrir hans hönd nefna 

menn í og úr gjörðadómi»; þessu hefur 

nefudin breytt þannig, að í staðinn fyrir: 

«nefna menn i og úr gjörðadómi» komi:

• nefna menn úr merkjadómi*. |>essi breyt- 

ing er eðlileg afleiðing af breytingu nefnd- 

arinnar á 7. gr. Eptir honni er sjálfsagt, 

að sýslumaður nefni menn í dóminn, og 

því þarf að eins þá ákvörðun í 8. gr., að 

sýslumaður nefni menn úr dómi fyrir hönd 

varnaraðila, sem ekki mætir. Við þessa 

sömu grein hefur nefndin gjört aðra efnis- 

breytingu, þar sem þannig er ákveðið:

• Mæti bvorugur, fellur það mál niður, og 

» h i l  p á  p e g a r  h a f i ð  a ð  n ý j u ■. SÚ ákvörð- 

un, að málið skuli bafið að nýju, er ekki 

í samræmi við 7. gr. neðri deildarinnur, 

því það er ekki skylda neins að fara í mál 

út af ágreiningi um landamerki, og þá á 

líka hvorugur að vera skyldugur til að 

befja mál að nýju, ef það af einhverjum á- 

stæðum fcllur niður, enda mundi það verða 

erfitt í framkvæmdinni. Ef maður, sem er

í ágreiningi við annan mann út, af landa- 

merkjum, ekki vill höfða mál að nýju, sem 

fallið hcfur niður, hver á þá að neyða hann 

til þess? f>að verður ekki gjört, nema 

með því að böfða mál á móti honum, til 

að fá hann til að befja málið að nýju, en 

slíkt væri að mínu áliti mjög ópraktiskt. 

Við 9. gr. frumvarpsins hefur nefndin ekk- 

ert að athuga. Við 10. gr. hefur nefndin 

gjört þá helztu breytingu, að fella úr orðin:

• vinna eið og». Eins og greinin er orðuð, 

gæti hún valdið þeim misskilningi, að fyrst 

ætti að vinna eið með upprjettum fingrum, 

og síðan rita undir eiðspjalt, en meiningin 

á víst að eins að vera sú, að þoir, sem í 

dóm eru nefndir, skuli rita nafn sitt undir 

eiðspjall. Við 11. gr. hefur nefndin ekki 

gjört neina verulega breytingu, en þar sem 

greiuin ákveður, að ef málsaðili getur ekki 

mætt sjálfur, þegar á merki er geng- 

ið, skuli haun senda umboðsmann f sinn 

stað, þá þótti nefndinni ekki rjelt,að skylda 

málsaðila til að senda umboðsmann í sinn 

stað, heldur að það mætti vera honum 

heimilt, og því hefur nefndin bi eytt orðunum

• skal hann* f «er honum rjett að». Við

12. gr. hefur nefndin ekki gjört neina veru- 

lega efnisbreytingu. í  þessari grein er það 

nýmæli, að dómi í landaþrætumálum verður 

ekki áfrýjað til æðra dómstóls til að fá breyt- 

ing á honum að efninu til. |>essa ákvörðun 

hefur nefndin vel getað fallizt á, vegna þess 

að þeim málum er svo varið, að örðugt er 

að koma með fullkomnar sannanir í aðal- 

efninu. Venjulegustu sönnunargögnin í slík- 

um málum eru lögfestur, óeiðfest vottorð 

dáinna manna, og vitnisburðir lifandi roanna 

um, hvað þeir hafi heyrt; af slíkum sönn- 

unargögnum er optast nær hjer um bil jafnt 

á báðar hliðar, og því verður venjulega 

niðurstaðan, að sá, sem böfðar málið, tapar 

þvf, af því hann vantar fullar sannanir fyrir 

málstað sínum; það er því nauðsynlegt, að 

í slikum málum sje ekki dæmt eingöngu 

eptir ströngum sönnunarlögum, heldur með 

fram eptir álitum; samkvæmt þessu er ekki 

ætlandi, að yfirdómurinn geti breytt dómi í
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landaþrætomáli að efninu til, því þar til 

útheimtist sjerstakur kunnugleiki á iandi því 

eða löndum, sem um er að ræða, sem ekki 

verður búizt við að yfirdómurinn hafi, og 

getur hann því ekki haft sjálfur neina á 

ástæðum byggða meiningu um það. En 

aptur er nauðsynlegt, ef t. a. m. einhver 

þingsafglöpun hefur átt sjer stað í hjeraði, 

að þá megi fá dóminum hrundið fyrir æðra 

dómstóli ; t. a. m. ef varnaraðila hefur ekki 

verið reglulega stefnt, og hann fyrir þá sök 

tapaði málinu, þá er það rjett, að hann geti 

fengið dóminum hrundið fyrir yfirdómi. Auk 

þessa getur það komið fyrir, að dómur sje 

rangur að efninu til, t. a. m. ef dæmt hefur 

verið þvert ofan í máldaga eða óhrekjanlegar 

sannanir, og þegar slíkt kemur fyrir, þá er 

líka nauðsynlegt, að meðal sje til þess, að 

sá, er órjettinn hefur liðið, geti náð rjetti 

sínum aptur; en afþví að yfirdóminum, eins 

og áðar er sagt, ekki er ætlað að leggja 

fullnaðardóm á landaþrætumál að aðalefni 

til, þá getur hann ekki fengið dóminum 

breytt að efninu til fyrir yfirdómi, heldur 

getur hann fengið honum hrundið og vísað 

heim aptur til nýrrar rannsóknar. |>að 

mun nú þykja nýstárlegt, að dómi sje 

hrundið af æðri dómstóli af ástæðum, er 

snerta aðalefni hans, þar sem slíkt er ekki 

vant að eiga sjer slað, nema fyiir sakir 

formgalla, en nefndin áleit, að gjöra mætti 

undantekning á þessu í landamerkjamáium, 

og að þessi ákvörðun gæti rjettlætzt af því 

einkennilega í slíknm málum. par sem 

nefndin hefur ákveðið í breytingunni við

12. gr., að áfrýja megi merkjadómi fyrir 

yfirdóm landsins til ónýtingar sökum þings- 

afglöpunar eða sökum lögleysu að efni til, 

þá vakti fyrir henni, að annaðhvort gætu 

verið formgallar á máli, eða þá að dómur 

væri bersýnilega rangur og lögleysa tóm, 

annaðhvort af því, að dómsmenn hefðu dæmt 

móti betri vitund eða þá sýnt stakt skeyt- 

ingarleysi eða vanþekkingu. Fyrir nefndinni 

vakti til samanburðar ákvörðun tilskipunar 

frá 23. desbr. 1735, 4. gr., sem mælir svo 

fyrir, að ef yfirdómurinn álitur undirdóminn

ranglátan eða lögleysu, þá skuli dæma undir- 

dómarann til að borga sekt «pro meliore in- 

formatione». Nefndin áleit, að einmitt þegar 

líkt stendur á, og gjört er ráð fyrir í nefndri 

lagagrein, sem að vísu nú er úr lögum 

numin, það er að segja, að yfirdómurinn 

kemst að þeirri niðurstöðu, að merkjadóm- 

urinn sje bersýnileg lögleysa eða ránglæti 

að efninu til, þá skuli yfirdómurinn ónýta 

hann, en ekki þegar bann er á sennilegum 

rökum byggður, þó yfirdómurinn kunni að 

vera á öðru máli. í»egar yfirdómurinn þannig 

hefur ónýtt merkjadóm, visar hann honum 

heim aptur, annaðhvort til nýrrar meðferðar 

að öllu eða nokkru leyti og nýrrar dómsálegg- 

ingar, eða eingöngu til nýrrar dómsáleggingar, 

allt eptir því, hverjar ástæður eru fyrir ónýt- 

ingunni. Nefndinni fannst aptur sú ákvörðun, 

að dómendur skyldu sektast fyrir hverjar 

helzt sakir, sem dóroi væri hrundið fyrir yfir- 

dómi, ofhörð. Ef dómur hefur verið dæmdur 

rangt móti betri vitund eða af mikilli 

fávizku, þá eiga dómendur sjálfsagt að 

sektast, en yfirdómur getur hrundið dómi af 

ástæðum, sem ekki eru svo vítaverðar, t. a. 

m. ýmsum formgöllum, og þá er hart, að 

láta dómendur sæta sektum. Nefndin áleit 

því rjeltast, að fela yfirdómi að kveða á 

um málskostnað í þessum málum eptir 

sömu reglum sem í öðrum málnm. Við

13. gr. hafði nefndin ekki annað að athuga 

en það, að hcnni þótti ekki heppilegt að 

binda bústað jarðareigandans við • þinghá»; 

þetta orð táknar of þröngt svið, til þess að 

það geti verið heppilegt að miða við það, 

og þótti nefndinni rjettara að binda sig við 

sýslu eða lögsagnarumdæmi. Við 14. gr. 

frumvarpsins hefur nefndin ekki gjört aðra 

breytingu en þá, sem eðlilega leiðir af

breytingu hennar á 7. gr. Eptir breyting- 

unni á þeirri grein eru það ekki málsaðil-

arnir, sem uefna í dóminn, og þar af leiðir, 

að þeir þurfa ekki hvor um sig að borga

belmingnum af dómsmönnum; befur nefndin 

því ákveðið, að í dóminum skuli til taka 

borgunina, og þá undir eins, hver og hverjir 

skuli greiða hana. í  15. gr. frumvarps
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neðri deildarinnar stendur, að úrskurður 

oddamanns skuli vora fullnaðarúrskurður; 

en, oins og tekið var fram um breytingn 

nefndarinnar við 7. gr., fann nefndin ekki 

ástæðu til, að láta úrskurð svslumanns þar 

vera endilegan, heldur að rjett væri, að 

dómnum mætti áfrýja til æðri dómstóls; 

sama virðist nefndinni eiga að gilda hjer, 

þannig að gjörðarmaður, sem sektaður er 

og dæmdur í skaðabætur fyrir útivist sína, 

eigi kost á að áfrýja þeim dómi til æðri 

rjettar; en svo bætti nefndin hjer við að 

eins til skýringar orðunum: «er leitt hefur

af útivist hans».

Einar Ásmundsson: Jeg þarf ekki að

fara mörgum orðnm um nauðsyn þessa 

máls; saga þess sýnir hana bezt, og hefur 

hinn háttvirti framsögumaður farið stutt- 

lega yíir hana. Jeg vona, að með þessu 

frumvarpi verði ráðin veruleg bót á þeim 

vandkvæðum, sem vcrið hafa á landamerkj- 

um jarða, og jcg skal lýsa því yfir, að jeg 

álit, að nefndin hafi farið bætandi hendi 

yfir frumvarpið, bæði elni og orðfæri. í>að 

er að eins eitt orð, sem hefur orðið eptir 

ólagfært í breytingu nefndarinnar við 14. 

gr. í ógáti; þar stendur: «Dómendur skulu

hafa 3 kr. hver fyrir hvern dag, er þeir 

eiu að giörbinnia, en á sjálfsagt að vera: 

. . . . er þeir eru að »merkjadómi». Jeg 

ímynda mjer, að nefndin hafi ætlað að hafa 

þetta orð hjer eins og annarstaðar, og er 

liægt að leiðrjetta það.

S i g h v a t u r  Ámnson: Jeg stend ekki

upp til þess, að tala um breytingar nefnd- 

arinnar, því framsögumaður er búinn að 

gjöra rækilega grein fyrir þeim. Að eins 

ætlaði jeg að leyfa mjer að taka það fram, 

að okkur þingmönnum Rangæinga var fal- 

ið á hendur frumvarp um þetta mál úr 

Rangárvallasýslu, til að leggja það fyrir 

þingið. En þegar við komum til þings og 

ætluðum að fara að afhenda frumvarp okk- 

ar til prentunar, þá urðum við þess varir, 

að fram var komið í neðri deildinni frum- 

varp um sama efni, og þá hjeldum við okk- 

ar frumvarpi til baka, en afhentum það síð-

ar formanninum í nefnd þeirri, er neðri 

deildin hafði kosið til að íhuga þctta mál, 

til þess að sú nefnd gæti haft frumvarp 

okkar til hliðsjónar og leiðbeiningar, og 

skal jeg geta þess, að frumvarp neðri deild- 

arinnar er í mörgum greinum mjög likt 

okkar frumvarpi frá Rangárvallasýslu. En 

þó er það sjer í lagi ólikt þvl í tveimur 

greinum, nefnilega í 7. grein um valið í 

merkjadóminn, og í 12. grein um málskotið 

til yfirdóms og kostnaðinn við það. Við- 

víkjandi 12. gr., þá er frumvarp neðri deild- 

ar svo ólíkt frumvarpinu úr Rangárvalla- 

sýslu, að hjer var ráðgjörður yfirgjörðardóm- 

ur, en ekki neitt málskot til yfirdóms. 

Nefndin hefur nú bætt úr skák að nokkru 

leyti, eins og framsögumaður tók fram og 

álit nefndarinnar sýnir, en ekki í þá ált, 

sem frumvarpið frá Rangárvallasýslu fer 

fram á. Í 7. gr. hefur neðri deildin ákveð- 

ið, að málspartarnir sjálfir skuli nefna menn 

í merkjadóminn, en nefndin í þessari deild 

hefur breytt þessn svo, að sýslumaður skuli 

nefna dómsmennina, og þannig er þessi 

grein komin I sama horf, sem samsvarandi 

grein í frumvarpinu úr Rangárvallasýslu; 

þar á móti er 12. gr. ekki komin í sama 

hoif, þó jeg hefði helzt óskað, að það hefði 

getað tekizt, en jeg verð nú samt að sælta 

mig við þessa grcin, eins og nefndin hefur 

breytt henni. Jeg vona, að þetta valdi 

heldur ckki óánægju yfir höfuð, og að lögin 

verði eptir sem áður vel brúkanleg, þrátt 

fyrir það þó jeg vissi, að frumvarpið frá 

Rangvellingum fengi góðar undirtektir í 

hverri sveit í Rangárvallasýslu; líka var bú- 

ið að sýna það í öðrum sýslum, og fjell 

það öllum vel í geð. £>að er alkunnugt, að 

þetta er mjög mikið áhugamál, og jeg í- 

mynda mjer, að með breytingum nefndar- 

innar nái þetta frumvarp því augnamiði, 

sem menn hafa viljað ná. Jeg skal að 

endingu bæta því við, breytingum nefndar- 

innar til stuðnings, að þó nefndin hafi 

gjört breytingar við sum þau atriði, sem 

haldið hefur verið fast fram í ncðri deild- 

inni, frá því mál þetta kom fyrst fyrir þingið,
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þá held jeg, eptir því sem jeg hef komizt 

næst, að þessar breytingar fái ekki slæmar 

undirtektir í neðri deíldinni, og að bún vilji 

að minnsta kosti heldur samþykkja þær, en 

að málið falli á þessu þingi.

I>ví næst bar forseti hinar einstöku 

greinar frumvarpsins undir atkvæði ásamt 

breytingum nefndarinnar. Var þá

1. gr. frumvarpsins samþykkt í einu hljóði.

2. gr.:

1. breyting nefndarinnar samþykkt

í einu bljöði.

2. breyting nefndarinnar samþykkt í 

einu hljóði.

3. breyting nefndarinnar samþykkt

með 8 atkvæðum.

2. gr. þ.annig breytt samþykkt í einu hljóði

3. gr. frumvarpsins:

1. breyting nefndarinnar samþykkt

með 10 atkvæðum.

2. breyting nefndarinnar samþykkt

í einu hljóði.

3. gr. þannig breytt samþykkt í einu bljóði.

4. gr. frumvarpsins:

Breyting nefndarinnar við fyrri máls- 

grein samþykkt í einu hljóði.

I stað «dómi» komi: «áannanhátt» 

samþykkt i einu hljóði.

4. gr.‘ þannig breytt samþykkt i einu hljóði.

5. gr. frumvarpsins:

• eptir atvikum- falli burt, 

samþykkt í einu hljóði. 

að síðari málsgrein fyrri kafia falli 

burtu, samþykkt í einu hljóði.

5. gr. með áorðnum breytingum samþykkt

í einu hljóði.

6. gr. frumvarpsins: *dóma» fyrir «gjörðar-

dóma» samþykkt sem orðabreyting.

6. gr. frumvarpsins samþykkt þannig breytt

í einu bljóði.

7. gr. frumvarpsins:

1. breyting samþykkt i einu bljóði.

4. «Sýslumaður» fyrir «oddamaður» 

samþykkt sem orðabreyting.

5 breyting, við síðustu málsgrein, 

samþykkt í einu bljóði.

7. gr. frumvarpsins þannig breytt samþykkt

í einu bljóði.

8. gr. frumvarpsius :

Breyting nefndarinnar: «í og« falli 

buit, samþykkt í einu hljóði. 

Breyting nefndar: *og skai þá þeg- 

ar hafið að nýju» falli burt, sam- 

þykkt í einu hljóði.

8. gr. þannig breytt samþ. í einu hljóði.

9. gr. með áður samþykktum orðabreyt-

ingum, samþykkt í einu hljóði.

10. gr. frumvarpsins:

Breyting nefndarinnar: «dómendur» 

fyrir «gjörðarmenn» samþykkt í 

einu hljóði.

Breyting nefndarinnar: «vinna eið 

og» «lögákveðið» falli burt, sam- 

þykkt í einu bljóði.

10. gr. þannig breytt samþykkt í einu bljóði.

11. gr. frumvarpsins:

Breyting nefndarinnar: samþykkt 

sem orðabreyting; greinin sjálf sam- 

þykkt í einu hljóði.

12. gr. frumvarpsins:

Breyting nefndarinnar: «gild merkja- 

skrá» fyrir: «gilt eignarskjal» sam- 

þykkt í einu hljóði.

Breyting nefndarinnar við síðari blut 

greinarinnar samþykkt í einu hjóði.

12. gr. þannig breytt samþykkt í einuhljóði.

13. gr frumvarpsins:

Breyting nefndarinnar samþykkt i 

einu bljóði.

13. gr. þannig breytt samþykkt í einu hljóði.

14. gr. uefndariunar samþykkt í einu bljóði,

þannig að orðið «gjörðinni» var 

skoðað sem ritvilla, í staðinn fyrir 

«merkjadómi».

14. gr. frumvarpsins þar við fallin.

15. gr. frumvarpsins:

Breyting nefndarinnar samþykkt í 

einu hljóði.

15. gr. þannig breytt samþykkt í einu hljóði.

Fyrirsögn frumvarpsins áleizt samþykkt 
áu atkvæða.



Málinu vísað til 3. uinræðu í einu 

hljóði.

pRIÐJA UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 42. fundi, 22. dag ágústmánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 489.

F r n m s ö g u m n ð u r  ( X l a g n ú s  S l e p h e n s e n ): 

það eru engin breytingaratkvæði fram kom- 

in við frumvarpið, eins og það var sam- 

þykkt við 2. umræðu. Málinu var þá vel 

tekið, og jeg efast ekki um, að það sje al- 

vara þingsins, að leiða það til lykta nú á 

þessu þingi. Ætla jeg svo ekki að tala 

frekar um frumvarpið, e u  vona, að bin 

háttvirta dcild samþykki það, eins og það 

liggur fyrir.

Forseti bar þá frumvarpið undir at- 

kvæði, og var það saraþykkt í einu hljóði 

og sent aptur neðri deild vegna breytingar 

á því í efri deildinni.

EIN UMRÆDA 1 NEDRI DEILD, 

á 64. fundi, 25. dag ágústmánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í efri deildinni, sjá I, 546— 

548; nefndarálit, sjá I, 619.

F r a m s ö g u m a ð a r  ( B e n i d i k t  S v e i n s s o n )  : 

Jeg skal að eins leyfa mjer að visa til hins 

stutta nefndarálits, sem sýnir það, að nefnd- 

in ræður til þess að samþykkja þær breyt- 

ingar, sem gjörðar hafa verið við frumvarp 

þetta í hinni heiðruðu efri deild, bæði sök- 

um þess, að tíminn leyfír eigi að gjöra 

nýjar breytingar á frumvarpinu; og svo er 

einnig auðsjeð, að breytingar þessar bafa 

verið gjörðar í þvi skyni að bæta málið, og 

sumar þeirra liafa að minnsta kosti það til 

sins ágætis, að þær eru samkvæmari áliti 

einstöku œanna, en frumvarpið var í fyrstu. 

Skipun gjörðardómsins er aðalbreytingin, og 

get jeg gengið að henni, úr því menn 

leggja fremur áherzlu á, að bjer sje fremur 

um dóm en gjörð að ræða, því þá get jeg

! fcllt mig við, að sýslumaður einn kveðji 

j mennina í dóminn, sem þá er einnig eðli-

i legra að kalla landamerkjadóm, en gjörðar-

i dóm.

J ó n  J ó n s s o n :  Jeg hef áður leyft mjer

að setja fram 3 aðfinningar við frumvarp 

þetta, eins og það var, þegar það fór frá 

þessari heiðruðu deild, 1, að það vantaði 

reglur um skrásetni-ngu landamerkja; 2, að 

ákvarðanirnar um, að málspartar sjálfir kysu 

dómendur i gjörðadóma, væru óhafandi, og 3. 

aðákvarðanir frumvarpsins um áfrýjun og full- 

naðarúrslit gjörðardóms væru óhafandi. Úr 

þeim göllum á frumvarpi neðri deildarinnar, er 

höfðu komið til leiðar binum 2 siðastnefndu 

aðfinningum mínum, befur efri deild þings- 

ins bætt, og þykir mjer vel fara á breyt- 

ingum hennar; enda ganga þær í sömu 

stefnu, og breytingartillögur mínar, er þessi 

deild felldi. |>ar á móti hefur efri deild- 

in ekki verið mjer samdóma um þýð- 

ingu þá, sem ýtarlegri reglur um skrásetn- 

ingo lasdamerkja, en þær, sem frumvarpið 

hefur, gæti haft, og er jeg eun á því, að 

reglur frumvarpsins um þetta atriði sjeu ó- 

fullnægjandi, og að hætt er við, að i mörg- 

um tilfellum verði hinn einasti árangur af 

frumvarpinu, að hlutaðeigandi bændur, þar 

sem jarðir liggja saman, gefi út hver sína 

landamerkjalýsingn, og neiti því að skrifa 

undir hver bjá öðrum. En livað sem þessu 

iiú líður, er það víst, að efri deildin með 

breytingum sínum, befur lagfært bina veru- 

legustu galla á frumvarpinu, og er þvi von- 

audi, að það nái nú fram að ganga.

F r a m s ö g u m a ð u r :  Jeg skal að eins

leyfa mjer að taka það fram, að aðalbreyt- 

ingin, sem orðin er á frumvarpinu, er sú, 

hversu gjörðardómurinn erskipaður, en hvað 

áfrýjuninni viðvíkur, þá er að eins orðamunur 

gjörður á því sama efni, sem var f frum- 

varpi nefndarinnar, sem neðri deildin sam- 
þykkti.

J ó n  J ó n s s o n :  fað er sá verulegi

munur á neðri og efri deildar frumvörpunum 

að því er snertir áfrýjun gjörðardóma, að 

ákvörðun efri deildarinnar, þó bún kynni að
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vera ísjárverð, samt er bafandi. Ákvörðun 

neðri deildarinnar kom þar á móti í bág 

við rjettarfarsreglur þær, sem nú gilda bjer 

á landi, og var þar að auki orðuð á þann 

hátt, að hún yrði að valda einlægum mis- 

skilningum og vandræðum.

F r a m s ö g m a ð u r : Máske hjá þing-

manninum, ekki öðrum.

Með því að ekki tóku fleiri til máls, 

ljet forseti ganga til atkvæða, og var frum- 

varpið samþykkt í einu hljóði.

Kvað forseti frumvarpið nú verða af- 

greitt til landshöfðingja sem lög frá al- 

þ in g i.

xu.
Löggilding verzlnnarstaða.

A.
Frumvarp til laga um löggilding verzl- 

unarstaðar við Kolbeinsárós í Skagafirði, 

frá þingmönnum Skagfírðinga, er prentað í 

fyrri parti alþingistíðindanna, bls. 50.

FYRSTA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 7. fundi, 11. dag júlímánaðar.

F l u t n i n g s m a ð u r  ( F r i ð r i k  S t e f á r u s o n ) :  

Allir, sem þekkja nokkuð til sögu landsins, 

vita það, að tvær voru hafnir í Skagafírði 

til forna, nefnilega Gönguskarðsárós (Sauðár- 

krókur) og Kolbeinsárós, og er þess víða getið 

í fornsögum vorum, að þessar hafnir 

voru sigldar upp, og þar var farið utan, en 

um siðaskiptin, þegar öllu fór hjer hnign- 

andi fyrir ofríki og kúgunarvaldi, þá duttu 

þær úr sögunni. Nú er fyrir 23 árum búið 

að löggilda Sauðárkrók, og á þinginu 1879 

kom bænaTskrá til þingsins um, að fá Kol- 

beinsárós löggiltan, en málið var fellt í efri 

deild með litlum atkvæðamun, að mig minnir 

með 5 á móti 5. ]?að er hin brýnasta 

þörf fyrir sveitina að fá þessa höfn löggilta, 

þar sem það er bægast fyrir 4 hreppa, að 

reka verzlun á þessum stað, og jafnhægt

fyrir þann 5. (Rípurhrepp) að sækja þangað, 

sem á Sauðárkrók, en úr áðurnefndum 4 

hreppum austan vatna er opt yfír ófærar ár að 

sækja til annara kauptúna, verði Kolbeins- 

árós ekki löggiltur. En hvað þvi viðvíkur, 

að Kolbeinsárós sje nærri löggiltu kauptúni, 

vil jeg geta þess, að stjórnin, sem mörgum 

þótti þó ekki góð, meðan einveldið stóð, 

Jöggilti þó Grafarós og Hólanes, sem yorn 

þó mjög nærri Hofsós og Skagaströnd. 

f>etta er mjög áríðandi fyrir mikinn hluta 

kjördæmisins, því að allra áliti er Kol- 

beinsárós sú höfn á Skagafirði, sem sauðfje 

og hross.yrðu fíutt utan, og sjá allir, hyert 

nauðsynjamál það er; vona jeg því, að það 

fái góðan byr á þinginu, og það verði látið 

ganga til 2. umræðu.

Holgeir Clausen: Jeg veit, að þessi

höfn er alveg ófær, enda hafa þeir og Hofsós 

og Grafarós þar svo nærri, að ekki er nema 

stundarferð á milli, og þar að auki Sauðár- 

krók, sem er eins stór kaupstaður og Skaga- 

strönd og Hólanes til samans. |>ar er að 

eins 3 faðma djúp, enda er jeg viss, að 

engin skonnorta mundi komast þangað inn, 

nema tekið væri bæði framan og aptan af
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heoni, og yrði höfnin því fyrir jagtir eiaar, 

og þar að auki liggur varphólmi þar mjög 

nærri, og mundi það olla miklum skemmdum, 

ef þar lægju skip, enda er það með öllu 

ónauðsynlegt, að fá þar kaupstað löggiltan.

Jón Ólafsson: Jeg verð að játa það,

að jeg þekki þessa höfn svo sem alls ekkert, 

en þess þarf jeg heldur ekki og kæri mig 

ekki um að þekkja hana, því jeg er ekki 

kaupmaður nje assúrandör. En jeg er ávallt 

þeirrar skoðunar, að þingið ætti ætíð að 

veita löggilding á kauptúnum, þegar þess er 

farið á leit af hlutaðeigandi sveitum, og 

álít jeg hinn mesta hjegóma að synja um 

slíkt, en sjálfsagt að leyfa uppsigling hvar 

sem vera skal. £>að er hlægilegt, að þingið, 

þótt að eins fáir menn þess geti þekkt til 

á hverjum stað, skuli vera að taka fram 

fyrir hendur kaupmanna og sveitarmanna. 

fað voru hinar sömu ástæður, sem voru færðar 

á móti þvi, að löggilda Jökulsárós á Sólheima- 

sandi, en nú verzla þar 2 skip, og að því 

er ðannorðir menn hafa sagt mjer, þá liggur 

nú stórt skip á Kolbeinsárósi. Jeg þekki til 

víða fyrir austan, þar sem varphólmar liggja 

örskammt frá skipalægi, og verður ekki mein 

að; hví skyldi það þá fremur þurfa að verða 

hjer? Og þó að binda þyrfti skipið með 

landfestum í hólmann, þá drepa pcer ekki 

fuglinn.
Benidikt Sveinsson: Jeg er alveg á

sömu skoðun og hiun heiðraði þingmaður, 

er síðast talaði, og álítþað algjörlega rangt, 

að leyfa ekki uppsigling hvar sem vera skal, 

og hef jeg margsinnis tekið það fram áður 

hjer á þiugi, að það eru kaupmenn einir og 

ábyrgðarQelögin, sem varðar um það, hvort sú 

og sú höfn sje notandi eða ekki. Alþingi 

eður löggjafarvaldinu kemur það ekki við, 

bara ef hvert skip fullnægir lögunum um 

tollskil og 8Óttvarnir. Reynslan sýnir, að 

skip geta strandað í flestum höfnum hjer á 

landi, já, jafnvel hjer á sjálfri Reykjavíkur- 

böfn stranda skip hvert á fætur öðru eða 

reka upp. Jeg verð að færa það til að öðru 

leyti sem vott um það, að höfnin við Kol-

beinsárós muni ekki vera afleit, að hinn 

nafnkunni skipstjóri á Gránu Petersen einu 

sinni bjargaði lifi sínuogallra skipverja á skipi, 

sem slitnaði upp á Grafarós, með því að 

hleypa skipinu inn á Kolbeinsárós. Á hinn 

bóginn er enginn vafi á því, að það mundi 

verða mörgum búandi manni til gagns og 

nota, ef hún yrði löggilt, eptir því sem 

byggðir liggja.

f>ví næst ljet forseti ganga til atkvæða 

um, hvort málið skyldi ganga til 2. umræðu, 

og var það samþykkt með 17 atkvæðum 

móti 1.

ÖNNUR UMRÆÐA í NEÐRI DEILD,

á 10. fundi, 14. dag júlímánaðar.

Flutningxmaður (Friðrik Stefánsson): 

Með því að þingmenn tóku vel undir þelta 

mál við 1. umræðu, þá finn jeg ekki ástæðu til 

að fjölyrða um það að svo komnu, en óska ein- 

ungis, að málið fái að ganga til 3. umræðu.

Tryggvi Gunnarsson: Eptir því sem

jeg sá hvernig þingmenn greiddu atkvæði um 

þetta mál við 1. umræðu, og eins um lög- 

gilding Hesteyrar við Isafjörð í gær, þá virð- 

ist mjer' það vera stefna deildarinnar, að 

samþykkja hvert það frumvarp, sem fram 

kemur um löggilding kauptúna. Hinn 2. 

þingmaður Suður-Múlasýslu sagði við 1. um- 

ræðu þessa máls, að þingið varðaði ekkert 

um það, hvernig staðurinn væri eða hvort 

nokkurt gagn yrði að honum eða ekki; 

það ætti einungis að gefa frjálst að verzla 

á landi, hvar sem menn óska þe$s. Ef þetta 

er einnig skoðun deildarinnar, þá er einfald- 

ast og fljótlegast, að bæta að oins einu orði 

inn í lögin frá 7. nóvbr. 1879 um breyting 

á eldri lögum um siglingar og verzlun á ís- 

landi, nefnil. í 3. gr., þar sem svo stendur:

• Heimilt skal kaupmönnum þeim, er reka 

fasta verzlun hjer á landi, að verzla á skip- 

um>i, þar þyrfti að eins að bæta við orðun- 

um >og landi* Slíkt mundi mikill Ijettir 

fyrir þetta þiug og þau eptirkomandi, og
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spara margar umræður og peoinga. En þó 

bið jeg' hina háttvirtu þingmenn að skoða 

málið nákvæmar, áður en það er gjört. Á 

þingi 1879 var það ekki álitið hentogt, að 

leyfa takmarkalanst smáverzlun á landi ept- 

ir vild manna, og þess vegna var að eins 

leyft að verzla á sjó án sjerstaks leyfis, en 

þessi ákvörðun þó sett í 3. gr.: *En eigi

mega þeir þó selja vínföng nje áfenga drykki 

annarstaðar, en á löggiitum kauptúnum». 

|>á var þotta álitið hentugt, og jeg sje ekki 

neitt nýtt fram komið síðan, svo að nú sje 

ástæða tii að hverfa frá þessari skoðun á 

málinu. |>að, sem mjer fyrst virðist var- 

bugavert við takmarkalausa löggildingu, er 

það, að þá mundi tollgæzlan verða mjög 

kostnaðarsöm, þegar fram líða stundir, og 

hætt við undanbrögðum af tollgreiðendum. 

Á þessu þingi eru og komin fram eigi allfá 

frumvörp í þá átt, að aul^a tollinn á verzl- 

unina. En eptir því sem kauptún fjölga, að 

sama skapi verður örðugra að gæta toll- 

anna og innheimta þá; þegar svo er komið, 

að tollstjórn er orðin nauðsynleg, þá getur 

hún orðið ærið umfangsmikil og kostnaðar- 

söm fyrir landssjóðinn, ef smákaupstaðir 

fjölga mjög. Annað atriðið er það, að sú 

er reynslan, að skuldir vaxa við smákaup- 

staðina, og yfirhöfuð, að kring um kaupstaði 

við gengst vinnuleysi og óregla, fremur en 

þegar dregur langt burt frá þeim. Jeg skal 

geta um eitt dæmi, sem jeg þekki. Frá ein- 

um stað var rekin lausaverzlun til margra 

ára; voru þar á meðan mjög litlar skuldir, 

en þegar föst verzlun var búin að standa á 

hinum sama stað í 3 ár, voru skuldir orðn- 

ar milli 20,000 og 30,000 kr. Jeg voua, að 

þingmenn viðurkenni af eigin reynslu, 

að við þossi smáu kauptún aukast skuld- 

ir, vínkaup og óregla. Enn fremur er 

það athogaodi, að ef þessi stefna er 

tekin, að löggilda hvern stað, sem vera 

skal, þá hafa menn (assurandörar) erlendis 

minni tryggingu fyrir því, sem þingið gjörir, 

og getur svo farið, að þeir annaðhvort 

hækki ábyrgðargjaldið um 1 °/0 fyrir alla 

þessa nýju löggiltu staði, eða það fæst alls

ekki ábyrgð á skipum þangað, þar til full- 

komin reynsla er fengin. Mjer hefur þótt 

leitt að heyra, að þingið hefur haft ámæli 

sumra erlendra manna fyrir löggilding 

nokkurra nýrra hafna eða hafnaleysu, t. d. 

Kópaskerja m. fl. í  fjórða lagi er það, að 

síðan verzlunarlögin frá 7. nóvember 1879 

komu út, er minni nauðsyn en áður, að 

byggja þessa föstu staði. Höfuðatriðið er 

að Ijetta mönnum aðfiutning á nauðsynja- 

vörum yfir sumarið, og það er þegar fengið 

með nefndum lögum. Ef þingmenn eru nú 

á þeirri skoðun, að rjett sje að taka þetta 

til greina, er það þá rjett, að fara eptir um- 

mælum 2. þingmanns Suður-Múlasýslu, að 

löggilda hvern stað, sem beðið er um, at- 

hugalaust, án þess að við hafa nokkrar 

skýrslur um það, hvort höfnin er nýtileg eða 

hvort slíkt er nokkur veruleg náuðsyn. 

Hvað þennan stað snertir, þá get jeg ekki 

sjeð brýna nauðsyn til að löggilda hann, 

nema því að eins að höfnin sje betri þar 

en á Hofsós og Sauðárkrók. Kolbeinsárós 

er örskammt frá Höfsós, svo að um mikinn 

ljetti á flutningnm þaðan er eigi að tala. 

Jeg þekki þar nokkuð til og er máske fullt 

eins kunnugur á þessum stöðum eins og 2. 

þingmaður Skagfirðinga. Undirminni umsjón 

hefur verið rekin þar fastaverzlun í eitt ár 

og lausaverzlun í ein 6 ár. Yörur eru

litlar í grennd við Hofsós, sízt meiri en svo,

að einn kaupstaður geti þrifizt þar; er því 

gagnslítið að löggilda þar höfn, ef skipalægi 

er eigi betra; en sje höfnin b e t r i  við Kol- 

beinsárós, þá er s j á l f s a g t  að löggilda hana, 

en þar fyrir er enn engin reynsla; þangað 

hafa ekki komið skip fyr en i sumar.

Jeg vil skjóta því til hinnar heiðruðu 

deildar, hvort eigi er rjettast að halda í 

sama horf, sem síðasta þingið, og brúka 

siglingaleyfislögin frá 7. nóv. 1879 til að 

reyna fyrir sjer, hvar notandi hafnir eru og 

á hvaða staði að verzlun landsmanna vill

eðlilega leita; er ekki rjettast að taka þá

stefnu, að enginn staður sje löggiltur 

fyr, en skip hafa að minnsta kosti í 2 ár 

leitað þar hafnar? Sumir vilja kann ske á-
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líta, að jeg sje apturhaldsmaður, er jeg 

mæli þannig, en þetta hef jeg sýnt að ekki 

cr rjett álit. Jeg hef orðið fyrstur til að 

senda skip til flutnioga á þrjá nýja staði. 

Minn vilji er, að ljetta sem mest fyrir sam- 

göngum og öllam flutningum yfir sumarið; 

en með gætni styðja að löggildingum á 

smástöðum, sem engum er til gagns.

Jón Ólafnson: Jeg vil að eins leyfa

mjer að leiðrjetta hinn heiðraða samþingis- 

mann minn, þar sem hann sagði jeg hefði 

viljað, að «hver staður væri löggiltur, hvort 

sem nokkurt gagn yrði að honum eða 

ekki». En jeg sagði þingið þekkti ekki 

staðina; það ætti ekki að setja sig yfir 

Skagfirðinga í þvi tilliti; þeir mundu sjálfir 

þekkja þörf sína, því það er þeim sjálfum 

kunnugast, hvar skórinn kreppir, sem hafa 

hann á fætinum. Hvað því viðvíkur, er 

þingmaðurinn kvað skuldir aukast við lög- 

gilding smákauptúna, þá getur verið það 

sje svo alstaðar, en vörumaguið eykst líka, 

þvf þegar hægra er að ná til kauptúns 

verður fieira að verzlunarvöru; svo sparar 

hægðin mönnum og tíma við kaupstaðar- 

ferðir, en «tími er peningar». En hvað 

skuldirnar snertir, þá verð jeg að segja það, 

að ef þingmaðurinn ætlar sjer að gjöra 

þingið að fjárhaldsmanni hvers bónda á ís- 

landi, þá þyrfti að gefa út æði-mörg lög 

til þess. Jeg vil ekki bera honum á brýn, 

að hann sje apturhaldsmaður; hann vill 

vafalaust hið bezta í þessu sem öðru; en 

hitt efa jeg, að aðferð hans sje rjett, ef 

hann vill láta þingið vita betur en bændur, 

hvað þörfum þeirra kemur bezt.

Flutningsmaður: Hinn háttvirti 2. þing- 

maður Suður-Múlasýslu hefur tekið fram 

mest af því, er jeg vildi sagt hafa. Eptir 

því sem mjer skildist fyrst á ræðu 1. þing- 

manns Suður-Múlasýslu, vildi hann breyta 

lögunum um siglingar og verzlun frá 1879, 

og fór mjer að þjkja vænt um það, sem 

sje að öllum kaupmönnum, föstum og Iaus- 

um, væri leyft að reka verzlun á sjó og 

landi, hvar helzt sem væri kring um land 

allt, en samkvæmt renjunni komst þing-

maðurinn að þeirri niðurstöðu, að vera á 

móti löggildingu verzlunarstaðar á Kolbeins- 

árósi; það var nú líka líkara því, scm þing- 

maðurinn hefur áður komið fram i þeim 

málum. Annars var stefna hans á mótiþví 

mjög svo á víðáttu. Hann kvað Hofsós 

mundu þá bráðum eyðileggjast, en jeg vil 

svara honum því, að hann er nú þegar á 

förura, sem með fram kemur af því, að mik- 

ill hluti manna í Fljótum, og margir úr 

Sljettuhlíð höndlaá Siglufirði; lika barþing- 

maðurinn fyrir, að þær sveitir eða sveit, sem 

næstar lægju hinu Iöggilta kauptúni, hefðu 

skaða af því og yrðu beinlínis skuldugir 

fyrir það nágrenni. J>etta skilst mjer ekki, 

og svo get jeg sagt þingmanninum það, að 

sú sveit, sem sje Viðvíkurhreppur, sem hinn 

tilvonandi löggilti staður á Kolbeinsárósi 

kemur til að standa í, hefur samkvæmt 

landshagsskýrslunum staðið sig með þeim 

beztu í norður- og austuramtinu, svo hjer 

er ekki um neina smábændur að tala, 

heldur gilda, góða og sjálfstæða bændur, sem 

þingmaðurinn ekki þarf að taka að sjer til 

að hafa fjárhald þeirra á hendi, sem helzt 

lítur þó út fyrir aðþingmaðurinn vilji í þessu 

máli; honum stendur víst annað fjárhald 

nær, samt vil jeg ekki að öllu kalla hann 

apturhaldsmann, og ekki heldur segja, að 

honum gangi að öllu eigið gagn til, en samt 

vil jeg segja honum það, að mjer skiljist 

þó, að ljettara er að verzla fyrir hann, sem 

nú á sjó, en hafa fyrir að byggja. Jeg vil 

enn taka það fram, að það er mun hægra 

að reka verzlun austan vatna á hanstum, ef 

Kolbeinsárós er löggiltur, og sjerstaklega er 

það mikilsvert, eins og jeg hef lika áður 

tekið fram, að þessi höfn er sú eina á inn- 

anverðum Skagafirði, sem hægt mundi að 

sigla upp til þess að flytja utan hross og 

sauðtje, og sjá allir, sem sjá vilja, hver þörf 

er á slíku.

Jón Jónsson: |>að kemur opt og ein-

att fyrir, að menn með því að nota miður 

fullnægjandi eða rjettar ástæður veikja gott 

málefni, og jeg vil játa, að allar ástæður þær, 

er 2. þingmaður Suður-Múlasýslu til færði
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við fyrstu nmræðn þessa máls fyrir að lög- 

gilda höfn þð, er hjer ræðir um, geta ekki 

staðizt ýtarlpgri rannsókn ; en það heimilaði 

ekki 1. þingmanni binnarsömu sýslu, að lita 

burt frá þeim öðrum ástæðum, sem ern fyrir 

löggildingunni, eða að mdtmæla þeim frá því 

sjónarmiði, er aptnrhaldsmenn í verzlunar- 

málefnum vornm einatt hafa haldið fram i 

málum eins o g þessn.

pað hefur alla-jafna verið viðkvæðið, að 

menn þyrftu ekki að taka tillit til örðug- 

leika bænda við að koma út vörum 

sínum eða að nálgast nauðsynjar sínar. 

|>egar ætti að skipa verzlunarmál vor með 

lögum, væri einnngis um að gjöra, að koma 

upp kaupmannastjett; um hag alinennings 

þyrfti síður að skeyta; allt væri gott og 

blessað, ef kaupmannnstjettin og embœttis- 

mnnnastjettin gætu komizt laglega á lagg- 

irnar. Kaupmenn geta nú verið alveg ró- 

legir. Hvað sem svo 2. þingmaður Suður- 

Múlasýslu segir, fánm vjer varla fyrst um sinn 

lög, sem heimila öllum að sigla upp á hverja 

vík, enda liggur þaðekki fyrir í þessu máli. 

Hjer er einungis spurning um að löggilda 

eina höfn, nefnilega Kolbeinsáróí. 2. þing- 

maður Suður-Múlasýslu hefur þegar tekið 

fram, að þetta er ósk allra Skagfirðinga, og 

alþingi ætti að vara sig á að neita um, að 

fullnægja slíkum óskum, ef engar verulegar 

ástæður eru á móti þeim. Hvað því við 

víkur, er 1. þingmaður Suður-Múlasýslu sagði, 

að örðugra mundi að fá ábyrgð eptir því, 

sem verzlunarstaðir fjölguðu, þá er það mis- 

skilningur. f>ingmanninum er víst full- 

kunnugt, að þegar ábyrgðarfjelagið tekur 

skip í ábyrgð, þá spyr það ekki um, hvernig 

höfnum yfír böfuð að tala sje varið í því 

landi, heldur um hitt, hvort höfn sú, er 

skipið á að fara á, sje góð og trygg. Hann og 

aðrir kaupmenn munu, þó böfnin við Kol- 

beinsárós verði löggilt, jafnt sem áður geta 

fengið trygging fyrir skipum sínum til Ak- 

ureyrar, Seyðisfjarðar o. s. frv. En fáist 

skip ekki tryggð á Kolbeinsárós-höfnina, þá 

getur löggildingin engan skaða gjört. |>að 

getur heldur ekki verið góð mótbára gegn

löggildingu Kolbeinsáróss, að nauðsyn kynni 

að vera á að leggja niður Hofsós eða Graf- 

arós. pingmenn vilja þó varla binda alla 

Skagfirðinga við Sauðárkrók einan, eins og 

menn vildu, þá er spurning var um að löggjlda 

þessa böfn, binda alla hjeraðsbúa við Hofs- 

ós höfnina. Allir verða að játa, að þörf er 

á höfn austan vatna í Skagafirði. J»að get- 

ur verið spurning um, hvort heppilegast sje, 

að hafa hana við Hofsós eða Kolbeinsárós; 

en þaðer Ijóst, að allir hlutaðeigendur taka 

hina 8Íðarnefndu höfn fram yfir bina fyr- 

nefndu, og hvaða ástæða er þá fyrir alþingi 

til að halda Hofsóshöfninni.

í>að er langt síðan, að fastakaupmenn 

fengu leyfi til að fara inn á ’nverja höfn, er 

þeir vildu, með alla þungavöru; það er gotL 

En jeg tók það fram um daginn, að fasta- 

kaupmenn eruekki færir um að byrgjaland- 

ið að nauðsynjavörum, og því þurfum við 

einnig á lausakaupmönnum að balda.

I>að sem samþingmaður minn tók fram, 

að Kolbeinsárós mundi vera hin eina höfn 

fyrir útflutning á hestum og sauðfjc úr 

Skagafirði, ætti að vera ærið nóg til þess, 

að höfnin yrði löggilt.

í>á höfðu 8 þingmenn beðið, að nm- 

ræðunum væri hætt, og var það samþykkt. 

Síðan var samþykkt með 18 atkvæðum gegn

3, að frumvarpið skyldi ganga til 3. umræðu.

Í>BIÐJA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 12. fundi, 16. dag júlímánaðar. 

F l v t n i n g » n i a ð u r  ( F r i ð r i k  S t e f á n s s o n ): 

f>ar sem frumvarp þetta fjekk svo góðar við- 

tökur hjer við 1. umræðu, er því var vísað 

til 2. umræðu með 17 atkvæðum, og með 

því engar ástæður hafa komið fram á móti 

því, er á rökum sjeu byggðar, þá finnst mjer 

óþarft að hafa langar umræður um það að sinni, 

en óska, að því verði vísað til 3. umræðu.

E i r i k u r  K ú l d :  Jeg vildi leyfa mjer að 

spyrja binn háttvirta flutningsmann, bvort 

sú mótbára, sem kom fram á þinginu 1879 

móti þessum verzlunarstað, hvort bún hafí



verið hrakin. Að því er mjer er knnnugt 

um, þá liggur varphólmi við höfnina, svo 

varpinu gæti verið þar mikil hætta búin, ef 

höfnin yrði Iðggilt og þar kæmist verzlun á. 

Jeg vildi spyrja, hvort nokkurt vottorð frá 

hlutaðeigandi presti, sem á ráð yfir varp- 

hólmanum, lægi hjer fyrir?

f í o l g e i r  C l a u s e n : J>ar sem hinn hátt-

virti þingmaður Skagfirðinga sagði, að Hofs- 

ós væri á förum, þá kann það satt að vera, 

cn af hverju er hann á förum? af því að 

þar þarf engan kaupstað, og hví skyldi þá eiga 

að fara að setja upp nýjan kaupstað eina 

bæjarleið frá þeim kaupstað, sem er á för- 

um ? |>að er því alvcg ónauðsynlegt, að setja 

upp nýjan kaupstað þar; það yrði til þess, að 

kaupmenn settu hjer upp •p r i m i t i v a » kaup- 

staði, og þeir væru neyddir til að selja slæm- 

ar vörur vegna slæmra húsakynna, þar sem 

þeir yrðu má ske að sitja með þær og gætu 

ekki vitað, nema komið yrði upp nýjum 

kaupstað svo sem bæjarleið frá þeim. Menn 

mega gjarnan álita mig apturhaldsmann; 

mjer stendur á sama.

F l u t n i n g » m a ð u r : Hvað viðvikur vottorði 

því, sem hinn háttvirti þingmaður Barð- 

strendinga spurði eptir, þá skal jeg geta 

þoss, að jeg veit ekki til, að nein mótmæli 

frá hálfu prestsins í Viðvík liggi hjer fyrir. 

f*að væri líka nndarlegt, ef þetta skyldi eiga 

að vera því til tálmunar, að höfnin yrði 

löggilt; hví skyldu skip þá mega sigla inn 

á Reykjavíkur höfn, sem liggur svo nærri 

Ensey, þar sem varp er, og hefur þó æðar- 

varpið vaxið þar mjög í seinni tíð, þrátt 

fyrir hinn mikla skipagang, sem hjer er; 

og þó Kolbeinsárós verði nú löggiitur, sem 

jeg tel sjálfsagt, þá verður víst minni skipa- 

gangur þar, en hjer í Reykjavík, enda er 

varphólminn frá Viðvík að míuu áliti í engri 

hættu, þó mörg skip kæmu á Kolbeinsárós. 

Skot mætti þar banna, og þau eru þegar 

bönnuð með gildandi lögum. En hvað þing- 

manni Snæfellinga við viknr, þá get jegsagt 

lionum það, að jeg álít hann ónauðsynlegan 

apturhaldsmann í þessu máli. Vilji hann 

koma á Skagafjörð tíl að bæta prfsa, eins

og hann gjörði hjer áður,þá væri bann vel- 

kominn og það á Kolbeinsárós, en ekki mætti 

hann koma með slæmar vörur; þær gengju 

ekki út, en við aðra umræðu tók jeg fram, 

hvers vegna Hofsós væri á förum, og þarf 

ekki aðgjöra það aptur, en þó bann hjeldist 

við, álít jeg þinginu skylt að löggilda Kol- 

beinsárós, og treysti að öruggu, að það gjöri 

það, og finn því síður ástæðu til að fjölyrða 

frekar um málið þetta, sem mælir svo ágæt- 

lega með sjer sjálft.

Tryggvi Gunnarsson: |>ar sem binn

hátlvirti 1. þingmaður Skagfirðinga sagði, 

að engar ástæður, sem á rökum væru byggðar, 

hefðu komið fram á móti frumvárpi þessu 

við 2. umræðu, þá á hann ekki einn að 

dæma um það; tieiri eru til að skera úr því. 

þegar mál þetta var við aðra umræðu, þá 

ætlaði jeg að svara 2. þingmanni sömu 

sýslu nokkrum orðum, sem þá ekki talaði 

með þeirri stillingu, sem honnm annars er 

lagin, líklega einkum af þvi, að hann hefur 

misskilið mig, en jeg haföi þá ekki færi 

á því sökum þess, að þá var umræðunni 

hætt. Hann hefur líklega tekið orð mín 

svo, sem mjer væri annt um, að koma f 

vegfyrir, að Kolbeinsárós væri löggiltur, en það 

er alls ekki svo; jeg álít það smámuni; en 

það álít jeg mikln skipta, að þingið hafi 

fasta stefnu í hverju máli og fylgi henni. 

Jeg álít, að fjárhagsráð og löggjafarvald 

þingsins sjeu þeir kostagripir, að ekki eigi 

að brúka þá sem leikfang, heldur að eins 

þá, þegar þjóð vorri er það að fullu gagni. 

Jeg hef tekið fram áður, að þingið 1879 

var á þvf, að Ijetta alla aðflutninga fyrir 

mönnum, með því að leyfa að sigla upp á 

hverja vík og vog, en ekki að byggja al- 

staðar, og jeg sje ekki ástæðu til að breyta 

frá þessari stefnu. Menn tala um frelsi, 

og að það sje svo frjálslegt, að löggilda alla 

þá staði, sem beðið er um, en jeg vil spyrja 

t. d. með löggildinguna á Kópaskersvog, hvaða 

gagn er að því frelsi, sem enginn notar? |>ar 

verður' aldrei byggður kaupstaður, en af 

löggildingunni þar verður það, að útlend 

skip geta nú komið þangað, án þess aðþau
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þurfi að koma á aðrar hafnir, greiða þar 

toll og sýna skipaskjöl sín; af því leiðir, að 

þar verður að setja tollgæzlumenn. I öðru 

lagi er það, að nú mega kaupmenn selja 

þar brennivín og öll önnur vínfðng sveit- 

inni til ógagns, sem annars befði ekki mátt. 

I>etta er nú munurinn á böfninni fyrir 

Iöggildinguna eða það, sem bún befur fram 

yfir það, að þar hefði að eins verið siglinga- 

leyfi; sumir ef til vill álíta þetta kosti; jeg 

álít það ókosti. Líkt þessu er ástatt með 

suma þessa smástaði, sem beðið er um að 

löggilda. Sem sagt. álít jeg nauðsynlegt, 

að þingið taki fasta stefnu um’ löggildingar 

kauptúna; sje það áform þingsins, að 

löggilda alla staði, sem beðið er um, þá 

álít jeg rjettast, að bæta inn í Iögin 7. nóv. 

1879, að alstaðar megi verzla á landi og 

setja upp kaupstaði, hvar sem menn vilja, 

en að þingið sje ekki að Iöggilda einn og 

einn stað, án þess að yfirvega, hvort nokkra 

brýna nauðsýn beri þar til, því þá þarf 

þingið að vera dómari í bvert skipti og meta 

ástæður, og því að eins leyfa löggildingar, 

að nægilegar upplýsingar komi fram. Hvað 

þetta mál snertir, er hjer liggur fyrir, þá 

verð jeg að álíta, að ekki sjeu nægilegar 

ástæður komnar fram með Kolbeinsárós, 

þar sem engin opinber skýrsla heíur komið 

í þetta sinn um það, hvernig höfnin sje, 

og heldur ekki, hvort þetta í rauninni er 

almenn ósk hjeraðsbúa. Hvað aðflutning- 

ingunum viðvíkur þar, þá bafa Skagfirðingar 

svo mikið af hestum, að þá munar ekki 

mikið um að flytja vörur sínar þá stuttu Ieið, 

sem er á milli Hofsóss og Kolbeinsáróss, því 

þar er sveit hestarík, og vegir mjög góðir 

á þeirri leið. Á milli þessara staða liggur 

á, sem opt kann að vera ill yfirferðar, en 

sú torfæra er nú horfin. Mjer er kunnugt, 

að yfir hana á að byggja brú, og mun vera 

búið að flytja viðinn i hana þangað, svo fyr- 

ir þá skuld er minni þörf á nýjum kaup- 

stað en áður. Sú eina aðalástæða fyrir lög- 

gildingunni er 3Ú, ef höfnin er betri en þær, 

sem næst liggja, en það er enn þá óvíst; 

sje svo, skal jeg vera manna fúsastur að

greiða atkvæði með, að staðurinn sje löggiltur.

{>ingmaður Skagíiiðinga talaði um apt- 

urhaldsmenn, og beindi því til mín. Jeg 

vil segja honum, hvað jeg álít frambald og 

framför í verzlunarefnum. J>að er, að at- 

vinnuvegirnir sjeu bættir og vörumagn lands- 

ins aukið, vörurnar gjörðar betri, svo verð 

þeirra bækki, gufuskipsferðir og samgöngur 

auknar, og ljett sje fyrir öllum landsbúum 

flutningum á allri þungavöru, eins og gjört 

er með siglingaleyfinu í lögunum 7. nóv. 

1879; að öllu þessu hef jeg reynt að styðja, 

en þó þingmaðurinn hlynni að löggilding á 

smákaupstaðarholum, þá kalla jeg það ekki 

framför, sízt meira en framför í því smáa.

Holgeir Clausen : |>ar sem þingmaður

Skagfirðinga minntist á Óiafsvík, þá ímynda 

jeg mjer, að hann hafi aldrei komið þangað, 

en jeg hef komið i Hofsós, og veit, hvernig 

þar hagar til. Hafi hann þangað komið, 

segi jeg hann þangað velkominn aptur, og 

þá getur hann fengið þær upplýsingar, sem 

hann nú vantar.

J ó n  Ó l a f s s o n : Jeg vildi minna hinn

háttvirta samþingismann minn á, að hann 

ekki alls fyrir Jöngu var með því, að löggilda 

Hornafjarðarós og Yestdalseyri, sem þó ekki 

lágu langt frá öðrum kaupstöðum, en af því 

að það var Gránufjelagið, sem ætlaði að 

byggja þari Þá var ekkert á móti þvi. Jeg 

vil spyrja minn báttvirta samþingismann úr 

Suður-Múlasýslu, hvort eigi sje mótsögn 

milli þess, sem bann talar hjer sem þing- 

maður, og hins, bversu hann breytir sem 

kaupmaður. Hanu segir hjer sem þingmað- 

ur. •Skagfirðingar bafa nóg hestaráð; jeg 

vorkenni þeim ekki að riða út á Hofsós> 

og svo prjedikar bann, að höfnin sje ófær á 

Kolkuósi; en á þessu sama augnabliki, sem 

hann segir þetta bjer í saluum, liggur 

spekúiantsskip frá bonum sjálfum á Koikuósi; 

sem kaupmaður vorkennir hann þá Skag- 

firðingum; fyrir spekúlantsskip h a n s  er 

höfnin nógu góð. Hvernig steudur á þessu ? 

Er hann hræddur um, ef löggilt verði 

höfnin, þá komi þar annar kaupmaður og 

setji fasta- verzluu, og að þá dragi frá lausa-
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kaupaskipi Gránufjelags? Jeg ber honum 

enga eigingirni á brýn; jeg efa ekki hann 

vilji hjer sem optar hið bezta; annað mál 

er, hversu lionum tekst, og óneitanlega er 

bjer einhver mótsögn hjá honum.

B e n i d i k l  S v e i n s s o n :  J>að er eins og

hinum 1. þingmanni Suður-Múlasýslu geti 

aldrei úr minni liðið það óhappaverk eða 

ólánsstig, eins og hann lítur á öll þessi mál 

um uppsiglingarfrelsið og stofnun kauptúna 

hjer á landi, að Kópaskersvogur var löggilt- 

ur. Jeg vil benda honum á, að síðastliðið

vor horfði til mestu bjargræðisvandræða í 

Norður-pingeyjarsýslu, einmitt í þeirn hrepp- 

um í Axarfirði og Kelduhverfi, sem sækja 

áttu bjargræði sitt til Baufarhafnar norður 

á bóginn og Húsavíkur vestur á bóginn; 

því vegir voru ófærir yfir Tunguheiði og Hóls- 

stig, svo menn komust hvorki á Kautarhöfn 

nje Húsavík. Jeg segi: J>að hefði orðið

almennur bjargarskortur, svo til verulegra 

vandræða hel'öi komið, ef hjálp hefði eigi 

komið með því, að nauðsynja vörur urðu 

fluttar á Kópasker. Hefði nú verið farið 

að ráðum þingmannsins, svo að ekkert skip 

hefði þorað að koma á Kópasker, þá hefði 

það vel getað orðið til þess, að hans kæru 

|>ingeyingar hefðu dáið úr bungri. Mín 

grundvallarregla ersú, oghefur jafnan verið og 

henni hika jeg mjer eigi að fylgja, að þingið 

eigi ekki að skipta sjer af, hvar verzlun er, 

og verzlunarstaðir, heldur lögleyfa þetta 

alstaðar. J>að eru kaupmenn einir og á- 

byrgðarfjelögin, sem það á að vera kornið 

undir. Jeg hika mjer því ekki við að greiða 

atkvæði með frumvarpinu, og cf hinn hátt- 

virti 1. þingmaður Suður-Múlasýslu vildi 

koma fram með frumvarp, sem gjörði grund- 

vallarreglu frumvarpsins almenna fyrir allt 

land, þá skyldi jeg vera honum þakklátur 

fyrir það og styðja hann í því eptir 

megni.
J ó n  J ó n s s o n :  Hinn háttvirti 1. þing-

maður Suður-Múlasýslu talaði bæði í dag 

og í fyrra dag með þeirri stillingu, sem 

honum er lagin, og það er ælíð gaman að 

heyra menn tala með stillingu og ró. Hins

vegar vona jeg, að hann játi, að vjer, sem 

fylgjum fram öðrum skoðunum en hann í 

verzlunarmálum, hafi hlýtt á hann með 

stillingu og ró bæði í dag og í fyrra-dag, 

þegar hann til færði hjer um bil hinar sömu 

ástæður gegn löggildingunni. |>ó gátu á- 

stæður hans eigi sannfært deildina um, að 

nauðsynlegt væri að neita Skagfirðingum um 

löggildinguna. f>að var þingið, sem þá kvað 

upp dóm þann um ástæður þingmannsins, 

er samþingismaður minn gat um, og það 

er vonandi, að dómur þessi verði staðfestur 

í dag.

J>ingið tók engan veginn í bitt eð fyrra 

nýja fasta stefnu í verzlunarmálum; það 

lýmkaði að eins nokkuð til; það var ekki 

almennt verzlunarfrelsi, sem þá var löggilt, 

og þingið sýndi sjálft, með því að löggilda

2 nýjar hafnir í bitt eð fyrra, að slík lög- 

gilding gæti eptir sem áður verið nauðsyn- 

leg. Löggilding hafna hefur aðra þýðingu, ’

en að heimila brennivínssölu þar á staðn- 

um. Hún er skilyrði fyrir þv/, að þaogað 

geti komið timburkaupmenn, og sauða- og 

hestakaupmenn. J>ess vegna getur maður 

með sanni kallað þá, sem berjast gegn nýj- 

um verzlunarstöðum, apturhaldsmenn, þvi 

hvernig getur maður betur bætt atvinnuvegi 

landsins og efit framfarir þess, en með því 

að ljetta mönnum aðflutninga? |>egar talað 

var fyrir 30 árum síðan um að löggilda 

Sauðárkrók, þá átti Hofsós að vera eina höfn- 

in á Skagafirði; þangað áttu menn að vera 

skuldbundnir til að sækja nauðsynjar sínar, 

þrátt fyrir vegalengd og ferjuvötn; og nú 

virðast apturbaldsmenn að hafa tekið hið 

sama ástfóstur við Sauðárkrók, og þeir þá 

höfðu við Hofsós. þeir vita, að Hofsós er

á förum, síðan verzlun efldist á Siglufirði, 

og nú eiga Skagfirðingar allir að vera bundn- 

ir við Sauðárkrók, þó allar líkur sjeu fyrir, 

að öflug verzlun geti þrifizt við Kolbeinsár- 

ós. J>ar var aðalböfo Skagfirðinga til forna, 

og þiogmaður Suður-Múlasýslu verður sjálf- 

ur að játa, að skipalegan er ekki verri þar 

en á Hofsós, þar sem hins vegar helmingi 

fleiri bændur mundu sækja verzlun að Kol-
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beinsárós, en við Hofsds. Blönduhlíðingar 

allir munn þá ekki taka í mál að sækjavör- 

ur sínar yfir 2 ferjuvðtn vestur að Sauðár- 

krók, og þeir menn, er búa fyrir norðan Kol- 

beinsá, munu, ef brúin, sem þingmaðurinn 

talaði svo mikið um, kæmist á Kolbeinsá, 

eiga eins hægt með að sækja verzlun suður 

yfir bana, og Blöndubliðiugar mundu fá með 

að sækja norður yfir bana.

H a U d ó r  K r .  F r i ð r i l t s s o n : Jeg tek mjer

ekki nærri, þótt 2. þingmaður Skagfirðinga 

eða aðrir þingmenn kalli mig apturbalds- 

mann; jeg er orðinn því alvanur. En jeg 

mun tala af sannfæringu um það, hvaðland- 

inu muni til gagns, og það er sannfæring 

mín, að það sje gagnslaust að löggilda þessa 

böfn, sem hjer ræðir um. Jeg hef ávallt 

verið á móti löggildingu smákauptúna, því 

að af því leiðir prang, og vörurnar verða 

dýrari, og verða að verða dýrari í hinum 

mörgu smákaupstöðum en í færri og stærri 

kaupstöðum ( J ó n  Ó l u f s s o n :  Nei). J>ing- 

maðurinn þarf ekki að segja mjer það; jeg 

þekki það betur en bann. En það var ann- 

að, sem hann sagði í ræðu sinni, það að 

kaupmennættusjálfir að ráða kaupstöðunum. 

Hefur nokkur kaupmaður beðið um, að reisa 

verzlunarhús við Kolbeinsárós ? ( J 6 n  Ó l a f s s o n : 

Popp). {>ess hefur alls ekki verið getið. 

Skagfirðingar ætla víst ekki að stofna þar 

verzlun. Að biðja um löggildingu á þess 

konar stöðum, þar sem aldrei verður verzl- 

un stofnuð, er hjegómi einn. En það er og 

annað atriði atbagavert við þetta. Eigand- 

anum- verður ekki boðið, að selja landið und- 

ir kaupstaðinn, ef hann er ekki fús á það. 

|>or]ákshöfn var líka löggiit, en þegar átti 

að reisa hús þar, sagði bóndinn nei ( J ó n  

J ó n s s o n :  |>ar var byggt áður). Jeg segi

nei. J>ar var ekki byggt; ogað vera svo að 

löggilda þessa staði, sem enginn biður um, 

og enginn reisir hús á, það er að gjöra háð 

að löggjafarvaldinu. Aðrar ástæður þarfjeg 

ekki að taka fram; það hefur verið gjört af 

öðrum.

T r y g g v i  G u n n a r s s o n : Jeg ímynda mjer, 

að þingmenn sjeu orðnir leiðir á Hmræðun-

um þetta mál, og skal jegþví ekki vera 

langorður. Jeg ætla einungis að leiðrjetta 

hinn heiðraða samþingismann minn, eða 

skýra honum frá því, hvers vegna jeg var 

með því á síðasta þingi, að Hornafjarðarós 

yrði löggiltur. J>að var vegna vegalengdar- 

innar fyrir þau hjeruð, sem bjer eiga hlnt 

að máli, því þau þurftu að sækja vörur sín- 

ar til Eyrarbakka á annan bóginn, og til 

Djúpavogs á hinn bóginn. Á Fapós er lje- 

leg höfn og varla teljandi; skip bafa opt 

rekið þar í Iand, en sjaldan þó brotnað, því 

þar eru víða sandar. Af þessum ástæðum 

virtist mjer nauðsyn til bera, að Horna- 

fjarðarós væri löggiltur, enda er þar höfn 

ágæt, en varasöm innsigling. Vestdals- 

eyri er enginn nýr verzlunarstaður; þar voru 

verzlunarhús búin að standa í mörg ár, 

áðnr en Gránufjelag byrjaði verzlun sina.

Viðvíkjandi því, sem hann sagði, að 

skip Gránufjelagsins lægju nú á Kolbeins- 

árós, þá vitnar það einmitt um það, að 

umráðamaður þess er eigi eigingjarn, þegar 

hann mælir móti löggildingu, því það mundi 

þó einmitt honum í hag, að Kolbeinsárós 

væri löggiltur, svo hann mætti verzla á 

höfninni með vínföng o. tl. En jeg ætla 

ekki að fara fleirum orðum um þetta ein- 

staklega. Jeg skýt því til deildarinnar að 

endingu, hvort ekki sje rjettara, að bæta 

inn í lögin frá 7. nóv. 1879, eða þá að 

öðrum kosti að þingið é k k i  löggildi hafnir 

fyr, en tveggja ára reynsla er komin fyrir 

því, að höfnin sje góð og töluverð verzlun 

vilji leita þar að.

|>á höfðu 11 þingmenn beðið, að um- 

ræðunum væri hætt, og var það samþykkt. 

Síðan var frumvarpið samþykkt með 17 at- 

kvæðam gegn 1, og kvað forseti það mundu 

sent efri deildinni.

FYRSTA UMRÆDA í EFRI DEILD, 

á 13. fundi, 20. dag júlímánaðar. 

S i g h v a t u r  Á r n a s o n :  Hinum heiðruðn

deildarmönnum er kunnugt, að þetta frum-
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varp kom fyrir þingið 1879, og var þá mik- 

ið rætt um það, en fjekk þó ekki fratngang. 

Helzt held jeg, að frumvarpinu hafi verið 

til fyrirstöðu, að nægar skýrslur vantaði 

heiman að; þingmenn muna, ef til vill, að 

jeg var þá málinu meðmæltur, en játaði þó, 

að nægilegar skýringar hefðu ekki fram 

komið. Jeg hef heldur ekki dú sjeð neinar 

upplýsingar koma fram, og væri því æski- 

legt, ef einhver, sem er þar kunnugri en 

jeg eða hefði eitthvað meðferðis málinu 

til upplýsÍDgar, kæmi fram með það. 

Jeg ímynda mjer helzt, að þingmaður 

Strandasýslu sje kunnugur þar, og geti 

gefið upplýsingar; því að þegar mál koma 

aptur og ap’tur, ár eptir ár, og standa 

svona á takmörkunum að fá framgang, 

þá ímynda jeg mjer, að sýslunefndin í 

Skagafjarðarsýslu ljeti ekki sinn hlut eptir 

liggja að gefa skýrslur þær, sem með þurfa, 

ef þetta er velferðarmál fyrir sýsluna.

P j e t u r  P i e t u r s s o n :  Jeg er hinum hátt-

virta þingmanni Eangæinga samdóma bæði 

um það, sem allir vita, að þetta kom fyrir 

þingið 1879, en komst þá eigi í gegn, og 

líka hitt, að skýrslur vantar, að minnsta 

kosti hef jeg ekki sjeð neinar skýrslur, sem 

sýni, að þetta sje áhugamál nema einstakra 

manna. Jeg skal ekki vera langorður um 

þetta mál, en vil láta þá skoðun mína í 

ljósi, einkum þar eð jeg er nákunnugur í 

Skagafirðinum, að mjer finnst engin nauð- 

syn á að setja nýja kaupstaðarholu við 

Kolbeinsárós, því síður sem verzlunin í 

Sauðárkrók er allt af að eflast, og þar sem 

4 kaupstaðir verða í sýslunni, ef þessi kemst 

á, þá sje jeg ekki nauðsyn á að bæta þessum 

4. við, enda mun vörumagnið í Blöndu- 

hlíðinni ekki nægilegt til þess, að þessi 

kaupstaður geti þrifizt. Allir vita, hvað 

skaðlegt er, að koma upp svona kaup- 

staðarbolum, sem verða blóðsugur á vetrum, 

þegar engin verzlunarkeppni er. Eptir 

stöðu minni álít jeg skyldu mína að tala í 

máli þessu; svoleiðis stendur sem sje á, að 

í Kolbeinsárósum, þar sem talað er um af 

löggilda höfn, er hólmi, sem heitir Elínar

hólmi, að eins hjer um bil 20 faðma frá 

landi; þar er æðarvarp mikið, og er það eitt 

af beztu hlunnindum Yiðvíkurprestakalls. 

pað kom fram við umræðurnar bjer á þingi 

í hitt eð fyrra, að naumast yrði lagt skipum 

á höfnina nema því að eins, að þau væru 

fest við hólmann, þar eð höfnin er bæði 

þröng og norðanveður þar háskaleg; jeg hef 

þó heyrt, að í sumar hafi skip legið þar frá 

Gránufjelaginu, sem ekki kvað hafa fest sig 

við bólmann, en þá hljóta að hafa verið 

stillingar og skipið að eins legið lítinn 

tíma. Jeg skal og geta þess, að jeg hef 

heyrt, að skipstjórinn, sem legið hafði 

skipi sínu á Kolkuós, bafi sagt, að hafn- 

irnar væru allar slæmar i Skagafirði; jeg 

veit líka, að þar er sæbratt og illt að skipa 

vörum upp og út, og álít jeg því engin 

tök að setja þar verzlunarstað. I Hofsós 

er lika verzlað, og er ekki nema rúm tíma- 

reið þaðan og til Kolkuóss. J>að er allt öðru 

máli að gegna, þó að settir sjeu smákaup- 

staðir í víðlendum sýslum og þar sem örð- 

ugt er að bæta vegi, en það á sjer ekki 

stað í Skagafirði, því að þar eru ágætir 

vegir og stutt til kaupstaðanna. Jeg er

hræddur um, að varpið í Elínarhólma muni 

eyðileggjast, ef verzlun kemst þar á; út- 

lendir sjómenn eru ekki svo nærgætnir og 

þekkja ekki skaða þann, sem þeir gjöra, ef 

þeir ræna eggjum eða jafnvel dún, og geta 

þannig eyðilagt varpið; landssjóðurinn verð- 

ur þá að taka ábyrgð fyrir skaða þeim, 

sem prestakallið getur orðið fyrir, og jeg

áskil mjer það, ef frumvarp þetta verður að 

lögum.

Benidikt Kristjámson: Jeg verð að

sanna margt af því, sem hinn 1. kon- 

ungkjörni þingmaður sagði, þó að jeg sje 

á öðru máli í þessu. fað er alveg víst, 

að Elínarbólmi er skammt frá landi, og 

það getur vel verið, að til þess að skipið 

geti legið tryggt, hvaða veður sem kemur, 

þá sje betra að hafa festar í hólmann, en 

jeg held, að mjer sje óbætt að fuliyrða, að 

það befur ekki verið gjört hingað til. Að

^hinu leytinu eru litlar líkur til, að varpið
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muni eyðast, þótt svo væri gjört; jeg get 

fært til fleiri en eitt dæmi til þess, að varp 

hefur ekki skeromzt, þó að skipalægi sje ná- 

lægt því; jeg skal að eins nefna Kaufarhöfn 

og Vopnafjörð, þar sem skipin eru fest við 

varphólmana; þá er Engey ekki langt frá 

Beykjavíkurhðfo, og þd he/ur varp aukizt 

þar stórum á seinni árum, þó að skipin, ef 

til vi]], ekki hafi gætt allrar varúðar sem 

skyldi, til þess að fæla ekki fuglinn. það 

hefur ekki þurft uppsiglingarinnar með, lil 

þess að skeinma varpið í Elínarhólmi; jeg 

hef heyrt, að strákar hafi i vor eytt varpinu 

í hólmanum, að því leyti sem stórviðrin og 

hörkurnar i vetur ekki gjörðu það. fetta 

er hægt að gjöra, þar sem lítil er umferð, 

en þegar mannmargt er i nánd við varpið, 

þá er það örðugra. Uppsigling hefur hvergi, 

þar sem jeg þekki til, skemmt varp. Ekki 

er það heldur Blönduhliðin ein, sem getur 

rekið verzlun sína við Kolbeinsárós; það eru 

fleiri sveitir, sem mundu nota kaup- 

staðinn, og að menn nú vilja löggilda 

Kolkuós, er ekki sprotlið af þvi, að hann 

liggi nær sveitunum en Hofsós og Grafarós, 

heldur hitt, að þar eru ótryggar hafnir, 

sem liggja svo að segja fyrir opnu hafi, og 

sem einkum eru hættulegar í útnorðurátt. 

Jeg hef talað við mann, sem var við rann- 

sókn á Kolkuós, og var hann bæði kunn- 

ugur sjómannafræði og skipstjóri góður. 

Hann sagði, að þessi höfn væri hin lang- ] 

tryggasta í öllum Skagafirði, og það er þetta, : 

að höfnin er svo trygg, sem liggur til grund- I 

vallar fyrir, að menn vilja löggilda staðinn. j 

Á Sauðárkrók er, eins og allir vita, ótrygg í 

höfn; þar er ekkert skjól gegn norðan-, norð- i 

austan- nje útnorðan-veðrum; hið eina ráð j 

til að gjöra höfnina þar trygga, væri að 

hlaða garð fyrir uían hana, en slíkt verk er 

mikið stórvirki, og mun naumast tilvinnandi, 

þótt nú sje i ráði haft. J>að er bæði af 

almennum og sjerstaklegum ástæðum, að jeg ] 

styrki þetta mál; getur vel verið, að upp- I 

lýsingar sjeu ekki fengnar nægilegar, en I 

deildinni ætti að vera orðið þetta mál nokk- ; 

urn veginn kunnugt, þar sem það hefur áð- <

ur komið fram á þingi, og mikið verið rætt 

um það. Jeg vil því leggja til, að málið 

fái að ganga til 2. umræðu, svo að mönn- 

um gefist tækifæri á, að ganga úr skugga 

um, hvort engar upplýsingar fást. Jeg veit 

ekki, hvort málið var fellt síðast, af því að 

upplýsingar vantaði, eða af því, að menn 

þóttust ráða það af upplýsingunum, sem 

fram komu, að ekki væri tiltækilegt að lög- 

gilda þar liöfn; en það man jeg, að einn 

þingmaður sagði, að þar væru marflær marg- 

ar, en marftær munu naumast granda járn- 

keðjum og jafnvel ekki köðlum, því að nú 

eru menn hættir að binda skip við lönd 

með svarðreipum. Jeg fyrir mitt leyti vildi 

helzt, að þingið í eitt skipti fyrir öll semdi 

lög um, að hverju skipi leyfðist að sigla upp 

á hvaða höfn sem er, ef það að eins áður 

greiddi tollskil og sóttvarnir á þeim stöðum, 

sem nú er ákveðið með lögum. Ef þetta er 

gjört, þá koma ekki lengur bænir um lög- 

gilding kauptúna til þingsins, en meðan það 

er ekki gjört, þá ætti þingið að veita biðj- 

endunum svona litla bæn; mjer finnst þing- 

menn ekki geta gjört sig að lögráðamönn- 

um fyrir bændur og kaupmenn, og sagt: 

þarna má höfn vera, en þarna ekki.

S t e f á n  E i r i h s s o n : Jeg skal ekki vera

langorður um þetta mál. |>ingmaður Norð- 

ur-í*ingeyinga hefur tekið fram, að mál þetta 

hafi komið fyrir þingið 1879, og fjekk það 

þá misjafnan dóm; einkum þótti uppsigling- 

in óhafandi, en engar verulegar sannanir 

komu þá fram fyrir því. Mjer finnst aptur 

á móti nóg sönnun fyrir því, að böfnin sje 

að minnsta kosti þolanleg, þegar menn þora 

að senda þangað óassúreruð skip, áður en 

löggilt er, eins og hefur verið gjört í sum- 

ar. Ef maður lítur á málið frá því sjónar- 

miði, að í sýslunni eru 3 kaupstaðir fyrir, 

þá virðist ónauðsynlegt að fjölga þeim; en 

þar sem hinn 1. konungkjörni þingmaður gat 

þess, að skipstjóri, sem hefði komið á Kol- 

beinsárós, hefði átt að vera spurður um, 

hvernig höfn sú væri, og þá hefði hann átt 

að svara, að allar hafnir í Skagafirði væru 

óbrúkandi, þá hefur skipstjórinn efiaust
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meint þessar 3 löggiltn hafnir, því jeg skil 

varla, að hann hafí getað meint Kolknós, 

sem enn er ólöggiltur, og þetta sýnir, að

hafnir þær, sem fyrir ern í Skagafírði, eru 

lftt brúkandi. fingmaður Norðnr-fingey- 

inga gat þess, að varphólmi væri við Vopna- 

Qörð; það er satt, og skipin eru festívarp- 

eyjuna; jeg veit ekki betur, en að varpið 

bldmgist þar vel, og faktorinn sjái um eyj- 

una; eins mætti hafa umsjdnarmann yfír 

Elínarhdlma, og ef skemmt verður, þá eru 

til ströng lög gegn þess háttar, svo að taka 

má menn fyrir, ef sannast upp á þá, að 

þeir spilli varpinu. f»egar eitthvert mál 

kemur svona ár eptir ár til þingsins, og 

menn sjá, að það er áhugamál þeirra, sem 

hlut eiga að máli, þá ætti þingið ekki að

vera svo ófrjálslynt að leyfa það ekki, og

vera ekki að kosta fleiri krónum upp á það

en þarf. Ef höfnin er ófær, þá kemur þang- 

að enginn. Kópaskersvogur kom opt fyrir 

þingið og hafðist loks fram eptir mikil 

harmkvæli og margra króna kostnað fyrir 

landið. Jeg vil því belzt óska, að mál 

þetta komist sem fyrst fram, og að minnsta 

kosti verði því leyft að ganga til 2. og 3. 

umræðu.

E in a r  Ásmundsfon : J>ó að tveir þing- 

menn hafí mælt með frumvarpi þessu, þá 

er jeg í miklum vafa um, hvernig jeg á að 

greiða atkvæði mitt. Jeg álít það á einn 

bóginn alveg rjett, að landsmenn megi hafa 

verzlunarstaði svo marga, sem þeir vilja og 

geta. En það dregur dilk á eptir sjer, að 

löggilda mjög margar bafnir. Löggiltar 

hafnir eru ólíkar öðrum höfnum í því, að 

skip mega koma þangað beinlínis frá öðrum 

löndum, og útlendir lausakaupmenn verzla 
þar, en þá sýnist nauðsynlegt, að einhver 

umsjón til sóttvarna og tollgæzlu sje þar, 

sjer í lagi ef tollum er fjölgað, eins og mikil 

líkindi ern til að gjört verði. fað er at- 

hugavert að opna þannig fjölda-margar 

hafnir fyrir skip, sem koma beint frá út- 

lðndum. Hin útlendu skip geta flutt með 

sjer ýmsar banvænar sóttir, bættulegar fyrir 

líf manna og heilsu; tollsvik eru sök sjer,

en sóttir eru verri. En ef þingið vill nú 

vera sjálfu sjer samkvæmt, þá verður það 

annaðhvort að veita áheyrn öllum bænum 

um löggildingu kauptúna eða engum framar, 

enda sýnist mjer litil þörf á því, þar sem 

allar strendur landsins eru nú löggiltar til 

innanlands-verzlunar, og þessi sjerstaklega 

löggilding kemur mest útlendum mönnum í 

hag. Ef þingið löggildir Kolbeinsárós og 

Hesteyrarfjörð, þá hef jeg einhverstaðar í 

vitum mínum bænarskrá frá nokkrum kjós- 

endum mínum, um að löggilda verzlunar- 

stað í Grímsey. Jeg skal játa það, að mjer 

sýnist gagnslítið, að löggilda þann stáð, 

en ef sú stefna verður ofan á í þinginu, að 

löggilda þessar hafnir, þá ber jeg það mál 

fram, og þingið getur langt um síður neit- 

að Grímseyingum um löggildinguna, þar 

sem ey þeirra liggur norður í hafl, 6 mílur 

frá landi og 12 mílur frá Akureyri. f>að 

verður að líkindum varla mikið gagn að, 

þó að Grímsey sje löggilt, en það er líka ó- 

víst, hvaða gagn leiðir af löggilding Kol- 

beinsáróss. Jeg fer ekki að tala um, hvernig 

höfnin ei; hún má gjarnan vera góð. og 

hún má gjarnan líka vera ófær; skip ann- 

aðhvort koma þangað eða koma ekki. f>að 

er mikið mein fyrir Skagfírðinga, hvað illt 

er þar til hafna, en það bætir lítið úr skák, 

bvað margar líttnýtar hafnir sem löggiltar 

eru þar í tirðinum. Menn skyldu þó ætla, 

að þær skástu hafí verið löggiltar fyrst, og 

þær, sem bezt lágu við, en annars ætla jeg, 

að þar sje hver silkihúfan upp af annari.

Á s g e i r  E i n a r s s o n :  Jeg hef lengi setið

og góðs beðið. J>að hefur verið skorað á 

mig, að gefa upplýsingar þær um mál þetta, 

sem jeg gæli og sem vöntuðu á seinasta 

þingi. Sumir kenndu mjer og öðrum um, 

að málið fjell á seinasta þingi, og þótti mjer 

því ómannúðlegt að benda mönnum ekki á, 

bvernig málið skyldi búa til næsta þings. 

Jeg skrifaði því sýslumanninum í Skagafírði 

til, þegar verið var að mæla Húna- 

flóa, og sagði honum, að, ef þeir vildu fá 

verzlunarstað á Kolbeinsárós, þá skyldu þeir 

nú fá þessa sömu menn, til þess að mæla
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höfnioa þar; jeg íaiyDdaði mjer, að, ef að 

þeir mældn, þá mnndi það verða tekið gild- 

ara, heldur en ef emhverjir skipstjórar úr nær- 

liggjandi kaep8töðum, sem ef til vill væro 

álitnir hlutdrægir i málinu, færu að mæla; 

en herskipið kom ekki á Skagafjörð, svo þessu 

varð ekki við kooúð, þó menn hefðu viljað. Jeg 

ritaði og sýslumanninam, að það hefði nú verið 

eitt, sem menn á síðasta þingi hefðu haft 

á móti löggildingunni, að það mundi spilla 

varpiuuí Elínarhólma ; þess vegna sagði jeg, 

að þeim væri bezt að fá einhverja tvo 

varpfróða^menn til þess að skoða, hvort upp- 

siglingin mundi hafa nokkra hættu í för 

með sjer fyrir varpið, og ef svo væri, hvort 

þá ekki mætti koma upp varpi á tanganum, 

sem gengur fram með höfninni, því að 

kuunugar maður hafði dregið upp á brjef 

fyrir mig höfnina og landið þar í kring, og 

sagðist hann álíta, að ekki væri annað en 

girða fyrir ofan tangann, þá mundu menn 

geta fengið varp þar með tíma. Svo benti 

jeg sýslumanninum á, að ef sýslunefndin 

áliti hentugt, að kauptún væri löggilt á 

Kolbeinsárós, þá skyldi hún mæla með því 

til þings. Upp á þetta brjef hef jeg ekkert 

svar fengið; en í vor bitti jeg Gunnlaug, 

son sýslumannsins, og spurði bann, hvort 

þett* mál befði ekki komið til tals á 

sýslunefndarfundi. Hann kvað svo mundu 

vera, og sagði, að brjef mitt hefði verið lesið 

þar upp, en sýslunefndin befði ekki fundið 

ástæðu til að mæla með löggildingunni. 

Síðan skrifaði jeg prófastinum í Skagaljarð- 

arsýslu um, að hann skyldi gangast fyrir, 

að skýrsla yrði gefiu um varpið; upp á það 

brjef bef jeg heldur ekkert svar fengið. Nú 

þegar mál þetta kom á gang í neðri deild- 

inni, þáfann jeg 1. þingmann Skagfirðinga, og 

spurði bann, hvort bann hefði nokkra 

skýrslu eða bænarskrá eða tillögu frá sýslu- 

nefndinni um að fá löggilta höfn við £ol- 

beinsárós. Hann kvað nei við, en sagði mjer, 

að sú eina ástæða, sem gæti gengið fyrir

öllum mótspyrnum, væri sú, að þar væri 

óyggjandi hausthöfo; hano sagðist efast um, 

að gufuskip, sem kæmi, ef til viidi, að sækja 

fjenað, mundi leggjaþað á hættu, að liggja 

þar á haustdag; en á Selvík, sem er utan 

við Skagafjörðinn vestan til, og ekki nema 

4 tima reið frá Sauðárkrók og þangað, sagði 

bann að væri óyggjandi böfn, svo að hægt 

væri að reka fje þangað bæði úr Skagafirði 

og Húnavatnssýslu, og þar þyrfti ekki að 

löggilda íil annarar verzlunar en til fjár- 

sölu til Englendinga, því að gufuskip þyrftu 

að eins að koma þangað til þess aðtaka 

fjenað. Jeg sagði honum, að ef að Kolku- 

ós væri nú löggiltur, og svo Selvík kanske 

síðar, þá mundi mönnum nú fara að þykja 

nóg um kaupstaðina kring um Skagafjörð. 

Jeg get ekki sagt, að mjer hafi farizt ill- 

mannlega í þessu máJi; jeg hef skrifað 

merkustu mönnum, til þess að reyna að fá 

skýrslur, og þó að jeg geti engar fengið, þá 

gef jeg ekki atkvæði mitt í blindni. Jeg 

vil, að menn leyfi frumvarpinu að ganga til

2. umræðu; það gæti verið, að upplýsingar 

kæmu fram, og jeg beiddi þingmann Skag- 

firðinga að gefa mjer upplýsingar, sem bann 

gæti, svo að þær gætu komið til 2. umræðu. 

Jeg vona þó, að verði geqgið samvizku- 

samlega að þessu máli en ekki hrapað 

að því of fljótlega.

Eptir áskorun 5 þingmanna, þeirra: 

Árna Thorsteinsonar,

Stefáns Eiríkssonar,

Pjeturs Pjetnrssonar,

Sighvatar Árnasonar og 

Jóns Pjeturssonar, 

var þá samþykkt að bætta umræðunum, og 

málinn skotið til 2. umræðu með 9 atkvæð- 

um.

ÖNNUK UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 16. fundi, 23. dag júlímánaðar. 

P j e t u r  P j e t u r s s o n : Jeg skal leyfa mjer

að geta þess, að síðan mál þetta kom sein-
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ast til umræðu, þá befur prestnrinn til Við- 

víkurprestakalls sent mjer brjef til alþingis, 

og jeg skal með leyfi forseta og þingdeildar- 

manna leyfa mjer að lesa brjefið upp:

• Eins og hinum háttvirtu þingmönnum 

er kunnugt, var á síðasta þingi borið upp 

frumvarp til laga um löggiJdingu á böfn 

við Kolbeinsdalsárós, en eins og kunnugt 

er, náði þetta frumvarp ekki fram aðganga. 

J>ar eð jeg býst við, að nú á þessu

þingi muni verða hreift við máli þessu apt- 

ur, skal jeg leyfa mjer að fara um það

nokkrum orðum. Hvort þar muni geta

orðið trygg höfn, þykist jeg ekki bær að

dæma um, þ<5 hygg jeg, að trauðla muni 

skip liggja þar að hausttíma til. Ejett fram 

undan, þar sem Kolbeinsdalsá rennur í sjó- 

inn, liggur varphólmi, sem til heyrir prests- 

setrinu Viðvík; varpið í þessum hólma hef- 

ur árlega aukizt og varð það síðast liðið ár 

mest, sem það nokkru sinni hefur orðið, 

nefnilega 38 pd. Hólmi þessi hefur næga 

stærð til, að varpið í honum aukist mikið 

enn.

Ef skip lægju við Kolbeinsdalsárós, þá 

þyrftu þau einmitt að liggja fast innan við 

hólmann, því þar er sá einasti staður, sem 

nokkurt afdrep er fyrir hafátt, og er það þá 

mjög líklegt, að slíkt nmndi hafa skaðleg 

áhrif á varpið i hólmanum, jafnvel þó allrar 

varhyggðar væri gætt.

Vegna hins framanskrifaða skal jeg 

leyfa mjer að fram bera þá ósk mína fyrir 

hið háa þing, að finni þingið ástæðu 

til að löggilda þennan stað sem höfn, að 

það þá jafnframt sjái Viðvíkur- og Hólabrauði 

fyrir þeim skaðabótum, sem það annaðhvort 

álítur nægiJegar, eða eptir mati óvilhallra 

ddmkvaddra manna.

Viðvík 1. júlí 1881 

Virðingarfyllst 

P. Jónsson.

Til

AJþingis 1881».

Jeg finn ekki ástæðu til að bæta neinu 

við í þessu máli að sinni.

B e n i d i k t  K r i t t j á n s s o n : Jeg lái ekki

hlutaðeigandi presti, þó að hann sje hrædd- 

ur um, að varpið skemmist, ef uppsigling 

verður leyfð. En reynslan hefur sýnt, eins 

°g jeg hef áður tekið fram, að það þarf 

engin hætta að verða fyrir varpið. Jegskal 

máli mínu til frekari skýringar taka enn 

eitt dærai. Jeg ætla, að varphólmi sje á 

Skagaströnd rjett hjá skipalæginu þar, og 

reynslan sýnir, að það er svo langt frá, að 

varpið hafi skemmzt í hólma þessum, held- 

ui' þvcrt á móti kvað það hafa aukizt hin 

síðari ár.

Á s g e i r  E i n a r s s o n : £>ingmaðurinn tók

til dæmis varphólma á Skagaströnd. Jeg 

held, að jeg sje nú eins kunnugur þar, eins 

og hann, og veit það, að sá hólmi Jiggur 

fjær höfninni, heldur en Elínarhólmi. pað 

er lika munur á, þar sem fuglinn er upp 

alinn og umgangur er vanur að vera. |>að 

eru tveir varphólmarnir í Strandasýslu við 

Kollafjörð og þegar róið er fram hjá öðrum 

hóJmanum, þá ílýgur fuglinn upp, af þvi að 

sá hólminn liggur fjær og þar er fuglinn 

ómannvanur, en í hinum situr hann kyrr, 

þó róið sje nærri. En jeg gjöri nú ekki 

mikið úr þessu; jeg gjöri meira úr því, hvað 

skipsmenn eru ófyrirleitnir, en einu gjöri 

jeg mest úr, og það er það, að varpið er að 

aukast í Elínarhólma. Kunnugur maðnr 

sagði mjer, að tangi væri við höfnina hjá 

Kolbeinsárós, sem mætti fá varp á, ef hann 

væri afgirtur; það kom mjer til að skrifa 

sýslumanninum, að fá einhverja varpfróða 

menn til þess að skoða varpið, og 

sjá, hvort ekki mætti koma því á þennan 

tanga. Jeg get ekki sjeð, hver nauðsyn er 

á því, þegar deildin felldi þetta mál síðast 

á þingi, að fara nú eptir 2 ár að löggilda 

staðinn. Jeg hef allt af mælt með löggild- 

ingum, nema þessari, og jeg segi það satt: 

jeg get ekki með góðri samvizku mælt með
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því, meðan ekki koma fram neinar upplýs- 

ingar og engin ósk frá hlutaðeigandi sýslu- 

búum. Jeg vil heldur ekki fyrir raitt leyti 

þurfa að brjóta eiðinn að stjórnarskránni, 

og jeg ítnynda mjer, að það veitti ekki af 

að vinna eiðinn að stjórnarskránni tvisvar, 

eios og margir vildu í byrjun þingsins, ef 

menn nú ætla að fara að löggilda Kolbeins- 

árós. það gæti og orðið bjeraðinu sjálfu

að baga, og þegar ekki einn stafur 

befur komið til meðmæliugar frá sýslu- 

nefndinni, sein jeg vissi þó að barst brjef 

mitt í hendur, þá er það ábyrgðarhluti fyrir 

deildina að failast á það. Málið hleypur 

beldur ekki undan, þó að það bíði tii næsta 

þings.

Stefán Eiríkaon: Jeg skal ekki tefja

tímann með löngum ræðum í þetta sinn; 

það er búið að ræða þetta mál svo mikið, 

að það er þýðingarlaust. Jeg get ekki láð 

prestinum, þó að bann haldi, að varpið 

minnki eða skemmist; það getur verið og 

getur verið ekki; en jeg hygg, að ef prest- 

urinn á land að sjó, þar sem kaupstaðurinn 

á að standa, þá sje honum innanbandar, aö 

setja svo hátt lóðargjald, að honum sjeskað- 

inn fullkomlega bættur, ef varpið spillist, 

eða þá að setja vörð, svo að það spillist 

ekki; með því líka að eptir þeim lögum 

sem nú eru um uppsiglingar, getur hver 

fastakaupmaður sent þangað skip árlega, án 

þess presturinn viti það, en væru þar byggð 

verzlunarhús, þá er jeg viss um, að prestur- 

inn getur komið sjer svo saman við mann- 

inn, sem byggir þar, að hann sjái um bólm- 

ann.

B e n i d i k t  K r i s i / á n s s o n : Jeg er sam-

dóma þingmanni Skaptfellinga í þessu efni. 

J>ví hefur verið hreift bæði áður og nú 

síðast af þingmanni Strandasýslu, að upp- 

lýsingar vantaði um þessa höfn; hann skýrði 

og frá, aðhann hefði leitað eptir upplýsing- 

um, en ekki fengið; en hann fór í geitar- 

hús að leita ullar. Hann fór til sýslunefnd-

arinnar, en sýslunefndinni heyrir málið ekk- 

ert til; bann fór til sýslumanns, en sýslu- 

mann snertir málið ekkert, og þar að auki 

er tengdasonur sýslumannsins verzlunarstjóri 

við Skagafjörð; hann fór að siðustu til pró- 

fasts, en prófasti kemur málið ekkert við, 

og þar að auki er sonur prófastsins líka 

verzlunarstjóri við Skagafjörð. Hvorugur 

hefur lálið málið til sín taka, og því ekki 

álitið, að þyrfti að svara. Gn það er upp- 

lýsing komin, þar sem menn vita, að skip 

liggja þar á hverju sumri, og er það næg 

sönnun fyrir, að skip geti legið þar.

Eptir áskorun 3 þingmaona, þeirra: 

Árna Thorsteinsonar,

Sigbvats Árnasonar,

Sigurðar Melsteðs 

var samþykkt að hætta umræðunum, og frum- 

varpið samþykkt með 6 atkvæðum gegn 5, 

að við höfðu nafnakalli, þannig að 

já sögðu:

Benidikl Kristjánsson,

Árni Thorsteinson,

Jón Pjetursson,

Sighvatur Árnason,

Skúli |>orvarðarson,

Stefán Eiríksson.

Nei sögðu:

Magnús Stephensen,

Ásgeir Einarsson,

Einar Ásmundsson,

Pjetur Pjetursson,

Sigurður Melsteð.

Var síðan samþykkt með 6 atkvæðum, 

að málið gengi til 3. umræðu.

Í>RH)JA UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 18. fundi, 26. dag júlímáuaðar. 

Ásgem Einarsson: þegar mál þetta var 

hjer seinast til umræðu, þá var jeg búinn að 

biðja um orðið, þegar nokkrir deildarmenn 

álitu tíma til kominn að bætta umræðunum, 

í því skyni að svara því, sem þingmaður



Norður-þingeyinga hafði talað, œeð fáeioum 

orðum, ekki eingöngu af því, að mjer þætti 

ræða hans gjöra áhrif á málið, heldur af 

því, að mjer fannst hann koma með nokkuð 

éskiljanlega r hugmyndir, og ganga of nærri 

sumum heiðursmönnum. Hann sagði, að jeg 

hefði leitað upplýsinga en ekki fengið; það 

hefði heldur ekki verið von, því að jeg hefði 

leitað ullar í geitarhúsi; þetta er eitt af þvi 

óskiljanlega, sem hann sagði. Hann sagði, 

að jeg hefði farið til sýslunefndarinnar að 

leita upplýsingar, en henni hefði ekki kom- 

ið málið við; jeg hefði farið til sýslnmanns, 

en hann hefði málið ckki snert, og þar að 

auki væri faktorinn við Skagafjörð tengda- 

sonur hans; loksins hefði jeg leitað til pró- 

fasts, en honum hefði málið ekki komið við 

heldur en hinum, og þar að auki væri ann- 

ar faktorinn við Skagafjörð sonur hans. Vill 

þingmaðurinn skýra mjer og sanna, að eng- 

um þessara komi málið við, og að þeir hefðu 

ekki gefið bendingar, ef þeim hefði þótt 

málið áríðandi. Jeg veit ekki betur, en að 

öll velferðarmál, sem snerta sýsluna, komiund- 

ir sýslunefndina, og jeg man það, að þingmað- 

urinn hefur sjálfur verið í nefnd, sem hefur 

fellt mál af vöntun á skýrslum frá sýslu- 

nefndinni, og ekki hefur hann enn látið í 

ljósi ágreiningsatkvæði um það nefndarálit. 

Jeg man og það, að þegar hinn 3. konung- 

kjörni þingmaður var sýslumaður í Stranda- 

sýslu, þá var það honum að þakka, að Borð- 

eyri var löggilt;- sama er að segja um 

etazráð ísleif, að þegar hann var sýslumað- 

ur, þá ljet hann sjer annt um öll velferðar- 

mál sýslunnar, smá sem stór, og allir þeir 

sýslumenn, sem jeg hef þekkt, hafa ekki 

látið sjer velferðarmál sýslubúa óviðkomandi. 

Frófastinum skrifaði jeg til vegna varpsins, 

og jeg fyrir mitt leyti vildi ekki vera prest- 

ur í því prófastsdæmi, þar sem þingmaður 

Norður-|>ingeyinga væri prófastur, ef hann 

hugsaði ekkert um það, þó að mestu hlunn- 

indi brauðsins gengju bótalaost fyrir ætt-

ernisstapa; enda vona jeg, að prófasturinn 

hafi bent viðkomandi presti á bættu þá, 

som vofði yfir hlunnindum brauðsins, og 

því hafi bann skrifað það brjef, sem var 

lesið upp síðast hjer í deiidinni. Yfir höfuð 

held jeg, að þessar mótbárur þingmannsins 

hafi lítið verið málinu til bóta. Gn svo að 

jeg nútaiium málið sjálft, þá hef jeg opt lýst 

því yfir, að jeg hafi hvað eptir annað beðið 

þingmenn Skagfirðinga um upplýsiogar. 

Loksins er nokkurs konar fundarhald lagt 

fram á lestrarsalinn, og er þar sagt, að fund- 

ur hafi verið haldinn, en ekki er þar und- 

irskrifaður neinn fundarstjóri eða skrifari. 

Jeg vil ekki rengja það, að fundarhaldið sje 

satt, en eins hefði nú mátt skrifa það hjer 

fyrir sunnan, og nokkuð er það, að pappír- 

inn er alveg óvelktur, og gæti það varla 

verið, hefði hann vcrið fluttur norðan úr 

landi. Svo er hægt að sjá, hve samkvæm 

hugsun er í þessu máli, þegar það er borið 

saman við önnur velferðarmál bjeraðsins. 

Fundargjörðin telur upp ýms áhugamál, og 

svo kemur undir fyrirsögninni «verzlunar- 

mál»: <1. Kolkuóshöfn óskaði fundurinn 

löggiltasem fyrst. 2. Fundurinu óskaði, að að- 

gangur til lausakaupayrði rýmkaður. 3. Fund- 

urinn óskaði, að tilraun yrði gjörð til að bæta 

Sauðárkrókshöfn*. Um þetta siðasta vissi 

jeg, þegar jeg fór frá Sauðárkrók, að var á- 

hugamál manna, og sögðu þeir, að það væri 

ekki óvinnandi verk að hlaða garð fram í 

höfnina; en jeg vil spyrja, til hvers vilja 

menn vera að kosta til þess, ef menn sjá 

óyggjandi höfn á Kolkuós? þeir óska að 

fá aðganginn til lausakaupa rýmkaðan, en 

jeg veit ekki hvernig; það verður víst ekki 

numa með því móti, að leyfa lausakaup- 

mönnum að sigla upp á hverja höfn, en það 

kemur nú ekki þessu máli við; en það er 

hitt, sem mjer þykir undarlegt, að þeir skuli 

ímynda sjer, að fje sje lagt til að girða höfn- 

ina á Sauðárkrók, og vita þó, að Kolkuós er 

svo nálægt. Ef góð höfn er gjörð á Sauðr
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árkrók, þá er óþægilegt að ílytja fje austur 

fyrir Hjeraðsvötn, og það er spursmál um, 

bvort menn vilja vinna það til. »Jeg skal 

svo ekki tala meira að siuni, en að eins geta 

þess, að jeg bef alltaf farið og fer enn fram 

í þessu máli eptir beztu sannfæringu, og jeg 

ímynda mjer, að það sje ekki stór skaði 

skeður, þó að málið sje látið bíða, þangað 

til nægar upplýsingar fást og maður getur 

með vissu sjeð, að þetta er áhugamál allra, 

sem hlut eiga að máli, en vera ekki að 

hlaupa eptir einstakra manna vilja; því ef 

fáir sýslubúar kæra sig um, að Kolkuós sje 

löggiltur, hvar stöndum við þá? Jeg held, 

að það megi segja um þetta, eins og kon- 

ungurinn sagði, þegar átti að lífláta son 

hans: «|>að er allt af hægt að lífláta, en ó- 

hægra að lífga aptur».

Benidíkt Kristjátuson: Jeg ber það

traust til deildarinnar, að úr því svo langt 

er komið, að málið er bjer nú til 3. og 

seinustu umræðu, þá muni hún ekki fella 

það. Jeg get heldur ekki sjeð, að tilræði 

þingmanns Strandamanna sje svo hættulegt, 

að frumvarpið bljóti af því banvænt sár. 

Hann talar um, að það sje ekki almenn- 

ur vilji í Skagafjarðarsýslu, aðlöggilda Kol- 

beinsárós, en hann veit þó sjálfur og segir 

sjálfur, að hann hafí lesið það í fundargjörð 

úr Skagafirði. Jeg trúði ekki mínum eigin 

eyrum, þegar hann virtist vilja tortryggja 

fundargjörðina; jeg hjelt, að þingmaðurinn 

hefði annaðhvorl mistalað sig eða oftalað, 

af því að hjer er um þá menn að ræða, 

sem eru þingmenn eins og jeg; og jeg kýs 

mjer að haldast í þeirri vantrú. |>ingmað- 

urinn bjelt, að ekki bæri að tala um það, að 

varpið gæti skemmzt í Elínarhólma, en um 

það, að það mætti koma á varpi á landi 

með því að færa það út á tanga, sem ligg- 

ur fram með höfninni; en jeg held, og þori 

nærri því að fuUyrða. að Viðvíkurprestakall 

eigi ekki tangann; hólminn er að ætlun 

minni að eins ítak, sem fylgir prestakallinu. 

Jeg legg ekki svo mikinn trúnað á það, að 

prófastur hafi gjört gott úr illu, að hann

hafi nú loks vaknað og minnt prestinn á 

að gjöra sitt til að koma í veg fyrir lög- 

gildinguna; mjer stendur á sama, hvort það 

hefur verið af eigin eða prófastsins hvötum, 

að presturinn hefur skrifað, en jeg held þó 

heldur, að presturinn hafi gjört það af eigin 

hvötum, og prófastur hafí látið sjer það al- 

veg óviðkomandi; jeg heflíka áður tekiðþað 

fram, að jeg lái ekki prestinum, þó að bann 

vilji vernda rjett síns brauðs, og ef jeg 

hefði verið prestur þar, þá hefði jeg gjört 

hið sama, ef jeg hefði verið hræddur um, að 

brauðið mundi nokkurs ( missa við löggilding- 

una; en reynslan er búin að sýna, að varpið 

hefur ekkert skemmzt, þó að skip lægju þar. 

£>að er svo margt, sem mönnum dettur í 

hug að framkvæma, og opt það, sem vantar 

bæði krónur og skynsemi til að framkvæma, 

og opt hafa skynsömum mönnum dottið í 

hug þær fyrirætlanir, sem eru með öllu ó- 

framkvæmilegar, en þess vegna ekki sinnt 

því, sem hendi var nær, og svo ætla jeg sje 

um hafnargarðinn, sem menn vilja byggja 

fyrir utan Sauðárkrók, sem ef til vill hefur 

deyft áhuga annara á því, að fá löggiltan 

Kolbeinsárós. Jeg lái ekki þeim mönnum, 

sem hafa sleppt Kolkuós, af því þeir vilja 

sem bezt tryggja Sauðárkrók; en maður má 

ekki að eins líta á bagsmuni þeirra, sem 

búa fyrir vestan Hjeraðsvötn, heldur einnig 

þeirra, sem búa fyrir austan þau. Mjer virt- 

ist þingmaður Strandasýslu tala um Kolku- 

ós sem bezt lagaðan fyrir fjármóttöku á 

haustdag; ef svo er, þá á þingið ekki að 

synja um löggilding hans. Hann sagði, að 

þetta mætti enn bíða, en eptir hans skoðun 

er leiðinlegt að biðja lengi um það, sem 

lítið er; og ef þar er tryggara haustlægi en 

á nokkurri annari höfn í Skagafirði, þá er 

ekki óskandi, að þingið neiti þar löggildingu. 

Jeg treysti því, að Kolbeinsárós verði lög- 

giltur þrátt fyrir mótmæli hins háttvirta 

þingmanns Strandasýslu, sem víst hefur bil- 

ast ef ekki spreogt sig á að fá Blönduós 

löggiltan, því að svo öndverður hefur hann 

síðan verið löggildingum verzlunarstaða.

S i g h v a t u r  Á m a s o n :  J>að hafa nú kom-
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ið fram hjer í deildinni mjög tvískiptar 

meiningar; finnst mjer því skylda mín að 

gjöra grein fyrir atkvæði mínu. Jeg skal 

játa það, að jeg hef verið í nokkrum vafa 

út af því, sem fram hefur komið. |>að er 

náttúriegt, að mótmæli komi frá hlutað- 

eigandi presti, eins og sjá má af brjefi því, 

sem upp var lesið, af því að hann er hrædd- 

ur um, að varpið spillist; en á hinn bóginn 

skal jeg geta þess, að á síðasta þingi var 

jeg þessu máli blynntur, af því að þá lá 

fyrir almenn beiðni um þetta, en mótbárur 

voru hinar sömu sem nú. Jeg fæ eigi sjeð, 

að mótbárurnar sjeu eins voðalegar og menn 

ætla, af því að innsigling er þar leyfð nú 

eins og annarstaðar, og það ætti ekki að 

þurfa að skemma varpið, þó að hús sjeu 

þar byggð, úr því svo er komið. {>að er 

og annað, að hverjum einum, sem hlul á 

að ináli, er í sjálfsvald sett að taka það til 

greina í samningnum við þann, sem byggir, 

sem bann álítur nauðsynlegt, bæði með til- 

liti til landsins og sjerstakrar atvinnu, sem 

þar kann að spillast; og þetta er aðalástæð- 

an, sem kemur mjer til að greiða alkvæði 

með málinu, að jeg bef ekki betur vit á, en 

að bverjum og einum, sem blut á að máli, 

sje frjálst að semja við þann, sem vill fá

þar útmælda lóð til verzlunarhúsbyggingar,

svo að hann geti unnið upp þann halla,

sem af því kann að hlotnast. Jeg álit því,

að þetta sje ekki svo frá fælandi, þegar 

maður skoðar málið frá öllum hliðum 

þess.

Pjetur Pjetursson: Jeg get lítið mælt

meira í þessu máli, en jeg þegar hef gjört. 

Jeg hef kynnt mjer fundarskýrsluna frá 

þingmönnum Skagfirðínga, og hún er svo ó- 

fullkomin í alla staði, að jeg ekki get 

sannfærzt um, að það sje almennur vilji; 

hún er svo ófullkomin, eins og þingmaður 

Strandasýslu tók fram, að það er ómögulegt 

að sjá, hvernig á fundinum hefur staðið, en 

að eins að þetta hefur komið til tals ein-

hverstaðar; það befði þá verið reglulegra 

og rjeltara að leggja fram eptirrit af fund- 

argjörðinni. Jeg hef áður sýnt, að þetta 

getur ekki verið ábugamál allra sýslubúa, 

því að það er að eins fyrir þá, sem búa 

austanmegin Hjeraðsvatna, að það ljettir 

kaupstaðarferðir. pað er og mikill munur 

á því, hvort kaupstaðurinn stendur fyrir 

norðan eða sunnan ána; ef hann er fyrir 

norðan ána, þá er öllura framfirðinum eins 

óhægt að ná í kaupstað, eins og hingað til 

hefur verið, en ef hanu er fyrir sunnan 

ána, þá á allur útfjörðurinn óbægra með að 

ná þangað, heldur en til Hofsóss; þar að 

auki notar allur útijörðurinn mest Siglu- 

fjörð. Ef kaupstaðurinn er látinn vera fyrir 

norðan ána, þá held jeg að það land heyri 

til Óslandi; en ef hann er fyrir sunnan, þá 

mun það vera Viðvíkurland. Að presturinn 

geti samið við þanu, sem ætlar að byggja, 

um varpið og skemmdir á því, held jeg að 

geti ekki átt sjer stað; það er ekki bein- 

línis skylda þess, sem byggir, að lofa skaða- 

bótum fyrir það, er aðrir kunna að skemma. 

Jeg held það sje ábyrgðarbluti fyrir efri 

deildina að fallast á þessa löggildingu; það 

verður betra að bíða þangað til maður sjer, 

hvort þetta er áhugamál allra, sem hlut eiga 

að máli, eða ekki, því annars getur illt eitt 

leitt af.

Ásgeir Einarsson: Jeg stend ekki upp 

til þess að tala meira í málinu sjálfu, held- 

ur að eins til þess að bera af mjer rangan 

áburð. Mjer þykir þingmaður Norður-J>ing- 

eyinga ætla að fara að tjalda öllu sem til 

er, þar sem hann minntist á Blönduós, og 

sagði, að jeg hefði verið á móti löggildingu 

allra verzlunarstaða, síðan jeg fjekk Blöndu- 

ós löggiltan. En fletti hann upp í þingtíð- 

indunum, og jeg skora á hann, að hann 

sýni mjer, að jeg hafi verið á móti nokkr- 

um einum einasta nema þessum. En mig 

skal ekki furða, þótt bann sveigi að mjer, 

þegar honum bafa farizt svo orð um þá
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heiðarsmenn, sem jeg gat um áðan. Hann 

sagði, að jeg befði sagt, að Kolbeinsáróshöfn 

væri hin tryggasta haustböfn, en það hafa 

aldrei verið mín orð, heldur hitt, að jeg 

vildi láta rannsaka höfnina, og jeg fyrirmitt 

leyti álít, að það sje ekki tiitökumál fyrir 

gufuskip að liggja þar á haustdegi. Jeg veit 

ekki, hver lögfræðinganna meining er um 

það, sem þingmaður Bangvellinga sagði, að 

prestinum væri frjálst að gjöra samning 

sjer að skaðlausu við þann, sem byggir; en 

jeg ímynda mjer, að ef grunnleigan væri sett 

svo bátt, að hún svaraði skemmdum þeim, 

er varpið biði, þá verði kann ske settir mats- 

menn, og vil jeg þá ekki spá neinu um, hrernig 

fer. Jeg skal svo ekki tala fleira í þessu máli, 

og skal ekki lengur reyna til að sann- 

færa neinn, það verður hver að vera á sinni 

sannfæringu.

Slefán Eiríksson: Mig furðar mest á

þvi, að þeir sem bafa mælt á móti löggild- 

ingunni á Kolbeinsárós, skuli ekki gá að því, í 

að það er uppsigling á Kolbeinsárðs, og hefur 

verið bæði í fyrra og nú í vor; og meðan 

þar er ekki löggiltur kaupstaður, en hver 

má sigla þangað, sem vill, þá getur það 

verið hættulegt fyrir varpið, en sú hætta 

hverfur, undir eins og búið er að koma þar 

upp föstum bústað, því þá gæti presturinn 

samið við kaupmanninn nm vernd á hólm- 

anum, en meðan svona er, að þar er ekki 

löggilt kauptún, veit presturinn ekkert. af, 

þegar það og það skip kemur þangað.

Pjetur Pjelursson: Jeg get ekki fundið 

neina nýja ástæðu hjá þingmanni Skapt- 

fellioga, sem geti mælt með löggildingunni. 

J>að er miklu hægra að verja hólmann, með- 

an að eins lausaskip koma þangað, sem 

ekki ligga þar nema stuttan tima, því að 

presturinn getur látið vaka í hólmanum, á 

meðan skipin liggja þar; en það er ómögu- 

legt, þegar fastur bústaður er kominn þar, 

svo að ekki er hægt að vita, hver skemmd- 

inni veldur.

var gengið til atkvæða og frum- 

varpið samþykkt með 6 atkvæðum gegn 5, 

að viðhöfðu nafnakalli sakir óglöggrar at- 

kvæðagreiðslu, þannig að:

«Já» sögðu:

Benidikt Kristjánsson,

Árni Thorsteinson,

Jón Pjetursson,

Sighvatur Árnason,

Skúli þorvarðarson,

Stefán Eiriksson.

«Nei» sögðu:

Magnús Stephensen,

Ásgeir Einarsson,

Einar Ásmundsson,

Pjetur Pjetursson,

Sigurður Melsteð.

Forseti kvað frumvarpið nú mundu verða 

afgreitt til landshöfðingja sem lög frá  al- 

þ in g i.

B.
Frumvarp til laga um löggilding verzl- 

uuarstaðar á Hesteyri við Hesteyrarfjörð 

innan ísafjarðarsýslu. Frá 1. þingmanni 

ísfirðinga.

FYRSTÁ UMRÆÐÁ í NEÐRI DEILD, 

á 9. fundi, 13. dag júlímán.

Frumvarpið, sjá I, 59.

Flutningimafiur ( l’orxteinn Thorstein- 

son): |>að eru sjerstaklegar ástæður, sem

gjöra, að jeg er flutningsmaður þessa máls, 

því að í það heila tekið er jeg móti lög- 

gilding fleiri kaupstaða. |>etta frumvarp hef 

jeg tekið að mjer sakir þess, að brýna nauð- 

syn ber til að fá þetta fram, þar sem vega- 

lengdin frá mörgum stöðum þar er erfið, og 

verða margir að sækja kaupstað um 20 míl- 

ur, opt fyrir opnu hafi, ef sjóleið ætti að
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fara alla leið, en stytzti vegur mun vera 6 

vikur sjávar. Af því þingið á síðast liðnum 

árum, eins og þessi heiðraða deild nú, hefur 

tekið vel undir lík mál, vona jeg, að þessu 

máli einnig greiðist vel leið, og að þingið 

verði því meðmælt.

Með þvi að fleiri tókn ekki til máls, 

var gengið til atkvæða, og var frumvarpinu 

vísað til 2. umræðu með 16 atkvæðum.

ÖNNUR UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 12. fundi, 15. dag júlimán.

Flutningsmaður (1‘orsteinn Thorstein- 

son) : Jeg tók fram við 1. umræða þessa

máls, að það væru sjerstakar ástæður til 

þess, að jeg væri flutningsmaður þess, því 

yfir höfuð er það skoðun mín, að ekki sje 

heppilegt, að fjölga kaupstöðum um o f; 

en þær sjerstöku ástæður gjöra hjer und- 

antekningu heppilega. Jeg gleymdi þá að 

taka það fram, að höfnin er einstaklega 

góð, og hafa bæði innlendir og útlendir tíð- 

um leitað þar lægis. Vegalengdinni hef jeg 

þegar skýrt frá. Jeg vona þingmenn leyfi 

frumvarpinu að ganga til 3. umræðu, og 

ætla jeg svo ekki að fara fleirum orðum um 

það fyr, en mótbárur koma fram gegn því.

f>á leitaði forseti atkvæða um það, hvort 

málið skyldi gauga tii 3. umræðu, og var 

það samþykkt með 16 atkvæðum gegn 1.

pRIDJA UMRÆDA í NEDRI DEILD, 

á 14. fundi, 19. dag júlímán.

Flutningsmaður (Þorsteinn Thorstein- 

son): f>etta mál hefur gengið svo orðalaust 

við 1. og 2. umræðu, að jeg vil að eins 

mælast til, að það gangi eins orðalaust af 

við 3. umræðu.

Síðan var málið samþykkt með 18 at-

kvæðum, og kvað forseti það mundu verða 

sent forscta efri deildarinnar með tilmælura 

um, að hann legði málið fyrir þá deild.

FYRSTA UMRÆÐA 1 EFRI DEILD, 

á 14. fuodi, 21. dag júlímán.

Benidikt Kristjánsson: Jeg álít, að

hin heiðraða deild væri ekki sjálfri ajer 

samkvæm, ef hún ekki leyfði þessu from- 

varpi að koma til 2. umræðu. f>vi þótt 

kannske hefði mátt hafa eitthvað móti lög- 

gilding Eolbeinsáróss, þá held jeg það sje 

varla hægt að gjöra það hjer. Hesteyri 

liggur mjög afksekkt, og langt frá öllura 

öðrum verzlunarstöðum. Að vísu er jeg ekki 

sjálfur kunnugur á staðnum, en heyrt hef 

jeg kunnugan mann segja, að þaðan væru 

20 vikur sjávar á næsta verzlunarstað, ef 

sjóveg væri farið alla leið, og enginn annar 

kostur að komast þangað, nema þá yfir 

langan og örðugan heiðarveg og svo 6 vikur 

sjávarleið aptur, þegar yfir heiðina væri 

komið. f>að er því bæði af almennum og 

sjerstökum ástæðum, sem jeg mæli með því, 

að frumvarp þetta komist til 2. umræðu.

Síðan bar forseti undir atkvæði, hvort 

málinu skyldi visað til 2. umræðu, og var 

það samþykkt með lOatkvæðum.

ÖNNUR UMRÆDA í EFRI DEILD, 

á 16. fundi, 23. dag júlímán.

Enginn tók til máls, og Ijet þvi forseti 

ganga til atkvæða um málið; var frumvarpið 

samþykkt með 8 atkvæðum, og fyrirsögnin 

talin samþykkt án atkvæða. því næst var 

samþykkt með 9 atkvæðum, að málið gengi 

til 3. umræðu.

f>RIÐJA UMRÆDA í  EFRI DEILD, 

á 18. fundi, 26. dag júlímán.

Enginn tóktil máls, ogljet því forseti ganga
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til atkvæða, og var frnmvarpið samþykkt varpið mnndi verða sent landshöfðingja sem 

œeð 10 atkvæðum, og kvað forseti, að frum- lög frá a lþ in g i.

XIV. 

Friðnn fbgla ©g hreindýra.

Frnmvarp til laga um friðun fagla. Frá 

þingmanni Barðstreudinga. Frumvarpið er 

prentað í fyrra parti alþingistíðindanna, bls. 

52.-53., sbr. bls. 152:

FYBSTA UMRÆÐA í  NEÐRI DEILD, 

á 8. fundi, 12. dag júlímánaðar.

F l u t n i n g a m a ð u r  (E i r i k ú r  K ú l d |: Frum- 

varp þetta hefur áður komið fyrir á tveimur 

þingum; var því að vísu allvel tekið, en 

strandaði þó meira fyrír óhapp i síðara sinn. 

Eins og það, sem farið er fram á, er sak- 

lítiö i sjálfu sjer, eins er það og áríðandi 

málefni. Friðunin er fuglinum til trygging- 

ar og eflir enda veiðina sjálfa. Jeg skal 

taka til dæmis rjúpnaveiði; hún hefur verið 

arðberandi á seinni árnm, einkum á Suður- 

landi, þar sem mikið hefur verið útflutt ár- 

lega sem arðberandi verzlnnarvara; en bún 

getnr þvi að eins við haldizt, að fuglinn fái 

frið og næði til þess að hreiðra sig og 

klekja upp ungum. J>að er grátlegt að sjá, 

eins og jeg hef verið sjónarvottur að, menn 

ganga út á sunnudögum til slíkra veiða, 

skjóta fuglinn frá eggjum og ungum, ný- 

skriðnum út úr eggjunum, og hverjir eru 

nú þeir veiðimenn, sem helzt gjöra þetta? 

|>að munu helzt búðardrengir og aðrir 

unglingar, sem í rann og veru ekki kunna 

að skjóta, en geta sært og styggt fugla 

þessa. Enn fremnr útlendingar, sem eins

og hinir alls engan veiðirjett eiga hjer. Tak- 

mörk þan, sem sett ern f frumvarpinu, fyrir 

rjúpnaveiðinni, ætla jeg sjeu hæfileg til þess, 

að ungarnir sjeu orðnir sjálfbjarga. Tak- 

mörkin fyrir spörfuglaveiðinni eru nokkuð 

styttri, en þó næg til þess, að ungar þeirra 

eru þá upp komnir. Lög om þetta efni 

eru allá engin nýmæli í öðrum löndum. |>ann- 

ig er mjer kunnugt um, að í Noregi komu 

út lög í þessa átt þegar 1845, og síðan víð- 

ar í öðrum löndum. Enda er það eðlilegt, 

því menn hafa þar betur en hjer tekið ept- 

ir því, að fuglar þessir gjöri hið mesta gagn, 

þar sem þeir bæði eyða ýmsum yrmlingum 

og fleira. Jeg skal játa, að frumvarpi þessu 

hefði mátt vísa til landbúnaðarlaganefndar- 

innar, en af því búast má við, að það mál 

dragist nokknð lengi, áður en það er til 

lykta leitt, en mjer þykir áríðandi, að lög 

um þetta komi sem fyrst, leyfi jeg mjer að 

stinga upp á 3 manna nefnd í máiið, með 

því líka að jeg er ekki viss um, hvortmenn 

eru mjer samdóma um upphæð hinna á- 

kveðnu sekta út af brotum móti lögunum, 

eða hvert þær skuli renna. Vera má og, 

að öðruvísi hagi til f hinum öðrum fjórðung- 

um landsins, en þar sem jeg þekki bezt til.

Var síðan samþykkt með meiri hluta 

atkvæða að kjósa 3 manna nefnd í málið, 

og fengu flest atkvæði:



Eiríkur Eúld 21 atkvæði,

porvarður Kjerulf 1 3 ---

En þeir Grímur Thomsen og Friðrik Stef- 

ánsson fengu 8 atkvæði hvor; var því hlut- 

um varpað, og kom npp hlutur Friðriks 

Stefánssonar; varð hann því hinn þriðji 

nefndarmaður.

í  nefndinni var Eiríkur Eúld kosinn 

formaður og framsögumaður og f>orvarður 

Ivjerulf skrifari.

FRAMHALD FYRSTU UMRÆÐU í 

NEDRI DEILD, 

á 17. fundi, 21. dag júlíniánaðar.

Nefndarálit, sjá I, 126— 127. 

Framsögumaður (Eirikur Kúld): Jeg

er deildinni þakklátur fyrir þær góðu undir- 

teklir, sem þetta mál fjekk við 1. umræðu, 

og þær breytingar, sem gjðrðar hafa verið 

á frumvarpinu, vona jeg að deildin verði á 

okkar máli um að hafí verið til bóta, svo 

jeg hef ekki ástæðu til að efast um, að 

málið fái hinar sðmu góðu undirtektir, þegar 

til 2. umræðu keranr. f»ó hafa orðið nokkrir 

gallar á áliti nefndarinnar, eptir því sem 

mjer nú sýnist, og áskil jeg nefndinni rjett 

til að gjöra dálitla breytingu við 2. grein 

nefndarfrumvarpsins. far er ekki nógu 

glögg ákvörðun um ófriðhelgi eggja rán- 

fuglanna, og vildum við gjöra nánari ákvörð- 

un um, að þau væru eigi ófriðhelg á hverj- 

um stað og hverjum tíma, sem vera skal, 

án samþykkis varpeigandans, t. a. m. í varpi. 

Sömuleiðis vantar ákvörðun um það, hve 

nærri selalátrum megi skjóta ránfuglana, 

og álítur nefndin nægja ákvörðunina, að 

eigi megi nær landi skjóta, en eptir því sem 

tilskipun frá 20. júní 1849 heimilar. Aðal- 

breytingin á frumvarpinu er sú, að nefndin 

áleit rjett að telja upp fugla-tegundirnar 

til skýringar.

Egill Egilsson: Jeg tek nndir með

nefndinni, að þetta mál sje þýðingarmikið

mál, og mundi koma þjóðinni til mikils góðs, 

yrði það vel úr garði gjört. Jeg viðurkenni, 

að frumvarpið, eins og það var í fyrstu, hef- 

ur tekið miklum bótum í nefndinni, enda 

var þess eigi vanþörf, því að eins og það 

var, var það alveg óaðgengilegt. En nú er 

það svo Iagað og bætt, að jeg get í flestum 

greinum fellt mig við það. þó er það ým- 

islegt, sem jeg mun gjöra athugasemdir við 

til 2. umræðu; en hjer skal jeg ekki fara 

langt út í einstakar greinir. f>ó vil jeg 

nú þegar taka það fram, að mjer þykir 

tímatakmörkin í fyrsta flokki eigi heppileg 

breyting, hvað rjúpuna snertir; jeg held, að 

bin tímatakmörkin, frá 1. apríl til 15 sept- 

ember, hafi einmitt verið hin rjettu.

Yfir höfuð að tala þykir mjer nefndin 

hafa flokkað fuglana náttúrlega og rjett; 

þó er það einn fugl, sem jeg vildi gjarnan 

lofa að vera í friði, að minnsta kosti nokkra 

mánuði, að hann væri eigi rjettdræpur 

allt af og alstaðar, og það er valurinn, svo 

mikla virðingu og ræktarsemi finnst mjer 

við ættum að bera fyrir honum. Viðvík- 

jandi eggjatekjuuni get jeg ekki fellt mig 

við þá ákvörðun, að kríuegg megi ekki taka 

nema í varplöndum; kría verpur víðar en í 

varplöndum, sem svo eru kölluð. f>ví ef 

dæma ætti um, hvar einhver hefði tekið 

kríuegg, þá yrði skilningurinn á orðinu

• varplöndum» í þessum lögum, þau varp- 

lönd, sem friðlýst væru, og yrði þá margt 

kríueggið ótekið, en jeg sje engan skaða 

í því að taka þau. í>ó þykir mjer ekki

kasta tólfunum fyr en kemur að enda 4. 

greinar nefndarálitsins; þar stendur sú á- 

kvörðun, að veiðin skuli ávallt upptœk. 

Hver á að taka hana upp, og hvert á and- 

virði hennar að renna? um það stendur 

ekkert; þar á móti er tiltekið, hvert sektin 

fyrir brot gegn lögunum skuli renna. Sá, 

sem fínnur, ætti að hafa leyfí til að taka 

þegar og afhenda hreppstjóra eða lögreglu- 

stjóra, og fá svo að launum */* af verði
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þess, er hann tók upp, eins og af sektunum. 

Eu um orðið «upptœkur» hefur orðið svo 

mikið og minnisstætt stríð bjer, og laga- 

menn vorir hafa lagt svo mismunandi 

skilning í það, að það ætti hvergi að standa 

í okkar lögum, nema skýrt væri um leið tekið 

fram, hver ætti að upptaka. En eins og það er 

skilið í lögunum um •upptekt” þorskaneta, 

nefnilega að finnandi taki sjálfur upp, svo 

mun jafnan hyggilegast það að skilja, og 

svo ætti hjer að vera. f>etta orð er heldur 

ekki skilið á sama veg á öllum tímum eða 

við öll tækifæri. Dæmi má finna til þess, 

að danskir raenn hafi tekið veiði og veiði- 

áhöld af mönnum innlendum bjer á þeirra 

eigin ábúðarjörðum og farið með til síns, 

hafi síðan kært þá, sem þeir rændu, og feng- 

ið p í sektaða, en sjálfir verið fríkenndir og 

aldrei skilað neinu aptur af þrí, er þeir 

tóku, en hrernig farið hefur fyrir þeim inn- 

lendum mönnum, sem síðar hafa gjört upp- 

tækar óhelgar veiðivjelar, það er öllum kunn- 

ugt, að þeir voru hart dæmdir, eptir sömu 

lögum, sem hinir voru fríkenndir. J>ví ber 

bjer brýnustu nauðsyn til að þetta sje ský- 

laust tekið fram, sro ekki verði misskilið, 

hver á að taka upp. J>að er óþarfi í þess- 

um lögum, að minna lögreglustjóra eða dóm- 

ara á þeirra skyldur, og þrí vil jeg fella 

burtu 7. gr. frumvarpsins; slíkt má gjöra á 

annan hátt, ef þörf gjörist.

Holger Clamen: Jeg er í öllu sam-

dóma nefndaráliti þessu, en eitt er það, sem 

jeg vil taka fram, og það er það, að við 

gjðrum allt til að friða æðarfuglinn, en 

bönnum æðarvarpseigendunum að spilla 

varpinu; hann, sem sjálfur er versti ráu- 

fuglinn, stelur eggjunum og jetur þau. Jeg 

vil því stinga upp á því, að hið heiðraða 

þing banui æðarvarpseigendum að taka eitt 

einasta egg. Við höfum nóg önnur egg að 

jeta, bæði kríuegg og valsegg og fleiri. Hinn 

háttvirti þingmaður Mýramanna vildi friða 

valinn, en mjer finnst, að maður geti sýnt1

| sitt «nationalitet» með öðru en friða hann,

I sem er versti ránfugl. Hinn háttvirti fram- 

| sögumaður talaði um, að eigi ætti að skjóta 

nálægt selanótum, en jeg ril spyrja bann 

að, hre margar mílur eða hre langt það 

þurfi að rera frá.

Ólufur Pálsson: Jeg er samþykkur

hinni heiðruðu nefnd ríðast hrar í áliti 

hennar. En jeg reit eigi, hvers fýllinn á 

að gjalda bjá henni, því hann er þó enginn 

ránfugl, en gefur af sjer talsrerðan arð, þar 

sem hann tekur heima, og ril jeg þrí á- 

skilja mjer breytingaratkræði til 2. umræðu 

rið fyrstu grein í þá átt, að hann rerði 

friðaður fyrir háfum og skotum, nema þeg- 

ar hungursneyð þrýstir mönuum þeim 

til þess, er hann eiga.

Framsögumuður: Jeg mun ekki gjöra

mjer að kappsmáli athugasemdir lúns hátt- 

virta þingmanns Mýramanna. Jeg skal 

heldur eigi fara út í hinar einstöku greinir, 

þrí að það heyrir ekki til á þessu stigi máls- 

ins. Jeg skal játa það, að tímatakmarkið, 

sem sett er í nefndarálitinu, er máske 

nokkuð stutt. En hinn heiðraði þingmaður 

veit, að í frumvarpinu, sem jeg hafði samið, 

er takmarkið rýmra, en hann man ríst, 

hversu því rar andæft um daginn, þegar 

um það var rætt. Enda held jeg megi 

fullyrða, að tímatakmark þetta í nefndará- 

litinu sje ekki of lítið, hrað rjúpuna snertir, 

eptir minni þekkingu að dæma og upplýs- 

ingum þeim, sem jeg hef aflað mjer síðan 

í þrí efni. Að þrí er snertir athugasemdir 

hans um kríueggin, þá hef jeg ekkert á móti, 

að rniðað sje rið rarpeigendur í staðinn fyrir 

rarplönd. En hinn háttrirti þingmaður 

varð mest sár út af orðinu «upplœA>. Mjer 

finnst ekki nein ástæða til að taka fram, 

af hverjum veiðin skuli rera upptæk, þrí 

að allir munu skilja, að það er sjálfsagt af 

yfirröldunum. Ekki kann jeg rið að orða 

það sro, að láta finnanda uppbera reiðina, 

þrí að bjer er eigi um neinn finnanda að



gjðra. |>að œá bóast við, áð sá, sem brýt- 

ur lögin og skotið hefur fugla, muni heldur 

fara laumulega með veiði sína, og reyna að 

láta ekki verða vart við hana, en gjöri 

sjálfum sjer sem mest not af henni. f>ar 

sem hinum háttvirta þingmauni þótti 6. 

grein nefndarálitsins óþörf, þá vil jeg svara 

þvi, að reynslan sýnir og befur sýnt, að 

ekki veitir af að itreka þess konar við yfir- 

völdin, og þar að auki er góð vísa aldrei of 

opt kveðin. Með tilliti til þess, sem hinn 

háttvirti þingmaður Snæfellinga sagði um 

æðareggin, þá er jeg honum að sumu leyti 

samdóma, en það er ekki gott að banna 

æðareggjatöku takmarkalaust, og jeg hygg, 

að nefndin hafi gengið svo framarlega hjer 

sem má, án þess að skerða eignarrjettinn. 

Annars er eigi rjett orðað bjá hinum hátt- 

virta þingmanni að segja, að varpeigendur 

s l e l i  eggjunum ( B e n i d i k l  S v e i n s t o n :  jú) Nei, 

þeir bafa fullan eignarrjett yfir þeim. Mjer 

finust, að æðareggjataka ætti helzt að tak- 

markast með frjálsum hjeraðssamþykktum, 

eins og á sjer stað með ýmsar fiskiveiðar. 

f>að er óþarfi að ákveða fyrir hinum liátt- 

virta þingmanni, hve nærri selanótum má 

skjóta eða milufjölda þann, þvi að tilskipun 

20. júní 184U tekur það skýrt fram. Breyt- 

iugaratkvæðum, sem kunna að koma fram 

við frumvarp þetta, skal jeg ekki svara, fyr 

en þau eru fram komin, enda er nú 1. um- 

ræða, og því ekki rjett að gjöra það nú 

þegar.

Egill Egihum: Hinn háltvirti sessu-

nautur minn stakk því að mjer, að hinn

háttvirti þingmaður Snæfellinga hefði verið 

að stinga mjer sneið, en jeg skal ekki svara 

því, ef svo hefur verið, fyr en jeg hef lesið 

ræðu hans á betra máli í þingbókinni, en

hún er flutt hjer í salnum. Hinn háttvirti 

framsögumaður sagði, að sjálfsagt væri, að 

veiðin yrði gjörð upptæk af yfirvöldunum. 

Gott er nú það. En stundum getur það nú 

gengið svona og svona. Jeg skal koma með 

eitt dæmi. Jeg er uppi f Hvalíjarðarbotni,

mæti þar manni með kippu af friðuðum 

fuglum, sem hann hefur skotið á óleyfileg- 

um tíma. Jeg er manninum ókunnugur og 

treystist ekki til að þekkja hann aptur, þó 

jeg sjái hann. Hann segist heita Jón Jóns- 

son, en heitir rjettu nafni Guðmundur eða 

eitthvað. Á jeg nú að segja við hann ? 

Bíddu hjerna Jón minn, meðan jeg skrepp 

suður í Flensborg að sækja sýslumanninn, 

svo að bann geti klekkt á þjer, því að þú 

hefur framið lagabrot. Jeg er hræddur um, 

að Jón hipji sig, meðan jeg sæki sýslu- 

manninn, og að við grípum svo í tómt.

Holgeir Clausen: Ef jeg bef sagt: stela,

þá tek jeg það sjálfsagt aptur, það hefur

verið mismæli, og mætti þó ef til vill for- 

svara það. Jeg veit ekki nema honum beri 

einhver ábyrgð fyrir landið, þar sem meon 

friða fyrir hann æðarfuglinn. f>að er þó varla 

tilgangurinn, að hanu megi eyðileggja varp- 

ið, eins og hann bezt getur.

Grimur Thomsen: Jeg er í miklum vanda

staddur í þessu máli; mjer er vel við rjúp-

una, og sem íslendingi er mjer líka vel við 

valinn. Mjer heyrðist hinuro báttvirta þing- 

manni Mýramanna vera og hlýtt til valsins. 

En þetta keraur og í Ijós hjá nefndinni, þar 

sem hún tekur valinn einan til, þegar talað 

er ura tamda fugla. En nú skyldi jeg vilja 

bafa hjá mjer taminn fugl annan, t. d. 

hrafn. Mjer virðist eigi sanngjarnt að 

mega það ekki. Jeg vil því áskilja mjer 

breytingaratkvæði að friða alla tamda fugla.

Porkell Bjarnason: í  5. gr. nefndar-

álitsins er sekt lögð á þá, sem kaupa þessa 

friðuðu fugla. Jeg vil áskilja mjer breyt- 

ingaratkvæði, sem fari í þá átt, að kaupa 

megi lifandi fugla. f>ví að það er eigi ó- 

títt, að lifandi æðarfuglar sjeu fengnir og 

fluttir frá einu varpi til að koma varpi á 

öðrum stað, og væri hart, að þetta mætti 

eigi sektalaust. Jeg vil líka áskilja mjer 

breytingaratkvæði við 2. gr. f>ar er bannað 

að skjóta eða veiða lunda í uet. petta er 

ósanngjarnt, að minnsta kosti þar, sem ekki 

er kofnatekja, því að menn vita, aðálunda- 

veiði má á stöku stað lifa í harðindatið. í
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því efni mun jeg sameina tnig við hinn hátt- 

virta þingmann Vestur-Skaptfellinga.

Þ o r l á l e u r  G u ð m v n d a s o n  : Jeg vildi að

eins taka það fram, að það eru alveg þýð- 

ingarlaus lög, að ætla yfivaldinu einu að 

passa upp á, að ekki sjeu drepnir friðaðir 

fuglar, því það er yfirvaldinu oplast ómögu- 

legt. Rjettara væri, að landeigandi mætti 

gjöra veiðina upptæka, en tilkynna skyldi 

hann það þegar yfirvaldinu. Jeg skal taka til, 

ef frakkneskur maður kæmi til mín, og færi 

að skjóta friðaða fugla. Jeg held, að hann 

yrði hlaupinn á burt og kominn um borð, 

áður en jeg væri búinn að sækja sýslumann- 

inn, þótt skemmra sje frá mjer að ná til 

hans, heldur en i því tilfelli, sem hinn hátt- 

virti þingmaður Mýramanna tók til, en hon- 

um hefur nú orðið mismæli. Jegmun sam- 

eina mig við þennan háttvirta þingmann 

um breytingaratkvæði í þessu atriði með 

fieiru í frumvarpinu.

Benidikt Sveinsson: Jeg er þakklátur

flutningsmönnum frumvarps þessa, því að í 

því er fólgin sannarleg rjettarbót. En jeg 

álít, að nauðsyn beri til, að sem mest, og 

meira en nefndin hefur gjört, sje og hlynnt 

að æðarvörpum landsins, og í því tilliti er 

það deginum ljósara, að óumflýjanlegt er, 

að eggin sjeu líka friðuð og ekki einungis 

fuglinn sjálfur. Mjer er of kunnugt um, 

hve gífurlega varpeigendurnir misbrúka rjett 

sinn, til að taka eggin, og aimennar kvart- 

anir heyrast hvívetna yfir því, að minnsta 

kosti norðanlands, enda sjá allir, sem vit 

hafa á, að eggjatakan er jafnvel fram yfir 

allt til niðurdreps fyrir varpið. fessa óhæfu 

gegn Jögom náttúrunnar og heilbrigðri skyn- 

semi og almennings gagni ber því meiri 

nauðsyn til að hafa hugfasta, sem ís og frost 

hafa drepið fuglinn unnvörpum kring um 

allt land í vetur er leið.

G u ð m u n d u r  E i n a r s s o n : Jeg tek það

að eins fram um ræðu hins háttvirta 2. 

þingmanns Norður-Múlasýslu, að jeg álít, 

að það verði ómögulegt í framkvæmdinni, 

að koma í veg fyrir það, að engin æðaregg 

verði tekin, og eru margar ástæður til þess,

en hitt álít jeg að komast ætti á, að sem 

minnst væri tekið af æðareggjum, enda eru 

menn árlega að takmarka eggjatökuna, þar 

sem jeg þekki til. Jeg álít, að nefndin hafi 

gengið bjer svo langt, sem verða má.

Síðan var gengið til atkvæða, og var 

málinu vísað til 2. umræðu með öllum at- 

kvæðum.

ÖNNUR UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 22. fundi, 26. dag júlímánaðar.

A t k v æ ð a s k r á .  

í rnálinu: frumvarp til laga um friðun fugla. 

Við 1. gr. Nefndin: aðáeptir «20. ágúst* 

komi: «en rjúpur, frá 1. apríl til 20.

ágúst».

Við 1. gr. Egilsson, Jorlákur Guðmunds- 

son, forkell Bjarnason: á eptir «20. 

ágúst» komi: •nema rjúpa frá 1. apríl 

til 15. ágúst..

Við 1. gr. f>orkell Bjarnason, Ólafur Páls- 

son: Aptan við þessa grein bætist:

«í>ar sem kofnatekja er og við fýlaveiði 

skulu bönnuð skot og háfur, nema þá 

er bungursneyð þrýstir að þeim, er 

slíka veiði eiga».

1. gr. nefndarinnar : «Æðarfuglar, krí-

ur og spörfuglar allir, svo sem snjó- 

titlingar, þúfutitlingar, máríuerlur, stein- 

deplar og þrestir, skulu bjer eptir hver- 

vetna friðhelgir á hverjum tíma árs 

sem er, en allir aðrir fuglar, sem lög 

þessi eigi þiggja undan, skulu frið- 

helgir að eins á tímabilinu frá 1. mai 

til 20. ágúst. Bjargfugl allan, svo 

sera máfategundir, álkufugla, fýla og 

skarfa, má hver maður veiða í landi 

sinu, þá er honum þykir bezt henta. 

Við lundaveiði skulu net og skot 

bönnuð.

Við 2. gr. Egilsson, J>orlákur Guðmunds- 

son, f>orkell Bjarnason: «Valir» falli

burtu, og í annari línu «máfar>.

Við 2. gr. Nefndin: Seinni hluti greinar-
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innar eptir orðin: «sem er», orðist

þannig: «Egg þessara fngla skulu ó-

friðhelg, þó má eigi taka þan, r.je skjóta 

gripfugla þessa í friðlýstu varplandi 

um varptímann án samþykkis varpeig- 

anda. Bönnuð eru og skot á fugla 

þessa nær selalátrum en hálfa mílu, 

nema til þess sje fengið leyfi þess, er 

veiðina á».

2. gr. Nefndarinnar: Hræ- og giip-

fuglar, svo sem ernir, valir, smirlar, 

kjóar, skúmar, svartbakar, máfar, hrafn- 

ar og uglur, skulu, hvar sem þeir hitt- 

ast, nema tamdir valir sjeu, ófriðhelgir 

á hverjum tíma árs sem er. Samt 

má eigi skjóta þá í friðlýstu varplandi 

um varptímann án samþykkis varpeig- 

anda. Egg þessara fugla eru ófriðhelg.

Við 3. gr. Egilsson, forlákur Guðmunds- 

son, f>orkeIl Bjarnason: 3. gr. orðist 

þannig: «Æðarfugla- og rjúpnaegg má 

enginn taka og ekki varpeigandi sjálfur».

Við 3. gr. Nefndin: í stað orðanna: «má 

eigi taka nema í varplöndum og þar» 

komi: «má enginn taka nema varp-

eigandi sjálfur og þeir, er hann leyfir 

það, og þó o. s. frv.».

3. gr. nefndarinnar: Egg þeirra fugla,

er getið er um í 1. grein, má eigi taka 

nema í varplöndum, og þar þó því að 

eins, að varp geti vaxið, en eigi þverr- 

að fyrir þá sök.

Við 4. gr. Egilsson, J>orlákur Guðmunds- 

son, porkell Bjarnason: Eptir orðið:
■ upptæk* í enda greinarinnar, komi: 

•af þeim, sem uppgötvar brotið, ef 

ekki er þegar hægt að ná til lögreglu- 

stjóra, og afhendist, ef svo á stendur, hið 

fyrsta næsta hreppstjóra eða lögreglu- 

stjóra, sem selji hana, sem beztverða má».

4. gr. nefndarinnar: Hvað friðhelgi

æðarfugls snertir, skal farið eptir til- 

skipun 20. júní 1849; en fyrir hvern 

annan fugl, sem friðlýstur er í lögum 

þessum, skal sá, er brotlegur verður, 

gjalda 50 aura sekt, sem tvöfaldast

fyrir hvert brot allt að 20 kr.; auk 

þess skal veiðin ávallt upptæk.

Við 5. gr. Egill Egilsson, f»orlákur Guð- 

mundsson, porkell Bjarnason: Á eptir

orðið: «kaupir» komi: «drepna».

5. gr. nefndarinnar: Hver sá, er kaupir

fugla þá, er friðaðir eru í lögum þess- 

um á friðhelgistímabilinu, skal sæta 

hálfu minni sckt en sá, er veiddi.

6. gr. nefndarinnar: Lögreglustjórar

skulu sjá um, að hafnsögumenn gæti 

skyldu sinnar samkvæmt tilskipun 20. 

júní 1849, 17. gr.

Við 6. grv nefndarinnar: Egill Egilsson,

f>orlákur Guðmundsson, þorkell Bjarna- 

son: 6. gr. falli burt.

Við 7. gr. nefndarinnar: Egill Egilsson,

forlákur Guðmundsson, |>orkell Bjarna- 

son: Á eptir «sektaf|árins» komi: *og 

verðs þess, er fengizt hefur fyrir hina 

ólöglegu veiði».

7. gr. nefndarinnar: Mál þau, er rísa

út af brotum gegn því, sem fyrir er 

mælt í lögum þessum, eru opinber lög- 

reglumál. Rennur þriðjungur sekta- 

fjárius í sjóð hrepps þess, þar sem

brotið er framið, en tveir þriðjungar

bera uppljóstrarmanni.

F r n m t ö g u m a ð u r  ( E i r í k u r  Kúld) : f>að

eru komnar fram ýmsar breytingartillögur, 

en jeg er orðinn þreyttur og skal því eigi 

mæla margt á móti þeim fyrst um sinn. 

Jeg skal einungis leyfa mjer að gjöra þá 

athugasemd við breytingaratkvæði tveggja 

háttvirtra þingmanna við 1. gr., að þar 

sem þeir fara fram á, að við kofnatekju og 

fýlaveiði skuli bönnuð skot og háfur, þá 

mun þetta naumast rjett, þvf að aðalveiði- 

aðferðin við lundatekjuna í Vestmannaeyj- 

um mun einmitt vera háfur, og vil jeg skora 

á þingmann Vestmannaeyja, að skýra frá, 

hvort það sje ekki rjett. Aptur á móti 

hafa þeir ekki tekið fram í breytingaratkvæði 

sínu það, sem nauðsynlegt er að banna, og 

það eru net. Aðrir vilja friða vali og máfa.
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það mun vera óþarfi að friða valinn meira 

en nefndin gjörir; hann er gripfugl og háska- 

legur í varpi; en um máfinn skal jeg geta 

þess, að hann er á Breiðafirði álitinn að 

vera eino hinn skaðsamasti vargur í varpi, 

ef hann leggst á það. Sumir vilja fara 

lengra, en nefndin hefur gjört í því, að 

friða æðarfugla- og rjúpnaegg; en þessu 

mætti fullt 8vo haganlega koma við með 

hjeraðssamþykktum, og þá væri ekki gengið 

of nærri eignarrjetti einstakra manna, og 

það var einmitt það, sem nefndin vildi sneiða 

hjá. Breytingarnar við 4. og 5. gr. get jeg 

fyrír mitt leyti aðhyllzt, en jeg get ekki 

verið samdóma þeim uppástungumönnum, 

sem vilja fella 6. gr., vegna þess að jeg hef 

svo Ijós dæmi fyrir mjer um það, að lög- 

leglustjórar hafa ekki gætt skyldu sinnar, að 

láta hafnsögumenn vara við skotum náiægt 

varplöndum. Skal jeg svo ekki fjölyrða 

meira um málið fyrst um sinn.

Foneti: Jeg hugði framsögumaður

mundi taka það fram, að þetta mál kemur 

í nokkuð öfugu formi, þar sem hjer er um

2 frumvörp að ræða, annað þetta frumvarp 

nefudarinnar, og hitt, sem framsögumaður 

kom upphaflega með, (Framtögumaður: Jeg 

tek það aptur). |>á eru umræðurnar ein- 

ungis um þetta frumvarp, og eins og þing- 

mönnum er ljóst, er þetta önnur umræða.

Porkell fíjarnason: Jeg vildi einungis 

benda á, hvers vegna jeg hef komið fram 

með breytingaralkvæði við 1. grein. í grein- 

inni voru skot bönnuð við luudaveiði. 

J>etta ætlaði jeg gæti orðið skaðlegt, þegar 

bjargaiskortui er á ferðum, og því kem jeg 

með breytinguna. Jeg veit dæmi til þess 

fyrir norðan í harðindum og bjargarskorti, 

að þá gengu menn út á ísinn, skutu álkur 

og lunda og lifðu á því. Jeg hugði því nóg, 

að friða lundann, þar sem kofnatekja er, en 

að banna mönnum, þegar hungursneyd er á 

ferðum, að skjóta hann alstaðar, vildi jeg 

ekki. Um fýlaveiði get jeg ekki sagt; það 

þekki jeg ekki, en þingmaður Skaptfellinga 

er því kunnugastur. Um máfinn er mjer

ekki sárt, jeg vildi einungis leiðrjetta ósam- 

kvæmni þá, sem var í 1. og 2. grein frum- 

varpsins, því í 1. grein eru þeir friðaðir 

fyrir öllum nema landeiganda, en í 2. grein 

eru þeir lýstir alveg ófriðhelgir. Hvað 5. 

gr. snertir, þá stendur þar svo: «Hver sá, 

er kaupir fugla þá o. s. frv. skal sæta sekt*. 

Með því enginn eptir þessari giein má 

kaupa fugla þessa, þó lifandi sjeu, þá vild- 

um við, sem undir breytingaratkvæðinu 

stöndum, láta þessi ákvæði ná einungis til 

drepinna fugla, því jeg veit ,dæmi til þess, 

að menn hafa fengið æðarfugla til þess að 

koma upp varpi hjá sjer, og væri hart, að 

sekta fyrir það; auk þess geta fuglar feng- 

izt til kaups, þótt dauðir sjeu, öðruvísi en 

að þeir hafi verið skotnir eða drepnir vilj- 

andi, og það væri þó hart, að láta þann 

sæta sektum, er fyndi dauða fugla úti 

á víða vangi.

Tímatakmarkið vildi jeg gjarnan hafa 

fært lengra fram um rjúpuna eða til febrú- 

armánaðarloka, en meðmenn mínir vildu það 

ekki. fað er þó hörmulegt að sjá, hvernig 

veslings rjúpan «brýzt í bjargarleysi", þeg- 

ar kemur fram í marzmánuð, og hvernig 

hún er drepiu niður horuð, þegar hún flýr heim 

til bæja í fönn og harðindum á miskunn 

manna, og síðan er hún seld horuð, og við 

það fellur hún í verði, þegar á markaðinn 

kemur.

Egill Egihson: f>ar sem mjer heyrist

á hinum heiðraða framsögumanni, að hann 

muni hallast að mínum breytingartillögum, 

þá vil jeg einungis leyfa mjer að benda á, 

að nauðsynlegt er að leggja sekt við, ef æðar- 

fugla- og rjúpnaegg eru tekin, og vil jeg á- 

skilja mjer breytingu orðaða hjer um bil 

þannig: «Handhafi slíkra eggja skal sekur

10 aurum fyrir hvert þeirra». f>ví annars 

eru engin ákvæði um eggjatöku þessa, önn- 

ur en þau, að bannað er að taka eggin. í

5. gr. vildi jeg einnig bæta við: «0g þess 

utan láta af hendi hina keyptu fugla eða 

andvirði þeirra». |>ví þar vantar einnig á- 

kvörðun um, að hann megi ekki eiga fugl-
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ana, því hann gæti grætt á því, að fá þá og 

Eorga sektina.
ólafur Pálsson: Jeg skal leyfa mjer

að geta þess, viðvíkjandi breytingarat- 

kvæði mínu við 1. gr., viðvíkjandi fýlnum, 

að það er roikill skaði að eyða honum, eins 

og gjört hefur verið, því fyrir 10—12 árum 

lilöu menn í minni sveit mikið á bonum, þá 

af neyð, en á síðari árum hafa þeir drepið 

hann mikið, án þess að þurfa það, sjer sjálf- 

um til stórskaða að mínu áliti; því þótt það 

ekki sjáist fyrst um sinn, þá mun það koma 

fram síðar. Jeg óska því, að skot og háf- 

ur sje bönnuð, nema þegar hungursneyð 

knýr eigendur hans til þess, og óska jeg því, 

að breytingaruppáslungan aptan við 1. gr. 

verði borin upp í tvennu lagi.

Varaforseti: Jeg hef ekki lagt mikið

til þessa máls og mun ekki heldur gjöra 

það enn. Jeg skal játa, að það muni af 

góðum rótum runnið — ef til vill kristi- 

legum kærleika — og vel hugsað að mörgu 

leyti. En er til nokkurs að gefa út svona 

lög, sem ekki er bægt að fiamfylgja? 

(Benidiht Sveinsson: þetta er 2. um-

ræða). Jeg veit það, en jeg verð að gjöra 

grein fyrir, hvers vegna jeg get ekki fall- 

izt á frumvarpið eða breytingar þær, sem 

við það eru. Jeg vil leyfa mjer að benda 

á 2. gr. «Hræ- og gripfuglar» o. s. frv. 

shulu ófriðhelgir á hverjum tíma árs sem 

er, og hvar sem þeir eru». Má jeg nú 

spyrja: er þetta samkvæmt lögum 1849 um 

veiðirjctt? J>ess er þó ekki getið í frum- 

varpinu, að þau sjeu úr lögum numin. 

Eptir þessu frumvarpi getur maður að 

ósekju gengið inn í annars manns land og 

sagt. • Jog ætla að veiða þá fugla, sem öllum 

er heimilt." J>að er þó sannarlega alvarlegt, 

að gefa þau lög, sem maður er sannfærður 

um að ekki verður farið eptir. Og eptir 

landsháttum og strjálbyggð landsins, 

eptir ókunnugleika almennings á fugla- 

tegundum þeim, sem nefndar eru og eggjum 

þeirra, eiu allar líkur til, að þó að frum- 

varp þetta yrði að lögum, þá yrðu þau lög 

þýðingarlaus, af því eptirlitið er ómðgu-

legt, og jeg álít ábyrgðarhluta að gefa út 

slík lög.

þoroarður Kjerulf: þingmaður Mýra-

manna hefur tekið fram mest af því, er 

jeg vildi segja um 3. gr. frumvarpsins. 

Mjer virtist vanta inn í ákvörðun um sekt- 

ir fyrir eggjatökuna, þótt það ef til vill á 

hinn bóginn geti verið varhugavert, að ríða 

þar að harðan hnút. Viðvíkjandi breyt- 

ingartillögu hinna þriggja þingmanna við

2. gr., þá gæti jeg fellt mig við, að valur 

væri friðhelgur fyrir utan varplönd, en 

máfur bygg jeg hvergi megi friðhelgur vera, 

því hann er sannarlega einhver hinn versti 

gripfugl.

Að öðru leyti virðist mjer breytingar- 

atkvæðin bæta lítið frumvarp nefndarinnar.

Porsteinn Jónsson: f>ar sem fram-

sögumaður skoraði á mig að segja álit mitt 

um háfinn, þá er jeg honum samdóma um 

það efni, Samkvæmt þeim reglum, sem við 

nú höfum, megum við ekki veiða lunda 

öðruvísi en með háf, og þessa reglu höfum 

við samið eptir Færeyingum, og á hún í 

það minnsta að gilda í 3 ár, því þar er engin 

kofnatekja. En fyrst jeg stóð upp, þá skal 

jeg leyfa mjer að lýsa yfir því, að mjer 

finnst 3. gr. óbrúkandi, hvort sem hún er 

óbreytt eða með öllum sínum breytingum. 

Eggin eru alstaðar, því finnst mjer ósann- 

gjarnt að banna mönnum að taka þau. 

Eins er um æðaregg, þau eru víða, þar sem 

ekki er varp, og þó er varpeigendum einum 

leyft að taka þau, en öðrum ekki. Greinin 

er að minni meiningu mjög varúðarverð, 

í þessu tilliti. |>að eru margir smalar, sem 

hafa gaman af að finna egg út um landið, 

og væri þvf hörð freisting fyrir þá, að mega 

ekki taka þau; þar að auki er hún þýðing- 

arlaus, þar sem engar sektir eru viðlagðar. 

Jeg imynda mjer þingmðnnum finnist þessi 

grein viðsjárverð, þegar þeir eiga að greiða 

atkvæði um hana.

Framsögumaður: Hinn háttvirti þing-

maður Vestmannaeyinga sýndi fram á, að 

það væri ekki happalegt að fara lengra, en 

nefndin stingur upp á, og þótti honum ó-
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fært að banna smölum að taka egg, enda 

er slæmt að líta eptir slíku. fað er nú 

fyrst, að það er ekki til neins hagnaðar, 

heldur til tjóns, því með því spillisí"-gagn 

það, sem fuglar gjöra alstaðar. Jeg skal 

játa, að hinHm háttvirta þingtnanni Gull- 

bringusýslu hefur gengið gott til, er hann 

benti á, að í 1. gr. væri veiðin bönnuð, og 

slíkt gæti orðið til baga í hungursneyð; þó 

ímynda jeg mjer, að slíkt yrði ekki bannað 

í hungursneyð; eptir uppástungu nefndar- 

innar má hver sá, er þá fuglaveiði hefur, 

veiða þá fugla fyrir sínu landi, þegar hann 

álítur bentast. Jeggetekki verið samþykk- 

ur hinum háttvirta varaforseta, þar sem hann 

heldur, að frumvarpið sje móti lögum 1849; 

þvi jeg skal leiða athygli hans að því, að 

það er óumflýjanlegt, að gripfuglar sjeu 

dræpir, hvar sem er, því ef þeir væru sum- 

staðar friðaðir, þá gætu fuglarnir einlægt 

haldið sig á annara manna lóð. Jeg skal 

geta þess, að jeg aðhyllist uppástunguna um 

að friða rjúpuna frá 1. apríl. En þar sem 

hinn háttvirti þingmaður Gullbringusýslu 

vildi færa þetta lengra fraœ, jafnvel í lok 

febrúarmánaðar, þá skal jeg geta þess, að 

reyndir menn hafa sagt mjer, að rjúpan 

værí feitust á góunni, og minnir mig, að 

Atli taki það einmitt fram, og væri þá ekki 

af því ástæða til þess, að færa takmarkið 

fram, að það mundi spilla verði hennar á 

markaðinum, þó hún væri veidd um það leyti.

Grímur Thomsen: Jeg játa það, að

stefnan í frumvarpi þessn er góð, en jeg 

vildi leyfa mjer að spyrja hina heiðruðu 

nefnd, hvort ekki er dálítil ósamkvæmni í

2. gr. og 4. gr. frumvarpsins. J>að stendur 

svo í 2. gr.: «Samt má eigi um varptfm-

ann skjóta I landareign varpeigandans án 

samþykkis hans.,en í 4. gr. stendur: «|>ó

er varpeigendum, en engum öðrum, heimilt, 

að skjóta i sinu landi gripfugla þá, sem 

nefndir eru í 2. gr. o. s. frv., á hveijum 

tíma árs sem eru. Jeg vil að eins spyrja 

hina háttvirtu nefnd, hvernig á þessu standi.

Framsögumaður: Jeg skal svara hin-

um háttvirta þingmanni Borgfirðinga upp á

spurningu hans. |>etta mun varla vera 

ósamkvæmni hjá nefndinni. En þetta er orðað 

svo til þess, að koma í veginn fyrir það, að 

menn farí inn í lönd varpeiganda og skjóti 

þar þessa gripfugla. Jeg sem varpeigandi 

vil sjálfur skjóta eða láta skjóta þessa grip- 

fugla á þeim tímum, sem mjer þykir hent- 

ast, en vil ekki leyfa öðrum að fara inn í 

varp mitt til að skjóta grípfuglinn, ef til 

vill, þegar það getur skaðað varpið sjálft.

Með því að eigi tóku fleiri til máls, 

var gengid til atkvæða, og fjell atkvæða- 

greiðslan þannig;

1. Y iðl.gr.: Breytingaruppástunga nefnd- 

arinnar samþykkt með 16 atkvæðum.

2. Við 1. gr.: Breytingaruppástunga Egils- 

sons og 2 þingmanna felld.

3. Við 1. gr.: Breytingaruppástunga J>or- 

kels Bjarnasonar og Ólafs Fálssonar 

var felld með 18 atkvæðum gegn 5; en 

sökum óglöggrar atkvæðagreiðslu var 

við haft nafnakall, og sögðu

Já:

Egill Egilsson,

Ólafur Pálsson, 

f>orkell Bjarnason, 

foisteinn Thorsteinson, 

|>orvarður Kjerulf.

Nei:

Eirikur Briem,

Magnús Andrjesson,

Arnljótur Óiafsson,

Benidikt Sveinsson,

Eiríkur Eúld,

Friðrik Stefánsson,

Grímur Thomsen,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson,

Holgeir Clausen,

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson,

Lárus Blöndal,

Tryggvi Gunnarsson, 

f>órarinn Böðvarsson, 

fórður Magnússon.

J>orlákur Guðmundsson,
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þorsteinn Jónsson. 

pannig var 1. liður breytingaruppá- 

stungunnar: «þar sem kofnaveiði er

og» fallinn, en 2. liður var saraþykktnr 

mcð 16 atkvæðum.

4. 1. gr. nefndarinnar með áorðnum breyt- 

ingum samþykkt með 21 atkvæði.

5. Við 2. gr.: Breytingarnppástunga Egils- 

sons og 2 þingmanna var felld með 12 

atkvæðum gegn 11, og var þar við 

haft nafnakall, og sðgðu

Já:

Magnús And’jesson,

Arnljótur Ólafsson,

Egill Egilsson,

Grímur Thomsen,

Halldór Friðriksson, 

ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson,

J>orkell Bjarnason, 

forlákur Guðmundsson,

J>orsteinn Jónsson, 

f>orvarður Kjerulf.

Nei:

Eiríkur Breim,

Benidikt Sveinsson,

Eiríkur Kúld,

Friðrik Stefánsson,

Guðmundur Einarsson,

Holgeir Clausen,

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson,

Lárus Blöndal,

|>órarinn Böðvarsson, 

þðrður Magnússon,

I>orsteinn Thorsteinson.

6. Við 2. gr.: Breytingartillaga nefndar-

innar samþykkt með 18 atkvæðqm.

7. 2. gr. nefndarinnar með áorðinni breyt- 

ingu samþykkt með 17 atkvæðum.

8. Við 3. gr.: Breytingartillaga Egilssons 

og 2 þingmanna samþykkt með 14 at- 

kvæðum gegn 8.

9. Við 3. gr.: Breytingartillaga nefndar-

innar þar með fallin.

10. 3. gr. nefndarinnar einnig fallin.

11. Við 4. gr.: Viðaukatillaga Egilssons

og 2 þingmanna samþykkt með 12 al- 

kvæðum.

12. 4. gr. nefndarinnar með þessum við- 

auka samþykkt með 14 atkvæðum.

13. Við 5. gr.: Breytingartillaga Egilssons 

og 2 þingmanna samþykkt með 13 at- 

kvæðum.

14. 5. gr. nefndarinnar þannig breytt 

samþykkt með 16 atkvæðnm.

15. 6. gr. nefndarinnar samþykkt með 12 

atkvæðum gegn 2.

16. Breytingartillaga Egilssons og 2 þing- 

manna við greiniua þar með fallin.

17. Við 7. gr. nefudarinnar: Breytingar-

uppástunga Egilssons og 2 þingmanna 

samþykkt með 15 atkvæðum.

18. 7. grein nefndarinnar með áorðinni 

breytingu samþykkt með 16 atkvæðum.

19. Að málið gengi til 3 umræðu, var sam- 

þykkt með 15 atkvæðum.

Í>RIÐJA UMBÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 29. fundi, 1. dag ágústmánaðar. 

Frumvaipið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 239—240.

Br e y t i n g a r t i l l ö g u r  

við frumvarp til laga um friðun fugla, eins 

og það var samþykkt við 2. umræðu.

1. grein orðist þannig: 

Æðarfuglar, kríur og spörfuglar allir, 

svo sem snjótitlingar, þúfutitlingar, maríu- 

erlur, steindeplar og þrestir, skulu hjer eptir 

hvei vetna friðhelgir á hverjum tíma árs sem 

er, en allir aðrir fuglar, er lög þessi eigi 

þiggja undan, sknlu friðhelgir að eins á 

tímabilinu frá 1. maí til 20. ágúst og rjúpur 

frá 1. apríl til 20. ágúst. Bjargfugl allan, 

svo sem álkufugla, fýla, skarfa og skeglur, 

má hver maður veiða í landi sínu, þá er 

honum þykir bezt henta; þó skulu net og 

skot bönnuð við lund&veiði og skot og háfur 

við fýlaveiði, nema þá er hungursneyð þrýstir 

að þeim, er slíka veiði eiga.
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2. grein orðist þannig:

Hræ- og gripfuglar, svo sem ernir, 

smirlar, kjóar, skúmar, veiðibjðllur, mávar, 

hrafnar, og uglur, skulu ófriðhelgir hvar 

sera þeir hittast áríð í kring; valir einireru 

friðhelgir nema f varplöndum varpeiganda, 

enda sje varp friðlýst. Egg þessara fugla 

skulu ófriðhelg, þó má eigi taka þau, nje 

skjóta gripfugla þessa í friðlýstu varplandi 

um varptímann án samþykkis varpeiganda; 

bönnuð ero og skot á fugla þessa nær sela- 

látrum en hálfa mílu, nema til þess sje 

fengið leyfi þess, er veiðina á.

3. grein orðist þannig:

Eigi má taka egg hinna friðlýstu fugla; 

varðar það 10 aura sekt fyrir egg hveit, er 

tvöfaldast fyrir brot hvert allt að 4 kr.

4. gr. orðist þannig:

Hvað friðhelgi æðarfugls snertir, skal 

farið eptir tilskipun 20. júní 1849, en 

fyrir hvern annan fugl, er friðlýstur er í 

lögum þessum, skal sá, er brotlegur verður, 

gjalda 50 aura sekt, sem tvöfaldast fyrir 

hvert brot allt að 20 kr. Ávallt skal veiði 

°g egg upptæk af fínnanda brotsins, ef eigi 

er þegar hægt að ná til lögreglustjóra, og 

afhendist, ef svo stendur á, hið fyrsta næsta 

hreppstjóra eða lögreglustjóra, sem selji 

veiðina og eggin, sem bezt má verða.

5. grein orðist þannig:

Hver sá er kaupir eða þiggur á annan 

hátt drepna fugla þá, er friðaðir eru i lög- 

um þessum, á friðholgistímabilinu, skal sæta 

bálfu minni sekt en sá, er veiddi; bálfum 

sektum sætir og sá, er kaupir eða þiggur 

egg hinna friðlýstu fugla á nefndu tima- 

bili.

6. grein orðist þannig: 

Lögreglustjórar skulu sjá um, að hafn-

sögsmenn gæti skyldu sinnar samkvæmt 

tilskipun 20. júní 1849, 17. gr.

7. grein orðist þannig:

Mál þau, er rísa út af brotum gegn 

þvi, sem fyrir er mælt í lögum þessum, 

eru opinber lögreglumál. Bennur þriðjung- 

ur sektarfjárins og verðs þess, er fengizt 

hefur fyrir hina ólöglegu veiði eða eggin, í

sjóð þess hrepps, er brot er frauiið i, en 

tveir þriðjungar bera uppljóstrarmanni.

Alþingi 29. júlí 1881.

Eiríkur Kúld. |>orvarður Kjernlf. 

þoráteinn Thorsteinson. Arnljótur Ólafsson. 

Benidikt Sveinsson. Friðrik S. Stefánssn.

Frutmögitmadur (Eirikur Kúld): |>á

er mál þetta átti síðast að koma til umræðu, 

varð að taka það út af dagskrá sökum þess, 

bvernig breytingartillögum þeim mörgu, 

j sem við það voru komnar, var háttað. f>ess 

vegna koma þessar breytingartilllögur nú 

bjer allar eins og sameinaðar, svo að þær 

geti komizt til atkvæða, og er jeg yfir höf- 

uð samþykkur breytingartillögum þessum 

uema einni, og það er sú við 3. greinina. 

J»g get ekki talið heppilegt, að setja þau

1 ög, sem engin líkindi eiu til að verði breytt 

eptir. 3. grein frumvarpsins er jeg viss 

um að eigi er unnt að «controllera». Einu 

úrræðin eru, að fella þá grein úr, og fola 

hjeraðssamþykktum að gjöra ákvarðanir um, 

að takmarka eggjatöku sem mest, eptir því 

sem til bagar misjafnt í hverjum stað. Jeg 

ímynda mjer, að fáir sjeu meira á móti 

æðareggjatökunni en jeg, en eptirlit með 

þvi er ómögulegt, og getur enda sumstaðar 

orðið til skaða, að banna alveg eggjatökuna. 

Eðli æðarfuglsins er svo háttað, að opt 

verpa fleiri en einn í sama hreiðrið, svo 

fleiri egg verða í hreiðrinu, en æðurin er 

fær um að unga út. Ef nú svo mörg egg, 

máske 10 eða fleiri, eru í hreiðri, því þess 

eru dæmi, getur fuglinn ekki vermt þau

svo, að þau ungist út. J>ví má þá ekki

fækka þeim lítið eitt? Annað atriði er

það, að fuglinn verpur opt á deiglendum 

stöðuiD milli þúfna, og þá getur hann eigi 

ungað út, því að þurrkur og biti er fyrir 

útungunina *conditio sine qua non». f>að 

er því eina ráðið, að láta hjeraðssamþykktir 

bæta úr æðareggjatökunni, eptir því sem 

til hagar á bverjnm stað. f>að er líka varla 

hætt við, að varpeigandinn spilli sjálfur 

veiði sinni með of mikilli eggjatöku.

Hvað kríunui viðvíkur, þá er bún bezti



fugl í varplönduin, því að hún ver svo vel, 

og er þar að anki góð fyrir grasvöxtinn. 

En þess ber að gæta, að mikill fjöldi hcnn- 

ar verpur í útskerjum og í fjöru, og getur 

þar eigi rerið að tala um gagn af henni 

fyrir grasvöxtinn; og að banna að taka 

þar egg hennar, virðist mjer gengið allt of 

nærri eignarrjettiuum. Breytingarnar við

1. gr. og 2. gr. get jeg vel sætt mig við. 

pað tekur mörgum hjer sárt til fálkans, 

enda er hann fallegur fugl, og talinn merki- 

fugl íslands, og að því leyti síður hættu- 

legur í varplöndum, en margir aðrir grip- 

fuglar, sem hann kemur sjaldnar um varp- 

tíinanu sjálfan, sem kemur til af því, að 

hann er þá að klekja upp ungum sínum 

optast langt frá og í óbyggðum. En fálk- 

inn er versti vargur við landfugla, t. d. 

rjúpuna og enda hænsni, og hart þykir mjer 

að hafa hann svo friðhelgan, að mega ekki 

senda lionum kveðju mcð einu skoti, þegar 

hann drepur tamda fugla. Mjer virðist nóg 

að friða tamda vali, því að ekki er svo 

liætt við, að honum verði eytt með öllu; 

hann verpur venjulega á þeim stöðum, sem 

sjaldan er hægt að ná eggjum hans. Jeg 

álít frumvarp þetta hafi í sjer fólgna mikla 

rjettarbót, en vildi helzt, að það yrði sem 

bezt úr garði gjört frá þinginu.

Guðmundur Einarsson; Hinn háttviiti 

framsögumaður hefur tekið fram aðalatriðin 

í breytingartillögum þessum. Jeg verð að 

telja það mjög óhappalegt, ef 3. gr. yrði að 

lögum, og bera margar ástæður til þess. 

Lögin verða brotiu, og söiuuleiðis er eignar- 

rjetturinn mjög skertur, sem svo opt hefur 

verið prjedikað um í þessari deild að eigi að 

vera friðhelgur. Sum orðatiltæki í frum- 

varpi þessu eru líka allt of ströng. f*að eru 

miklu betri engin lög, en svo úr garði gjörð, 

að þeim verði ekki hlýtt og farið verði í 

kring um þau, eða þau í þriðja lagi valdi 

ákærum og saksóknúm. f>aðer enda hlægi- 

legt, að banna að taka þau egg, sem svo er 

báttað, að aldrei verður ungað út. Menn 

kunna það á Vesturlandi, að skyggna eggin, 

sem kallað er, og sjá þannig hvort eggið er

kaldegg eða ekki. Jeg veit ekki, hvort menn 

þekkja það fyrir norðan. Hinn háttvirti 

flutningsmaður hefur tekið fram, hve illa 

það komi við, að banna alveg að taka egg- 

in, og jeg get fullvissað hina beiðruðu þing- 

deild um það, að enginn hjer er eins varp- 

fróður og sá maður. Hann hefur verið við 

varp, frá því hann var barn, og er nú orð- 

inn sextugur að aldri. Menn verða að trúa 

því, sem gagnkunnugir menn segja um þetta 

efni. f>að getur vel verið, að það sje hag- 

kværat á Norðurlandi, sem engan veginn

getur átt við á Vésturlandi.

Jón  Ólafsson: Jeg verð að mæla móti

eggjatökunni; þótt jeg sje ekki eins gamali 

og hinn háttviiti þingœaður Barðstrcndinga, 

þá er jeg þó líka fæddur og uppalinn við 

varp eða í varplöndum. Mig furðar annars á 

því, að hinn háttvirti þingmaður Barðstrend- 

inga skuli mæla á móti breytingatillögu 

þcssari við 3 gr., því að ef manni verður 

litið á nöfnin undir breytingartillögum þess- 

um, þá sjest þar nafnið, Eiríkur Kúld 

fremst í fylkingu. En í breytingartillög- 

unni stendur: «eigi má taka egg hinna frið- 

lýstu fugla», og líklega mótmælir hann því 

ekki, að æðarfuglinn sje friðlýstur. Hann 

hefur þó sjálfur skrifað undir breytingu þá, 

sem hann mælir nú á móti. Jeg vil segja,

að þekking hans á æðarvarpi hefur verið 

betri og rjettari, þegar hann skrifaði undir 

breytÍDgaitillögur þessar, en þegar bann nú 

Jijelt hina snjöllu og skarplegu ræðu sína. 

Jeg ætla að imynda mjer, að hinn háttvirti 

þingmaður Barðstrendinga verði svo sam- 

kvæmur sjálfuin sjer, að greiða eigi atkvæði 

móti breytingartillögum þeim, sem Eiríkur 

Kúld stendur undir.

Framsöffumuður: Jeg held, að hinn

háttvirti 2. þingmaður Suður-Múlasýslu hafi 

annaðhvort ekki heyrt eða ekki tekið eptir 

því, sem jeg sagði á móti 3. gr. Jeg er að 

sönnu ekki fæddur við varp eins og bann, 

og jeg hef aldrei í æðareggi verið, en svo 

varpfróður er jeg, að jeg veit með vissu, 

að stundum eru svo mörg egg í einu hreiðri, 

að æðarfuglinn getur ekki ungað þeim öllum



457

út. (lón  Ólafsson: Vill þingmaðurinn hafa 

vit fyrir náttúrunni ?) Jeg óska, að 3. gr. 

verði felld, og þótt jeg hafi skrifað undir 

breytingartillögurnar, þarf ekki þar œeð að 

vera, að jeg bafi verið saœþykkur ölluno 

breytingnnum, og atkvæðagreiðsla mín mun 

sýua, hveijum greinonum jeg er samþykkur. 

Jf*rátt fyrir ræðor bins háttvirta 2. þing- 

anns Suður-Múlasýslu er atkvæði mitt 

frjálst og óbundið.

Benidikt Sveinsson: |>að er einmitt

vegna friðunar eggjanna, að jeg gef atkvæði 

með þessu frumvarpi. Jeg ber ekki móti 

því, að þeir þingmenn, sem eru aldir upp í 

varpi, eins og einn heiðraður þingmaður 

komst að orði, kunni að vera varpfróðir; 

þeir eru sjáifsagt líka fróðir f því, að taka 

eggi og verður þá varpfræði þeirra einknm í 

því fólgin, að eyðileggja vörpin; því hverj- 

um manni gefur það að skilja, að fuglinn 

styggist og flýguraf hreiðruuum, þegar ver- 

ið er að ganga um varpið til að ræna fugl- 

inn eggjunum, og afleiðingin af því er sú, 

að eggin, sem eptir verða, kólna, og þetta 

eyðileggur útungunina. Hinu getur hver 

getið nærri, að ekki muni verða æðarfugl 

úr þeim öllum aragrúa afeggjum, sem þessi 

skaðvænu varpfróðu varpeyðendur taka frá 

fuglinum og láta upp í sig og aðra. f>að 

er og reynsla fyrir því eptir skýrslu mjög 

varpfróð8 manns á Norðuilandi, sem Eyj- 

ólfur heitir, að það er til skemmda í varpi, 

að taka nokkurt eitt einasta egg, og jafnvel 

skaðlegt, að taka nokkurn dún, áður en 

fuglinn er búinn að unga út, eða fyr en ept- 

ir vissan tíma, frá því að varpið er byrjað. 

{>ingmaður Dalamanna sagði, að eignarrjett- 

urinn væri heilagur; bver neitar því? en 

bann er það vel að merkja innan vissra 

takmarka, sinna eigin takmarka, og undir 

vissum skilyrðum, sínum eigin skilyrðnm. Hann 

verður að vita það nú, ef hann vissi það 

ekki áður, að enginn takmarkalaus og skil- 

yrðislaus eignarrjettur er til. Hann tak- 

markast af lögmálum mannfjelagsins og heill 

þess, sem er helgari en rjettur hins einstaka. 

pað er á þessum grundvelli að friðun sú er

byggð, sem þingmaðurinn vill nota sjer móti 

öðrum, en sjálfur vill hann mega brjóta petla 

frtðunarlögmál með eggjatökunni. fað vekur 

því aðlíkindum, eins og kunnugter, megnusto 

gremju og óánægju hjá þeim, sem ekki eru 

varpeigendur, að við halda þessu einkaleyfi 

varpeigandanna; að mega einir eyða vörp- 

unura, og, ef til vill, getur þessi óánægja 

orðið svo megn, ef spórnað er móti friðun 

eggjanna, að ómögulegt verði að friða sjálf- 

an æðarfuglinn, þvf þáer og grundvöllurinn 

undir þessari friðun lífea fallinn. f>ví skyldi 

einsiökum mönnum haldast það uppi, að ráða 

yfir fuglum himinsins? Nei! Takmörkin, 

friðunin verður að ná yfir alla. Sýni nú 

reynslan það, sem eigi er hætt við, að frið- 

un eggjanna hafi ekki veruleg áhrif á vöxt 

og viðgang varpanna, er æfinlega tími til 

að breyta lögunum.

Guðmundur Einarsson: Eptir orðum

2. þingmanns Norður-Múlasýslu gildir allt 

önnur regla um æðarvarp fyrir norðan en á 

Breiðafirði, því að það er öllum kunnugt, 

sem varp stunda þar, að mikill hluti æðar- 

dúnsins spilltist í hreiðrunum, væri eigi gengið 

um það, og aldrei leitað. Orð þingmannsins 

benda á hreina vanþekkingu í þessu efni. 

£>að væri líka hlægilegt, ef maður hefði 

ekki leyfi til að tína þau egg, sem auðsjá- 

anlega eru orðin ónýt til útungunar af fióð- 

um, sem opt geta komið, og komið hafa sein- 

ast f vor um varptímann; en þau egg, sem 

ónýt eru til útungunar, geta allt að 

einu verið nýtur matur. Mjer finnst, að deild- 

in ætti að vara sig á að samþykkja þær 

lagaákvarðanir, sem eru þinginu til minnk- 

unar, sumum til athlægis og nokkrum til 

skaða.

Framsögumaður: J>að sýnir að eins

ókunnugleika hins heiðraða 2. þingmanns 

Norður-Múlasýslu, þegar hann var að tala 

um, að það gæti verið varpinu til skaða, að 

ganga um það, því að væri aldrei komið í 

varpið, væri eigi hægt að fæla burtu eða 

eyða gripfuglum þeim, er opt sækja þangað, 

en hvað styggðinni á fuglinum viðvíkur, þá 

á það sjer ekki stað við Breiðafjörð. í>að

58
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gjörir heldur engaD skaða, þó fuglinn fari1 

sem snöggrast af hreiðrinu. fingtnaðurinn 

þekkir víst hænsni og veit, að þau geta ung- 

að út, þó þau liggi ekki á hreiðri, án þess 

nokkurn tíma að fara af því i 3 vikur. Jeg 

hngga tnig við það, þó það sje ekki gott að 

þurfa að hugga sig við það, að jeg vona, að 

í efrideildinni sjeu varpfróðari menn en hinn 

heiðraði 2. þingmaður Norður-Múlasýslu, og 

muni þvi fella úr 3. gr. frumvarpsins, svo 

þó að jeg sje 3. gr. algjörlega mótfallinn, 

verð jeg i þvi trausti að gefa öllu frum- 

varpinu atkvæði mitt.

Grímur Thomsen: Mjer þykir 3. grein-

in verða nokuð óljós, þegar eggjnm 

hinna annara fugla er bætt í hana. Jeg 

tek til dæmis, að maður hefnr krfuvarp, 

eins og jeg til að mynda hef; þá skal borga 

10 aura fyrir hvert egg, sem tekið er, og 

tvöfaldast sektin við hvert brot. Hafi mjer 

nú sjálfum orðið það á, að taka egg, hver 

á þá að gjöra þau upptæk? J>að verður ef 

til vill vinnustúlka hjá mjer, sem uppgötv- 

ar þetta brot, og hún á'þá að gjöra eggin 

upptæk. Vilji jeg líka fara sjálfur og segja 

eptir mjer, get jeg orðið stórríkur af því, 

þar sem nefnilega i 7. gr. er gjört ráð fyrir, 

að uppljóstrarmaður fái 2/s fyrir af sektar- 

fjenu og andvirði hinnar ólöglegu 

veiði.
Benidiki Sveintson: Framsögumaðar

misskiidi orð mín eða mishermdi að minnsta 

kosti; jeg sagði aldrei, að alls ekki mætti 

ganga um varpið, en j«g sagði, að það 

skyldi gjöra það sem minnst, og sízt til að 

eyðileggja varpið og gjöra viðkomu fuglsins 

ómögulega. Jeg vil til bendingar í þessu 

efni ráðleggja þingmanninum í bróðerni að 

lesa skýrslu hins nafnkunna varpfræðings 

Eyjólfs GÐðmundssonar í Andvara, sem jeg 

áður benti til. J>að liggar í hlutarins eðli, 

að hjer er ekki að tala um að banna að 

ganga um varp, þegar nauðiyn krefur, en 

það er verið að banna, og á að banna, að 

rcena fuglinn eggjunum. Framsögumaðor 

tjelt, að hann væri kunnugri varpi «n jeg. 

Jeg er nú ekki alveg viss um það, jeg er

kunnugur varpi um allan Norðlendinga- 

fjórðung, hjer fyrir sunnan og vfðar, og 

hafa mjer áþingaferðum minum gefizt mörg 

tækifæri til að heyra álit skynsamra manna 

um þetta mál í þingeyjarsýslu, en vel að 

merkja ekki varpeiganda, því að þetta mál 

stendur til allrar ólukku svo þveröfugt i 

höfðinu á þeim allflestum, að á þeim er 

ekkert að græða, vilji maður fræðast um 

það, sem satt er og rjett í þessu máli. Jeg 

skal svo ekki oiðlengja um þetta mál, en get 

þess, að jeg ?erð að vera binum heiðraða t 

vini mínum þingmanni Borgfiiðinga sam- 

dóma um það, að ákvarðanirnar, um kríu- 

eggin o. s. frv. hefðu ekki átt að vera I 

þessu frumvarpi, þar um þau skiplir allt öðru 

máti, en um æðareggin.’

Síðan var gengið til atkvæða utu hinar 

einstöku breytingartillögnr, málsins og var:

1. Breytingartiilaga 6 þingmanna við 1. ••

gr. samþykkt með 13 atkræðum.

1. gr. frumvarpsins var þar með fallin.

2. Breytingartillaga 6 þingmanna við 2»

gr. samþykkt með 10 atkvæðum gegn 2.

2. gr. fiumvarpsins þar með fallin.

3. Breytingartillaga 6 þingmanaa við 3.

gr. felld með 13 atkvæðum gegn 4.

4. Breytingartillaga 6 þingmanna við 4.

gr. felld með 10 alkvæðum.

5. Breytingartillaga 6 þingmanna við 5.

gr. felld reeð 12 atkvæðum gegn 8.

6. Breytingartillaga 6 þingmanna við 7.

gr. felld með 13 atkvætam gegn 4.

7. Frumvarpið í heild sinni var samþykkt 

með 13 atkvæðum gegn 3.

Kvað forseti framvarpið nú mnndu 

verða afgreitt til forseta efrí deildarinn&r 

með tilmælum um, að hann legði þad fyrir 

deildina.

FYBSTA UMRÆÐA í  EFRI DEILD, 

á 26. fundi, 4. dag ágústmánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í neðri deildinni, sjá í, 325. 

Einar Ásmunduon: Jeg álit reyndar,
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a& frntnwp þetta fari í rjetta stefnu, því 

það er sjálfssgt nauösynlegt, að friða marga 

fngia og gjöra suma, sem skaðlegir eru, ó- 

friðhelga. En allt fyrir það líkar mjer ekki 

frumvarpið í alla staðl, og óska jeg, að það 

geti fengið nokkrar breytingar, áðnr en 

þingdeildin loggur sroiðshöggið á það. |>að 

eru einstök atriði þossa frnmvarps, sem jeg 

álít ekki þarfleg, og onda ekki eiga við. 

Jeg vil taka til dæmia, að jeg álít enga á- 

ataeðn til að friðbelga vali. J>eir mega, að 

mínu áliti, að minnsta kosti vera óumtal- 

aðir. Jeg vil, að menn megi veiða þá, hver 

á síhu landi, á öllum árstímum, eins og nú er 

leyfilegt. Auk þessa eru ýœsir gallar á frum- 

varpinu á hugsuninni. Við þessa nmræðu 

mun reyndar ekki eiga við, að fara út í 

ciostök atriði, en jeg vil þó leyfa mjer að 

benda á, að hjer segir á einum stað, í enda

4. greinar, að veiði sú, sem gjörö hefur verið 

upptæk, skuli seld af hreppstjóra eða lög- 

reglustjóra, sem bezt verða má. En í upp- 

hafi næstu greinar á eptir stendur, að þeir, 

sem kaupa drepna fugla, sem friðaðir eru 

með lögum þessum, skuli sektaðir. Jeg getekki 

ueitað því, að mjer finnst þetta koma hálf- 

illa við, þó það sje auðvitað, að það er ekki 

meiningin, að sekta þá, sem keypt hafa fugla 

þá, sem gjörðir bafaveiið upptækir, ogsíðan 

seWiraf breppstjór.i eða lögreglustjóra. En jeg 

tekþetta fram einungis til aðsýna, aðýmislegt 

er athugavert við frumvarpið, eins og neðri 

deilðin hefur saroþykkt það, og muni því 

ekki óþarft, að gefa því nokkurn gaum. Jeg 

éHt þó ðkki, að þörf sje að setja nefnd í 

máliou, en óska, að koma mjer saman við 

aðra háttvirta þingmenn um breytingftrtíl- 

lögnr til 2. nmræðu.

Stefán Eirílasuni f>að er taunar rjett, 

sem binn háttvirti þingmaður Eyfirðioga tók 

fram, að frumvarp þetta er gott að því leyti, 

að það friðar ýmsa fugla, sem nauðsynlegt 

er að friða. En jeg get óroögulega verið á 

því, að eggjatakan sje eins saknæm, eins 

og frumvarpið skoðar han». Jeg get ekki 

sjeð, að það sje t. a. m. svo saknæmt, að 

taka rjúpnaegg, fyrir uta^ það, að það

getur verið nauðsynlegt, að taka æðaregg, 

t. a. m. kaldegg. J>ó eru viðlagðar sektir, 

ef þetta er gjört, og þaðekki svo lágar, þar 

sem eru 20 kr. og meira til, ef brotið er 

framið optar, en einu sinni, Á einum-stað 

í frumvarpinu stendur, að öll veiðin skuli 

ávallt upptæk af þeim, sem uppgötvar brotið, 

ef ekki er þegar hægt að ná í lögreglustjórs .̂ 

Ef jeg því mæti manni á föruum vegi með 

fugl, sem eptir þessum lögum er friðhelgur, 

þá á jeg að ráðast á manninn til að taka 

af honum veiði hans, og ef jeg get ekki náð 

feng hans, þá má jeg sækja menn til þess, 

og þannig gjöra hervirki á mannskepnunni. 

J>að væri dáindis- laglegt af löggjafarþingi, að 

láta slíka ákvörðun ganga út frá sjer. En 

aðalgallinn er sá á frumvarpi þessu, að eptir 

því mun mjög torvelt að hafa eptirlit með 

því, hvernig þessum lögum yrði hlýtt, því 

lögreglustjórinn getur hæglega verið í Qarska- 

mikilli fjarlægð frá þeim manni, sem brotið 

fremur. Jeg álít því, að svo raiklir gallar 

sjeu á þessu frumvarpi, að ef ætti að hjálpa 

því við, þá yrði að setja nefnd í málinu, 

og skal jeg því leyfa mjer að stinga upp á 

þriggja manna nefnd.
Ásgeir Einarsson: Jeg skal taka það

fram, að mjer fellur vel við athugasemdir 

þeirra þingmanna, sem talað hafa í þeasu 

máli. það hefur verið sýnt fram á það áður, 

að illt mundi, að hafa nákvæmt eptirlit með 

því, að þessum lögum yrði hlýtt. Einkum 

mundi eptirlitið verða erfitt, að því er rjúpna- 

eggin snertir. I>að gæti t. a. m. vel komið 

fyrir, að unglingar af vangá eða vanþekk- 

ingu tækju nokkur rjúpnaegg. Sú athuga- 

semd þingmanns Austur-Skaptfellinga, að 

þar sem frumvarpið ákveður, að enginn 

megi taka æðarfuglaegg, og ekki varpeigend- 

ur iýálfir, þá sjeu hjer ekki undan tekin 

kaldeggin, er að mínu áliti ?lveg rjett. 

Með þessu frumvarpi er bæði bannað að 

taka kaldegg og fúlegg, sem þó eúimiLt 

skemma varpið, ef þau eru látin liffiit. Jeg 

skal nú ekki fara fleirum orðatn um frum- 

varpið að sinni, allra helzt ef nefnd verðnr 

kosiu til að lagfæra það. Jeg veit, fð  það

58*
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eru margir á þeirri skoðun, að rjett sje, að 

taka egg ár hreiðri, þegar þau eru svo 

mörg, að dán vantar til að verja þau kulda, 

en jeg veit, að þegar svo á stendur, eru 

egg opt tekin úr því hreiðri, þar sem þau 

eru of mörg, og flutt í hreiður, þar sem fá 

egg eru. þetta hef jeg sjálfur vitað gjört. 

J>eir, sem mæla fram með eggjafriðun, segja, 

að eigendur varpa drepi mest sjálfir af fugli, 

einmitt með því að taka eggin. J>ess vegna 

hefjeg ekki á móti þessari ákvörðun í sjálfri 

sjer, en jeg hef viljað benda á þessi atriði, 

til þess, að sýna, að frumvarpið þarf lag- 

færingar við, og af því málið er fremur 

vandasamt, er jeg heldur á því, að nefnd 

sje skipuð í því. En það er athngandi við

3. gr., sem bannar eggjatökuna, að engin sekt 

er lögð við brotinu, og þarf að gjöra það, 

ef greinin er samþykkt.

Að svo mæltu var málið fellt frá nefnd 

með 7 atkvæðum móti 4, en vísað til 2. 

umræðu með 9 atkvæðum.

ÖNNDR UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 30. fundi, 8. dag ágústmán

B r e y t i n g a r t i l l ö g u r  

við frumvarp til laga um friðun fugla, eins 

og það var samþykkt við 3. umræðu í neðri 

deildinni.

a.

B r e y t i n g a r a t k v æ ð i  

frá Jóni Pjeturssyni.

1. 1. gr. orðist þannig: «Kríur og spör-

íuglar allir, svo sem snjótitlingar, þúfu- 

titlingar, maríuerlur, steindeplar og 

þrestir, skulu hvervetna friðhelgir á 

hverjum tíma árs, sem er, en allir aðrir 

fuglar, utan bræfuglar og gripfuglar, á 

tímabilinu frá 1. maí til 20. ágúst, og 

rjúpur frá 1. apríl til 20. ágúst. Net 

og skot skulu bönnuð við lundaveiði og 

skot og háfar við fýlaveiði».

2. 2. gr. og 3. gr. falli burt.

3. 4. gr., er verður 2. gr., orðist þannig: 

•Fyrir hvern fugl, er friðlýstur er í lög-

um þessum, skal sá, er brotlegur verð- 

nr, gjalda 50 a. sekt, er tvöfaldist fyrir 

hvert brot allt að 16 kr.»

4. 5., 6. og 7. gr., er verða 3., 4. og -5. 

gr., skulu óbreyttar.

b.

B r e y t i n g a r t i l l a g a  

frá Sighvati Árnasyni, Skúla f>orvarðarsyni, 

Einari Ásmundssyni.

1. við 1. gr.: «skot og háfur við» falli burt.

2. aptan við sömu grein bætist: «og leyli

hreppsnefndar kemur til».

3. við 2. grein: «valir einir — — varp

friðlýst» falliburt.

4. við sömn gr.: í staðiun fyrír: »veiðina 

á> komi: «þar á selveiði•.

5. aptan við 3. gr. sje bælt: «nema kald- 

egg og fúlegg sje*.

6. við 4. gr.: í staðinn fyrir: «50» komi:

«25«.

7. við sömu gr.: í staðinn fyrir orðin:

«auk þess s k a l----verða má» komi:

«fyrir hvert æðaregg, sem'tekið er ó- 

löglega, skal gjalda 15 aura sekt, en 5 

aura fyrir rjúpuegg hvert*.

8. 5. grein falli burt.

9. við 7. gr. (sem sje 6. gr.): í staðinn

fyrir: «þriðjungur» komi: « '/s», og í

staðinn fyrir: «tveir þriðjungar* komi:

«2/3 ».

Jón Pjetursíon: |>að hefur orðið af

misgáningi, þegar breytingaratkvæði mitt 

var prentað, að á eptirorðunum «hræfuglar 

og gripfuglar», hafa fallið út orðin: «lundi

og allur bjargíugl*. Svoviljeg fara riokkr- 

um orðum um frumvarpið sjálft; mjer líkar 

það að sumu Ieyti nógu vel, en að sumu 

leyti hálf-illa. Frumvarpið byrjar þá með 

að tala um að friða suma fugla allt árið; 

hvað æðarfuglinn snertir, stendur í 1. gr., 

að hann skuli friðaður allt árið um kring, 

og í 4. gr., að hann skuli vera friðbelgur 

samkvæmt tilskip. 20. júní 1849. f>essi á- 

kvörðun með æðarfuglinn er óþörf, því hann 

er friðaður eptir tilskipuninni, og á henni
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gjörir fruamrpið í þossu efni enga breyt- 

ingn, heldur segir, að tilskipunin skuli vera 

óbreytt. Síðan fer frumvarpið fram á, að 

friða ýmsá aðra fngla nokkurn tíma af ár- 

inu, og er jeg samdáma um það, að það 

sje gott. En hvaða fuglar eru það, sem 

frumvarpið þannig vill friða ? pað eru allir 

aðrir fuglar, en þeir, sem að framan eru 

nefndir og sem eiga að vera friðhelgir allt 

árið, og eins hræfuglar, gripfaglar og bjarg- 

fugl.

Svó kemnr bjargfugl, álku o. s. frv. 

má hver veiða, þ e g a r  h o n v m  p y h i r  b t z t  

h e n t a .  fetta á ekkert við í lögum, að fara 

að leyfa manni þessa veiði; hún flýtur bein- 

linis af rjetti eigandans yfir jðrð sinni, þvi 

bann á allan veiðirjett á henni, nema að 

því leyti, sem lögin kunna að takmarka hann. 

Aptur kemur takmðrkun á veiðiaðferðinui, hvað 

lunda og fýla snertir, og finnst mjer sú tak- 

mörknn á rökum byggð, þó að bjer hafi komið 

fram breytingaratkvæði, sem fer fram á, að 

breyta þessu í frumvarpinu. En bjerviðer 

aðgætandi, að lundinn er ekki bjargfugl, og 

ekki beldur hræfugl eða gripfugl, og ætti því 

eptir frumvarpinu að vera friðhelgur á frið- 

helgistímabilinu, frá 1. mai til 20. ágúst, 

en að friða hann á þessum tíma væri ófært, 

því þá væri öll kofnatekja bönnnð. En úr 

þessu bættist, ef breytingaratkvæði mitt 

væri samþykkt, svoleiðis sem það var. 

Viðvfkjandi 2. gr., þá eiga lögin ekki að 

fara að leyfa það, sem að sjálfsögðu fylgir 

af eignarrjettinum, en það þurfa engin lög 

til að gefa manni heimild að veiða hræfugla 

og gripfugla á sinni eigin jörð, og sem engin 

takmörkun hefur verið gjðrð á í hinum eldri 

lögum. {>es8Í orð: «hvar seni hittast ■,

þykja mjer ófær; það er ðldungis rangt, að 

leyfa mönnum með lögum að vaða inn í 

land annars manns og drepa þar fugla; 

það gætu vel verið tamdir fuglar. f>að er 

snmstaðar, sem menn hafa til að mynda 

tamda hrafna að gamni sínu. |>etta væri 

að misbjóða eiganda þess lands, sem vaðið 

værí inn í. Að ófriðhelga egg þau, sem 

allir hafa alla tíma mátt taka, er einnig

undarlegt og óþarft. Svo ei bannað að 

skjóta nær selalátrum en svo og svo, nemá 

með leyfi eiganda. f>að er svo sem auðvitað, að 

það er leyfilegt, ef það er eptir samkomn- 

lagi. Svo er nú bannað að taka æðaregg 

og rjúpnaegg; það er ómögulegt að hafa 

eptirlit með þessari grein, að henni verði hlýtt. 

Að gjðra veiðina upptæka er ekki heppilegt, 

því að það er auðvitað, að þó maður mæti 

öðrum með egg í hendinni, að þá fer mað- 

ur ekki að fljúga á hann til að taka það 

af honum. 5., 6. og 7. gr. frumvarpsins 

hef jeg ekkert á móti.

S i g h v a t u r  Á r n a s o n :  Jeg held það megi 

nú segja um þessar breytingaruppástungur 

við þetta fugla-frumvarp, >að hverjum þyki 

sinn fugl fagur», og ætla jeg nú, að tala 

um breytingarlillögur mínar. Viðvíkjandi 

því, sem. hinn 3. konungkjörni sagði um 

lundann, að hann værí ekki bjargfugl, þá 

finnst mjer þó, að frumvarpið meini, að svo 

sje. Breytingin við 1. gr. hefur þaðaugna- 

mið, að nema úr frumvarpinu bann gegn 

háfaveiði. Jeg veit ekki til, að nokkur mað- 

ur álíti þaðskaða fýlaveiði; veiðin eraðeins 

vissari með háf, en styggir fýlinn ekki hið 

minnsta, og þykir mjer því ísjárvert að 

banna þá veiðiaðferð. í  niðurlagi greinar- 

innar er þó leyft að grípa til þessarar veiðar 

rjett í lífsnauðsyn, og virtist uppástungu- 

mönnum eiga betur við, að leyfi hreppsnefndar 

komi til, svo enginn megi hlaupa til þessarar 

veiðiaðferðar upp á sitt eindæmi. 2. greinin 

hefur nú í sjer, að friða valinn, sem má 

þó álíta einhvern versta gripfuglinn, og er 

því ekki nein ástæða til að friða hann. 3. 

grein talar um að friða æðaregg yfir háls 

og höfuð, og væri betra að bæta þar við: 

nema kaldegg eða fúlegg sjou, því að það er 

til bóta fyrir varpið, að mega taka þau. Breyt- 

ingartillagan, að setja 50 aura fyrir hvern 

fugl niður f 25 aura, ergjörð af því, að 50 

aurar, virðist að vera of há sekt fyrir 

jafnlítið brot. J>að er auðvitað, að það er 

ekki þægilegt, að leggja sektir við brotinu med 

tilliti til framkvæmdanna, en úr þvf að 

verið er að tala um friðlýsingarlög, heyrir



tii að leggja sekt við brotinu. Jeg játa 

það, að það er eklá anðveH að hafa eptir- 

lit með friðnn á spörfuglum, sem talað er 

um í 2. grein, og ýmsum smáfnglum, en 

þetta er mannúðlegt og ekkert í móti, að 

láta það standa 1 lögum.

Á r t / i  T h o r s t e i n s o n : |>að er að <bera í 

bakkafullan lækinn. að fara að tala ( þmn 

tnáli; þó vil jeg gjöra fáeinar athugasemdir 

við frumvarpið, því að jeg álít, að það hafí 

verulega annmarka. í  1. gr. frumvarpsins 

er farið að friða kríuna; jeg er ekki þeim 

fuglum sjerlega vinveittnr, og þó jeg verði 

að játa, að kríuegg sjeu góð, og krían i varp- 

löndurn geti gjört gagn, verðuro við þó að 

gá að, hvað það er, sem krían lifir á. Hún 

lifir við sjó og við silungsvötn, og er vargur, 

jeg kalla bana v a r g ,  í siiungs- og laxastöðvum, 

því að hún lifir á ungum silungs og laxa; 

on við sjóinn er hún einnig ónotaleg, því 

að hún lifir þar á upsasílum og þess háttar. 

Jeg er af þessum orsökum mjög móti al- 

mennri friðlýsiog kríunnar. t>að getur ef 

til vill verið ástæða til þess, þar sem hún 

gjörir engan skaða, en á sínum stöðum, 

einkum við veiðivötn, vil jeg ekki hafa frið- 

helgi á henui. Gn þegar við skoðum þessa 

iriðlýsing í frumvarpinu og tilgang hennar, 

erhúnþá eiginlega svo nanðsjnleg? Eignar- 

rjetturinn er friðhelgur; það er rjett eptir 

guðs og manna lögnm, liggur mjer við að 

segja, að verja sína eign og nota hana, og 

sjálfs - höndin er hollust fyrir eigandann. 

Jeg skal ekki tala margt um spörfuglana, 

t'ti jeg sje ekki ástæðuna til þess, að þeir 

skulu friðhelgaðir. {>að, seuijeghef mest á 

móti af ö)lu frumvarpinn, er 7. gr., sem 

gjörir ráð fyrir, að höfða öll oiál, sem út 

af þessu rísa, sem opinber lögreglumál. Jeg 

held, að þes.«i ákvörðun gæti orðið tii þeas 

aðútvoga okkur nýja landsóroaga meðnýjum 

kostnaði án mikillar ástæðu. Við höfum 

hjer eiginlega tvenns konar fugta: farfugla 

og heimafugla, og get jeg ekki sjeð, bvað 

ætti að vera móti því, að gefið væri leyfi, 

hverjum sem vildi, að skjóta villigæsir t  d„ 

sera kojoa biogað frá öðrum löndum, spóa

eg heylóur o. s. frv. Úr því komin er 16, 

vika snmars ætti að skaðlausn að megs 

skjóta þessa fugla; annars erað því farfogia 

snertir mest friðað fyrir útlendinga, en ekki 

okkur sjálfa. Jeg ímynda mjer, að fugl- 

ariiir sjen til þess, að hafa gagn af þeim, 

en ekki að eins til skemmtunar. ^að er 

og eitt, sem hinn háttvirti þingmaður 

Strandamanna sem fiskifróður maður hefur 

vakið athygli mina á; ef við skyldum t. d. 

róa til fiskjar, þá væri það harður kost- 

ur, að hafa ekki leyfi til að skjóta okkur 

lunda eða svartfugl til beitu. Slíkt er ó- 

skaðlegt, og ætti hverjnm manni að vera 

leyfilegt; bann gegn því er ekkert annað en 

bann gegn atvinnu manna. Eins og gefur 

að skilja, tekur ekki þetta mál til varpland- 

anna, því að um þau er allt öðru máli að 

skipta. 3. gr. frumvarpsins er jeg mótL 15, 

aura sekt er í rauninni of lág; en 5 anra 

sekt fyrir kríueggið er nokkurn veginn nær 

sanni, þó er hún ef til vill heldur lág, ef 

litið er til þess, að ýmialeg egg eru stond- 

um blásin út og send til útlanda til að 

geymast á söfnum og borguð dýru verði. 

I>að er ekki meining mín, að gjöra breyt- 

ingaratkvæði við fiumvarpið, en jeg vil að 

eins benda á, að í 4. gr., þar seea talað er 

um 50 aura sekt fyrir hvern fugl, þá er 

undirskilið maður, en ekki fugh, það er lag- 

legra að gjöra við þessu. í  5. gr. ætti 

að falla burt: «drepoa fugla*. Greinio á við 

hvort heldur fnglarnir eru seldir drepoir eða 

lifandi. En eins og jeg bef sagt, hef jag 

það mest móti lögunum, að öll mál, er rísa 

af broti gegn þeim, skulí höfðuð sea» opin- 

ber lögreglumál. Afbrotið er látið varða 

bið opinbera, en þessi lög eiga að varðveita 

rjett einatakra manna. f>ar seso getur ver- 

ið spnramál um, að áríðandi atvinnnvegnr 

manna sje í veði, getur verið rjett að brúka 

opiabera lögreglomálssókn, en ekki þar sem 

spursmálið er að eins um kriur og jafnvel 

þúfutitlinga. Af þessari 7. gr. mundi geta 

leitt svo mikinn kostoað fyrir laodasjóð, að 

jag ímynda mjer, að enginn okkar g«4i 

reiknað bann út fyrirfram, en þó víst, að
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hann verði óbærilegur. f>eir, sem vildu gjöra 

þessi lög reglalega góð, ættu að kytina sjer 

umræðurnar nm oaálið 1877 í þessari deild, 

Skilyrðið fyrír þvi, að lögin sjeo til gagns, 

er það, að þau sjeu einföld og friði að eins 

þ i fugla, sem arður raá að verða, en hætta 

er við að missist, «f of mikið er að gjört.

S t e f i i n  E i r i k s m n : f>að er deildinni

kunnugt, að j«g við 1. urnræðu þessa máls 

lýsti því yfir, að jeg að vissu leyti áliti 

þessi iög, er friðttöu fugla, naaðsynl«g, en 

á hinn bóginu get jeg ekki sjeð, að þau 

verði að gagni út um landið eptirlitsins 

vegna. f»að mundi þurfa meir en lítið ept- 

irlit, ef þeirra ætti bvervetna að vera gætt. 

£>ó ætla jeg ekki að verða á móti frutn- 

varpinu í heild sinni eða sumum af breyt- 

ingom þeim, sem komnareru fram við það.

3. gr. frumvarpsins get jeg ekki fallizt á, 

en fallist deildin á hana, þá er þó betra að 

hnýta við hana viðaukanum úr breytingar- 

tillögum hinna þríggja þingmanna um, að 

taka megi «kaldegg og fúlegg*. f>að bætir 

þó nokkuð úr skák. Um breytinguna við

4. gr., þar sem faríð er fram á að leggja

15 aura sekt við hvert æðaregg, sem tekið 

er, verð jeg að segja það, að jeg álít hana 

óhafandi, því eptir 50. gr. stjórnarskrárinn- 

ar er varpið full eign þess, sem varpið á. 

Sá, sem t. a. m. tefcur 100 æðaregg, verður 

að gjalda 15 krtfnur í sekt. f>að er þó

sannariega hart, að sekta mann fyrir það, 

að nota eign sina upp á þann bezta og 

skynsamkgasta bátt; enda er þess báttar 

ákvörðun i lögum brot á eignarrjettinum, 

og «r því óhafandi, með því flestir hlynna 

að varpi sínu upp á skynsamlegasta og 

bezta hátt, eins og jeg bef tekið fr«ra. pað 

leiðir líka af sjálfu sjer, sð ef engin egg

má taka, þá má og engan dúu taka,

fyr en allt er ungað út, og þá gæti 

dúnninn allur verið fokinn burtu úr

hreiðrunum, þegar komizt yrði I varpeyna. 

Jeg skal taka til dæmis Vigur í Lóni, sem 

heyrir til Stafafells- prestakalH, og liggur 

langt undan landi, og því ekki hægt að 

komast I bana fyrri en efrtir langan tíma,

eptir að fuglinn væri genginn út; e í  dúnn- 

inn væri ekki tekinn þar, fyr en svo sem 

hálfum mánuði eptir að æður 411 er búin 

að unga út, þá yrði mestallur dúnn fokinn 

og farínn, svo þar fengist ekki það hálfa 

við það, sem nú er, eða jafnvol ekkert. Jeg 

vil því skora á deiidina að fella 3. gr. og 

breytinguna við hana, þar sem hún «r svo 

bersýnileg skerðing á eignarrjcttinum.

M a g n ú s  S t e p h e n s e n :  Jeg ætla að eins

að fara fáeinum orðum um breytingartillög- 

urnar; þær eru allar frumvarpinu til bóta, 

en rajer finnst þær ekki fara nógu langt. 

|>að hefur verið tekið fram af hinum 3. 

konungkjörna þingmanni, að sumt væri 

tekið upp í frumvarpið, sem væri óþarft, og 

sumt, sem værí til skaða. Til þessa siðara 

skal jeg sjerstaklega nefna það, að með 

þessum lögum verður hverjum einum heim- 

ilað, að vaða inn á eign annars manns til 

að drepa þessa fugla, sem lýstir eru ófrift- 

helgir, og á sama hátt til að taka egg þau, 

scm eru lýst ófriðhelg. Jeg álít ófært, að 

gjöra svo mikla skerðing á eignarrjettinum.

Meðal fugla þeirra, er engin grið skulu 

gefiu, eru nefndar veiðibjöllur og mávar. 

Gn það er kunnugt um veiðibjöllur, að þœr 

verpa á sumum stöðum svo mikid, að bag- 

ur er að fyrir landeiganda. |>að væri því 

bart fyrir bann, ef hver og einn mætti vaða 

inn í veiðibjölluvarp hans og leggja undir 

sig eggiu að ósekju eða án þess hann gæti 

á það talið. Einkanlega virðast mjer at- 

hugaverðar ákvarðanir frumvarpsins um 

cggin. Eptir frumvarpinti er svo að sjá, 

sem það sjeu 3 flokkar af eggjum. í  fyrsta 

flokki eru æðarfugla- og rjúpnaegg; þau eru 

hvervetna fríðhelg. í  2. flokki eru þau egg, 

sem ávallt era ófriðhelg, og svo i  líklega 

að vera 3. flokkurinn með þau e g g ,  sem 

hvorki «ru friðhelg aje ófriðbelg, en um. 

bann er ekkert tiltekið, þótt að líkÍDdum 

megi ráða, að í þeim flokki væru þau egg, 

er mætti taka að ósekju af hwdeiganda 

sjálfum; en það er ósamkvæmni, að úr þvi 

egg nokkurra fuglaeru lýst friðhelg, þá skuli 

ekki egg allra þeirra fugia, sem eru irié-
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helg.

J>ess ber einnig að gæta með bjarg- 

fuglinn, að þar heyrir lundi ekki uodir. 

Hann er ekki bjargfugl, og hvorki binn 3. 

konungkjörni þingmaður nje hinir 3 þing- 

menn hafa bætt úr þessu með breytingar- 

tillögum sínum. Reyndar sagði 1. þing- 

maður Bangæinga, «að það gjörði ekki til 

ura lundann; hann væri í þessu frumvarpi 

talinn með bjargfugli*. |>að er að visu bót 

í máli, en það er nýmæli, að luudinn skuli 

eiga að gjörast að bjargfugli með lögum.

í 2. grein frumvarpsíns er þannig 

að orði kveðið: • Hrœ- og gripfuglar, svo

sem ernir og mávar» o. s. frv. petta er 

næsta ónákvæmt. Jeg bef að minnsta 

kosti aldrei fyrri heyrt, að «ernir» og «máv- 

ar» heyrðu undir sama fuglaflokk, þegar 

þeim er skipt systematiskt niður. það færi 

því betur á, annaðhvort að telja þá upp í 

eðlilegri flokkasbipun, eða þá sloppa alveg 

orðunumí «Hræ- og gripfuglar*, og telja 

upp alla þá fugla, sem átt er við.

Að öðru leyti skal jeg láta þess getið, 

að jeg mun greiða atkvæði mitt með ílest- 

um breytingaruppástungunum. Ef til vill 

verða þessir hinir sömu, sem vilja laga 

frumvarpið, svo góðgjarnir, að laga það enn 

meir við 3. umræðu. Að endingu skal jeg 

geta þess, að jeg skil ekki, hvað þeim geng- 

ur lil, að vilja fella sektirnar úr 50 aurum 

ofan í 25 aura, nema ef það væri, að þá sje 

aðgengilegra að brjóta lögin.
Fienidikt Kristjánsson: Jeg skal ekki

vnra margorður um frumvarpið eða breyt- 

ingaratkvæðin. Jeg heid, að jeg fyrir mitt 

leyti hallist helzt að breytingum hins 3. 

konungkjörna þingsmanns við 1. gr., þótt 

jeg að sumu leyti sakni ákvæða í breyting- 

artillögum hinna 3 þingmanna um sömu 

grein, er ieyfa að bafa báfa við fýJaveiði, 

og jafnframt að leyfi hreppsnefnda komi til, 

ef skot skulu loyfð við lundaveiði, þótt í 

hungursneyð sje. Jeg ætla reyndar, að 

þessu mætti koma inn í frumvarpið við 3. 

umræðu ; nú getur það ekki átt við breyt-

ingar hins 3. konungkjörna þingmanns. Að 

öðru leyti bygg jeg óþarft að gjöra grein 

fyrir, hvernig jeg muni atkvæði greiða. En 

á hinn bóginn eru einstaka atriði, er jeg vil 

taka fram. Mjer virtist hinn báttvirti 5. 

konungkjörni þingmaður helzt vilja ófrið- 

helga kríuna, og sem bann ætlaði hún væri 

óþörf fremur en þörf. Ber bann þær sakir 

á hana, að hún tíni silungaseiði, laxaseiði, 

upsaseiði, o. s. frv. úr veiðivötnum og sjó. 

Jeg skal ekki neita, að svo sje, en þó hef 

jeg aldrei fyr heyrt þess getið, að kria 
gjörði mein í veiðivötnum eða spillti að neinu 

silungsveiði. Jeg held hún taki ekki svo 

stórt æti sem seiði eru. En það er kunnugt, 

að bún flögrar uni holt og hæðir og tínir 

gráðuglega grasmaðk úr jðrðu, og ætti það ekki 

að verða henni að böfuðssök. Hitt er og al- 

kunnugt, að menn álíta hana sem varnar- 

lið í vörpum sínum. Egg hennar eru ein- 

ungis tekin, þegar hún verpur snemma, tii 

þess að hún geti orpið aptur, og að unginn 

þá ekki krókni í vorhretum, sem honum er 

hætt við, ef krían sezt snemma. Jeg verð 

því að ætla, að krían sje fremur þarfur fugl, 

en óþarfur, og allir vita, að það er enginn 

fengur í að drepa bana, og þá er það að 

eins til að ala grimmd í hjörtum manna, 

að þeir megi bana henni, hvar sem er. 

Sama er og að segja um alla smáfugla. En 

sem betur fer, eru landsmenn ekki svo 

fíknir í að drepa þessa smáfugla. £>að eru 

mest útlendir menn, sem ferðast um og 

hafa yndi af að leggja þá að velli. J>ví 

miður eru ekki ávallt vond dæmi til við- 

vörunar, heldur eru þau einnig stundum 

svo, að þau Jokka aðra til hins sama. . í  

sambandi við þetta vil jeg setja það, að 

hinum sama þingmanni þótti það ekki eiga 

við, að þessi mál væru opinber lögreglumál. 

En það er aðgætandi, að enginn landeig- 

andi mun telja skaða, þó að skotnir sjeu 

spóar og titlingar í landeign hans. Ekki 

fer hann í mál út af því. Tilgangur. þess- 

ara laga er sá, að koma í veg fyrir það, að 

menn Ieiki sjer að því, að drepa fuglana, 

án þess að hafa nokkur not af þeim* og
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bverjam stendur þá nær, en landsstjórninDÍ 

að höfða slík mál? Ef menn vilja bæta 

hugsunarhátt einnar þjóðar, þá má ekki 

horfa í kostnaðinn. Einn þingmanna taldi 

eigi alls kostar rjett að friða villigæsir og 

helsingja, en jeg hygg það heyri undir að 

friða alla fugla um pörunartímano og á 

meðan unginn er að komast upp. Hels- 

ingjann og gæsirnar er innan handar að 

skjóta á haustin; þeir fara ekki svo snemma. 

Hinn háttvirti sessunautur minn, hinn 4. 

konnngkjörni þingmaður, skipti eggjunum 

niður í 3 flokka, en vissi þó ekki vel um 3. 

flokkino, hvort hann væri sá, er hvorki væri 

friðhelgur nje ófriðhelgur. Jeg tel víst, að 

svo sje, eða að í honum sjeu þau egg, sem 

landeigandi má taka en aðrir eigi. Eptir 

almennri rjettarvenju finnst mjer ekki ástæða 

til að taka neitt fram um þessi egg. Að því 

er kemur til æðareggjanna, skal jeg leiða 

bjá mjer að ræða um þau, þar eð hjer er 

einn heiðraður þingmaður meðal vor, sem 

er varpeigandi, sem þekkir æðarvarp og hef- 

ur gjört mikið til að bæta það. En þá beztu 

og hyggnustu varpeigendur, sem jeg hef 

þekkt, hef jeg heyrt segja, að þeir álíti, að 

ekki ætti að taka egg æðnrfugla, nema 

kaldegg og fúlegg, sem skemmdu varpið. 

Sumir álíta einnig, að það þurfi að taka 

sum eggin, því þeir þurfi að taka dún. því 

ef nauðsynlegt er að taka þegar í byrjun 

varpsins nokkuð af dún, þá þarf að taka 

af eggjunum líka. Helzt ætla jeg það hyggi- 

legast, að róta sem minnst við hreiðrum 

æðarfugla og hafa sem minnsta umgengni 

um varpið, því hvorttveggja getur valdið því, 

að fúleggin verði fleiri og dúnninn verður 

verri. Að taka nokkuð af dún um varp- 

tímann, getur orðið til þess, að varpeigandi 

fær að vísu nokkuð af góðum dún, en sam- 

fara þvf, að hann fær bezta dún, fær bann 

einnig vondan dún, og rerri en ella, ef eng- 

inn dúnn væri tekinn, fyr en æðurin er bú- 

in að unga út.

En það er og af annari ástæðu, sem 

jeg vil mæla fram með friðun æðareggja 

fyrir eiganda sjálfum. |>egar öllum er bann-

að að drepa æðarfugl, en eigandi má taka 

eggin, þá verður það harðla óvinsælt. Land- 

eigandinn getur sagt: «Jeg má ekki veiða

fuglinn, en hann granni minn, varpeigand- 

inn, má jeta eggin þúshundruðum saman 

eptir vild sinni að ósekju*. Yinsælla yrði 

það, ef eggin væru einnig friðuð. Fugl verð- 

ur þó úr egginu, og vanhöld eru ekki mikil, 

einkum ef vargi er út rýmt úr vörpum. Loks 

ætla jeg að minnast á veiðibjölluna eða 

svartba.kinn. Jeg þekki á einum stað, þar 

sem æðarvarp er, þá bagar svo til, að þar 

rjett hjá er hólmi, sem veiðibjöllur verpa í. 

En hart væri það fyrír æðarvarpseigandann, 

ef hinn, er hólminn ætti, mætti ala þar upp 

varg í varpi óátalið. £>vi þó veiðibjallan 

leggist ekki á æðareggin, þá drepur hún þó 

ungan unnvðrpum, og, eptir því sem Breið- 

firðingar segja, jafnvel fullorðnar æður. |>að 

er því ástæða fyrir hvern, er finnur egg 

bennar, að taka þau, ef eigandi vill sjálfur 

verða seinni til að gjöra það og lofa henni 

að unga út. Skal jeg svo ekki orðlengja 

meira um þetta mál, og treysti jeg því, að 

þeir, sem hafa bjartara ljós, láti það skína 

fyrir deildinni.

Árni Thorsteinson: Jeg finn mjer skylt 

að votta hinum háttvirta þingmanni ótak- 

markaða virðingu og verðugt þakklæti fyrir 

hina bjartnæmu ræðu hans, er grundvall- 

aðist á gæzku mannlegs hjarta, að láta mál 

út af smáfugladrápi verða opinber lögreglu- 

mál. En jeg verð að skoða málið nokkuð 

frá annari hlið, og það frá hinni hversdags- 

legu hlið. Jeg held, ef hinn háttvirti þing- 

maður fylgir fram þessari skoðun, þá yrði 

bann sá fyrsti « Vegetarianer*. Mjer ofbauð, 

ef það ætti að ómaka sýslumenn, ef til vill 

um langa leið, í hvert skipti sem drepinn 

væri smáfugl, svo sem þúfutitlingur, andstætt 

lögum þessum. Jeg skal taka til dæmis, 

svo jeg haldi mig við hans kjördæmi, að 

þúfutitlingur værí drepinn austur á Langa- 

nesi, þá er svo sem sjálfsagt að senda 

þegar eptir sýslumanninum inn á Húsavík, 

og haon verður, hvernig sem á stendur, að 

fara 2 þingmannaleiðir eða meira með ærn-
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um kostnaði, og heija síðan rjettarrannsókn j 12. Fynrsðgn frumvarpsins áieizt samþykkt

og vígsmál á bendur sakadólgnum. fetta j  án atkvæða.

gæti kostað landssjóðinn ærið fje, og valdið 13. Að frumvarpið gengi til 3. umræðu, var

miklum ómaka frá verulegri störfum, er samþykkt með 10 atkvæðum.

allt ætti rót sína að rekja til þess, að einn
þúfutitlingur hafði verið af dögum ráðinn.

Viðvíkjandi kríunum skal jeg játa það, 

að margar af athugasemdum þingmannsins 

voru rjettar, en sumar voru það ekki. Jeg er 

enn sem áður á því, að þær tíni smáseiði 

allra fiska sem aðalviðurværi, og í öðrum 

löndum eru kríur skoðaðar setn skaðlegir 

fuglar við veiðivötn.

Með því eigi tóku fleiri til máls, Ijet 

forseti ganga til atkvæða um frumvarpið og 

breytingarnar. Atkvæði fjeliu þannig:

1. Breytingartiilaga Jóns Pjeturssonar við

1. gr. var samþykkt með 7 atkvæðum. 

Við það var fallin 1. gr. frumvarpsins 

og breytingartillaga og viðaukatillaga

3 þingmanna við sömu grein.

2. Fyrri breytingaruppástunga 3 þingmanna 

við 2. gr. samþykkt með 10 atkvæðum.

3. Síðari breytingaruppástunga sömu þing- 

manna við sömu grein samþykkt í einu 

hljóði.

4. 2. gr. frumvarpsins með áorðnum breyt- 

ingum samþykkt með 6 atkvæðum.

5. Viðaukauppástunga 3 þingmanna við 3. 

gr. samþykkt með 9 atkvæðum.

6. 3. gr. frumvarpsins, þannig aukin, felld 

með 6 atkvæðum gegn 5.

7. Breytingartillaga Jóns Pjeturssonar við

4. gr. fruinvarpsins samþykkt með

6 atkvæðum, og verður 3. gr. Við það 

var 4. gr. frumvarpsins fallin, sem og 2 

breytingartillögur 3 þingmanna við hana.

8. 5. gr. frumvarpsins felld með 6 atkvæð- 

um móti 4.

Við það breytist greinatalan.

9. 6. gr. frumvarpsins felld með 6 at- 

kvæðum móti 2.

10. Breytingartillaga 3 þingmanna við 7. 

gr. felld með 6 atkvæðum gegn 3.

11. 7. gr. frumvarpsins samþykkt með 7 

atkvæðum, ogverður hún 4. gr. þess.

pRIÐJA UMRÆÐA í EFRl DEILD, 

á 32. fundi, 10. dag ágústmán. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 399—400.

B r e y t i n g a r t i l l ö g u r  

við frumvarp til laga um friðun fugla, eins 

og það var samþykkt við 2. umræðu í efri 

deild.

a.

B r e y t i n g a r t i l l a g a  

frá Benidikt Kristjánssyni, Einari Ásmunds-

syni og Skúla porvarðarsyni.

1. 1. grein oiðist þannig:

Spörfuglar allir, svo sem snjótitling- 

ar, þúfutitlingar, maríuerlur, steindeplar 

og þrestir, skulu friðhelgir á öllum 

timum árs. Rjúpur skulu friðhelgar 

frá 1. apríl til 1. september. Bjargfugl 

allan, svo sem álkufugla, fýla, skarfa og 

skegglur, má hver maður veiða í Iandi 

siuu, þá er honum þykir bezt henta. 

Allir aðrir fuglar, nema þeir, sem eru 

undau skildir í 2. gr., skulu friðhelgir 

frá 1. mai til 15. ágúst ár hvert.

2. 2. grein sje þannig orðuð:

Ernir, hrafnar, valir, smirlar, uglur, 

kjóar, skúmar, veiðibjöllur og mávar eru 

ófriðhelgir árið í kring. Egg þessara 

fugla eru og óhelg, hvar sem þau finn- 

ast, og er hverjum landeiganda skylt að 

eyða þeim á landi sínu.

3. 3. gr. (ný) bætist inn í frumvarpið svo 

látandi:

Egg rjúpna og æðarfugla eru frið- 

helg; má enginn taka þau, og eigi land- 

eigandi eða varpeigandi sjálfur, nema 

kaldegg eða fúlegg sje.

4. 3. gr. frumvarpsins verði 4. gr., og við 

hana bætist:

• En fyrir hvert egg, sem friðhelgt er, 

hálfu minni sekt».
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5. Ný grein, 5. gr., bætist inn í svo lát- 

andi:

Hreindýr skuln friðhelg vera frá 1. 

janúar til 1. ágúst, og varðar 5 króna 

sekt fyrir dýr hvert hið fyrsta sinn, ef 

drepið er. Sektin tvöfaldast, ef optar 

er brotið, allt að 80 kr.

6. 4. gr. frnmvarpsins, sem verðnr 6 gr., 

orðist þannig:

Mál þau, er risa út af brotum gegn 

lögum þessum, eru opinber lðgreglumál. 

Ennnur helmingur scktarljár í sjöð þess 

hrepps, er brotið er framið í, en hálft á 

sá, er brotinu kemnr npp.

7. Fyrirsögn frutnvarpsins orðist á þessa Ieið:

Frumvarp

til laga um friðun fugla, eggja og hreindýra.

b.

B r ^ y t i n g a r u  p p á s t u n g u r  

frá Jóni Pjeturssyni, Stefáni Eiríkssyni og 

Magnúsi Stephenson.

1. Víð 1. grein: Á eptir orðunum: «hræ- 

fnglar og gripfuglar* bætist inn í:

• Iundi og bjargfugl*.

2. 2. grein falli burt.

3. Við 4. grein: síðari málsgrein orðist

þannig: «liennur helmingur sektarfjár-

ins í landssjóð, en hinn hclmingurinn 

ber uppljóstrarnaanni*.

c.

B r e y t i n g a r t i i l a g a  

frá Sighvati Árnasyni, Skúla forvarðarsyni 

og Stefáni Eiríkssyni.

Við 1. gr.: «skot og háfur við« falli

bnrt.

E i n a r  Á s m u n d s w n :  Jeg skal strax

leyfa mjer að geta þess, að í breytingartil- 

lögu minni og annara tveggja háttvirtra 

þingmanna hefur misprentazt annaðhvort 

fyrir vangá skrifara eða prentara, því eptir 

orðin «skarfa og skegglur* átti að koma: «sem 

og lunda*. og vona jeg, að þessi breyting 

verði tekin til greina.

F o r s e t i :  Vegna þess, að þessi orð, sem

í vanta, eru hrein efnisbreyting, þá get jeg 

ekki tekið þau til greina, og verður því að 

ræða greinina, eins og hún liggur fyrir.

J ó n  P j e t u r s s o n : Jeg hef með öðrum

floirum komið með breytingaratkvæði við 

þetta frumvarp; að því er snertir það breyt- 

ingaratkvæði, sem jeg hafði komið með sjer- 

staklega við 1. grein við 2. umræðu, þá 

skal jeg leyfa mjer að taka það fram, að af 

gleymsku minni höfðu fallið úr eptir orðin:

• hræfuglar og gripfuglar» í 1. gr. orðin:

• lundi og bjargfugl»; svo að þessi partur 

gréinarinnar átti að orðast þannig: «en allir 

aðrir fuglar, utan hræfuglar, gripfuglar, 

lundi og bjargfugl». J>essum orðum er nauð- 

synlegt að bæta inn í; að minnsta kosti er 

nauðsynlegt, að undan taka lundann. pann 

fugl má ómögulega friða á tímabili þessu, 

því með væri bannað að taka kofn. Enn 

fremur höfum vjer leyft oss að stinga upp 

á því, að 2. gr. falli burt. 2. gr. gengur út 

á, að hræ- og gripfuglar skuli ófriðhelg- 

ir, h v a r  a e m  þ e i r  h i t t a s t ,  allt árið í kring, 

og sömuleiðis, að egg þessara fugla sjeu ó- 

friðhelg o. s. fr. Eptir þessari grein má 

drepa fugla þessa, hvar sem er, og því líka 

á annara manna landi; með þessu er leyft 

að beytá ofríki á öðrum mönnum, og skerða 

og misbjóða eignarrjetti manna, en slík á- 

kvörðun getur að mínu áliti með engu 

móti staðizt í lögum, og því er sjálfsagt, að

2. gr. falli burt. í  4. gr. er ákveðið, að 

einn þriðjungur sektarQárins renni í sjóð 

þess hrepps, sem brotið er framið í, en tveir 

þriðjungar gangi til þess, sem nppljóstar 

brotinu, en jeg álít heppilegra, að sektin 

sje látin renna í landssjóð, og einnig álít 

jeg nægilegt, að helmingur sektarfjárins 

gangi til þess, sem uppljóstar brotinu. Svo 

skal jeg Ieyfa mjer að fara nokkrum orðum 

um breytingartillögu hinna 3 þingmanna.

1. gr. þessarar breytingartillögu er ómögu- 

legt að geti staðizt, einmitt af því, að þar 

er lundinn ekki undantekinn frá frið- 

helgi. Með því er beinlínis bannað að taka 

kofu, sem er mjög arðsamur fugl, einnig 

vegna dúnsins, en kofnatekjan er einmitt
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á tímabilinu frá 1. mal til 15. ágúst. Að 

lundinn ekki sje talinn með, er augljóst af 

því, að hvorki heyrir hann nndir spörfugla, 

svo sem snjótitlinga, þúfutitlinga o. s. frv., 

ekki heldur undir rjúpuna. J>ar sem leyft 

er, að hver maður megi veiða bjargfugl á 

landi sínu, þá er honum þykir bezt henta, 

þá er lundi ekki talinn þar með, heldur að 

eins álkufuglar, fýlar, skarfar og skegglur. 

Svo slendur enn fremur í 1. grein: «Allir

aðrir fuglar, nema þeir, sem eru undan- 

skildir í 2. gr., skulu friðhelgir frá 1. maí 

til 15. ágúst ár hvert, en í 2. gr. eru und- 

anteknir: ernir, hrafnar, valir, smirlar, ugl- 

ur, kjóar, 9kúmar, veiðibjöllur og mávar, en 

hjer er lundinn heldur ekki nefndur, og þar 

af leiðir, að hann er friðhelgur á tímabilinu 

frá 1. maí til 15. ágúst ár hvert, en það 

er einmitt, eins og jeg sagði, sá tímí, þegar 

kofnatekjan er. Af þessu leiðir, að 1. og 2. 

gr. geta ekki staðizt. í l.grein er auk þessa 

komizt svo að orði, að hver maður megi veiða 

bjargfugl allan í sinu landi, þá e r  h o n u m  

þ y k i r  b e z t  h c n t a ; allt svo er þetta leyfi bund- 

ið vissri takmörkun. En jeg vil spyrjauppá- 

stungumennina: hve nær er það? hve nær

er þessi bezt henti tími? það verður líklega 

örðugt að segja, hve nær bezt hentir að gjöra 

þetta. fessi orð eru því óþörf, og 1. gr. er 

ómöguleg, af því lundann vantar. Sama 

er að segja um 2. grein; hún getur heldur 

ekki staðizt. Fyrri partur þessarar greinar 

er með öllu óþarfur; þar er ekkert nýtt. 

J>að hefur hingað til verið leyfilegt, að drepa 

þessa fugla í sínu landi, og því þarf alls 

ekki að taka það upp aptur, að það sje 

leyfilegt. Sá veiðirjettur hefur aldrei verið 

heptur, og því þarf ekki að leysa hann hjer. 

Greinin leyfir því ekki annað, en það, sem 

maður má vegna eignarrjettarins, því það 

hefur aldrei verið lagt hapt á, að drepa 

erni, hrafna, vali, smirla, uglur, kjóa, skúma, 

veiðibjöllur nje mára. |>að, sem talað er 

um egg þessara fugla, er heldur ekki neitt 

nýtt. J>að hefur aldrei verið bannað, að 

taka þau, hvar sem þau fyndust í landi 

manns, því það flýtur líka beinlínis af eign-

arrjettinum. Ef þar á máti ætti að skilja 

þetta svo, að þar með væri leyft að fara 

inn í annara manna land, og taka þar þessi 

egg« Þá væri það alveg nýtt, alveg ný á- 

kvörðun, en það er nú sjálfsagt ekki mein- 

ingin, heldur að landeigandi megi sjálfur 

taka þau í sínu landi. í  2. gr. stendur enn 

fremur: «og er hverjum landeiganda skylt, 

að eyða þeim á sínu landi*. Jeg held það 

verði bágt að sanna, hvort landeigandi hef- 

ur vanrækt þessa skyldu sína, og þó svo ó- 

líklega skeði, að það sannaðist, hvaða sekt á 

hann þá að sæta fyrir það? |>ess er hvergi 

getið. J>á kemur ný grein, 3. gr.: *Egg

rjúpna og æðarfugla eru friðhelg*. J>aðget- 

ur nú verið margt, sem mælir bæði með og 

mót þessari ákvörðun; en jeg er bræddur 

um, að illt muni að sanna, þó þessi egg 

væru tekin. í  greininni eru þó undanskilin 

kaldegg og fúlegg; allt svo má taka kald- 

egg- Jeg á æðarvarp; mjer er sem eiganda 

ekki bannað að taka dún; jeg tek því dún, 

en ekki egg, en við það, að jeg tek dúninn, 

verða eggin kaldegg, og jeg bíð þangað til 

þau eru orðin það, svo tek jeg þau og það 

í lagaleyfi. Jeg er því hræddur um, að 

hægt verði að fara í kring um þessi lög, og 

segja, að maður hafi ekki tekið annað en kald- 

egg. Jeg vil því einnig fella 3. og 4. tölulið á 

breytingartillögu hinna 3 þingmanna; því auk 

þess sem það mun verða illt, að gæta þess, 

að þessu banni, að taka eggin, verði hlýtt, 

auk þess hef jeg sannfærzt um, að það sje 

ekki skaðlegt, þó lítið eitt sje tekið afeggj- 

um, en allir varpeigendur telja það skaðlegt, 

að egg sjeu tekin að mun, enda forðast 

þeir að gjöra það, svo þetta bann er alveg 

óþarft. Undir 5. tölulið á breytingartil- 

lögunni, er svo ákveðið : «Hreindýr skulu

friðhelg vera frá 1. janúar til 1. ágúst« o. s. 

frv. fað er einmitt komið fram frumvarp í 

neðri deildinni um friðun hreindýra, og því 

held jeg, að bezt sje, að þetta bíði þangað 

til menn sjá, hvernig þvi reiðir af; auk þessa 

er það frumvarp, sem hjer ræðir um, um 

fugla, en ekki um dýr; þá mætti eins vel 

takð undir frumvarpið birni og tóur, en
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það er {h5 ekki gjört. Við 4 . gr. frum- 

varpsins get jeg ekki fellt mig, þar sem 

stendur, að þriðjungur scktarQárins skuli 

renna í sjóð þess hrepps, sem brotið er fram- 

ið; þetta getur ómögulega staðizt, því menn 

geta framið brotið upp á reginfjöllum, sem 

ekki heyra undir neinn vissan hrepp, heldur 

eru almennings-eign. 1 sjóð hvers hrepps 

ætti jeg t. a. m. að greiða sekt, ef jeg 

skyti friðhelgan fugl í Henglinum? |>að 

rjetta er sjálfsagt, að sektai fje renni í lands- 

sjóð, sem lika leggur fje í sölurnar fyrir 

gæzlu laganna. Af öllu þessu leiðir, að jeg 

get ekki gefið breytingartillögu hinna þriggja 

háttvirtu þingmauna atkvæði mitt.

Átgeir Einanson: Jeg skal ekki mörgu 

svara þessari löngu ræðu; það liggur líka 

öðrum oær en mjer. En jeg vildi leiðrjetta 

það, sem hinn heiðraði þingmaður ekki 

hermdi rjett í 2. grein breytingartillaganna.

1 1. grein eru þeir fuglar taldir upp, sem 

friðhelgir skulu vera, og svo er sagt, að 

allir aðrir fuglar en þeir, sem eru undan- 

skyldir í 2. gr., skuli vera friðhelgir nokk- 

urn tíma árs, og því eru í 2. gr. tilteknir 

þeir fuglar, sem ófriðhelgir eru, og jeg finn 

ekkert dviðurkvæmilegt í því. Jeg held og, 

að i 1. gr. breytingartillaganna hafi fallið 

burt: *sem og lunda>, og jeg veit ekki,

hvort þingmaðurinn hefur gætt þess; uppá- 

stungumaðurinn lýsti þvf þó yfir áðan, að 

þessi orð ættu að bætast inn í greinina:

• sem og lunda*. Að sektirnar renni í lands- 

sjóð, felli jeg mig vel við, því að fyrst á að 

sækja málið á opinberan kostnað, þá er 

náttúrlegt, að landssjóðurinn fái sektirnar. 

|>að er nú illt og jafnvel ómögulegt að 

sanna um eggjatekjuna, einkum um öll smá- 

fuglaegg, því að það er hætt við, að það 

vilji verða svo, að börn, án þess að þau 

haldi, að það sje nokkuð saknæmt, taki þau 

annaðhvort af heimsku eða ógáti. |>ó að 

leyft sje að taka kaldegg og fúlegg, þar sem 

æðarvarp er, þá er hægra að sqnna, hvort 

nokkur önnur egg hafi verið tekin með, því 

að það mun varla vera svo, þar sem ann- 

ars nokkuð æðarvarp er, að einn leiti, og

jeg er viss um, að einhver muni gangast 

fyrir sögubitanum, sem hann fær. Jeg tók 

fram um daginn, að æðarfuglamorðingjarnir 

færðu það til sem ástæðu, að þó að þeir 

dræpu fugla, þádræpu eigendurnir þó meira 

með eggjatökunni, og þó að mjer finnist 

það nú lieldur óþarft, að friða æðaregg, þá 

skal jeg þó ekki vera á móti því, og það 

því síður, sem jeg fjekk brjef frá Eyjólfi 

varpfræðing, þar sem er skorað á menn að 

hætta eggjatöku. Á fundi í Strandasýslu 

kom þetta og til tals, og varð þar uppljóst, 

að einn varpmaður hafði hætt eggjatöku, 

og jafnframt, að varpið hafði síðan að til- 

tðlu aukizt meira hjá honum en öðrum. 

Fundurinn fól mjer ekki neina beina upp- 

ástungu um það, en var heldur með þvi 

en móti, að eggjatðku yrði hætt og þvi 

skal jeg ekki vera á móti því. Um friðun 

sumra binna fuglanna, sem taldir eru, held 

jeg að verði illt vörð að balda. Mjer virt- 

ist hinn 3. konungkjörni þingmaður vilja 

tæta svo utan af breytingaratkvæðinu, að 

hann vildi helzt alveg eyðileggja það. Jeg 

skal ekkert skipta mjer afþví; jeg er hvorki 

faðir eða móðir að því.

E i n a r  Á t m u n d t t o n :  |>að er gamall

málsháttur, sem segir: *f>að tjáir ekki að 

deila við dómarann*; en samt langar mig 

nú til að deila dálítið við hinn háttvirta 3. 

konungkjörna þingmann. Hann hefur sýnt 

list sína á því, að tæta i sundur það breyt- 

ingaratkvæði, sem jeg ásamt tveim öðrum 

góðum mönnum er skrifaður undir; en jeg 

hef ekki getað sjeð góðar nje gildar ástæð- 

ur fyrir þessari hans niðurrifningu. Við 

höfum með þessari breytingartillðgu okkar 

reynt að koma dálitlu lagi á frumvarpið, 

sem allir verða að kannast við að er ólag 

á, eins og það nú er, jafnvel þó að það 

væri rjett prentað, en það er raunar fullt 

af prentvillum. Nú befur það orðið fyrir 

okkur, eða þá prentaranum, að 3 orð í 1. 

gr. hafa fallið burt, og sem jeg leyfði mjer 

að geta um áður við hinn háttvirta forseta, 

ef menn vildu taka það til greina. En hinn
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3. konungkjörni þingmaður hefur haldið 

langa og snjalla prjedikun nf af þess- 

ari prentvillu eða eyðu í 1. grein. Jeg 

þarf ekki að svara þessum langa kafla 

af prjedikun þingmannsins, þar sem jeg 

kannast við, að meðan þessi orð vanta, þá 

er gat á greininni, sem ekki má opið standa, 

En jeg ætla þó, að jafnvel þó að þessi eyða 

sje, þá sje greinin þó hjer lögulögri en í 

frumvarpinu. Hjer eru fyrst taldir upp 

þeir fuelar, sem friðhelgir skulu vera á öll- 

um tfmum árs; svo rjúpan, sem er friðuð 

lengstan tíma af þeim fuglum, sem ekki 

eru al-friðaðir; þá fuglar, sem vegna gagns- 

ins, sem menn hafa af þeim, ekki má 

friða, og loks allir aðrir fuglar, sem frið- 

helgir skulu vera að eins 3 ’/* mánuð. Ef 

okkar frumvarp hefði orðið rjett prentað, 

þá álít jeg okkar grein miklu betri en 

frumvarpsgreinina. Hinn 3. konungkjörni 

þingmaður talaði mikið um 2. gr., þar sem 

eru taldir upp þeir fuglar, sem skaðlegir 

eru, og þess vegna eiga að vera ófriðhelgir. 

Hann vill skilja svo, að þessir fuglar sjeu 

dræpir, hvar sem vera skal, og jafnvel f 

landi annara. Jeg er ekki á móti því; jeg 

get ekki sjeð, að það sje á móti anda lands- 

laganna, að svo sje. Jeg man ekki betur, 

en að birnir sjeu rjettdræpir hvar sem vera 

skal, og það jafnvel í landareign annara. Er 

það nokkuð ótilhlýðilegt, ef jeg sje örn 

taka barn, að jeg drepi örnina, þó f annara 

landareign sje? Úr því áð þessir fuglareru 

skaðlegir, þá er tilhlýðilegt, að það megi 

drepa þá jafnvel í annara manna landi, ef ekki 

er neitt skemmt fyrir þeim með þv í; jeg 

vil ekki, að spilla megi neinu fyrir öðrum, 

og orðin f þessum breytingartillögum eru 

ekki svo, að út úr þeim verði leitt, að 

menn megi leika sjer að því, að- veiða hræ- 

fugla í annara manna landi, til að mynda 

að skjóta hrafn í annara varpi. f á  kemur 

nú 3. gr., sem friðhelgar eggin. Um það 

hefur hjer á þingi rætt verið, og varpeig-

endum og varpspekingum hefur ekki komið 

saman um, hvort það væri gott eða hag* 

kvæmt fyrir landið, að friða egg æðarfugla. 

Jeg ætla mjer ekki að raupa af þvf, að jeg 

sje varpmaður eða varpspekingur; en eptir 

minni litlu reynslu, þá er það mín sann- 

færing, að til þess að æðarvarp aukist og 

blómgist í landinu, sje nauðsynlegt, að æð- 

aregg sjeu friðuð. í>að er satt, að ekki 

er bannað að taka dún, en lögin benda 

heldur ekki til, að dúnninnsje tekinn, held- 

ur verður hver þar að annast sitl eigið 

gagn og láta fuglinn hafa frið til, að unga 

út og hirða síðan dúninn. í  2. gr. er tal- 

að um egg þeirra fugla, sem ófriðhelgir eru. 

Ef hrafninn er skaðlegur, eins og jeg vona 

að allir sjeu mjer samdóma um, þar sem 

hann spillir vörpum, drepur unglömbin á 

vorin og fleira því um likt, og ef nauðsyn- 

legt er þess vegna að eyðileggja hann, þá 

er þarflegt að ófriðholga hrafnseggin, og 

hverjum stendur það nær, en landeigendum 

sjálfum, þar sem hrafninn á hreiður? En 

ef þeir ekki hafa framtakssemi í sjer til 

þess, þá verður öðrum að vera heimilt að 

gjöra það, þótt í hinna landi sje. Hinum 

háttvirta þingmanni þótti það galli, að 

engin sekt er lögð við, ef landeigendur 

eyða ekki hræfuglaeggjum í Iandi sfnu, en 

jeg held það sje ekki nýtt, að eitthvað sjo 

boðið eða bannað í lögum, án þess sekt sje 

beinlínis ákveðin um leið. Að minnsta kosti 

man jeg, að það er ekki gjört í lögum, sem í 

fornöld voru gefin út á fjallinu Sfnai, þar 

sem ýmislegt er skipað og bannað, en 

engin sekt þó fastsett við broti gegn lög- 

unum. þingmaðurinn fjellst ekki á, að 

hreindýrum væri skotið hjer inn í þetta frum- 

várp, og sagði, að frumvarp væri fyrir neðri 

deildinni um sama efni. Jeg er þar ekki 

kunnugur, og heldur ekki skyldugur til að 

vita, hvað fram fer í neðri deildinni. En 

jeg held mjer sje óhætt að fullyrða, að það 

frumvarp, sem hann talar nm, sje dautt
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vegna tímaleysis, og mun það annaðhvort 

hafa verið tekið aptur af flutningsmanni 

eða lagt á hylluna. Jafnvel þó nú svo væri, 

að þar væri breindýrafrumvarp á ferðinni, 

þá sje jeg ekki, að það sje á móti þingsköp- 

unum, þó ákvörðun um sama efni standi í 

tveimur frumvörpum, en hitt er vitaskuld, 

að þingið samþykkir ekki friðun hreindýra 

nema í öðru frumvarpinu; hún hlýtur að 

verða felld úr þessu frumvarpi, ef hitt væri 

samþykkt á undan ; en ef þetta verður fyrra 

til, þá fellur hitt af sjálfu sjer. Hvað efn- 

inu viðvíkur, þá er nauðsynlegt að frið- 

helga hreindýr seinni hlut vetrar og fram- 

an af sumrinu. Á vorin æxla hreindýrin 

kyn sitt, og það er hryllilegt til þess að 

vita, að hver og einn skuli svo að segja 

gjöra sjer að skyldu að drepa kálfana ný- 

fædda. Á seinni árum eru Englendingar 

farnir að koma bingað margir saman, og 

hafa það sjer til dægrastyttingar, að flakka 

hjer um landið og skjóta fugla og hreindýr 

og veiða fiska. Einn af þessum flökkti- 

englum var í fyrra sumar fyrir norðan; 

hann fór upp á fjöll og varði all-löngum 

tíma af sumrinu til að elta hreindýrin og 

skjóta kálfana; meira lá ekki eptir hann 

hjer, svo að menn viti; svo kom hann á 

Akureyri með allmargar höfuðskeljar af hrein- 

dýrakálfum, og sigldi með það sem annað 

sigurmark heim til fósturjarðar sinnar. Jeg 

er ekki sá Englendinga-vinur, að jeg vilji 

lofa þeim að leika sjer að því, að drepa 

slíkt ungviði. pegar öllu er á botninn 

hvolft, þá álít jeg, að breytingartillögur vor- 

ar 3 þingmanna sjeu eitt hið bezta, sem 

fram hefur komið í þessu máli, og vil leggja 

það til, að þær verði allar samþykktar.

£>ar eð ekki tóku fleiri til máls, var 

gengið til atkvæða, og var

1. Breytingartillaga Benidikts Kristjáns-

sonar og 2 annara þingmanna við 1.

gr. felld með 6 atkvæðum gegn 5, að 

við höfðu nafnakalli, þaunig að 

Já sögðu:

Benidikt Kristjánsson,

Árni Thorsteinson,

Ásgeir Einarsson,

Einar Ásmundssou,

Skúli porvarðarson.

Nei sögðu:

Magnús Stephensen,

Jón Pjetursson,

Pjetur Pjetursson,

Sighvatur Árnason,

Sigurður Melsteð,

Stefán Eiríksson.

2. Breytingartillaga Jóns Pjeturssonar og

2 annara þingmanna við 1. gr. sam- 

þykkt í einu hljóði.

3. BreytingartiIIaga Sighvats Árnasonarog

2 annara þingmanna við 1. gr., að «skot 

og háfur við» falli burt, samþykkt í 

einu hljóði.

4. Breytingartillaga Benidikts Kristjáns- 

sonar og 2 annara þingmanna við 2. 

gr. felld með 6 atkvæðum gegn 5.

5. Breytingartillaga Jóns Pjeturssonar og

2 annara þingmanna, að 2. gr. falli 

burt, samþykkt með 6 atkvæðum.

6. Viðaukatillaga Benidikts Kristjánssonar 

og 2 annara þingmanna um nýja grein 

(3. gr.) felld með 6 atkvæðum gegn 5.

7. Viðaukatillaga sömu þingmanna við 3. 

gr. fallin við atkvæðagreiðsluna um 6.

8. Viðaukatillaga sömu þingmanna um 

nýja grein (5. gr.) samþykkt með 8 at- 

kvæðum.

9. Breytingartillaga sömu þingmanna við

4. gr. felld með 7 atkvæðum gegn 4.

10. Breytingartillaga Jóns Pjeturssonar og

2 annara þingmanna við 4. gr. sam- 

þykkt með 10 atkvæðum.

11. BreytingartiIIaga Benidikts Kristjáns- 

sonar og 2 annara þingmanna við fyr-



irsögnina, án orðsins •eggja», samþybkt 

í einu hljdði..

12. Frumvarpið samþykkt með 10 atkræð- 

um.

Kvað forseti málið nú verða endursent 

forseta neðri deildar.

EIN UMRÆÐA I NEÐllI DEILD, 

á 57. fundi, 20. dag ágústmán.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu i efri deildioni, sjá I, 448.

Brey t in g a r t i l  laga 

við frumvarp til laga um friðun fugla, eins 

og það var samþykkt við 3. umræðu í efri 

deildinni.

Við 1. gr. Á eptir orðin: «lundaveiði 

og» komi: «skot og háfur við».

Ólafur Fálsson.

Framsögumaður (Eirikur Kúld): þeg-

ar þetta frumvarp kemur nú frá binni hátt- 

virtu efri deild, þá þykir mjer það vera orð- 

ið æði-snubbótt, en þó hefur nefndin, sem 

hjer var sett í málið, komið sjer saman um, 

að vera því samþykk. J>ó að það sje skrít- 

in breyting, sem hefur komið á frumvarpið, 

að í staðinn fyrir egg eru komin hreindýr, 

og þó að það megi álíta sem náttúruaf- 

brigði, að hreindýr svona eins og skríði úr 

eggjum, þá vil jeg samt leyfa mjer að mæla 

með því, að frumvarpinu verði framgengt, 

því að í því er mikil rjettarbót, og jeg get 

ekkert sjeð á móti því, að aðhyllast það, 

þrátt fyrir þess 3. gr., úr því að nauðsyn 

er að friða hreindýr um nokkurn tíma 

árs, og það er álit þeria, sem til þessa 

þekkja,

Ólafur Pálston : Jeg hef leyft mjer að 

koma enn þá fram með breytingartillögu 

við þetta frumvarp, viðvíkjani háfum og 

skotum við fýlaveiði, því að jeg sje, að háf- 

ur hefur týnzt úr frumvarpinn í efri deild-

inni. Sumir munu álíta, að háfur og net 

sje bið sama, en það er ekki svo; það má 

búa hann til úr bandaflækju og hafa hann 

hvernig sem vill. Mjer er þetta mál mikið 

kappsmál, og vil jeg því mæla með, að þetta 

breytingaratkvæði fái framgang, og jeg vona,

að þingið felli það ekki, og skora jeg á

hinn háttvirta þingmann Vestmannaeyinga, 

að segja álit sitt um það, hvort það sje 

ekki nauðsynlegt, því hann þekkir manna 

bezt til þess.

Framsögumaður: Jeg vil leyfa mjer

að benda hinum háttvirta þingmanni Vestur- 

Skaptfellinga á það, að ef við breytum þessu 

frumvarpi nú, þá getur því eigi orðið fram- 

gengt á þessu þingi, en það væri leiðinlegt, 

ef þetta mál fjelli nú í annað sinn, því að 

það fjell einnig af slysum á síðasta þingi. 

En jeg get orðið hinum háttvirta þingmanni 

Vestur-Skaptfellinga samdóma um það, að 

ef nauðsyn þykir til bera, þá má koma 

þessum breytingum á á næsta þingi, og þá 

geta þessi tvö ár ekki gjört mikið til. Jeg 

vænti svo góðs af hinum háttvirta þing- 

manni, að hann vilji ekki verða til að fella 

frumvarpið.

Ólafur Pálsson: Jeg ætla að svara

hinum háttvirta þingmanni Barðstreodinga 

því, að jeg get ekki sjeð, að frumvarpið þurfí 

að falla vegna breytingartillögunnar, því að 

það ætti að geta gengið áfram í þinginu 

umræðulaust. Jeg tek nauðulega tillöguna 

aptur, því að jeg er sannfærður um, að þotta 

er mesta velferðarmál.

Þorsteinn Jónsson: Hinn háttvirti

þingmaður Vestur-Skaptfellinga hefur skorað 

á mig, að segja álit mitt um þetta mál. 

Jeg lýsi því yfir, að það er almennt álit á 

Vestmannaeyjum, að dráp á gömlum fýl sje 

mjög skaðlegt, en jeg álít þó svo mikla 

rjettarbót í þessu frumvarpi, að jeg vil ekki 

mæla með breytingartillögunni, ef hún 

skyldi verða til að fella það, þó að hún 

hafí óheppilega verið felld úr í efri deild-
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inni fyrir Skaptfellinga, því að lijá þeim 

á hún við, en á Vestmannaeyjum á hún 

ekki við, þvi þar er altt dráp á gömlum 

fýl harðlega bannað. Jeg vil ekki þess 

vegna gefa henni atkvæði mitt.

F r a m t ö g u m a ð u r : Jeg held, að það

sje ómögulegt, að mál þetta geti fengið 

framgang, ef breytingaruppástungan verður 

samþykkt, því að þó að það verði samþykkt 

bjer, þá verður það að fara til efri deild- 

arinnar, og vilji hún ekki fallast á málið 

með breytingunni, þá yrði að bera það 

undir hið sameinaða alþÍDgi, en til þess er 

enginn tími.

Þ o r l á k u r  G u ð m u n d s s o n  : Jeg held, að

hinn háttvirti þingmaður Vestur-Skaptfell- 

inga hafi ekki gjört sjer fullljóst, að þar 

sem bönnuð eru net, þá sje líka bannaður 

háfur og verði að teljast með netum, og 

beyri því undir það, sem bannað er að 

brúka við fýlaveiði.

Þ o r s t e i n n  J ó n s s o n :  Jeg vil vara deild- 

ina við þessum skilningi hins báttvirta 1. 

þingmanns Árnesinga á háf; við höfum 

sveitarsamþykkl, sem sýslumaður hefur stað- 

fest; eptir henni megum við ekki veiða lunda 

nema í háf, en þar er bann gegn skotum 

og netum við lundaveiði, en ekki háf.

V a r a f o r s e t i :  Jeg vil gjöra grein fyrir

því, hvers vegna jeg vil ekki samþykkja

frumvarpið; jeg álít það ísjárvert, að gefa 

út lög, sem eigi verður fylgt. Jeg vil taka 

til dæmis: sýslumaðurinn í IsaQarðarsýsIu

fær þá fregn, að norður á Ströndum hafi

verið drepin kría, og um sama Ieyti fær

hann fregn um, að drepinn hafi verið snjó-

litlingur í Isafjarðardölum og þúfutitlingur 

í Arnaifirði, og bann á að höfða mál á 

móti þeim öllum, kannske um hávetur, er 

bafa drepið þessa fugla. Jeg álít því, að 

þessi lög verði að eins til að vekja óvirðing

fyrir lögum, með því það er ómögulegt að 

framfylgja þeim eptir landsháttum hjer.

J ó n  J ó n s s o n : - f>essi síðustu mótmæli 

hins háttvirta varaforseta snerta eigi eins 

mikið þetta frumvarp, eins og allt lögreglu- 

valdið hjer á landi. Jeg játa, að skipun 

þess sje mjög óhaganleg, og að æskilegt 

væri, að koma þeirri breytingu á, að smá 

lögreglumál yrðu dæmd í sveitunum. En 

þó lögregluvaldið sem stendur sje veikt, er 

engin ástæða til að hætta við alla löggjöf, 

og má framfylgja fiestum lögum með öðru 

móti en með málssóknum. Annars eru 

málssóknir nú ekki svo örðugar, sem hinn 

háttvirti varaforseti virtist ætla. fó  að 

sýslumaðurinn á ísaflrði geti ekki tekið 

fugldrápsmál norður á Hornströndum fyrir 

um hávetur, getur hann tekið slíkt mál 

fyrir á manntalsþinginu vorið eptir, og þá 

getur hreppstjóri haft allt málið tilbúið til 

að leggjast undir dóm sýslumannsins.

þ o r l á k u r  G u ð m u n d s s o n :  Hinn hátt-

virti þingmaður Vestmannaeyinga sagði, að 

á Vestmannaeyjum væri sveitarsamþykkt 

um, að ekki mætti brúka háf. Sveitar- 

samþykktir geta menn ætið gjört, ef þær ekki 

stríða beinlínis á móti lögum, eða ganga 

inn á rjett einstakra manna, en þær eru 

allt annað en beinlínis lög. Jeg verð að 

ímynda mjer, að í háfnum sje net, og þeg- 

ar netháfur er brúkaður, þá má beimfæra 

það undir lög þessi.

Af því að ekki tóku fleiri til máls, þá 

lýsti forseti því yfir, að umræðunum væri 

lokið, og bar þvS næst breytingartillöguna 

undir atkvæði, og fjell hún með 14 atkvæð- 

um gegn 4. J>ví næst var frumvarpið ó- 

breytt samþykkt með 19 atkvæðum, og kvaðst 

forseti mundu senda það til landshöfðingj- 

ans, sem lög  frá a lþ in g i.



Læknaskóli.

Frumvarp til laga um breyting á 1. og

2. gr. laga um stofnun Iæknaskóla í Keykja- 

vík, 11. febr. 1876, frá þingmanni Barð- 

strendinga, sjá I, 56.

FYRSTA UMRÆÐA í  NEÐliI DEILD, 

á 9. fundi, 14. dag júlímánaðar.

F l u t n i n g s m a ð u r  ( E i r i k u r  K ú l d ): £>etta

frumvarp er eins og það, sem lagt var fyrir 

þingið 1879. J>að fjekk þá góðan byr í 

neðri deildinni, en strandaði í efri deildinni 

og náði ekki lendingu. Nú ber þess að gæta, 

að málið kemur frá þrem fundum í bjeruð- 

um, og sýnirþað ábuga landsmanna á mál- 

inu. Hjer er eigi að ræða um kostnaðar- 

auka fyrir landssjóðinn, heldur einmitt um 

sparnað, því með því inundu sparast nálægt 

700 kr. J>að hefur verið áður haft á móti 

þessu xnáli, að það sje undarlcgt, að stofna 

þess konar heilbrigðisráð hjer, þar sem menn 

sjeu óánægðir með það fyrirkomulag í Dan- 

mörku og vilji heldur, að það sje einum 

manni á hendur falið. En þetta skil jeg 

ekki. Jeg skil ekki, að í þessu eina tilfelli 

sje nefnd eða ráð óhafandi, þar sem annars 

allt er falið nefndum á hendur, og þær stofo- 

aðar, t. a. m. hreppsnefndir, sýslunefndir, 

amtsráð, sóknarnefndir o. s. frv. fetta er 

heldur ekki eins dæmi; á Englandi og víðar | 

er heilbrigðisráð. Mjer finnst heldur ekki 

vera óhugsandi, að heilbrigðisráðið bafi störf 

landlæknisins á hendi, þótt það sje skipað 

þrem mötioum, því betur sjá augu en auga. 

|>að er þó kunougt, að þessi störf landlæknis- 

ins sem landlæknis eru ekki mjög umfangs- 

mikil, og skýrslur þær, sem landlæknirino 

hefur átt að semja, mundu ekki verða ráðinu 

ofvaxnar. Ferðir landlæknis út um landið 

til að skoða lyfjabúðir raundu eins hægar

fyrir 3 menn til skiptis eins og fyrir einn 

mann, sem á að inna þær af hendi. pað er 

auðsætt, að gjöra þyrfti sjerstaka ráðstöfun, 

ef sótt kæmi inn í landið; en jeg verð einnig 

að álíta, að þrír menn geti betur, en einn 

maður, annazt um það, og jeg er viss um, 

að þegar þetta bar að höndum með bólu- 

sóttina hjer fyrir skemmstu, þá mundi hinn 

þá verandi landlæknir hafa verið þakklátur 

fyrir, hefði hann haft tvo aðra menn sjer 

til ráðaneytis og aðstoðar. En fremur befur 

þeirri mótbáru verið hreift, að óhægra væri, 

að koma fram ábyrgðinni á hendur þrem 

mönnum en cinum manni; en jeg ímynda 

mjer það verði eins hægt þannig, að hin 

c o m t i t u t i o n e l l a  ábyrgð hvílir á hinni æðri 

stjóro, en hin p e r s o n a l a  og moralska á þeim 

öllum þremur. Að öðru leyti vona jegþing- 

menn vcrði ekki á móti frumvarpinu, þar 

eð því áður byrjaði svo byrvænlega i þessari 

deild, og loti því að ganga til 2. umræðu.

Með því ekki tóku fleiri til máls, beiddi 

forseti þingmenn að greiða atkvæði um, 

hvort frumvarpið skyldi gaoga til 2. um- 

ræðu, og var það samþykkt með 17 atkvæð- 

um.

ÖNNUR UMRÆÐA í NEDRI DEILD, 

á 12. fundi, 15. dag júlímán.

F l u t n i n g s m a ð u r  ( E i r i k u r  K ú l d ) :  Jeg

ætla ekki að fara mörgum orðum um frum- 

varpið, þar eð enginn varð til að andæfa á 

móti því við 1. umræðu.

J ó n  t í l a f s s o n :  Jeg ætla einungis að

áskilja mjer breytingaratkvæði við 3. grein 

í þá átt, að færa laun forstöðumannsins 

niður úr 4000 kr., því það er allt of hátt 

í samanburði við hinn fasta kennara, sem
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hcfar 2400 kr., einknm þar sem landlækn- 

irinn ranrækir svo hraparlega þau störf, seœ 

honum ber að gjöra, eptir embættisskyldu 

sinni, þá er vissulega ofmikið, að snara í 

hann 1600 kr. fyrir að heita landlæknir. 

600 kr. virðist mjer nóg fyrir nafnið eitt, 

því störfin eru engin, að eins að taka við 

ársskýrslum lækna; ekki mæða landlæknar á 

íslandi sig á vísitatíum. Jeg skal geta 

þess, að landlæknir, sem þó á að ferðast utn 

landið og hafa eptirlit með læknunum, hefur 

aldrei sjezt á Austfjörðum öll þessi 1000 ár, 

seni landið hefnr staðið.

F l u t n i n g s m a ð u r : Hjer er ekki talað

um landlækninn, heldur um forstöðumann 

læknaskólans.

, J 6 n  J ó n s s o n :  Jeg er helzt á því, að

greiða atkvæði gegn öllum greinum frum- 

varpsins noma hinni síðustu. £>að virðist 

nóg að hafa 2 kennara á læknaskólanum, 

eins og á prestaskólanum, og það því frem-

ur, sem það virðist ekki ómögulegt, að fá

tímakennara til að kenna á læknaskólanum. 

Jeg veit ekki betur, en að lyfsalinn hjer I 

bænum hafi kennt þar lyfjafræði að undan- 

förnu, og þannig gætu fleiri hjálpað með 

kennsluna. Hvað heilbrigðisráðið snertir, 

þá er það gott í sjálfu sjer, og veitti ekki 

af því, að kennararnir verði skyldaðir til að 

veita yfirstjórn landsins þá aðstoð, er hún 

skyldi með þurfa, einkum með eptirlit á 

lyfjabúðum og lyfjabyrgðum hjeraðslækna 

út um landið. pað er lítilfjörlegt af alþingi, 

að ákveða hjeraðslækninum 50 kr. þóknun, 

og væri betra ekki neitt. Viðauki við störf

bans er mjög lítill; bann getur fengið sjer-

staka borgun fyrir ferðir sínar út um landið 

til að skoða lyQabúðir o. s. frv.

F l u t n i n g s m a ð u r : Jeg heyrði ekki vel

ræðu hins háttvirta þingmanns Skagfirðinga, 

en jeg heyrði þó svo mikið, að jeg gat ráðið 

í það, að hann hefur ekki vel hugleitt 

frumvarpið. Hann sagði, að launin væru 

hækkuð. pað er ekki. f>ingmaðurinn veit,

að landlæknirinn hefur verið forstöðumaður 

JæknaskóJans með 4,800 kr. launum, svo 

launin eru færð niður í frumvarpinu. I>að 

má ekki blanda saman, eins og honum 

varð á, 3. og 4. gr. frumvarpsins. f>að var 

einnig misskilningur eða misminni þing- 

mannsins, að ekki væru nema 2 kennarar á 

prestaskólanum; þar eru 3; það ætti bonum 

að vera fullkunnugt.

J ó n  J ó n s s o n :  Hvað pre3taskólann

snertir, eru þar einungis 2 kennarar, sem 

undir búa presta. Hinn 3. kennari, sem 

þingmaður Barðstrendinga átti við, fæst að 

eins við kennslu á heimspeki, og er hún 

sameiginleg fyrir læknaefni og prestaefni.

F o r s e t i :  Hjer er ekki verið að ræða

um prestaskólann; jeg vil biðja þingmann- 

inn, að halda sig við efnið.

Síðan var gengið til atkvæða, og var 

að við höfðu nafnakalli:

1. gr. samþykkt með 12 atkvæðum gegn 11.

«Já» sögðu:

Magnús Andrjesson,

Egill Egilsson,

Eiríkur Kúld,

Grimur Thomsen,

Guðmundur Einarsson,

Lárus Blöndal,

Tryggvi Gunnarsson,

J>órarinn Böðvarsson, 

pórður Magnússon,.

|>orkell Bjarnason, 

porsteinn Thorsteinson, 

þorvarður Kjernlf.

• Nei» sögðu:

Eiríkur Briem,

Arnljótur Olafsson,

Benidikt Sveinsson,

Friðrik Stefánsson,

Halldór Friðriksson,

Holgeir Clausen,

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson,

Ólafur Pálsson,

60*



í>orlákur Guðmundsson, 

forsteinn Jónsson.

2. gr. saroþykkt með 13 atkvæðum gegn 6.

3. — — n— -  12 — »-  — 11.

og var við haft nafnakall.

«Já» sögðu:

Eiríkur Briem,

Magnús Andrjesson,

Egill Egilsson,

Eiríkur Kúld,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson,

Lárus Blöndal,

Tryggvi Gunnarsson, 

fórarinn Böðvarsson, 

fórður Magnússon,

J>orkell Bjarnason, 

þorsteinn Thorsteinson.

• Nei» sögðu:

Arnljótur Ólafsson,

Benidikt Sveinsson,

Friðrik Stefánsson,

Grímur Thomsen,

Holgeir Clausen,

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson,

Ólafur Pálsson,

|>orlákur Guðraundsson,

J>orsteinn Jónsson.

4. gr. var samþykkt með 14 atkvæðum

gegn 5.

5. gr. var samþykkt með 21 atkvæði

Fyrirsögnin var samþykkt án atkvæða.

Frumvarpinu var vísað til 3. umræðu

með 14 atkvæðum gegn 4.

Í>RIÐJA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 14. fundi, 19. dag júlímánaðar.

B r e y t i n g a r t i l l ö g u r  

við frumvarp til laga um breyting á 1. og

2. gr. laga um stofnun læknaskóla í Reykia- 

vík 11. febr. 1876.

í  3. gr. komi: «3000 kr.» í stað: «4000 
kr.»._

í 4. gr. falli burt: «Hjeraðslæknirinn

. . . 50 kr. þóknun á ári».

Jón Olafsson. Jón Jónsson. 

forlákur Guðmundsson. f>orsteinn Jónsson.

Holgeir Clausen. Arnljótur Ólafsson.

Ólafur Pálsson. Grímur Thomsen.

F l v t n i n g s m a ð u r  [ E i r i k u r  Kúld): |>etta

mál hefur átt svo góðum undirtekum að 

sæta hjá þingdeildinni, að ekki gjörist þörf 

að tala langt fyrir því. Að vísu hafa komið 

fram breytingaratkvæði, og skal jeg þá fara 

nokkrum orðum um þau. Hvað snertir 

breytingaratkvæðið við 3. grein, að í stað 

4000 kr. komi 3000 kr., þá get jeg ekki fall- 

izt á það, því jeg ímynda mjer, að embætt- 

ismenn hjer þykist ekki of sælir af launum 

sínum, og einkum undrast jeg eitt nafn, 

sem stendur undir breytingaratkvæðinu, og 

það er nafn vinar míns, þingmanns Borg- 

firðinga. 1879 var hann einn af þeim, sem 

stakk upp á því, að laun þessi væru hækk- 

uð úr 3500 upp í 4000, en nú vill hann 

ekki 4000, ekki einu sinni 3500. £>að er 

undarlegt, ef forstöðumaður læknaskólans á 

að sæta verri kjörum en forstööumaður 

prestaskólans og rektor lærða skólans. Jeg 

verð þó að álíta, að læknaskólinn sje eins 

nauðsynleg stofnun eins og prestaskólinn, 

þótt jeg annars haldi mikið upp á hann; 

því að það er ekki lítið áríðandi, að geta 

fengið lækni, þegar menn eru sjúkir, og jeg 

skil ekki, hvers vegna forstöðumaður lækna- 

skólans ætti að vera lakara launaður en 

forstöðumenn binna annara stofnana hjer. 

Jeg er líka hræddur um, að þetta breyt- 

ingaratkvæði gæti komið því til leiðar, að 

launin yrðu 4800, en að öðru leyti er mjer 

þetta ekkert kappsmál. Um breytingarat- 

kvæðið við 4. gr. skal jeg ekkert tala, en 

geta þess, að mjer er ekkert sárt um, þó 

þessar 50 kr. falli burtu.

Jón Ólafsson: Af því jeg er einn af þeim, 

sem stend undir breytingaratkvæðinu, ætla 

jeg að mæla því dálitla bót. J>ar sem þing- 

maður Barðstrendinga sagði, að engin ástæða 

væri til, að laun forstöðumanns læknaskólans 

væru lægri en Iaun fortsöðumanna presta- 

skólans og Iærða skólans, þá er engin ástæða
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til að laona fleirum of hátt, þótt öðum hati 

reríð launað of hátt áður. Mjer finnst eng- 

in ástæða til að hann hafi þessi geysilaun 

fram yfir fasta kennarann. f>ótt hann þyrfti 

að taka á móti skýrslum, þá er það ekki 

meira en kennslan í yfirsetukvennafræðinni, 

sem hinum fasta kennara er gjört að skyldu 

að annast, og álít jeg launamunurinn væri 

nægilegur 600 kr. fyrir nafnið tómt; ef fasti 

kennarinn getur lifað af 2400 kr., þá get 

jeg ekki ímyndað mjer, að maginn á for- 

3töðumanninum þyrfti áð vera þeim mun 

stærri eða gráðugri, að hann ekki gæti feng- 

ið nóg í sig af 3000 kr.

Grímttr Thomsen: f>ar sem viour mion, | 

hinn háttvirti þingmaður Barðstrendinga i 

beindi því að mjer, að jeg hefði áður verið j 

meðmæltur, að taodtæknirino befði hærri 

lauD , þá er það aðgætaodi, að oú skiptast 

störfin milli þriggja manna, og því hefur 

forstöðumaðurinn minni störf en landlækn- 

irinn hafði. Gf hann þarf að ferðast eitt- 

hvað og skoða lyfjabúðir eða anoað því um 

likt, þá koma aukatekjur, eða aukaþókouo 

(ferðakostnaður) fyrir. fótt jeg nú fari væg- 

ara f að veita lauo, þá mundu margir kalla 

það framfor, þótt hann kalli það apturför.

(— nokkir: heyr!)- Við erum báðir á fram- 

faraskeiði.

F l u t n i n g s m a ð u r :  Jeg ætla mjer ekki ,

að fara í kappræður við hinnháttvirta; 

þingmann Borgfirðinga, en jeg vilði að i 

eins svara hinum háttvirta þingmaooi 

Suður-Múlasýslu viðvíkjandi því, sem hann 

taldi þessum 3000 kr. til gildis. Ept- 

ir því sem mjer skildist, sagði hann, að for- 

stöðumaðurinn ætti ekki að hafa meiri laun 

en fasti kennarinn; hvers vegna hefur for- | 

stöðumaður prestaskólans hærri laun en 1. 

kennarinn þar? er það ekki fyrir forstöðuna? 

Mín regla er sú, að jeg vil yfir höfuð launa 

öllum embættismönnum vel, en heimta apt- 

ur á móti af þeim því strangar, að þeir 

uppfylli þær skyldur, sem embættið leggur

j þeim á herðar, já, betur en gjört er í mörgu 

| tilliti, þar sem jeg get eigi dulizt við, að ept- 

| irlitið með embættisfærslu sumra manna 

| vissulega er næsta lint sumstaðar. En þess- 

i ar tölur eru mjer ekkert kappsmál, eo mjer 

; er annara um málið í heild sioni, og þykir 

| mestu varða, að því reiði vel af.

A r n l j ó t u r  Ó l a f s s o n :  Jeg er í nokkrum 

vafa um, hvort breyting sú, sem frumvarp- 

ið fer fram á, sje til góðs eða eigi, nefni- 

lega að setja 3 menn í slaðinn fyrir 1. í 

fljótu bragði virðist sem betra sje að hafa

3 en 1, því betur sjá augu en auga, en jeg 

vil biðja menn að gá að því, að með þessu 

lagi skiptist framkvæmdin milli þriggja, 

og um leið ábyrgðin milli þriggja. Sýslu- 

nefndir og amtsráð eru ráðanefndir, en 

sýslumenn og amtmeno hafa framkvæmdar- 

valdið. pað er álíka og prófastur á Vest- 

urlandi skyldi stinga upp á því, að þrír 

skyldu húsvitja. f>að er gott að skipta 

verkum með sjer, en ekki ábyrgðinni. far 

sem þingmaður Barðstrendinga tók það fram, 

að hano vildi launa vel, en heimta því 

i meiri strangleika, þá er jeg honum samdóma 

í því. Ef nú formaður ráðsins skiptir verk- 

um, þá getur hver afsakað sig og segir: far 

þú, jeg er veikur. J>annig mundi hver bera 

af sjer og skella skuldinni á hinn, eins og 

Adam og Eva forðum. Vjer getum notað 

til samanburðar, hvernig geogur með ávís- 

aoir við lærða skólaoo; þær ganga frá Píla- 

tusi til Heródesar, eða frá dyraverðinum 

alla leið upp til laodshöfðingja, og má sjá 

þetta, ef litið er í plögg yfirskoðunarmann- 

anna. Nú hefur þetta batnað einmitt síðan 

vissum mönnum var úthlutað víst vaiksvið, 

sem hafa ábyrgðina fyrir þeim. í  frum- 

varpÍDu er að eins talað um, að forstöðu- 

maðurinn skuli hafa 4000 kr. laun og fasti 

kennarinn 2400, en um lauo hjeraðs- 

lækoisins fyrir kenoslu við skólaon er eng- 

in ákvörðun. Mjer finnst engin ástæða til 

að sleppa honum alveg. Jeg vildi annars 

óska, að framsögumaðurinn vildi gjöra svo 

vel og taka fram hina sönnu kosti við þessa 

breytiog fram yfir þáð sem er.
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F l u t n i n g s m a ð u r : Jeg get ekki orðið

við þessari beiðni 1. þingmanns Eyfirðinga, 

af því jeg hef þegar áður tekið fram hina 

sönnu kosti við þessa breytingu. í>ar sem 

hann var þessu máli hlynntur 1879, þá er 

hann ef til vill kominn að þeirri niðurstöðu, 

að hann sje ekki skyldur að hafa sömu 

meiningu í dag og í gær. par sem hann 

áleit, að það vantaði í frumvarpið að ákveða 

laun handa hjeraðslækninum, þá skal jeg 

segja honnm það, að þau eru fast ákveðin 

áður 800 kr. Hvað viðvíkur þeirri ákvörð- 

ui), að forstöðumaðurinn skuli skipta verk- 

um, þá vil jeg spyrja: hver skiptir verkum 

við prestaskólann og lærða skólann? er það 

ekki forstöðumaðurinn? Hann skoðaði heil- 

brigðisráð óþarft sem ráð eða nokkurs kon- 

ar samvinnandi nefud, en hjer getur komið 

fyrir margt, sem útheimtir framkvæmdir þess; 

það kemur þannig opt fvrir í vafasömum 

málum, að leitað er til hjeraðslækna, og ef 

það þykir ekki nægja, þá til landlæknisins, 

og þá ímynda jeg mjer, að það væri gott 

fyrir hann, að geta borið sig saman við aðra, 

og það yrði bezt með því að hafa heilbrigð- 

isráð. Hvað ábyrgðinni viðvíkur, þá ímynda 

jeg mjer, að ekki sje hjer að tala um hina 

«constitutione!lu» ábyrgð, því hún liggur á 

landsstjórninni, en hin siðferðislega ábyrgð 

getur eins vel legið á þrem mönnum eins 

og á einum. Annars getur vel verið, að 

jeg hafi misskilið þiugmanninn, enda fannst 

mjcr ræða hans eitthvað óglögg, og er hann 

þó vanalega nokkurn veginn ljós í ræðum 

sínum.

G r i m u r  T h o m s e n :  £>að sem hinn háttvirti

1. þingmaður Eyfirðinga hafði móti frnmvarpi 

þessu, var einkum það, að betra væri, að 

framkvæmdin og ábyrgðin lægi hjá einum, 

og vitnaði til amtmannanna, og skal jeg því 

leyfa mjer að færa a r g u m e n t u m  a d  h o m i n -  

e m .  Amtsráðin eru samhliða amtmannin- 

um og sýslunefndin sýslumanninum; það er 

ekkert til fyrirstöðu, að betra sje að hafa

3 en 1, því hetur sjá augu en auga', marg- 

ar spurningar geta komið þannig fyrir. fetta 

er heldur ekki einsdæmi hjá oss, þótt svo 

yrði, að hjer yrði stofnað heilbrigðisráð. 

Englendingar, sem vjer þó ávallt teljum 

meuntaþjóð, liafa heilbrigðisráð (board of 

heaUh); Danir hafa heilbrigðisráð o. s. frv. 

Ef drepsótt kemur í landið eða ef skoða 

þarf útlendan varning skemmdan, þá er 

þetta þó ekki ver komið i höndum fleiri 

manna en eins manns. En sú mótbára, að 

í frumvarpinu væri engin ákvörðun um laun 

handa hjeraðslækninum, kom mjer mjög á 

óvart, þar sem hann hefur verið með í því 

að nema burt þóknun þá, sem frumvarpið 

gjörði ráð fyrir. Mjer þykir það annars 

undarlegt, að hann skuli nú vera frumvarp- 

inu andstæður, þar sem hann þó var því 

hlynntur á þinginu 1879, þó jeg reyndar 

játi, að enginn er skyldur til að hafa sömu 

meiningu nú og þá.

Halldór Kr. Friðriksson: Jeg vildi

að eins óska, að 1. þingmaður Eyfirðinga 

yrði mjer eins samdóma um mál, sem bráð- 

um kemur til umræðu hjer i dag, eins og 

jeg i raun og veru er honum samdóma um 

þetta mál, sem hjer ræðir um. Jeg 

verð að ætla, að landlæknirinn, sem jafn- 

framt er forstöðumaður læknaskólans, leiti í 

vandasömum málum ráda hjá þeim læknum, 

sem eru hjer í Reykjavík, það er að segja 

kennuiunum við læknaskólann, en á hinn 

bóginn verð jeg að ætla, að úr framkvæmd- 

inni verði minna, en væri hún í höndum 

eins manns; í því erum við alveg samdóma. 

Við verðum að gjöra ráð fyrir mönnunum, 

eins og þeir eru, og þá er jeg sárhræddur 

um, að svo mundi fara opt og einatt, þegar 

framkvæmdin lægi á mðrgum, að hver 

mundi vísa frá sjer, og að þeir mundu segja. 

hver um sig: «Jeg hef engan tíma núna; 

farðu til hins og nefndu það við hann. Jeg 

er eigi skyldur að gjöra það, fremur en 

hinn*, o. s. frv. J>að er því mítt álit, að
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úr því að þetta heilbrigðisráð á að vera 

framkvæmdarnefnd, þá sje alls ekkert unnið 

við þetta ráð.

Annað atriðið er það, að frumvarpið vill 

spara fje; það er í sjálfu sjer gott, en það 

verður þó að spara svo, að málinu sje ekki 

spillt með sparnaðinum. Frumvarpið fer 

varlega í launin, að setja þau 4000 krónur 

handa forstöðumanninum; minni geta þau 

ekki verið, ef þau eiga að vera sómasamleg. 

petta forstöðumannsembætti verður að standa 

jafufætis forstöðumannsembættinu við hina 

skólana. Jeg er sannfærður um, að nái

ákvörðun breytingaratkvæðisins samþykki

deildarinnar, sú, að setja launin niður í 

3000 kr., þá er ekki svo vel sjeð fyrir em- 

bættiuu, sem á að vera og þarf að vera, og 

get jeg því ekki betur sjeð, en að breyt- 

ingaratkvæðið stuðli að því, að spilla þessu 

máli og ónýta læknaskólann, og það vona 

jeg þó til að hin heiðraða þiugdeild vilji 

eigi. J>að, sem jeg yfir höfuð hef á móti 

frumvarpinu, er það, að ábyrgðin hverfur; 

hún verður alls engin, því að hver þeirra

3 manna, sem sæti á að hafa í þessu heil- 

brigðisráði, mun vilja leiða hjá sjer aðgjöra 

nokkuð; menn eru fæstir svo gjörðir, að 

þeir láti sjer annt um að gjöra allt, sem þó 

er þeirra s t ð f e r ð i s l e g a  skylda að gjörá, þegar 

aðrir eru þó í verki með þeim, og sem þeir 

geta vísað til.

J ó n  Ó l a f s s o n : Jeg vildi helst óska,

að einungis 5. gr. frumvarpsins yrði sam- 

þykkt; en skyldi nú svo fara, að frumvarpið 

yrði samþykkt í heild sinni, vona jeg þó að 

breytingartillagan yrði til talsverðra bóta. 

Hinir háttvirtu þingmenn Ðalamanna og 

Borgfirðinga bjeldu, að hjer væri einungis 

um að ræða störf og framkvæmdir umboðs- 

legs efnis, og hjer væri því betra, að fleiri 

væru í ráði saman ; en þetta mundi deila 

hinni siðferðislegu ábyrgð. Jeg er enn ekki 

sannfærður um, að forstöðumaðurinn geti 

ekki lifað af 3000 kr.; meira að segja er jeg 

alveg sannfærður um bið mótsetta. Hjer

lifa margir embættismenn fyrir ekki meiri 

laun. Hinn háttvirti þingmaður sagði það 

væri óvíst, að binn fasti kennari gæti lifað 

við laun þau, er hann hefur nú. Jeg sje 

nú fyrir augum mjer hinn fasta kennaia 

hjer á áhorfandaplássinu og sje, að hann er 

lifandi; en «ab esse ad posse valet con- 

sequentia»; það veit hinn háttvirti þing- 

maður; það er aðsegja: fyrst maðurinn lifir, 

þá g e t u r  hanu lifað!

U o l g e i r  C l a u s e n :  |>að er mín mein-

ing, að 3000 kr. sje nóg laun handa for- 

stöðumanninum; maður sjer það bezt í 

samanburði við prestana, sem þó hafa oið 

fyrir að vilja fá allt, sem þeir geta náð, 

að þeir mundu margir gjöra sigánægða með 

3000 kr. í lauD á ári. Á seinni árum hefur 

landlæknisembættinu verið illa stjórnað, og 

liggur það kannske eins mikið í stjórninni. 

En þyki stjórninni ekki embættið vera meira 

vert en svo, að það geti verið svona setið, 

þá er 3000 kr. nóg laun í það; jeg hef 

sjálfur opt lifað af 3000 kr. á ári. En að 

bjóða hjeraðslækninum 50 kr. fyrir hans 

starf, það er hlægilegt og lubbalegt; heil- 

brigðisráði er jeg með, en vil hafa það sem 

billegast.
h ' l u t n i n g s m a ð u r :  Jeg held nú, að nóg

sje rætt um þetta mál, og skal jeg ekki 

bæta miklu við það. Jeg verð þó að svara 

þingmanni Keykvíkinga, þar sem hann 

sagði, að vart mundi verða nokkurt gagn 

að framkvæmdum þessara þriggja manna; 

og var hann hræddur um, að hver mundi 

vísa frá sjer; en þetta get jeg ekki sjeð 

að hafi við neitt að styðjast. |>eir standa 

undir forstöðumanninum, alveg eins og 

kennarar undir skólastjóranum, og mundi 

þykja undarlegt, ef kennari segði við skóla- 

stjórann, þegar honum væri skipað að verki:

• |>etta get jeg ekki gjört; jeg hef engan 

tíma til þess núna*. J>jngmaðurinn sagði 

enn fremur, að laúdlæknirinn mundi leita 

til næstu lækna, þegar um vandamál er að 

ræða; það getnr vel verið, að hann gjön 

það, en þess ber vel að gæta, að það er 

hvorki s k y l d a  hans að gjöra það, nje heldur
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skylda læknanna í að gefa sig neitt við því. 

f>ar sem þingmaður Snæfellinga talaði um, 

að þessar 50 kr. væru of lítið gjald, skal 

jeg játa, að með þessar 50 kr. er mjer 

ekkert fast í hendi. En 2. þingmaður 

Suður-Múlasýslu hjelt, að laun forstöðu- 

mannsins væru nógu há, ef hann gæti lif- 

að, en honum gleymdist að taka það fram, 

h v e r n í g  haun ætti að lifa. pingmaðuiinn 

ætlast þó víst ekki til, að forstöðumaður 

læknaskólans lifi eins og vinnumaður á 

Austurlandi. Forstöðumaðurinn þarf að 

eiga hús; hann þarf að geta klætt sig 

sóraasamlega eptir stöðu sinui; hann þarf 

að eiga hesta og margt annað fleira. Jeg 

vona, að hinn háttvirti þingmaður og eins

1. þingmaður Arnesinga sjái sjálfir, þegar 

þeir athuga þetta, að mótbárur þeirra eru 

á litlum rökum byggðar. Hinn háttvirti 1. 

þingmaður Eyfirðinga hjelt, að þeim, sem 

frumvarpið sömdu, hefði stórlega yfirsjezt, 

þar sem þær 800 kr., sem hjeraðslækninum 

eru ætlaðar, voru eigi nefndar í því; en ef 

þingmaðurinn gæfi sjer tíma tii og gæti 

látið svo lítið aðlíta í lög frá ll.febr 1870,

4. gr., gæti liann gengið úr skugga urn, 

hvernig á þessu stendur, og mun hann þá 

verða að játa, að orð þau, er hann hafði 

um þetta atriði, áttu ekki við.

£ví næst ljet forseti ganga til atkvæða, 

og fjellu þau þannig:

1. Breytingaratkvæðið: í stað «4000 kr.> 

komi: «3000 kr.», samþykkt með 12 

atkvæðum móti 4.

2. Breytingaratkvæðið: »niðurlag 4. gr.

falli burt», samþykkt með 13 atkvæð- 

um móti 8, en sákir óglöggra atkvæða 

var við haft nafnakall og sögðu

Já:

Eiríkur Briem,

Maguús Andrjesson,

Arnljótur Olafsson,

Friðrik Stefánsson,

Grímur Thomsen,

Holgeir Clausen,

Jón Ólafsson,

Ólafur Fálsson,

Tryggvi Gunnarsson, 

f>orlákur Guðmundsson, 

forsteinn Jónsson,

J>orsteinn Thorsteinson,

|>orvarður Kjerulf.

Nei:

Benidikt Sveinsson,

Eiríkur Kúld,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson,

Lárus Blöndal, 

f>órarinu Böðvarsson,

I>órður Magnússon, 

forkell Bjarnason.

Frumvarpið var samþykkt með 12 at- 

kvæðum, og kvaðst forseti mundu senda 

það til efri deildar með tilmælum um, að 

forseti legði það fyrir þá deild.

i
FYRSTA UMRÆÐA I EFRI DEILD, 

á 14. fundi, 21.dag júlímánaðar.

Frumvarpið eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í neðri deild, sjá I, 160.

Enginn tók til máls, og Ijet forseti því 

ganga til atkvæða, og var samþykkt með 7 

atkvæðum, að málið gengi til 2. umræðu.

ÖNNUR UMRÆDA í ÉFRI DEILD, 

á 16. fundi, 23. dag júlímánaðar.

A s g e i r  E i n a r s s o n : Jeg vona, að þeir

deildarmenn, sem voru hjer á þingi árið 

1879, muni, að ekki urðu miklar umræður 

um þetta mál hjer í deildinni, íyr en það 

var fellt. Jeg talaði þá í þessu máli; það 

var að sönnu ekki löng ræða, en það voru 

þó sumir, sem fjellust á skoðun mína. þessa 

skoðun mína, sem jeg hafði þá og hef enn, 

má lesa á 733. bls. í alþingistíðindunum frá 

1879. Jeg ætla mjer því ekki að fara að 

taka hana fram aptur nú. Einn þeirra 

þingmanna, sem þá voru í deildinni, byggði 

meðhald sitt með máli þessu á málshætt- 

inum: »betur sjá augu en auga», og áleit
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því að 3 mönnum, sem sætu í heilbrigðis- 

ráðinu, mundi farast betur stjórn beilbrigð- 

ismálanna, en einum manni; einnig fundu 

menn það málinu til stuðnings, að slíkt 

heilbrigðisráð væri í Danmörku. I þessn 

efni get jeg nú ekki vitnað lengra, en til 

landshöfðingjans sjálfs. Hann tók það fram 

(sjá bls. 729 í alþingistíðindunum), að þar 

sem slík ráð, «kollegia», væru enn ó- 

breytt, þá mætti skoða þau, sem nokkurs 

konar fornmenjar einveldisins, t. d. «Det 

Kongelige danske Sundhedskollegium» í Dan- 

mörku. Hann bætir síðan við: * Jeg veit 

ekki betur, en að allir gagnkunnugir menn 

í Danmörku sjeu þeirrar skoðunar, að mjög 

æskilegt sje, að breyta þessu fyrirkomulagi 

á læknaskipuninni, og að fela einum manni 

sem >Medicinaldirecteur» hið æðsta vald í 

þeim málum á hendur». |>essi eru orð 

landshöfðingjans um heilbrigðisráðið í Dan- 

mörku, en jeg er nú reyndar ekki fær um 

að dæma, hvernig því heilbrigðisráði hefur 

verið háttað. Landlæknirinn sýndi og fram 

á, að illa hefði farið í Danmörku, þegar 

kóleran geisaði um árið, þrátt fyrir það 

þótt þetta ráð hefði verið, eða rjettara sagt 

einmitt vegna þess, að heilbrigðismálin lágu 

undir ráðinu, en voru ekki falin einum 

manni. Jeg tilfærði þá dæmi af því, þegar 

bólan kom hingað með frönsku fiskiskip- 

unum, og sýndi fram á, hve skjótur land- 

læknirinn hefði þá orðið til að ráða úr 

þeim vandræðum, sem þar af hefðu getað 

flotið. Enda hefur honum verið við brugðið 

fyrir dugnað sinn og snarræði í það sinn, 

jafnvel í enskum blöðum. £>á til færði 

jeg og dæmi af fjárkláðanum máli minu 

til sönnunar. Nú vill einmitt svo til, 

að bólan er farin að ganga í Dan- 

mörku, og mun heilbrigðisráðið þar ekki fá 

meira að gjört, en landlæknirinn einn bjer 

um árið. Ef 3 ættu að ráða í þessum 

mikilvægu efnum, þá er jeg hræddur um, 

að svo gæti farið, að einn segði: «far þú», 

og annar: «far þú», og hinn þriðji *nei, far 

þú«. Svona gæti það gengið, þangað til öll 

ráð væru um seinan, og sönnuðust þá eins

og optar fyllilega orð ráðgjafans, þegar 

Napoleon var að stríða á þýzkalandi: «f>ið 

sitjið og ráðslagið, meðan fjandmaðurinn 

vinnur sigur». Jeg get því ekki sjeð, hvers 

vegna menn vilja fara að breyta því fyrir- 

komulagi, sem verið hefur, og reynzt vel, 

einungis af því að heilbrigðisráð er í Dan- 

mörku, sem hefur reynzt illa og þótt óhentugt.

S i g u r ð u r  M e h t e ð :  Jeg skal í fáum 

orðum leyfa mjer að taka fram þá skoðun 

mína á þessu máli, að mjer virðist ísjárvert, 

að gjðra þá aðalbreytingu í þessu efui, sem 

frumvarpið fer fram á. Að fara nú að 

snúa landlæknisembættinu upp i heilbrigð- 

isráð, álít jeg isjárvert af tveimur ástæð- 

um. 1. af því, að ábyrgðin er þar falin 

þremur mönnum, og að mínu áliti verður 

með því að engu, og 2. af því, að jeg álít, 

að þetta fyrirkomulag muni reynast lakara, 

er bráða hættu ber að höndum og bráðra 

úrslita og framkvæmdar þarf við. En þetta 

var svo glögglega tekið fram á þinginu 1879, 

svo jeg þarf ekki að fara fleirum orðum um 

það. En jeg skal leyfa mjer að bæta við 

einu atriði. Jeg álít, að höfuðandi frum- 

varpsins geti komið fram, einmitt með því 

fyrirkomulagi sem nú er. Hjer eru nú þrír 

læknar, svo ef vandamál ber að hendi, getur 

landlæknirinn ráðfært sig við hina tvo, og 

þannig myndast nokkurs konar heilbrigðisráð 

í raun og veru, þó það sje ekki sett með 

lögum.

M a g n ú *  S t e p h e n s e n :  |>eir tveir þing-

menn, sem talað hafa í þessu máli, hafa að 

eins minnzt á aðra hlið þess. En málið 

hefur tvær hliðar. Önnur er sú, að upp- 

hefja landlæknisembættið og setja í þess 

stað heilbrigðisráð í Reykjavík, en hin er 

sú, að gjöra talsverða breytingu á launaá- 

kvörðununum i lögunum 11. febr. 1876. 

{>að getur því að mínu áliti komið til 

greina, að sumir deildarmenn vilji ekki upp- 

hefja landlæknisembættið, en ;aptur á móti 

gjöra breyting á launaákvörðuninni í lögun- 

um 11. febr. 1876. Ef frumvarpið væri fellt, 

fengju þeir það fram, að heilbrigðisráðið 

fjelli, en ekki að launaákvörðuninni yrði

61
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breytt; eins er um aðra, ef þeir vilja ekki, 

að launaákvörðunioni sje breytt, en þar á 

móti, að landlæknisembættið sje uppbaiið og 

heilbrigðisráð stofnað, þessir mnndu fá það 

fram, að launaákvörðuninni yrði ekki breytt, 

en þar á móti fengju þeir því ekki fram- 

gengt, að landlæknisembættið verði upphaf- 

ið, en heilbrigðisráð stofnað. f>annig fá 

deildarmenn, sem að eins eru samþykkir 

annari hlið frnmvarpsins, en ekki hinni, því 

ekki framgengt, sem þeir vilja, hvort sem 

þeir gefa atkvæði með eða mót. f>etta er 

það, sem athugavert er við frumvarpið. 

Deildin hafnaði þessu máli á þinginu 1879, 

og er því ísjárvert að fallast á það nú án 

nokkurrar verulegrar yfirvegunar. Breyting- 

aruppástungur hafa engar komið enn, og 

það er hæpið, að þær komist að til 3. um- 

ræðu; því tel jeg nauðsynlegt og legg það 

til, að skipuð verði í málinu þriggja manna 

nefnd, og þessari umræðu síðan frestað.

Forseti bar þá nefnd undir atkvæði, og 

var hún samþykkt, og í hana kosnir:

Magnús Stephensen með 9 atkvæðum. 

Sigurður Melsteð — 6 — »—

Árni Thorsteinson — 5 — • —

2. umræðu var síðan frestað. 

í nefndinni var Magnús Stephensen 

kosinn formaður, og Sigurður Melsteð skrif- 

ari og framsögumaður.

FRAMHALD ANNARAR UMRÆÐC í 

EFRI DEILD, 

á 21. fundi, 29. dag júlímánaðar. 

Nefndarálit, sjá I, 272.

F r a m s ö g u m a ð u r  ( S i g u r ð u r  M e h t e ð ) :  

þessi deild hefur haft þetta mál fyrir á síð- 

asta þingi, því er henni vel kunnugt um það, 

svo að jeg get verið fremur fáorður um 

nefndarálitið. Nefndin var föst á því, að ó- 

þarfi væri, enda óráðlegt, að breyta því fyr- 

irkomulagi, sem verið hefur, þannig að land- 

læknisembættið sje lagt niður, og í þess 

stað skipa 3 manna heilbrigðisráð. Nefnd- 

in hefur stuttlega bent á það í áliti sínu, 

að það, að fela störfin þrem mönnumá hend-

ur, væri til þess að rýra hina umboðslegu 

ábyrgð, gjöra hanaaðskugga og draga krapt, 

þrek og fjör úr frarakvæmdinni. Reynslan 

hefur sýnt það, og jeg vil ekki fara út í 

dæmi úr sögunni, því jeg veit, að þau standa 

þingmönnum eins fyrir hugskotssjónum og 

mjer. I útlöndum er sú stefna og sann- 

færing allt af að ryðja sjer til rúms, að ekki 

sje ráðlegt, að fela slík störf, sem hjer eru 

umtalsefni, fleirum á herðar, heldur sje 

heillavænlegra að fela þau einuui manni. í 

Danmörku er það almennur vilji meðal 

lækna, að af nema hið svo kallaða S u n d -  

h e d s c o l l e g i u m ,  en fela störfin aptur á móti 

einum manni á hendur, sem á að vera 

nokkurs konar M e d i c i n a l d i r e c t ö r ; og jeg 

veit, að læknar í Danmörku hafa átt fund 

með sjer um þetta. í  Noregi veit jeg ekki 

betur en að heilbrigðisráð sje af numið, og á 

£>ýzkalandi sumstaðar. Af því að nefndin 

hefur byggt á þessum grundvelli, þá leiða eðli- 

lega af honum þær breytingar, sem hún 

hefur gjört við frumvarpið. |>annig sting- 

ur nefndin upp á, að 1., 2. og 5. gr. verði 

felldar úr, af því að þær greinir gjöra ráð 

fyrir heilbrigðisráði; í 3. gr. breytir nefndin 

orðunum: «formaður ráðsins» í «landlækn- 

ir», og þar að auki gjörir hún breyting á 

tölunum þannig, að 4000 komi í stað 3000. 

f>essa síðast töldu breytingu á launaupphæð- 

inni byggði nefndin á því, að henni fannst 

eðlilegast, að bera laun forstöðumanns 

læknaskóJans samati við laun forstjóranna 

við hinar menntunarstofnanirnar hjer, sem 

með lögum 15. oktbr. 1875 eru ákveðin 

4600 kr. fyrir annan en 4200 kr. fyrir hinn. 

Orsökin til þess, að nefndin hefur sett laun 

forstöðumanns Iæknaskólans nokkru lægri 

en binna forstjóranna, er sú, að hún 

gjörði ráð fyrir, að landlæknirinti mundi 

geta haft nokkurn tekjuauka af lækningum 

sínum. Eptir þessum breytingum nefndar- 

innar verður 4. gr., sem nú er, að 2. gr. 

Jeg skal svo ekki orðlengja þetta mál meir, 

en treysti því, að þingdeildin fallist á 

breytingar nefndarinnar, af því að þær eru 

í samræmi við þær skoðanir, sem fram
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bomn, þegar deildin hafði þetta mál til 

ineðferðar í hitt eð fyrra.

J ó n  P j e t u r s s o u : Jeg held það sje ekki 

rjett, hvernig landlæknirinn skoðar stöðu 

sína; hann skoðar stöðn sína svo, að hann 

standi undir heilbrigðisráðinu í Danmðrku, 

og sendir þess vegna því allar skýrslur sín- 

ar. Jeg held það sje rjettara, að skoða scm 

hið æðsta vald í læknamálum sje hjer á 

landi en ekki í Danmörku, og því ætti 

landlæknirinn ekki að senda heilbrigðisráð- 

inu í Danmörku skýrslurnar, heldur til 

landshöfðingja og Iandshöfðingi aptur til ráð- 

gjafans. En jeg er hræddur um, að þeir 

landlæknar, sem koma eptir þennan, sem nú 

er, skoðuðu stöðu sína eins og hann, og 

sendu heilbrigðisráðinu í Danmörku skýrslur 

sfnar; en jeg held þeir hættn því, ef heil- 

brigðisráð væri stofnað hjer, því þá skoðuðu 

þeir sig sem sjálfstætt heilbrigðisráð, án þess 

að standa undir hinu. Mjer finnst því 

nokkuð mæla með því, að stofna hjer heil- 

brigðisráð.

F r n m s ö g u m a f i v r : Jeg ímynda mjer, að

það þurfi ekki að óttast það, sem hinn 3 

konungkjörni þingmaður drap á, að skotið 

verði til heilbrigðisráðsins í Danmörku, að 

minnsta kosti ekki ef sá audi, sem nú ríkir 

í Danmörku, ryður sjer til rúms, að leggja 

niður heilbrigðisráðið.

S t e f á n  E i r í k s s o n :  Jeg ætla að leyfa

mjer að skjóta því til hins háttvirta forseta, 

hvort eigi megi kljúfa sundur atkvæðagreiðsl- 

uua við 2. tölulið í breytingartillögum 

nefndarinnar, þannig að *landlæknir» í stað

• formaður ráðsins« verði borið upp sjer i 

lagi, og svo «4000 kr. f stað 3000 kr.» 

sjer.

B e n i d í k t  K r i s t j á m s o n : £>að er einungis

frá almennu sjónarmiði, að jeg treysti mjer 

að tala um málið og láta í Ijósi meiningu 

mina um það. Mjer fínnst ástæður nefnd- 

innar ekki sem traustast byggðar. Jeg get 

ekki álitið, að heilbrigðisnefndin taki starf 

sitt mikið Ijettara en einn maður, og það 

sýnist að minnsta kosti gagnstætt þeirri 

stefnu, sem löggjöfin hin síðari ár hefur tekið;

þannig fyrir skipa sveitarstjórnarlögin nefnd 

manna í stað eins manns, sem áðurvar;þau 

skipa hreppsnefndir, sýslunefndir, amtsráð, 

sjálfsagt af þeirri ástæðu, að Iöggjafinn 

hefur betur treyst nefnd manna til að sjá 

hið rjetta í hverjum hlut heldur en einum 

manni, og til að framkvæma það, því að

• betur sjá augu en auga». |>á hefur nefnd- 

in farið því á flot, að ef heilbrigðisráð yrði 

lögleitt, þá mundi það tálma greiðum fram- 

kvæmdum í þeim málum, sem bráðra að- 

gjörða þyrftu við. Nefndin gengur sjálfsagt 

út frá því, að þrír menn þurfi langan tíma 

að ræða en um málið, en ef það stendur opið 

fyrir einum, því skyldi það þá ekki standa 

opið fyrir öllum ? Jeg skil ekki í því, hvers 

vegna nefndin getur haft vantraust á heil- 

brigðisráðinu, ef til bráðra aðgjörða kemur. 

Mjer sýnist nefndin hafa snúið hlutföllunum 

við og sagt, 1 : 3 =  3, þar sem hún átti 

að segja 3 : 1  =  3. Jeg ímynda mjer, að 

heilbrigðisnefndin geti verið eins snarráð, ef 

ekki snarráðari en einn maður; það eru lika 

meiri líkur til, að 1 af 3 sje viðstaddur og 

viðlátinn, ef fljótra aðgjörða við þarf, heldur 

en 1 af 1. Yfir höfuð að tala finnst mjer 

ástæður þær, sem nefndin hefur tekið fram, 

ekki vera svo sannfærandi, að jeg geti fall- 

izt á nefndarálitið, en hún getur haft aðrar 

mjer óþekktar ástæður, en mcðan jeg ekki 

heyri þær, ætla jeg að svo stöddu heldur að 

hallast að frumvarpinu.

Á r n i  T h o r s t e i n s o n :  þingmaður Norður- 

fingeyinga talaði uui stefnu hinna siðari 

löggjafa, og sagði, að stefnan væri sú, að 

stjórna öllu með nefndum. Jeg stend nú 

upp til þess, að mótmæla þessu. £>að er 

sjálfsagt, að það má leggja einum eða 

fleirum eitthvert starf á hendur, eptir þvi 

sem hentast þykir, en sú skoðun, að leggja 

allt í nefndir til framkvæmda, er opt ekki 

sem heppilegust, og þar sem það hefur 

verið, þar er nú farið að hætta því. f>að 

er gömul og úrelt skoðun, að íraynda sjer, 

að ekkert verði gjört nema með eilífum 

nefndum, og það er bezt að fylgja tíman- 

um í þessu sem öðru, og velja ætíð hinn

61*
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hægasta og beinasta veg til framkvæmd- 

anna. J>að er og almennt viðurkennt, að 

ef 3 eða 7 menn hafa eitthvað starf á hendi 

saman, þá gjöra þeir ekkert annað en tefja 

tímann og draga úr allri framkvæmd. Al- 

mennt álít jeg nefndir heppilegri til allra 

íhugana á málum en til framkvæmda. En 

jeg skal fúslega játa, að það getur verið í 

sjerstökum tilfellum, að betra sje, að fleiri 

sjcu en færri, en engan veginn að það þurfi 

svo að segja að vera að leika sjer að því, 

að stofna nefndir. En hvað á heilbrigðis- 

ráðið þá að gjöra? Ekki annað en að hafa 

eptirlit með öðrum læknum og gæta þess, 

að rjettum lögum og reglum sje hlýtt. Til 

hvers þarf 3 menn til þess að útdeila bólu- 

efni? Til hvers þarf 3 menn til þess að 

búa til eina aðalskýrslu úr öðrum skýrsl- 

um? furfa endilega 3menn að vera saman 

til að skoða apothek? Á að senda þá alla { 

suður, austur, norður eða vestur, ef eitt- j  

hvað þarf að gjöra, og borga svo öllum úr j 

landssjóði? Getur ekki einn maður gjört J 

þetta? Jeg ímvnda mjer, að tvö góð augu, 

sem eiga að ábyrgjast allt í þessu efni, sjái 

eins vel og þó að fleiri sjeu, og það er ekki 

sagt, að þau mörgu augu horfi allt af i 

sömu áttina. í>að er talað um, að forstöðu- I 

maðurinu, fasti kennarinn og læknirinn í 1. 

hjoraði eigi að vera í heilbrigðisráðinu. Sá, 

sem settur er í 1. læknishjerað, hefur hing- 

að til verið kennari við læknaskólann fyrir 

þóknun, og forstöðumaðurinn hefur þá ekki 

meira atkvæði um skólann en fasti kennar- 

inn og aukakennarinn. f>að er bezt, að 

láta forstöðumanninn vera forstöðumann; 

hann getur þá leitað álita hinna, ef um 

eitthvað er að gjöra, eins og við hina skól- 

ana.

F r a m s ö g u m a ð u r : Með tilliti til þess,

sem þingmaður Norður-pingeyinga sagði, 

skal jeg geta þess, að mjer virðist skoðun 

hans vera leifar frá einveldis-tímanum, 

þegar hið svo nefnda »Co?/e^ío»-fyrirkomu- 

lag var ráðandi; þá var stefnan sú, að fela 

ábyrgðina og framkvæmdina fleirum en 

einum; en þetta fyrirkomulag samsvarar

ekki hinni k o n s t i l u t . i a n c l l e - s l \ 6 m ,  sem vjer nú 

lifum undir; þar er stefnan fremur sú, að 

láta hina umboðslegn framkvæmd hvíla á 

einum og á hans ábyrgð, og að þessu 

stefna tillögur nefndarinnar í þessu máli, 

þegar hún vill fela landlækninum umsjón 

allra læknamála hjer á landi. Jeg viljekki taka 

það upp aptur, sem jeg sagði áðan um á- 

byrgðina. Hjerna verður aðgangurinn að 

eins að einum, annars hverfur ábyrgðin, ef 

þrír eru; hún verður mjög óglögg eða jafn- 

vel einber skuggi.

í>á var gengið til atkvæða og var:

1. 1. grein frumvarpsins felld með 7 at- 

kvæðum gegn 1.

2. 2. grein frumvarpsins fallin við at- 

kvæðagreiðsluna um 1. gr.

3. Breytingartillaga nefndarinnar við 3.

grein, að fyrir: «formaður ráðsins»

komi: «landlæknir», samþykkt með 10 

atkvæðum.

4. Breytingartillaga nefndarinnar við 3. 

grein, að «4000» komi í stað «3000», 

samþykkt með 7 atkvæðum.

5. 3. grein frumvarpsins (nú 1. gr.) mað 

áorðnum breytingum, samþykkt með 

8 atkvæðum.

6. 4. gr. frumvarpsins (nú 2. gr.) sam- 

þykkt með 10 atkvæðum.

7. 5. gr. frumvarpsins fallin við atkvæða-

. greiðsluna um 1. gr.

8. Breytingartillaga nefndarinnar við fyr- 

irsögnina samþykkt í einu hljóði. 

Frumvarpinu, þannig breyttu vísað til

3. umræðu í eiuu hljóði.

fR IÐ JA  UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 23. fundi, 1. dag ágústmánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 295.

a.

B r e y t i n g a r t i l l a g a  

við frumvarp til laga um breyting á 2. og
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3. gr. laga utn stofnnn læknaskóla í Geykja- 

vík 11. febr. 1876.

Við 1. gr. í staðinn fyrir «4000»'komi: 

«3500».

Sighvatnr Árnason. Stefán Eiríksson. 

Skúli forvarðsson.

b.

B r e y t i n g a r t i l l a g a  

við breytingartillögu við frumvarp til laga 

um breyting á 2. og 3. gr. laga um stofn- 

un læknaskóla í Reykjavík 11. febr. 1876. 

í  staðinn fyrir: «3500» kom i: «3600».

Nefndin.

Framsögumaður (Sigurður Melsleð): Síð- 

an mál þetta var til annarar umræðu, hafa 

fram komið við það 2 breytingarlillögur; það 

er að segja ein breytingartiilaga frá þremur 

þingmönnum, og aptur breytingartillaga 

frá nefndinni við breytingartillögu hinna 

þriggja þingmanna, og snerta þessar breyt- 

ingartillögur launaupphæð landlæknis. Nefnd- 

in hafði álitið, að íaun landlæknis væiu 

hæfilega sett 4000 kr. með tilliti til jatn- 

hliða embættismanna, forstöðumanns presta- 

skólans og forstöðumanns lærða skólans. 

En nú kom breytingartillaga frá þremur 

þingmönnum, að færa þessa launaupphæð 

niður í 3500 kr. Gegn þessari breytingar- 

tillögu hefur nefndin komið með aðra breyt- 

ingu, ,og fært þessar 3500 kr. upp í 3600 

kr. Harðara vildi nefndin ekki fara út í 

þetta atriði, en til tók þá lægstu launaupp- 

hæð, sem henni var mögulegt með tilliti til 

hinna annara jafnhliða embættismanna. 

Jeg treysti því, að hin beiðraða deild fallist 

á tillögu nefndarinnar í þessu efni, og sjái, 

að þar sem hinir aðrir jafnhliða embættis- 

menn hafa hvor nm sig hærri laun, nefni- 

lega forstöðumaður prestaskólans 4600 kr., 

og forstöðumaður lærða skólans, fyrir utan 

frían bústað, 4200 kr., þá geti laun land- 

læknis, sem jafnframt er forstöðumaður 

læknaskólans, ekki með neinu móti verið 

minni, en 3600 kr., eða 1000 kr. lægri, en 

binna hvors um sig.

[ Landshöfðingi: Jeg skal lcyfa mjer, að 

mæla bæði á móti breytingartillögu nefnd- 

arinnar og breytingartillögu hinna þriggja 

þingmanna, sem fara þess á leit, að færa 

4000 kr. niður í 3600 eða 3500 kr. Laun 

landlæknis, sem jafnframt er forstöðmaður 

læknaskólans, eru að mínn áliti, eins ogþau 

voru ákveðin í frumvarpinu við 2. umræðu, 

hæfilega metin bæði í samanburði við laun 

annara jafnhliða embættismanna, forstöðu- 

manns prestaskólans og forstöðumanns lærða 

skólans, og í samanburði við þýðingu em- 

bættis þesá, sem landlæknir hefur á hendi. 

Jeg skal geta þess, að þær 4000 kr., sem 

þessum embættismanni voru ákveðnar við

2. umræðu, eru aðgengilegar frá stjórnarinn- 

ar hálfu, en aptur á móti get jeg með engu 

móti mælt með breytingartillögunum. það 

er skylda mín að geta þess, að þessar breyt- 

ingar geta komið því til leiðar, að frum- 

varpið verði ekki lögleitt.

Stefán Eiriksson: Jeg þarf ekki að

fara mörgum orðum um þetta mál, þó jeg 

sje einn hinna þriggja þingmanna, sem kom- 

ið bafa með þá breytingartillögu, að færa 

4000 kr. niður í 3500 kr. Hinn hæstvirti 

landshöfðingi er nú hvorki samþykkur 

breytiugu nefndarinnar nje breytingartillögu 

vorri, og finnst honum laun þau, sem vjer 

höfum til tekið handa landlækni. vera langt 

of lág í samanburði við laun forstöðumanns 

prestaskólans og forstöðumanns lærða skól- 

ans. En jeg skal leyfa mjer að taka það 

fram, að það er allt öðru máli að gegna 

með forstöðumenn þessara skóla, sem jeg 

nefndi, því forstöðumaður læknaskólans, 

sem jafnframt er landlæknir, getur haft 

töluvert fyrir lækningastörf sín hjer um bæ- 

inn. |>ar af leiðir, að j<>g get ekki sjeð, 

að þessum embættismönnum verði jafnað 

saman. Nefndin hefur nú ekki farið langt 

frá breytingaratkvæði voru, þar sem hún 

hefur fært launin niður um 400 kr„ en 

vjer um 500 kr. Jeg ímynda mjer þvf, að 

nefndin verði tilleiðanleg til að ganga inn 

á breytingu vora. Skal jeg svo ekki fara 

fleirum orðum um þetta mál að sinni, en
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in ekki hærra, en vjcr höfum ák'veðið þau f 

breytingartillögunni.

Sighvatur Ámnson: f>rátt fyrir mdf-

mæli landshöfðingja og samanburð hans á 

landlækni og forstöðumönnam hinna annara 

skóla, leyfi jeg mjer þó að halda fram 

breytingartillögu vorri, hinna þriggja þing- 

manna. Mjer finnst fullt eins eðlilegt, að 

bera landlækni, sem jafnfiamt er forstöðu- 

maðar læknaskólans, saman við yfirkennara 

lærða skóians, sem þó hefur minni laun, en 

vjer höfum ákveðið landlækni i breytingar- 

tillögu vorri, og líka meira að gjöra, á 

meðan á skólaárinu stendur, heldur en land- 

læknir; eru því þessi laun hæfilega metiu, 

þegar jafnframt er tillit tekið til þess, sem 

þingmaður Austur- Skaptfellinga tók fram, að 

landlæknir hefur talsvert fyrir lækningastörf 

sín hjer í bænum, sem að sögn sbiptir 

hundruðum króna. En hvað snertir breyt- 

ingartillögu nefndarinnar við breytingartil- 

lögu vora, þá er góðra gjalda vert að vera 

með henni, og jeg þykist sjá, að þaj) er 

hægra að skipta 3600 kr. niður á mánuði 

ársins, en 3500 kr. Jeg get því gefið breyt- 

ingu nefndarinnar atkvæði mitt, þar sem 

ekki munar nema 100 kr. á launaupphæð- 

inni i henni og breytingartillögu okkar. Jeg 

get líka því heldur verið með breytingu 

nefndarinnar, sem landshöfðingi óttast fyrir, 

að frumvarpið muni ekki ná samþykki 

stjórnarinnar. En þar sem 3600 kr. eru 

nær 4000 kr., en 3500 kr., þá er þó einu 

hænufeti nær í voninni, um að frumvarpið 

nái staðfesting.

Forseti bar því næst undir atkvæði 

breytingartillögu nefndarinnár við breyt- 

ingartillögu hinna 3 þingmanna, og 

var hún samþykkt með 6 atkvæðum móti 

1; við það var fallin breytingartillaga hinna 

þriggja þingmanna.

Frumvarpið þannig breytt var sam- 

þykkt með 8 atkvæðum, og kvaðst ferseti 

mundu endursenda það ncðri deildinni, sök- 

uui breytinga þeirra, er á því höfðu verið 

gjörðar í efri deildinni.

EIN UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 33. fundi, 4. dag ágústmán.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í efri deild, sjá I, 322.

Framsögumaður (Eiríkur Kúld): Eins

og hin heiðraða deild sjer, er frumvarp þetta 

nú komið aptur frá efri deildinni í allt 

öðrum búningi, en það var samþybkt bjer 

bæði nú og í hitt eð fyrra. Kom mjer þetta 

á óvart eptir þær undirtektir, sem málið 

fjekk þá og eins nú í þeirri deild. Jeg hef 

reynt að bynna mjer ástæður hinnar heiðr- 

uðu efri deildar fyrir þessum breytingum. 

Ástæðurnar eru þessar:

Fyrst: ábyrgðin væri stopulli og minni 

á heilbrigðisráðinu, heldur en ef landlækn- 

irinn hefði hana alla einn. En jeg get ekki 

skilið, að ábyrgð megi ekki koma eins fram 

á hendur 3 mönnum eins og einum. Hjer 

er nefnilega um móralska ábyrgð að tala, 

þvi efstu eða aðalbyrgðina á landsstjórnin 

að hafa, hvort heldur er að ræða um 1 eða

3 menn.

Önnur ástæðan var sú, að þegar bráðra 

aðgjörða þyrfti við, þá yrði framkvæmdin 

örðugri og seinni hjá premur mönnum en 

einum. f>að er þó undarlegt; það er sama 

sem að segja, að þrefaldur kraptur sje minni 

en einfaldur kraptur, eða með öðrum orð- 

um: 3 <  1.

Jeg skal taka tíl dæmis, þegar bólan 

gekk hjerna um árið, þá er kunnugt, hvílik- 

ur dugnaðarmaður sat í landlæknisembælt- 

inu og hve vel honum tókst að stemma 

stigu fyrir henni, en skyldi honum hafa 

véitt það örðugra eða orðið ráðfærra, ef hann 

hefði haft tvo ötula lækna sjer til aðstoðar. 

Svo kemur enn ein ástæða — jeg ætla að 

biðja yður að taka eptir henni — að þetta 

væri svo óeðlilegc og óhæft fyrir okkar tíma. 

f>að hefði sem sje komið til orða hjá Dön- 

um, aðfela einum •Medicinaldirectör» á hend- 

ur störf •Sundhedscollegiisinst. Hví eru Dan- 

ir þá ekki búnir að koma því á? Jeg verð 

að álíta, að þeim hafi þótt eitthvað athuga- 

vert við það, og jeg verð enn fremur að 

spyrja: Dependera íslendingar enn svo af
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Dönuio, að þeir þurfi að hafa sama fyrir- 

komulag, sömu ákvarðanir og þeir, hvort 

sem það gegnir til góðs eða ei, hvorl sem 

það á hjer við eða ekki? f>ess er einnig 

að gæta, að heilbrigðismálefni í Danmörku 

heyra allt eins undir einn mann, ráðgjafann, 

þó að «Sundhedscollegiet» sje þar, Jeg tel 

gott, að taka það eptir Dönum, sem er 

til bóta, og laga það eplir okkar ástæðum 

hjer, og þess ber einnig að gæta, að ef 

heilbrigðisráð væii hjer, mundi ekki þurfa 

að senda þessar skýrslur, sem heílbrigðisráðið 

ætti að gefa, 300 mílur áleiðis til Danmerkur, 

því að þærgætu bá gengið til landshöfðingjans.

£>etta eru þá ástæður hinnar heiðruðu 

efri deildar. En jeg vil taka það fram, að 

það er af öðrum ástæðum, sem jeg hef 

komið fram með frumvarpið. Mjer finnst 

alveg óþarft að halda landlækni. Hver eru 

störf hans, að undanskildii læknaskóla- 

kennslunni, önnur en að ferðast um landið 

til að skoða lyfjabúðir og að semja skýrsl- 

ur. Skyldu þessi störf vera örðugri eða fara 

ver úr hendi fyrir 3 menn en einn. f>að er 

reyndar satt, að margir bafa leitað til hans út 

um landið til að fá bóluefni, en það hefur 

orðið árangurslaust. Skyldu þrir menn ekki 

eins geta útvegað það og látið það i tje, 

fyrst einum befur ekki tekizt þaðP

{>að er undarlegt, ef menn í sjálfu sjer 

álíta hentugra, að hafa beilbrigðisráð, að 

fylgja þvi, sem Danir hafa, eða vilja endilega 

sníða þetta eptir þeirra ummælum, þar sem 

þó ein hin menntaðasta þjóðin, Englending- 

ar, hefur heilbrigðisráð enn þann dag í dag 

Að öðru leyti er frumvarpið orðið svo nú í 

sniðinu, að mjer er ósárt um, þó það falli.

Grimur Thomsen: f*Ótt jeg sjálfsagt

sje hinum háttvirta þingmanni Barðstrend- 

inga samdóma um, að frumvarp það, sem 

þessi deild samþykkti áður, sje betra en 

þetta frumvarp, sem aptur er komið frá 

binni háttvirtu efri deild, þá sje jeg ekki

ráð til þess, eptir því sem ástandið er, ef

menn vilja þó fá nokkra bót, að senda

aptur gamla frumvarpið til efri deildar,

þar sem svo mörg mikilsvarðandi mál eru

enn órædd, en mjög liðið á þingtímann, svo 

sem fjárlagafrumvarpið og landbúnaðailaga- 

frumvarpið. En það væri þó sorglegt, ef 

sum höfuðmál yrðu ekki afgreidd frá þing- 

inu, og stjórnin yrði tilneydd að gefa út 

millibilsfjárlög handa oss. Jeg vil leiða at- 

hygli þingmanna að því, að ef við sam- 

þykkjum nú aptur hið gamla frumvarp, þá 

er það sama sem fella frumvarpið, því það 

má ganga að því vísu, að efri deild gjöri á

því hinar sömu breytingar og áður, og þá

er ómögulegt, að málið nái fram að ganga 

á þessu þingi. {>ó jeg sje óánægður með 

þetta frumvarp, þá er þó ein bót í því, að

það sparar landssjóðnum 1200 kr. á ári

fyrir næsta fjárhagstímabil. Jeg vil því 

greiða atkvæði með frumvarpinu, því betra 

er lítið en ekkert, og fyr er bati en albati.

Jón Olafsíon: Jeg er með þessu frum- 

varpi, af því mjer líkar það vel, og af því 

jeg veit, að margar þjóðir, sem hafa heil- 

brigðisráð, vilja sem fyrst leggja þau niður; 

finnst mjer það mislukkað, að vilja fara að 

koma þeim nú á hjer. í  Danmörku er 

brennandi áhugi á að af taka þau. í  Noregi 

hafa þau aldrei verið, og hefur allt komizt 

vel af samt. |>ó við sjeum orðnir á eptir 

tímauum í mörgu, þá finnst mjer, að við 

sjeum orðnir of langt á eptir, ef við eigum 

að fara fyrst að taka það upp hjer, sem 

aðrar þjóðir eru að leggja uiður.

tíalldór í'riðriksson: Mjer finnst eins

gott að fella þetta frumvarp, því það er 

auðsjeð, að ekkert getur út af því komið, 

því landlæknisembættið verður líklega veitt, 

áður en lög þessi öðlast gildi.

Framsögumaður: {>að var ekki mein- 

ingin hjá mjer, að jeg vildi ekki spara 

þessar 1200 kr., heldur er það það eina, 

sem jeg álít mæla með frumvarpinu. Jeg 

get ekki verið hinum háttvirta þingmanni 

Reykvíkinga samdóma um það, að land- 

læknisembættið muni verða veitt fyr, en 

þessi lög öðlast gildi; mjer finnst það mjög 

ólíklegt. Að minnsta kosti get jeg þess 

ekki til af stjórninni. Hinn háttvirti 2. 

þingmaður Suður-Múlasýslu vildi ekki hafa
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þetta heilbrigðisráð eða nefnd, en það eru 

fleiri uefndir í landinu; er það þá meinÍDg 

hans, að af taka þær allar? Að öðru leyti 

mun jeg úr þessu aðhyllast tillögu hins 

báttrirta þingmanns Borgfirðinga.

Jón Ólufsson: Mjer finnst ekkert vera 

því til hindrunar, að þessi lög öðlist gildi áður 

tín landlæknisembættið verður veitt, og jeg 

veit, að fulltrúi stjórnarinnar muni finna 

sjer skylt, að skýra stjórninni frá því, ef 

við samþykkjum þetta frumvarp i dag. 

Hann getur enda sent stjórninni lögin 

með póstskipinu, sem fer i kvöid, og þá ná

þau staðfesting í tæka tíð; því embæltið 

verður ekki veitt fyrir 11. september. Hin- 

um háttvirta þingmanni Barðstrendinga 

þarf jeg ekki að svara, er hann sagði, að 

jeg vilji af taka allar nefndir í landinu. 

Bæða hans þessi var svo skýr og skarpvit- 

ur, eins og vant er hjá honum, að bún 

þarf ekki commentar frá mjer.

Var frumvarpið síðan samþykkt með 

18 atkvæðum, og kvaðst þá forseti mundu 

senda málið til landshöfðingja sem 1 ö g 

f r á a l þ i n g i .

XVI. 

Leysing á sóknarbandi.

Frumvarp tillaga um leysing á sóknar- 

bandi, frá Arnljóti Ólafssyni, |>orkeli Bjarna- 

syni, Friðriki Stefánssyni, Jóni 01afssyni,sjá 

fyrri part alþingistíðindanna, bls. 54—55.

FYRSTA UMRÆÐA í  NEÐRl DEILD, 

á 8. fundi, 12. dag júlimánaðar.

Flutningsmaður (Arnl/ófur Ólafason): 

Jeg þarf ekki að mæla frara með frumvarpi 

þessu, þvi það mælir sjálft fram með sjer. 

|>að er að efninu til eins og frumvarp það 

um leysing á sóknarbandi, sem kom fram á 

siðasta þingi og þá var samþykkt með mikl- 

um atkvæðamun í neðri deild þingsins. Síð- 

an hefur orðið breyting nokkur á þingmönn- 

um, og jeg treysti þvi, að sú breyting hafi 

orðið í frjálslega stefnu. |>að væri því sama 

sem að efast um frjálslyndi hinna nýju þing- 

manna, að fara að halda vörn uppi fvrir 

frumvarpinu. Jeg skal því sýna þeim þetta 

traust með þvi, að verja eigi frumvarpið.

Jón Jónsson : Jeg hef verið Qölorður

um þakkir í dag, en aldrei er góð vísa of 

opt kveðin, og þakka jeg því enn hinum 

heiðraða fiutningsmanni frumvarps þessa. 

Breyting sú, sem frumvarp þetta fer fram 

á, er í alla staði nauðsynleg, og ástæður 

þær, sem hafðar hafa verið á móli því, að 

það valdi eða geti valdið óánægju og veikt 

bandið milli prests og safnaðar, eru spiottn- 

ar af misskilningi. f>að hlýtur þvert á móli 

að verða hvöt fvrir prestinn og sóknarbörn 

hans, að koma sjer vel saman, og þanuig 

orðið einmitt til þess, að styrkja samband 

þetta. Jeg vil i þessu tilliti leyfa mjer að 

benda á annað samband manna á milli, þ. 

e. samband alþingismanna og kjósanda þeirra 

(Áminntur af forseta að halda sjer við efn- 

ið). fað  atriði, að þjóðkjörnir þingmenn eiga 

meira undir landsmönnum en konungkjörnir, 

mun ávallt verða til þess, að hinir siðari 

geti betur en hinir fyrri kumið fram sem 

fulltrúar landsmanna, og á sama hátt mun 

bandið milli prests og safnaðar ekki veikjast
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við það, að söfnuðurnir fái aðgang til að 

leysa það. Frumvarp þetta gjörjr, eins og 

önnur frumvörp, er áður bafa komið fram 

á alþingi, það að skilyrði fyrir að leysa 

sóknarband, að kjörpresturinn sje skipaður 

prestur annars safnaðar. Jeg vil skjóta því 

til binna beiðruðu flutningsmanna, hvort 

það sje nauðsynlegt; og kynni jeg fyrir mitt 

leyti betur við, að sóknarmönnum yrði leyft 

að leysa sóknarbandið, þó þeir vildu heldur 

kosta sjerstakan prest, en taka fyrir kjör- 

prest einhvern nágrannaprestinn, sem skip- 

aður væri yfir annan söfnuð.

Varaforsetii Hinn háttvirti flutnings- 

maður sagði í ræðu sinni, að frumvarp þetta 

mælti með »jer sjálft. En jeg vil segja, að 

það mæli á móti sjer sjálft. Jeg verð að 

telja það mjög óheppilegt, að setja þau lög, 

sem sárfáir óska eptir, og þau lög verða 

eingöngu á pappírnum. fað  mun farsælla, 

að gjöra fyrst það að lögum, sem er ein- 

dregin ósk og vilji þjóðarinnar. í>ar sem 

er frelsi, þar er jeg með, en hvert er það 

frelsi, sem liggur til grundvallar fyrir frum- 

varpi þessu? |>að er hið aumasta frelsi. 

J>að er bið aumasta frelsi t. d. fyrir bónda 

norðarlega í Árnesprestakalli, að fara til 

prests á Stað í Grunnavík eða Stað í Stein- 

grímsfirði; vegalengdin er svo mikil; og 

mörg lík dæmi mætti nefna. Annað er 

það, sem jeg hef haft á móti þessu frum- 

varpi og hef enn, að ef ósamþykki er milli 

prests og safnaðar, þá verður þetta til þess, 

að auka það ósamþykki enn meir. pað 

hefur komið fyrir, að menn hafa með laga- 

leyfi hlaupið frá vandlátum presti til ann- 

ars, sem var miður vandlátur, en hve 

skaðlegar afleiðingar getur ekki þess konar 

haft, jeg vil nefna til dæmis með barna- 

uppfræðingu? 2. þingmaður Skagfirðinga 

ljet í ljósi, að hann væri máli þessu hlynnt- 

ur og flutningsmanni þoss þakklátur fyrir 

að koma með það. En jeg skil eigi, hvern- 

ig hann getur fengið það út, að, ef óánægja 

er milii prests og safnaðar, geti leysing 

þessi orðið til þess að jafna hana, því að 

sú óánægja á að jafnast með kristilegum

kærleika, en eigi með því að hlaupa á 

burtu til annars prests. J>etta leyfi, að 

nota annan prest, hefur hingað til verið 

hægt að öðlast; það getur að eins kostað 

pappírsörk, en fá hafa þau tilfelli borið að 

höndum, sem þess hafi verið neytt; þau eru 

á þessari öld 3 eða fjögur, og á fyrri öldum 

því færri. Jeg þekki mann, sem þess hefur 

neytt, og gat hann eptir á eigi gjört sjer 

sjálfum grein fyrir því, hví hann vildi 

skipta um prest, og iðraðist þess líka á 

eptir. Jeg skal taka það fram, að jeg geng 

út frá því og álít, að löggjafarvaldið eigi 

að byggja á því, að allir prestar sjeu nægi- 

lega góðir, svo að fyrir þá sök þurfi ekki 

að hlaupa frá neinum þeirra. Jeg ætla þá 

eigi að tala meira um þetta mál að sinni.

Jón Ólafíson: Jeg skal vera fáorður

um þetta mál. Hinum heiðraða varaforseta 

þótti aumlegt frelsi það, sem lægi til grund- 

vallar fyrir frumvarpi þessu. Hvernin sem 

til hagar fyrir vestan, þá get jeg sagt með 

vissu, að öðru máli er að gegna mjög víða 

fyrir austan. |>að frelsi mundi mikilsvert 

fyrir menn í Stöðvarfirði, Eeyðarfirði, Jök- 

uldal. Svo lengi sem biskupinn heldur á- 

fram að vígja til presta þá, sem með öllu 

eru óhæfirtilprestsþjónustu, opinbera bneyksl- 

ismenn og vitanlega óreglumenn, menn, sem 

bókstaflega þarf að bera i brekáni, jafnvel 

þá erþeir eru í embættisferðum, sem menn, 

sem eru á ferð með strandsiglingaskipum 

kring um landið, sjá á höfnunum og á forð- 

unum liggjandi í spýju sinni fyrir hunda 

og manna fótum, svo lengi, segi jeg, er 

hróplegt að banna mönnum að flýja frá þess- 

um óhæfuprestum og taka sjer kjörprest. 

J>á þarf að vanda betur kirkjustjórnina, ef 

vel á að fara. Hinn báttvirti varaforseti 

óttaðist, að menn mundu flýja frá ströngum 

prestum til slóðapresta og slarkara, sem ekki 

væru kröfustrangir. En jeg vil segja, að 

það er biskupinum yfir íslandi og kirkju- 

stjórninni að kenna, að slíkt þarf aðóttast; 

gjörði kirkjustjórnin skyldu sína meðeptirlit 

á prestum, þá gætu engir slóðapreslar nje 

slarkarar verið til eða þolazt í kirkjunni.

62
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J>að muD hneyksla marga, það sem jeg hef 

sagt hjer, cn jeg álít synd, að það skuli 

ekki vera sagt opinberlega fyrir löngu. Ef 

framvarp þetta yrði að Iögum, yrði með 

tímanum enginn slóðaprestur til, því að 

enginn sldðaprestur gæti þrifizt af þeirri 

orsök, að enginn mundi nota hann. Hinn 

heiðraði varaforseti sagði og, að óánægju 

milli prest og safnaðar ætti að jafna með 

kristilegum kærleika, en þá þarf kristslegur 

kærleiki að slá til; annars verður að grípa 

til annara úrræða, og það mun optar verða. 

Jeg óska því af heilum hug, að frumvarpi 

þessu verði framgengt.

Þorkell Bjarnason: f>að mætti und-

arlegt þykja, ef jeg eigi tæki til máls í 

þessu máli, þar sem jeg er sá eini prestur 

á þessu þingi og líklega á öllu landinu, 

sem bef komizt í svo mikla óvináttu við 

einn sóknarmann minn, að hann sótti um 

konungsleyfi til að nota annan prest. Jafn- 

vel þó þetta megi telja óheppni, get jeg þó 

annars vegar talið það heppni, því að það 

kom mjer til að hugsa um það, á hvern 

hátt samband mitt við söfnuðinn yrði sem 

bezt. Jeg er kominn að þeirri niðurstöðu 

og þeirri sannfæring, að það er einungis 

kærleikinn milli prestsins og safnaðarins, 

sem getur gjört sambandið viðunanlegt og 

sem bezt. En sá kærleikur þarf að vera 

byggður á frelsi, og það er þessi sannfær- 

ing, sem hefur komið mjer til þess, að 

skrifa undir frumvarp þetta. f>á er sókn- 

arbarnið getur eigi lengur elskað og virt 

prest sinn, þá tel jeg betra, að það fái 

þetta frelsi og megi nota annan prest. |>ar 

sem hinn heiðraði samþingismaður minn 

taiaði um, að ekki sje vert að gefa út þau 

lög, sem sárfáir óska eptir, og að þau lög 

verði að eins á pappírnum, þá á það eigi 

hjer við, því að jeg veit til þess, að ýmsir 

hafa kvartað undan prestum sínum, og ef 

lög þá hefðu, verið til, sem heimilað hefðu, 

að leita annars prests, mundu þeir hafa 

sýnt það í verkinu, að þeim var alvara, og 

þau lög þá orðið meir en á pappírnum. Ef 

þetta yrði að lögum, mundi það verða sterk

hvöt fyrir presta, til að rækja vel köllun 

sína. Allir vita, af hverjum orsökum sókn- 

armaður yfirgefur prest sinn, og ef því ejn- 

hver gjörði það að ástæðulausu, mundi bann 

verða fyrir kala annara sóknarmaDna; en 

þeir mundu aptur hænast því betur nð 

prestinum. Frelsið er ætíð mjög áríðandi, 

en þó mest í andlegum efnum. Jeg get 

ekki hugsað mjer neitt voðalegra fyrir þann, 

sem er sanntrúaður, en að vera bundinn við 

þann prest, sem ekki stendur svo í stöðu 

sinni, að borin sje virðing fyrir honum. 

Með hvaða tilfinningum verður hann að 

fara með hann inn í hús sín til að skíra 

börn sín, heyra hann fiytja guðsorð, og 

þiggja af hoDum hina heilögu kveldmáltið ? 

Ji>g vona, að þetta vaki fyrir þingmönnum. 

þá er þeir fara að greiða atkvæði um þetta 

mikilvæga málefni.

Benidikt Sveinsson: Mig furðar sann- 

arlega á því, að þingmenn skuli koma fram 

með persónulegar og meiðandi smá-ástæður 

fyrir frumvarpi þessu, en sleppa hinni æðstu 

og hæstu þeirra, að frumvarpið er sannar- 

lega samkvæmt anda og grundvallarreglum 

stjórnarskrárinnar og eðli hinnar kristilegu 

kirkju. í>ví cru þingmenn að leita jafnvel 

að röngum og ókristilegum ástæðum, sem 

leggja rýrð á prestastjettina yfir höfuð, og 

svívirða einstaka menn? Jeg skal að sönnu 

ekki bera til baka breyzkleika einstakra 

presta; þeir eru menn eins og allir aðrir; eo 

það er samt sem áður rangt, að fara slík- 

um orðum um þá hjer í þingsalnum, eins 

og hinn háttvirti 2. þingmaður Suður-Múla- 

sýslu gjörði. Menn verða að gæta að því, 

að þó menn sjeu eigi nafngreindir, þá má 

þó haga orðunum svo, að allir sjái, að 

átt er við einstaka og vissa menn, sem 

hægt væri að nafngreina eptir beodingu orð- 

anna, ef þörf gjörðist, þetta særir mina 

rjettlætis- og sóma-tilfinningu, enda mót- 

mæli jeg orðam þingmannsins.

Að svo búnu var málinu skotið til 2. 

umræðu með 19 atkvæðum.
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ÖNNUB UMRÆÐA í  NEÐRI DEILD, 

á 11. fundi, 15. dag júlíœáDaðar.* 
Flulningsmnður (Arnljótur Ólafsson) : 

f>að var að eins ein athugaseœd, er kom 

fram við 1. umræðu þessamáls frá 2. þing- 

manni Suður-Múlasýslu, ef mig minoir rjett, 

viðVíkjandi niðurlagsorðum 1. greinar: >enda 

sje prestur sá skipaður yfir einhvern söfnuð». 

|>ingmadurinn vildi skilja það svo, að það 

ætti að vera lúterskur sðfnuður (Jón Ólafs- 

son: pað hef. jeg aldrei sagt). fa ð  gildir 

ein.li, hver það var. En jeg vil geta þess, 

að. skilningurinn mun vera sá, að prestur- 

inn sje skipaður yfir lúterskan söfnuð eða söfn- 

uð einhverrar annarar viðurkenndrar kirkju 

bjer á landi. í  46. gr. stjórnarskrárinnar 

stendur: «Landsmenn eiga rjett á að stofna 

fjelög til að þjóna guði». En fjelög til að 

þjdna guði eru söfnuðir; þess vegna er þessi 

skilningur samkvæmur stjórnarskiánni

handshöfðinginn: Fiumvarp það, sem

hjer liggur fyrir, er í öllum aðalatriðum sam- 

bljóða því, sem lagt var fyiir þingið 1877; 

þá varð málið ekki útrætt, og þegar þingið 

í hitt eð fyrra fjekk málið til meðferðar, 

var það samþykkt í þessari deild, en fellt 

frá 2. umræðo. í efri deild. Breytingar þær, 

sero gjörðar eru á 1. og 10. grein, get jeg 

ekki fallizt á. Mjer virðist ákvörðun 1. gr:

• Hverjum þejm manni,er 16vetra erog fermd- 

ur, skal beimilt, o. s. .fiv .», fara of langt, 

þar sem óþroskuðum unglingi er veitt það 

leyfi, sem bjer ræðir um. það hefur þó 

verið svo hjer á landi, og er svo í öllum 

lögum vorurn, nema vinnnbjúalögunum, að 

nauðsyn befur þótt til bera, að binda per- 

sónuljegan myndugleika við 18 ára takmarkið. 

ViðVíkjandi 10. grein, þar sem svo stendur: 

«Gjalda skal leysingi til sóknarkirkjunnar 

öll Iðgboðin gjöld, en sóknarpresti þau ein, 

er á fasteign liggja*, þáfinn jegekki ástæðu 

til að setja aðrar reglur um fasteignargjaldið 

en um þau gjöld, er hvíla á atvinnu manna. 

Dagsverk, lausafjártíund o. s. frv. eru öll 

samkynja gjöld og hin, sem á fasteign hvíla, 

og eiga þau ekkert skylt við hið persónu- 

leg^. samband milli sóknarprcstsins og gjald-

anda. Jeg verð því að mæla á móti þess- 

um ákvörðunum, og eins seinni lið 10. gr.: 

»f>ó skulu sóknarprestar þeir, er nú eru, 

halda óskertum öllum fastatekjum sínum 

hjá leysingja, meðan þeir eru í sama brauði*. 

Hjer eru að eins nefndar fastatekjur, en 

presturinn ætti þá að tapa öllum lausa- 

gjöldum. fað  er að mínu áliti ósanngjarnt, 

að skerða embættistekjur prestsins, sem hann 

hefur fengið með veitingarbrjefi, og þess 

vegna ber aðskipta þessari ákvörðun þannig, 

að hann missi einskis í, hvorki af fasta- 

tekjum nje lausatekjum. Við 3, umræðu 

málsins má gjöra breytingar við frumvarpið 

í þá átt, sem jeg hef bent á. Jeg bið hina 

háttvirtu deild, að gæta þess, að viljum vjer 

alvarlega frelsið, og þetta frumvarp fér á 

þá stcfnu, þá verðum vjer að varast, að 

skerða rjettindi anoara. Að sömu er það 

lítið, sem hjer ræðir um, og ákvörðunin á 

við að eins um stundarsakir; en löggjöfin 

á að leggja áherzlu á það, hvorki í smáu 

nje stóru að skerða rjett annara eða ganga 

á hann.

Eiríkur Kúld: Hinn hæstvirti lands-

höfðingi tók það fram, er jeg vildi spyrja 

um viðvíkjandi 1. grein. Jeg þykist sjá 

fram á, hver úrslit málið muni fá bjer í 

deildinni, og því ætla jeg ekki að vera á 

móti því. En jeg verð þó að taka það 

fram, að jeg er hræddur um, að leysing 

sóknarbandsins verði til þess, að eptirlit 

með uppfræðingu ungmenna minnki, að 

minnsta kosti verða eptirlitin með slíku 

miklu erfiðari, því þeim foreldrum, sem lít- 

ið láta sjer annt um uppfræðingn barna 

sinna, verður þá hægra fyrir, með því að 

velja sjer kjörprest, að skjóta sjer undan 

eptirliti sóknarprestsins, ef þeim þykir hann 

eptirgangssamur í því tilliti, og það er 

höfuðgalli á þessu frumvarpi. Jeg hef 

dæmin fyrir mjer í því efni og eigin 

reynslu. f>etta mun einhvem tíma reka sig 

á og opna augun á þeim mönnum, sem nú 

halda þessu fastast fram. Mjer finnst ó- 

sanngjarnt, eins og landshöfðinginn tók 

fram, að svipta prestinn þeim tek}um, er

62*
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hann hefur fengið með veitingarbrjefí sínu, 

og honum bera með rjettu. Eptir frum- 

varpi þessu á hann hvorki að fá lausafjár- 

tíund nje önnur aukagjöld hjá þeim sóknar- 

manni sínum, sem fengið hefur kjörprest; 

því ella mundu koma tvöföld gjöld á gjald- 

andann. Að veita 16 ára unglingi leyfi til 

að ganga frá sóknarpresti sínum, virðist 

mjer ófært; þess eru mörg dæmi, að börn 

eru ekki fermingarfær, fyr en þau eru 18 

ára, og verður að fá biskupsleyfi til að ferma 

þau. Jeg hefði kunnað betur við, að binda 

þetta við 24 ára aldur, þó það sje ekki eðli- 

legt heldur. 9. grein þarf skýringar við, 

þar sem svo stendur: «Heimilt erhonum«

o. 8. frv.; «enskylt er honum að hafa með- 

hjálpara sóknar þeirrar viðstaddan þjónustu- 

gjörðina*. fað  er engin skylda meðhjálpara, 

að vera við þjónustugjörðir annara presta 

en síns eigin sóknarprests; að minnsta kosti 

er það eigi tekið fram í lögnm 27 febr. 

1880, en kjörprestinum er hjer þó gjört að 

skyldu, að hafa meðhjálpara sóknarinnar 

viðstaddan; en ef hann nú segir nei, hvað á 

kjörpresturinn þá að gjöra? Má ske hinn 

báttvirti flutningsmaður geti skýrt það, og 

þetta sje einungis misskilningur minn.

Varaforseti: Jeg stend sjerstaklega

upp til þess að mótmæla því, sem hinn hátt- 

virti 2. þingmaður Suður-Múlasýslu sagði 

prestum til ásökunar, því jeg álít ásakanir 

hans ekki vera á rökum byggðar. {>ví verð 

að segja það, að í mínu prófastsdæmi þekki 

jeg ekkert slíkt. Jeg álít mjer líka skylt, 

að bera af biskupinum það, sem hann á 

hinum sama þingdeildarfundi sagði um hann, 

að «svo lengi sem biskupinn hjeldiáfram að 

vígja slíka menn* o. s. frv., þvf jeg álít það 

alls ekki rjett að saka hann eða veitinga- 

valdið um það, þótt nú á hinum síðustu 

árum, þegar svo mikil ekla hefur verið á 

prestiim, að til vandræða hefur horft, og 

komið hafa brjef fiá söfnuðunum hvað eptir 

annað og sagt, að þangað yrði að senda 

einhvem prest, þótt þá, segi jeg, þeim prest- 

um væru veitt brauðin, sem voru ef til vill 

miður hæfir til þess. Við þetta skal jegleyfa

mjer að bæta fáeinum athugasemdum, og 

um leið og jeg mótmæli þessum óhróðri 

um prestastjettina, skal jeg geta þess, að 

mjer þykir það gengið of nærri sóma þings- 

ins, að hafa slíkt fyrir ástæður, þegar um 

lagasetning er að ræða, að hafa það fyrir 

ástæðu fyrir því, að leysa sóknarbandið, að 

prestar sjeu óbrúkandi. {>að er að byggja 

á því, sem ekki á að vera og ekki er. það 

er auðvitað, að prestastjettin er ekki fremur 

en allir aðrir laus við breyzkleika, en að 

hún sje yfir höfuð óbrúkanleg, því verð jeg 

að mótmæla. Jeg veit, að yfirstjórnin hefur 

ekki látið sitt eptir liggja með að koma í 

veg fyiir slíkt. Biskup hefur skiifað og 

beðið um upplýsingar, og hinn eini prestur, 

sem sannur hefur orðið að hneykslanlegu 

framferði, hefur verið dæmdur frá embætti, 

þrátt fyrir það þó söfnuðurinn, sem í hlut 

átti, vildi fá að halda honum, nema eitthvað

4 menn. Hjá hverjum liggur núskuldin? 

er það á yfirstjórninni, sem gjörir allt til að 

grennslast eptir um siðferði presta og refsa 

fyrir, eða hjá söfnuðunum, sem hlífast við 

að ljósta því upp, ef eitlhvað kann að vera? 

f>essi skoðun og þessi ástæða er því röng. 

Jeg er hræddur um, að frumvarpið miði til 

annara, en flutningsmaðurinn hefur til ætl- 

azt, ef mönnum verður leyft að fara til 

annara prest. Hver yrði nú afleiðingin af 

því, að menn fengju að kjósa sjer kjörprest? 

Hún yrði að minni meiningu sú, að allir 

hinir minni máttar mundu hvíla við þann 

prest, sem þeir hefðu, í stað þess að hinir 

beztu menn gengjust fyrir því að fá annan 

góðan og duglegan prest. Hver mundi 

niðurstaðan hafa orðið, ef sóknarbandið hefði 

verið leyst í þessu dæmi, sem jeg nýlega 

gat um, þar sem að eins 4 menn kærðu 

prestinn, en hinir allir vildu fá að halda 

honum? hver önnur en sú, að þessir 4 hefðu 

tekið sjer kjörprest, en hinir hefðu hangið 

kyrrir víð þennan prest? Jeg skal ekki 

fara langt út f einstakar greinir frumvarps- 

ins; einungis skal jeg leyfa mjer að geta 

þess, að jeg hefði heldur óskað, að aldurs- 

takmarkið hefði verið sett nokkru hærra,
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eins og hinn hæstvirti landshöfðingi tók 

fram, og það jafnvel hærra en 18 ár, því 

jeg hygg, að fáir muni komnir til þess vits 

og þekkingar á þeim aldri, að þeir geti 

dæmt um, hvort prestur þeirra sje óhafandi 

eða eigi. 10. greinin finnst mjer fullkom- 

lega ranglát, áð prestar sjeu sviptir tekjum 

sínum. f>ar sem sóknarleysingja er í 9. 

grein veitt heimild til að láta kjörprest 

sinn fremja prestsverk í sóknarkirkju sinni, 

þá beld jeg, að slikt geti opt komið óþægi- 

lega í bága við sóknarprestinn, messur og 

önnur störf hans. Ef nú sóknarprestur mess- 

ar á hverjum sunnudegi, nær messar þá 

kjörprestur og úthlutar altarissakramenti, 

því það er þó orðin venja hjá oss, að gjöra 

slíkt á sunnudögum. |>að er ekki svo að 

skilja, að jeg ekki sje með frumvarpinu að 

því leyti, sem það fer fram á meira frelsi, 

nei, jeg er með frelsinu, en frelsið verður 

ætíð að vera byggt á einhverjum góðum og 

gildum ástæðum. f>ar að auki óttast jeg 

fyrir, að þetta komi alls ekki að notum á 

útkjálkum landsins, þar sem þess þó helzt 

þarf við, sökum þess að fjarlægðin er svo 

roikil, að varla nokkur mun geta notað 

það.

Guðmundur Einarsson: {>ó að jeg hafl

reyndar jafnan verið andstæður þessu máli, 

þá ætla jeg i þetta skipti eigi'að fella það 

með atkvæði minu, og eru til þess tvær á- 

stæður. Fyrri áslæðan er sú, að sjálfræðis- 

andinn er nú orðinn svo ríkur bjá lands- 

mönnuro, og margir, enda vorir beztu menn 

eru koronir á þá skoðun, að sóknarbandið 

eigi virkilega að leysast, (Margir: Heyr!) 

og þegar eitlhvað er orðið almenningsskoð- 

un, þá mun það aldrei blessast vel, að berj- 

ast þvert á móti henni. Hin ástæðan er 

sú, að það er sannarlega satt, sem svo 

margir hafa hreift hjer á þinginu, að allt of 

roikil deyfð er koroin á bið sannkristilega 

trúarlíf, og þess vegna cr þörf á einhverjnm 

andstæðum hreifinguro, jafnvel þótt það væri 

öfugstreymi, sem orðið gæti til þess, að glæða 

trúarlífið. Jeg skal ekki fara út í einstak- 

ar greinir frumvarpsins, því um þær hefur

nægilega verið rætt, en að öðru leyti skal 

jeg af þessum tveim framangreindu ástæð- 

um ekki vera frumvarpinu tnótfallinn.

F/utningsmaður: Á móti frumvarpi

þessu hafa nú komið fram nokkrar mótbár- 

ur, eins og við mátti búast, og skal jeg þá 

fyrst leyfa mjer að svara mótbárum hins 

hæstvirta landshöfðingja. Jeg skal játa það, 

að 1. og 10. grein hafa inni að halda lítil- 

fjörlegar breytingar frá því, sem stóð í stjórn- 

arfrumvarpinu á sinni tið. J>ar sem bjer er 

sett 16 vetra 1 staðinn fyrir 18 vetra í 

stjórnarfrumvarpinu eða má ske rjettara, 

frumvarpi efri deildar, þá er þessi 16 ára 

aldur samkvæmur þvf aldurstakmarki, sem 

sett er í hjúalögunum, fátækrareglu- 

gjörðinni og lögbókinni (Jónsbók), og má 

segja, að í islenzkum lögum er ákveðið, að 

hver, sem er 16 ára, megi ráða vistarfari 

sínu; en lög vor eTu aptur í þvi samhljóða 

dönskum lögum, að roenn mega ckki ráða 

erfðafje sínu fyr en 18 ára. fað  virðist þvi 

eðlilegt, að sá, sem er orðinn 16 ára að 

aldri og fermdur, megi velja sjer prest, því 

jeg skil ekki, að til þess þurfi önnur skilyrði 

en þau, að bann sje staðfestur í kristindómi 

sínum og megi ráða vistarfari ogstöðusinni 

og er þá koroinn undan húsaga. Athuga- 

semdir landshöfðingja við 10. gr. virðast í 

fljótu bragði á meiri rökum byggðar, enda 

eru þær nokkru meiri breytingar frá stjórn- 

arfrumvarpinu, þar sem leysingi á a<! eins 

að gjalda sóknarpresti sínum þau gjöld, er 

á fasteignum liggja. En er það eðlilegt, að 

leysingi gjaldi þeim presti öll gjöld, sem

hann þiggur enga þjónustu af? Er ekki eðli-

legra, að hann megi gjalda kjörprcsti

einum af lausafje sinu. |>að er satt, að

þetta er á móti veitingnrbrjefi presta,

en einmitt stjórnin sjálf hefur gengið á 

undan í því að gjöra breyting á veitingar- 

brjefi þeirra með ákvörðuninni um ábúðar- 

skatt og lausafjárskatt, og sömuleiðs er það 

gjört í tíundarlögunum nýjustu. Vjer getum 

því með sönnu sagt við stjórnina: «{>ú

gekkst á undan, jeg eptir hinn sama veg*.

Stjórnin hefur byrjað, við fetum á eptir,



það er ekki tiltökumál, þótt við leitum dá- 

lítið í sama horfið. fa r  sem landsliöfðingi 

minntist á seinni hluta 10. greinar, þar sem 

svo segir, að sóknarprestar, er nú eru, skuli 

að eins fá að halda ðllum fastutekjum sín- 

um, þá kann það að vera nokkur breyting, 

og held jeg þ<5 varla, því jeg held, að það 

sje ekki venja hjer á landi, að prestar taki 

gjald fyrir það, sem annar prestur gjörir; 

að minnsta kosti hefiir svo að borið í roinni 

sókn, og mjer ekki komið til hugar að fara 

fram á borgun fyrir þau aukaverk, er annar 

prestur hefur framið. Mer finnst það held- 

ur ekki eðlilegt, að tveim sje borgað fyrir 

sama verkið, öðrum fyrir að fremja það, en 

liinum fyrir að fremja það ekki. J>á vildi 

jeg eins vel fallast á* að tveir prestar fengju 

eptirlaun, sem hefðu þjónað sama brauði á 

sama tíma. Viðvíkjandi athugasemdum þing- 

manns Barðstrendiuga og 1. þingmanns 

GuIJbringu- og Kjósarsýslu, þá verð jeg að 

mótmæla þeim. f>að, sem annar þeirra tók 

fram viðvíkjandi meðhjálpara, og að kjör- 

frelsi þetta mundi spilla fyrir uppfræðingu 

barna, þá ber jeg ekki svo mikinn kvíðboga 

fyrir því. Meðhjálparinn á að vera við 

staddur til þess að sjá um, að kjörprestur- 

inn ekki vanbelgi áhöld kirkjunnar, enda 

álít jeg, að það sje mjög hægt fyrir kjör- 

prestinn, að hafa hann við staddan, því 

meðhjálparinn er skyldur að vera viðstadd- 

ur kirkjuna eptir sóknarnefndarlögunum, 

hver svo sem messar, hvort sem hann er 

kjöiprestur eða sóknarprestur, því um það 

er ekkert tekið fram í sóknarnefndarlögun- 

tim, hvort það skuli vera fcjörprestur eða 

sóknarprestur. Jeg skal heldur ekki bera 

mikinn kvíðboga fyrir því, að þetta frum- 

varp muni spilla fyrir uppfiæðingu barna, 

því það er ekki liklegt, að foreldrar komi 

bðrnum sínum til annars prests til þess að 

fá verri uppfiæðingu, og þá sízt svo margir, 

að það gjörði neitt til (HaUdór Kr. Frid- 

rik*son: Jú); það er að gjöra þjóðinni ó- 

maklegar og óhreinar getsakir. |>að þarf 

ekki að taka aðra ástæðu til á móti þessu en 

reynsluna, og hún sýnir oss til fullnustu hina

miklu menntunarfýst hjá alþýðu á landi hjer, 

svo engum mundi detta í hug, að fara frá 

presti, sem væri ágætur fræðari, til þess, er 

miður fræddi. Um það, er varaforseti tók 

fram gegn 1. gr. og uppfræðslu barna, skal 

jeg leyfa mjer að minna hann á, að það er 

sitt hvað trú Og trúarjátning, eða *Religiö- 

siteti og *Confe*sion». Barnið hefur engu 

síður en hinn fullorðni sitt trúarlíf, hina 

innri trú í hjarta sínu, og á því ad hafa 

rjett til að velja sjer þann prest, er kennir 

og enda lifir nær þessari hjartatrú barnsins 

og hins unga manns, en þurfa eigi að dúsa 

við þann prest, er þylur einlægt einhverja 

kalda og hálfdauða trúarjátning.

Láru$ Blöndal: Eins og kunnugt er,

er það í þriðja sinn, að mál þetta kemnr 

inn á þingið. þegar stjórnixi lagði það fyr- 

ir þingið 1877, eins og hinn hæstvirti 

landshöfðingi tók fram, gat því ekki orðið 

framgengt sökum tíraaleysis, en þegar það 

1879 var borið upp af þingmönnum, hafði 

efri deildin heiðurinn af því, að sálga því, 

Nú í þriðja sinni vona jeg að því reiði betur 

af. f>að, sem frumvarpið fer fram á, er að 

losa hin óeðlilegu bönd, sem skylda menn til 

að nota þann prest, sem maður hvorki 

getur borið þá ást til og virðingu fyrir, 

sem er nauðsynlegt og sjalfsagt skiiyrði 

fyrir öllu verulegu og sönnu trúarlifi í söfn- 

uðunum. pví hefur verið hreift sem á- 

stæðu á móti máli þessu, einkum frá hálfu 

hinnar andlegu stjettar, að menn mundu 

af litlum eða engum ástæðum yfirgefa 

skyldurækinn og vandlætingasaman prest 

sinn, og fara til þess prests, sem væri ekki 

eins siðavandui. þessa mótbáru óttast 

jeg alls ekki, því jeg er sannfærður um, að 

enginn heiðvirður dánumaður mundi ástæðu- 

laust eða ástæðulítið yfirgefa skyldurækinn 

og góðan prest sinn, en það mundu verða 

þeir einir, sem hvorki sóknarpresti eða 

söfnuði væri söknuður að. Mín skoðun, er, 

að þetta frumvarp mundi anda hollqm 

andvara á trúarlíf vort, svo að sú deyfðar- 

molla, sem á því er, annaðhvort hyrfi, eða 

þá að minnsta kosti breyttist eitthvað.
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Frumvarp þetta er með öllu samkvæmt 

gruudvallarreglum stjórnarskrárinnar og 

eðlileg afleiðing og (ramhald af 46. grein 

stjórnarskrárinnar. Ekki hikuðu Danir sjer 

við, að leiða leysiog sóknarbandsins í Iðg 

bjá sjer 1855, 6 árum eptir að þeir höfðu 

fengið löggjafarvald. Hví skyldum við ís- 

lendingar, sem erum álitnir svo örir í 

mðrgum greinum, þá hika við sh'kt? Jeg 

verð að vera satnþykkur hinum háttvirta 

flutningsmanni í því, að hið rjetta aldurs- 

takmark sje eiomitt 16 ár. Persónulegt 

sjálfsforræði hjá Dönum er bundið við 18 

ár, en hjá oss við 16 ár, og hjer er um 

persónulegt sjálfsforræði að ræða. Viðvíkj- 

andi hinum einstöku greinnm frumvarpsins 

skal jeg geta þess, að mjer virðist orðið 

«valdsmaður» í 3. grein allt of óákveðið, 

og vil jeg því áskilja mjer breytingarat- 

kvæði við það. Orðið -valdsmaður* yfir 

grípur svo mikið, að það gæti hæglega 

valdið vafa, hvort meint er sýslumuður, 

amtmaður, eða hvað. f>ar sem stendur í 

5. grein, að prestur sá, er saman vígi, 

skuli ábyrgjast, að hjónabandið sje löglega 

stofnað, þá gæti það, ef til vill, valdið 

misskilningi, þvi eptir nú gildandi lögum 

liggur ábyrgðin á lögmæti bjónabandsins 

að nókkru leyti á forlofurunum, nefnilega 

að því leyti hin neitandi (negative) skil- 

yríí fyrir bjónabaodinu soertir, svo sem 

um skylduleika, fleirkvæni og fleira, en 

jeg imynda mjer, að það sje ekki meiningin, 

að auka ábyrgð presta með þessarí ákvörð- 

un frumvarpsÍDS. Hvað 10. gr. viðvíkur, 

þá er jeg fyrir mitt leyti ekki á því, að 

skerða löglegá fengin rjettindi. Jeg mun 

því gjöra breytingaratkvæði við áður nefnd- 

ar greinir frumvarpsins í þá átt, sem jeg 

bef hjer bent á.

Jón Ólafsson: Sumt af því, sem jeg

vildi hafa tekið fram, er þegar tekið fram 

af öðrum, en það er þó nokkuð, sem jeg 

vildi leyfa mjer að drepa á. |>að lítur út 

fyrir, að menn sjeu hræddir við, að 10. gr. 

frumvarpsins gangi rjetti presta of nærri, 

en þetta er hreinn óþarfi að óttast, ef meno

einungis gæta þess, að það er með berum 

orðum tekið fraro, að prestar þeir, sem 

nú eru, skuli einkis í missa. Hinn hátt- 

virti landsliöíðingi, sem annars er með 

frumvarpinu, og 2 aðrir þingmenu, sein 

mælt hafa móti því, eru á því, að færa 

ætti 16 ára aldurinn upp í 18 ára jafnvel 

upp í 24 ára aldur, eios og þiogmaður 

Barðstrendinga nefndi. pað er allt öðru 

máli að gegna hjer, en í Danmörku, hvað 

lögaldur snertir. Jeg held og, að hvorki 

varaforseti eða þingmaður Barðstreodinga bafi 

gjört sjer fullkomlega ljóst, bvað royndug- 

leiki er, þegar þeir bjeldu þessu fram. f>að 

er til tvenos konar myndugleikar, sem í 

rauninni eiga ekkert skylt saman; annar 

er myndugleiki yfir persónu sioni, en binn 

yfir Ije sínu. Hjer á landi er sama aldurs- 

takmark sem i Daomörku (18 og 25 áia 

aldur) fyrir myndugleika í fjárumráðum; 

en hinn pcrsónulegi myndugleiki er eptir 

Ulenzkum lögum og hefur ávallt verið bund- 

inu við 16 ára aldur, og þeirri almennu 

reglu sje jeg enga ástæðu til að víkja frá 

bjer. þingmaðtir Barðstrendioga hjelt, að 

meúhjálparar sveitarinnar væru eigi skyldir 

til að vera við staddir prestsverk leysingja- 

prestsins eða kjörprestsios,. J>eir verða 

þó skyldir til þess, að vera við staddir eptir 

peimim lögurn, ef þeir hafa ekki verið það 

áður. Varaforseti bar af prestastjettinni 

þau ummæli, sem jeg hafði baft um

hana á seinasta fundi, og skyldi jeg hafa 

verið honum hinn þakklátasti, ef bann 

hefði getað gjört það með rökum, en haun 

skírskotaði að eins til síns eigin prófasts- 

dæmis og grenndarinnar þar. Hinn beiðr- 

aði sessunautur minn sannaði þar að auki 

sögu mína, þar sem hann fano að því við

mig, að jeg skyldi bera svo Ijóst slíkar

sakargiptir upp á presta, að kunnugir gætu 

þekkt persónurnar, sem jeg miðaði til.

Varaforseti bar áburð af biskupinum; jeg 

vil ekki herða neitt á þeim áburði; það er
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satt og rjett; dæmin eru fullljós og al- 

kunn. Varaforseti sagði enn fremur, að 

það væri ósæœilegt fyrir þingið, að gefa 

slíkar ástæður fyrir lagafrumvarpi, sem 

þær, að vjer yrðum að sæta slíkum prest- 

um, hjelt, að hinir betri mundu ganga frá 

prestinum, en hinir lakaii verða eptir, og 

nefndi þessu til sönnunar dæmi sjera Sig- 

urgeirs; en hvað sannar það? það sannar 

ekkert annað, en hversu «demoralíseraðir» 

söfnuðirnir sumir hveijir eru, og í þeirri 

■.demoralísation* vill hann þó víst ekki halda 

þeim? Sú kirkjustjórn, sem nú er í land- 

inii, er orsök þessarar spillingar; undir 

hcnni hefur þetta sorglega ástand myndazt. 

Nú viljum vjer reyna önnur tök. Varafor- 

seti talaði enn fremur um, að það gæti 

orðið örðugt f'yrir kjörprestinn, að sakra- 

mentera fólk á þess sóknarkirkju, en það 

er gjört ráð fyrir, að fólkið sæki kirkju til 

kjörprestsins. J>ar sem talað var um, að 

breytingu þyrfti á 10. gr. frumvarpsins, 

með tilliti til gjalda til prestanna, skal jeg 

’geta þess, að jeg er ekki móti breytingu 

á þeirri grein, en sú breyting ætti að vera 

í þá átt, að lcysingjar yrðu losaðir við öll 

gjöld til prests, sem þeir ekki brúka. Jeg 

áskil mjer rjett til breytingaratkvæðis við

5. gr. eptir samkomulagi við 1. þiugmann 

Húnvetninga.

Porláhur Guðmundsson: J>að er að

minni meiningu alveg tilgangslaust, að vera 

að hafa móti frumvarpinu, hvort heldur er 

fyrir prestana eða aðra einstaka menn. það 

mun reynast skaðlaust fyrir góða presta, því 

að engum almennilegum manni getur dottið 

f hug, að blaupa frá góðum og samvizku- 

sömum presti til annars lítt nýts, til þess 

að láta þann lítt nýta gjöra prestsverk fyr- 

ir sig; líka mætti þetta vera aðhald fyrir 

prestana til að vanda sig meira, og sneiða 

bjá smásmuglegu sýtingsþrasi, og það mundi 

naumast koma fyrir, að menn blypu almennt

, frá samvizkusömuui og friðsömum presti, og 

! yfirgæfu sinn söfnuð, nema ef vera skyldi sjer 

sinnaðireintrjáningsmenn. Atbugascmdlands- 

höfðingjans hefur nokkuð við að styðjast, þar 

sem honum þykir 16 ára aldurinn vera of 

lágur; en þegar maður athugar þetta nákvæmar, 

verður þó ekki annað sagt, en að 16 ára 

aldurinn sje sanngjarnt og heppilegt tak- 

mark; og vil jeg færa fram sönnunarástæðu, 

með því, sem ckki hefur verið tekin fram. 

Setjum svo, að þeir foreldrar, fósturforeldrar 

eða húsbændur fái sjer kjörprest, á hverra 

heimili að eru 16 ára ungmenni, er þá ekki 

eðlilegt, að þau bæði vilji og fái að nota 

þann sama prest, sem foreldrar eða hús- 

bændur brúka. f>að hefur verið tekið fram 

sem ástæða á móti frumvarpinu, að rnenri 

mundu fara með illa uppfrædd og tossaleg 

börn til annara presta, sem miður væru siða- 

vandir; en þvert á móti mundu prestar, 

þegar svo kæmi fyrir, vanda sig, svo ekki 

yiði út á sett, enda er líklegt, að prófastar 

litu eptir slíku, ef þeir annars hafa nokkuð 

að þýða í því efni. Jeg verð að vera vara- 

forseta samdóma um það, að rangt sje að 

bera miklar ósannaðar sakir á prestastjett- 

ina hjer í þingsalnum, og að 2. þingmaður 

Suður-Múlasýslu hafi farið beldur langt í 

því efni, því í öllum stjettum munu finnast 

breyzkir innan um allt til heimsenda; enda 

álít jeg það sorglegt dáðleysi safnaðanna, að 

búa lengi við slíka presta og þá, sem hann 

var að lýsa.

Þorkell fíjurnason: Mótbárum þeim,

sem jeg vildi hafa talað um, er nú fiestum 

svarað; en þess vil jeg geta, að um 10. gr. 

frumvarpsins er jeg að mestu samþykkur 

landshöfðingja, og mun jeg bera mig sam- 

an við meðuppástungumenn mína um, að 

gjöra nokkra breytingu á henni. Varafor- 

seti sagði, að jeg hefði haft vansæmdarorð 

um prestastjettina við 1. umræðu, og skal 

jeg ekki annað um það segja, en að það er 

komið undir áliti hinnar heiðruðu deildar,
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bvort orð mío bafi sæmileg vurið eða eigi. 

Gn eitt skal jeg segja, og það er það, að þau 

orð, sem jeg sagði, talaði jeg eptir saanfær- 

ingu mÍDoi, sem mjer er dýrmætari, eo hvað 

bæði varafarseti og prófastur mino kuooa 

að álíta ósæmilegt Yfir höfað að tala er 

frumvarpið •amkvæmt stjórnarskráoni, og á 

það legg jeg Qtesta áherzlu; það er sam- 

kvæmt frelsis- og kærleiksanda kristilegrar 

trúar, og mun það því verða til bóta, en 

ekbi til skaða. Ándion er nú orðinn svo, 

að mðnnnm helzt varla uppi að yfirgefa

góðan sókoarprest sinn að raunalausu, en 

aptur á móti er það akaðlegt og siðspillandi

fyrir hvern mapn, að geta ekki skilið við

þano sóknarprest, sem bann getur eiohverra 

hluta vegna ekki komið sjer saman við eða 

virt og elskað. J>annig get jeg ekki betur 

sjeð, en að frumvarpið miði til þess, að vernda 

gott samkomnlag milli sóknarbarna og

presta.

Bcnidiki Soeintton: Hinn heiðraði

sessunautur minn, 2. þiogœaður guður- 

Múlasýslu, befur oeytt mig til að standa 

upp, til þess nefnilega að svara þeim áburði, 

að jeg hafi staðfest eða sannað þau orð, 

sem baon við bafði um presta bjer á landi 

um dagino, og vil jeg í því tilliti beoda á, 

að það er röng ályktup, sem þiugmaðurinn 

gjörir sig hjer sekan f. Ef jeg t. a. m. 

hefði sagt, að sessuoautur minn í sætÍDu 

uæst mjer til viostri handar, þvi allir vita 

hver í ssetina situr, hefði gjört eitthvað ó- 

sæmilegt utan þings eða innan, þá gætu all- 

ir, sem vita, hvaða þingmaður situr i þepau 

sæti, vitað, hver það er, sem jeg meioa, eo 

geta þeir fyrir það vitað, að það qe tait, 

sem jeg hef sagt um þennan mann? Nei, 

engan veginn! £>ingmaðurinn bar fram á- 

burð á fjarverandi menn, ósannaðan að lög- 

um; en jafnvel hciðnir menn bafa sagt:

• uoli absentem accusare*! sakfelldu ekki 

Qarverandi maon! £>að er eðlilegur, helgur 

og beilagur náttúrlegur rjettur hvers mapns,

að bann bafi leyfi til og tækifæri að koma 

vörn fyrir sig, þegar bann er kærður, og 

enginn verður rjettilega dæmdur eptir lög- 

máli skynsemis, siðferðis eða laga, og þá eigi 

síður kristilegs kærldka og bróðurlegrar 

mannúðar, fyr en hann hefur fært varnir 

fyrir sig. Við erum hjer í þessum sal þar 

að auki ekki færir nm og bðfum enga heim- 

ild tii að dæma þessa menn, þó þeir befðu 

átt kost á að verja sig. Uppástnngumenn- 

irnir styðja frumvarpið við anda og ákvæði 

stjórnarskrárinnar og aoda kristÍDdómsins og 

vilja þjóðarinnar, og þetta er rjett, en af 

þessum grundvelli eru ummæli (MngmanBs- 

io8 ekki sprottin. Sagði ekki höfundur trú- 

ar vorrar: «Dæmið ekki, svo þjer ekki verð- 

ið dæmdir!»

Eirikur Kútd: Jeg verð að taka það 

fram, að þetta er ekki alstaðar almennings 

vilji hjer á landi. Jeg þekki sjálfur það 

dæmi, að á hjeraðsfnndi í kjördæmi mínu 

var það að eins einn maður, sem ljet þá 

skoðuo í ljósi, að þetta gæti verið gott að 

fá gjört að lögum, þegar jeg hreifði þessu 

spursmáli á fundinnm. (Arntjótur Ólafston: 

Skelfing eru þeir sofandi!). Ekki er það 

sagt fyrir þvf. En það mun verða reyndin 

á, að trassarnir vilji reyna að komast hjá 

þvf, að vanda, sem vera ber, uppfræðingu 

barna þeirra, sem þeir hafa yfir að ráða. 

Jeg álft og, að eigi sje nauðsynlegt, að fá 

lög nm þetta af þvf, að allir, sem vilja, 

geta fengið leyfi, ef þeir sækja u n  það, til 

að gjöra þessa uodantekoÍDgu. Jeg þykiit 

sjá það og heyra í deildinni, að frumvarpina 

greiðist vel gata, og vildi jeg þó biðia 2. 

þingmann Suður-Mólasýslu að svara vara- 

forseta upp á það spursmál, sem bann haf- 

ur enn ekki svarað, nefnilega upp á það 

spursmál, hvað gjöra skuli, ef svo standur 

á, að bóndi vilji vera til altarjs bjá kjör- 

presti sínum sama sunnudag og sókaar- 

preslurinn vill messa; eiga þeir þá háðir 

messa sama dagiuu? pað gæti orðið<$Pgi-

63
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legt, þegar stytztur er dagur, að hafa tvær 

messur sama daginn.

Varaforseti: Jeg skal að eins Ieyfa mjer 

að taka það fram, að jeg er ekki á móli 

því frelsi, sem farið erfram áí frumvarpinu, 

en jeg tek það fram, að mjer finnst það 

vera eingöngu að nafninu til, en ekki það 

frelsi, sem að notum kemur. Jeg skal geta 

þess, að annað frumvarp liggur einnig fyrir 

um, að söfnuðirnir kjósi sjer presta sjálfir, 

eða eigi svo mikinn þátt í skipun presta- 

kallanna, sem mögulegt er. I  því er mein- 

ing, en í þessu er lítil meining og lítil not. 

Jeg veið, eins og þingmaður Barðstrendinga 

tók fram, að mótmæla því, að þetta sje ósk 

almennings, og álíta óheppilegt, aðgefa lög, 

sem enginn óskar eptir. f>au orð, sem hinn 

háttvirti samþingismaður minn hafði um 

suma presta, ætla jeg ekki að minnast á, 

af því að skrifararnir hafa ekki skrifað þau. 

Hann sagði, að frumvarpið væri í Krists 

anda; það þekki jeg ekki. £>egar Kristur 

kenndi sjálfur, hlupu menn líka frá honum, 

og hann varð ekki glaður af, heldur spurði 

í gremju sína trúustu lærisveina: «ætlið þið 

þá líka að fara»P pessi orð hans eru í 

hans anda: "Fyrirgefið, svo yður verði

fyrirgefiö". pað er í hans anda, að prestur 

og sóknarmaður hafi umburðarlyndi hver 

við annau, en ekki að þeir hlaupi bver frá 

öðrum, hvað sem á milli ber.

Flulningsmaður: J>ar sem binn hátt-

virti þiugmaður Barðstrendinga skoraði á 

mig, að skýra fyrir sjer niðurlag 9. greinar, 

þá hjeltjeg, að það þyrftiekki mjög skarpan 

skilning til þess, að skilja hana, sízt fyrir 

pi-est og prófast. Hann sagði, að sóknar- 

presturinn gæti sagt við kjörprestinn, er 

ætlaði eitthvert verk að fremja í sóknar- 

kirkju hans : «Jeg ætla að messa i dag; komdu 

á morgun*; þetta þarf ekki að vera; enginn 

heldur á kirkju allan daginn, og kjörprestur- 

inn getur vel notað kirkjuna, þegar sóknar-

presturinn er búinn, svo báðir geta komizt 

að; enda útheimtir margt af störfum presta 

enga messu, t. d. skírn, hjónavígsla o. s. frr. 

Jeg skal geta þess, að jeg vil gjarnan sleppa 

úr niðurlagi 1/greinar: «enda sje prestur sá 

skipaður yfir einhvern söfnuð*, og sömuleiðis 

laga niðurlag 5. greinar um ábyrgð prests 

fyrir, að hjónabandið sje löglega stofnað. 

í  9. grein er prentvilla, pá í staðinn fyrir 

þó,
Pórður Magnússon: Jeg steud eigin- 

lega upp til þess að bera af foreldrum og 

húsbændum það, sem þingmaður Barðstrend- 

inga og 1. þingmaður Gullbringusýslu sögðu, 

að þeir mundu fara til prests, sem væri 

verri fræðari, og skal jeg þá geta þess, að 

jeg þekki hvergi, að kvartað sje yfir, að þeir 

sjeu of strangir í þeim sökum, heldur að 

þeir sjeu ekki nógu strangir. Mjer linnst 

það ekki áhorfsmál, að láta þeim vera frjálst 

að fara til betra prests, sem vill það. IJar 

sem þeir sögðu, að þetta muudi ekki verða 

notað á útkjálkum landsins, þá mun það 

koma þar fullt eins vel að gagni eða þó 

engu síður, þar sem sumstaðar er ekki mess- 

að nema einu sinni eða tvisvar á missiri. 

Jeg beld líka, að hægt sje að flytja 2 mess- 

ur á dag. Hvað aldurstabmarkinu viðvíkur, 

þá felldi jeg mig vel við, þótt það yrði fært 

upp í 20 ár.

Jón Ólafsson: |>ar sem hinn hátt-

virti sessunautur minn tók dæmi af þvf, el 

hann lýsti manni, sem sæti hjá sjer, og 

segði, að hann væri svo og svo, þá vissu 

allir, við hvern hann ætti, en hann þyrfti 

ekki að hafa rjett fyrir því, þá er þetta ekki 

rjett ályktað. Jeg nefndi engan mann, að 

eins að svo hagaði til á Norður- og Austur- 

landi, og það eru ekki þröng takmörb (Beni- 

dikt Sveinsson: |>ingmaðurinn nefndi viss

prestaköll!) Nei, ekki í þvi sambandi; binn 

báttvirti varaforseti hafði sagt, að svo hag- 

aði til sumstaðar, og nefndi sem dæmi 

nokkur prestaköll á Vesturlandi, að rjettur
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sá, sem frumvaipið gæfi, yrði enginn, af því 

Iandðlag qg. torfærur hindruðu, að menn 

gætu ; notað hann. Jeg nefndi svo ein tvö 

oða þrjú prestaköll að austan, þar sem 

gagnstætt hagaði til að landslagi, en jeg 

nefndi engin prestaköll, þar sem jeg sagði 

að óregla ætti. sjer stað.

Benidikt Sveimson: Jeg bið hina

heiðru þingdeildarmenn að taka eptir því, 

að hinn háttvirti sessunautur minn hefur 

með þessu borið af þinum ónafngreindu 

prestum, sem orðin «Stöðvarljörður, Eeyð- 

arfjðrður» og Jökuldalur* bentu á, það, sem 

hann bar á þá áður. Og þá er jeg ánægður.

Sjðan var gengið til atkvæða um hin-

ar einstöku greinir frumvarpsins, og fjellu 

þau þannig.

1. gr. samþykkt með 15 atkvæðum

2. — — — 16 —

3. — t-.-*- — 18 —

4. _  — 18 • —

5. „  -----  _  18 — —

6. — — . — — 17 — »—

7. — — 18 —

8. — — — 18 —

9. —  —  18 -  —

10. — — »— — 18 - •  —

Einnig var samþykkt með 18 atkvæð- 

um, að frumvarpið gengi til 3. umræðu.

f>RIÐJA. UMRÆÐA 1 NEÐRI DEILD, 

á 13. fundi, 18. dag jálímánaðar.

B r e y t i n g a r t i H ö g u r  

við frnmvarp til laga nm leysing á sóknar- 

bandi.

a.

1. Við 1. gr„ niðnrlag greinarinnar: <enda 

; sjfl prestur sá skipaður yfir annan söfn-

uð» falli niður.

2. Við 5. gr., fyrir: «En prestur sá . . .

löglega stofnað* komi: «En að öðru

leyti fer um ábyrgð prests, þess er 

saman vígir, á lögmæti hjónabandsins, 

sem lög standa til». ,

3. Við 9. gr., fyrir: «fyrir að fremja skírn, 

hjónavígslu. komi: «fremja skjrn, ferm- 

ing, hjónavígsla*. .

Arnljótur Ólafsson. Benidikt Syeinsson. 

Lárus Blöndal. Jón Ólafsson. . .

Tryggvi Gunnarsson. Friðrik Stefánsson.

b.

Við 3. gr.:

1. Fyrir orðið: «valdsmanns» komi:; «sýslu-

manns». ;

Við 10. gr.: ;;

2. Fyrir orðin: «en sóknarpresti þau ein,

er á fasteign liggja», komi: «og sóknar- 

presli allar fastatekjur*.

3. Seinni málsgrein 10. gr. frá: «J>ó» — og 

tij enda, falli burtu.

I>órarinn Böðvarsson. Grímur Thomsen.: 

Lárus Blöndal. Eiríkur Kuld.v.

Magnús Andrjesson. þorkell Bjarnason.

Flulningsmaður (Arnljótur Olafjtson): 

Frumvarp þetta hefur fengið góðan. byr, en 

þó ekki fullt svo góðan sem hitt frytnvarp- 

ið. Helztu umræðurnar hafa orðið um 1. 

og 10. gr. frumvarpsins, og er breytingar- 

tillagan við 10. gr. frumvarpsins komin 

fram í samræmi við umræðurnar við 2. 

umræðu. Breytingartillagan við 10. grein 

frumvarpsins, að í stað orðanna: «en

sóknarpresti þau ein, er á fasteign liggja», 

komi: «og sóknarpresti allar fastatekjur•,

og enn fremur, að seinni málsgrein 10. gr. 

frá «|>ó»— og til enda greinarinnar. felli 

burtu. pessar breytingar, segi jeg, . er.u 

talsvert yfirgripsuniklar. Fastatekjur prests- 

ins eru ekki að eins tínnd af fasteign og 

lausafje, heldur og dagsverk og offur; svo 

er það talið eptir brauðamatinu að minnsta 

kosti. Hefði breytingaratkvæðið veriðjjann- 

ig orðað: «J>ær tekjnr. sem liggja á fasteign

63*
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©g farasafj«», hefði rerið nær að aðhyllast 

þftfl. |*að, Betn jeg hef m<5ti breytingarat- 

kvæðinu, er það, að það vill neyða menn 

tál að borga mikið íje fyrir það verfc eða 

þ i  þj4eugtu, sem þeir bafit aldrei þegið. 

Jeg veit vel, að stjórnarstkráin segir, að 

landftstjómia eigi að styðja og vernda þjöð- 

kirkjuna. f>essi orð stjómarskráfinnar skil 

jeg 8T0, að vernda skali hana með rjettsýni 

og sanngirni, en eigi öðru; en það mun 

reynast ósanngjarnt, að leysinginn sje 

skyldaður til að borga allar fastar tekjur 

til sóknarprestsins, er hann enga þjónustu 

af þiggur. Jeg get nú ekki betur sjeð, en 

að frumvarpið fari nter rjettsýni og sann- 

girni, þar Bem það fer frara ð, að leysing- 

in« lúki 8Óknarprestinum að eins þau gjöld, 

er á fasteign liggja, og vill það með þessu 

koma í veg fyrk, að menn gjörist leys- 

ingjar í ábataskyni, enda ætla jeg, að fyrir

því sje nógsamlega sjeð raeð þessari á-

kvðrðun. Eitt verðam vjor og vel að at- 

hoga, og það er það, að leysinginn óskar 

einhverra orsaka vegna að hverfa frá sín- 

utn sóknarpTésti, optast vist fyrir þær sakir, 

að einhver óánægja eða þá óvild er milli 

prests og sóknarbarns. En er þá, vil jeg 

ípyrja, hyggilegt, að aaka á óvildina með 

þri, að láta leysingjann borga meira til 

þessa prests, en honum með allri sannsýni 

getur borið að borga ? Jeg held ekki.

Möti breytingaratkvæðinn við 1. grein 

hef jeg ekkert; reyndar held jeg, að það 

megi á sama standa, hvort orðunum er 

sleppt eða «kki. Að eins skal jeg enn geta 

breytingaratkvæðis við 5. grein. |»að er

ftttn komið til að fyrirbyggja misskilning, 

setn 1. þingmaðar Hénvetninga var hrædd- 

nr mk að lagður yrði i greinina. Breyt- 

i«garatkv»ðið við 9. gr. er komið til af 

því, að orðið: *ftrming* hafði fallið úr {

upptalningu prestaverkanna.

iMndshdfðingi: A f þ*»f að jeg vil

styðjB að þvf, að frtitnv&rp þetta nái htga-

gildi, skal jeg mæta með brtytingartHlðgu

6 þingmanna, og þá sjerstakfega með breyt- 

ingartillðgunni við 10. gr. frumvarpsins.

Við 2. umræðu þessa frumvarps gat jeg 

ekki svarað hinum háttvirta flatningsoBaani 

opp á mótbárnr þær, er hínn færði fram 

gegn bendingum mínufn um 10. gr., *f 

því að jeg varð að vera viðstaddur í efri 

deild, þar sem jeg varð að taka þátt í um- 

ræðum þar. En jeg man, að bahn bar það 

fram móti rojer, þar s«m jeg tók það fVam, 

að hin lögboðnu gjöld, er hvfte á faateign, 

lausafje, atvinnu manna og fl., eða f 

stuttu máli fastatekjur þær, er lagðar eru 

til sóknarprestsins, sjeu eptir lögum vor- 

um og hlutarins eðli samkynja og eigi ekki 

neitt skylt við bin péfsónulegu tiðskipti 

milli sóknarpreslsins og gjaldandatts, — að 

hann vildi láta sóknarprestinn halda «okkr- 

um af þessum tekjam og sjer f lagi þeim, er 

hvildu á fasteign, af því að hún væra í 

sókninni, un ekki hinum, sem hann ætl- 

aði kjörprestinum. f>essi mótbára flutn- 

ingsmannsins finnst mjer ckki á rökuro 

byggð, þar sem jeg sjálfsagt ekki átti við 

lausafjártíundina til prests, nema að svo 

miklu leyti, sem lansafje á að tfunda í 

sjálfri sókninni, og alveg á sama hátt og 

fasteignartíund af jörðnm þeim, er liggja í 

sókninni, og að Öðru leyti fátaði hinn bátt- 

virti flutningsmaður, að öll þessi lögboðnu 

gjöld væru sama eðlis. Að vísn benti hann 

að þvf, að leysinginn ætti að borga laasa- 

fjártíundina og dagsverk til kjörprestsins, 

en lagafrumvarpið innheldur enga ákvörðun 

um það, enda mundi niðurstaðan verða sú, 

ef frumvarpið væri gjört' að lögum óbreytt, 

að leysinginn yrði laus við þessi gjöld, og 

væru þannig sett verðlaun fyrir því, að 

leysa sóknarbandið, en þetta hefur Ifklega 

ekki verið tilgangur uppástungunmnna, enda 

er það að mínu áliti alveg éhæfiiegt.

Hinn háttvirti flutningsmaður bland- 

aði og saman athagasemdum mfotm um
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fyrri »g sfðftri máhgrein 10. greinar, við- 

vikjandi prestam þeim, sem nú eru í em- 

bftttuffi, því að einungis viðvíkjandi þeim 

it tn  orð mío uœ veitingarbrjefin við. En 

þar ðetn jeg nú vii mæla með breytingartil- 

tögtt hinitö báttvirtu 6 þingmanna og þar 

seoi binn háttvirti flutningsmaður íræddi 

n ig  am það, ad það sje eigi sidur hjer á 

landi, að prestar beimti aufcatefcjar fyrir 

þau prestswrk, sera framin eru af öðraai 

prestam, vil jeg efcki að svo stöddu Éara 

leftgrei nt { ná&ð.

Vnraforteti: Jeg skal fyrst tafca það 

fraai, að jeg bef siet verið á móti hngmynd 

{rumvarps þ«ssa, og jafnan virt frelsi það, 

s e t t  liggur til grundvailar fyrir því, en jeg 

hef <$ttazt, að þafi muadi eigi koma nema 

ad iitlun  notfini, eg gæti ef til vill haft 

« h c m a r  afleiðingar. En þar sem  greimr 

frwnvarps þessa roru samþykktar við aðra 

utaræðu, sumar mð§ 15, sumar með 16, sum- 

ar M«ð 17, B um ar með 18 atfcræðom, getur 

mjer ag i dulizt, fcver muni verða endir 

þessa mála. f»ar seœ nú svona margir eru 

m«ð frumvarpinu, bef jeg ritað nafn a i t t  

undir þessar breytingartillögur, til þess þó 

að lagfært yrði i frðmvarpinB það, sem 

rnest þurfti lagfæringar við. Hinn heiðraði 

#pt*ing8ittaður sagði svo í ræðu sinni 

aó ti breytingartillögvm þessnm, að offur 

tæri Bieð föstum tefcjam presta, en þossi 

hans ástæða er eigi á rökum byggð, því að 

f tðsfcipun 27. jtaúar 1847 er skýrt tekið 

fram, ttð offur tilheyri lansatekjum presta. 

Mia áðtæða til að rita undir breytingartil- 

löguNt við 10. gr. framTarpsins var sú, að 

jeg v*Mi með þvi koma í veg fyrir það, að 

leymngi færi t ii kjðrprests, til þess að fcoma 

ajer uadan gjðldam, og aízt gefa istæðn til 

þeas, að menn af ósæmandi og eigingjðrnuin 

kvðtam aegðu sfcilið t íö  prest sinn. Ef það 

«r sÉttvizk«A«teið, sem bariet er fyrir aeð 

frumvarpi þessn, og ef það er sanvizkan, 

sem býður hjer að losast nndan skyldu-

bandi við prest, þá er samvizkufrelsið ekfci 

mikils virði, ef það verður til fyrirstöðu því, 

að sóknarmaður losist við þann prest, sem 

samvizkan býður honum að losast við, að 

hann verður að gjalda presdnum í kallinu 

lögboðnar fastar tekjur. Ef þetta sfcyldi 

verða til fyrirstöðu, þá er efcfci alvara með 

samvizkufreJsið. Ef 10. grein er sam- 

þykkt óbreytt, svo að prestur sá, sem er í 

brauðinu, fær efcki aðrar tefcjur en af fast- 

eign, og það frumvarp verður að lögum, 

sem er fyrir deildinni, að fasteignartíund 

verði af numiti, þá er sýnt, hveijar tefcjur 

prestsÍBs verða. Hinn háttvirti landshöfð- 

ihgi hefur tefcið fram hinn 3. galla á frum- 

varpinn, «em er sá, að leysingja eigi er 

ttð neinu leyti gjðrt að sfcyldo, að gjalda 

fcjörpresti sínum, og honum þannig óbein- 

ltnis gefin verðlaun fyrir að fii sjer annan 

prest, og er það sannarlega ósæmiieg hvöt 

tíl að yfirgefa prest sinn. Jeg get eigi 

ællað, að nokfcur af hinnm heiðruða þing>- 

möDnam, geti gefið samþykfci sitt tii 

þessa.

Erríkur Kúid : Jeg hef fyrir m itt leyti 

aldrei getað aðhyllzt frumvarp þetta, en jeg 

sfcal gjöra hinni heiðruðu deild grein fyrir, 

hvers T egna jeg Ijeði nafn mitt nndir breyt- 

ingartillögurnar. |>að er fyiir það, að breyt- 

ingin við 10. gr. frnmvarpsins bætir úr 6- 

rjetti þeim og 4sanngirni, að sripta sóknar- 

presdnn rjetti þeim, sem honura ber með 

ölluœ rjetti. Jeg er hinum heiðraða vara- 

forseta samdóma um, að offur tilheyri lausa- 

tefcjuin prests. En þar sem hinn heiðraði 

flatningsinaður mælti m ó t i  breytingartillög- 

nnum af þeirri ástæðu, að ieysingi efckert 

þæ g i af sáfcsarprestiuum, þá er jeg sann- 

færðar um hið mótsetta. f>egar til dæmis 

ieysingja fæðist barn, þarf sóknarpresturinn, 

þótt kjörprestur skfri bar/iið, að komast 

eptir því, hvað barnið beitir, og innfæra 

nafn þess i kirfcjubófcina. í  annan stað má 

svo ráð fyrir gjöra, að leysingi geti eigi átt
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optlega kost á, að sækja til kirkju kjörpresfs 

síns, eða kjörprestnr eigi geti mesðað nema 

sjaldan á sóknarkirkju leysingjans, og þá 

gjöri jeg ráð fyrir, að leysingi sje eigi guð- 

leysingi eða hafi svo óbeit á guðsorði, að 

hann vilji ekki einhvern tíma fara til kirkju 

að heyfa á ræðu sóknarprestsins. Jeg vil

og mælast til þess, að hinn heiðraði flutn- 

ingsmaður vildi upplýsa mig nni það, hver 

húsvitja á hjá leysingja, hvort það er sókn- 

arpresturinn eða kjörpresturinn. Jafnvel

þótt honum færust svo orð á síðasta þingi 

1879, að mig minnir, að hann teldi eigi 

húsvitjanir nauðsynlegar í sínum sóknum, 

og ljeti sjer þær í Ijettu rúmi liggja, þá eru 

þær eigi úr lögum numdar, og því eru þær 

bindandi fyrir suma presta, þó hann á- 

liti þær óþarfar.

Flutningsmaður: f>að hafa komið fram

miklar og sterkar varnir fyrir breytingar- 

tillögnm þeim, sem gjörðar hafa verið við 

10 gr. frumvarpsins, einkum af hendi hins 

háttvirta landshöfðingja. Jeg skal játa það, 

að jeg er farinn að linast á því, að halda 

uppi vörn fyrir þá grein frumvarpsius, enda 

skal jog láta mjer í ljettu rúmi'liggja, þótt 

þessi breyting sje gjöið á þeirri grein. Við- 

víkjandi offrinu er það að segja, að brauða- 

matið telur það með föstum tekjum, en til- 

skipunin 1847 með aukatekjum, og einmitt 

það linar mig að standa móti breyting grein- 

aiinnar. £>að er engin furða, þótt ekki sje 

tekið fram í frumvarpi þessu, að leysingi sje 

skyldur að gjalda kjörpresti, því að frum- 

varp þetta á eigi að vera lög ura tekjur 

kjörprests, en við því er að búast, að borg- 

un þeirra prestverka verði komin tindir frjáls- 

um samningi kjörprests og leysingja. En þótt 

prcstar lijer hafi ekki orð á sjer fyrir að vera 

ágjarnir, hygg jeg varla þurfi að kvíða því, 

að kjörprestar muni veita þjónustu fyrir ekki 

ne itt; svo hagsýnir munu þeir þó veraeptir 

almenningsorði, að þeir munu laun þiggja.

Hinn háttvirti landshöfðingi sagði, að eigi 

mætti gjöra mönnum aðgengilegt, að skilja 

við sóknarprest sinn, og engin verðlaun 

megi leysingjum veita. Já, það er satt, og 

það vil jeg sannarlega heldur eigi. En það 

verður þó að teljast sanngjarnt, að levsingi 

sje þó eigi skyldaður til að greiða öll gjöld 

þeim presti, sem hann notar lítið eða alls 

ekki. J>að mun ekki umbæta, ofan á óvild 

þá, sem fyrir er, að sóknarprestur geti sagt 

með sönnu: «Peningana verð jeg að fá;

farðu hvert sem þú vilt, bara jeg fái laun 

mín»! Með þessu er leysinginn bundinn 

pcningabandi við sóknarprestinn, þótt sálar- 

bandið sje laust. Jeg skal ekki eyða mikl- 

um tíma til að svara hinum heiðraða þing- 

manni Barðstrendinga. £ó tt sóknarprestur 

færi inn í kirkjubækur barnsfæðingar, hjóna- 

bönd og mannalát, virðist mjer, sem honum 

beii eigi allar fastar tekjur fyrir það litla 

ómak. Hvað húsvitjanir snertir, mun það 

affarasælla, að prestar gjöri eigi boð á und- 

an sjer, er þeir fara til húsvitjunar, hvort 

sem er einu sinni á ári eða tvisvar, beldur 

komi að óviðbúnu á heimili þau, sem þurfa 

hans leiðbeiningar við og föðurlega umhyggju. 

Jeg get ekki baldið með þessum lögbundnu 

kaffibúsvitjunum, þar sem prestur kveður 

nær því, eins og þá hann kom. fegar barna- 

skólar eru komnir upp, þarf presturinn að 

vitja um þá, og hafa umsjón með, að kennsl- 

an fari þar fram, eins og vera ber.

l>órður Magnússon: Jeg ætla að skýra 

fyrir hinni heiðruðu þingdeild, að jeg er 

meðmæltur frumvarpi þessu á þann hátt, 

að sóknarbandið verði leyst, en ekki svo, að 

kippt sje af sóknarpresti þeim tekjum, sem 

bonum bera. |>að má eigi ætla, að leysingi 

láti sig muna um, að borga kjörpresti ó- 

mak sitt, og sóknarprestur á eigi að missa 

nema aukatekjur sinar. Jeg vil því fylgja 

þeim breytingaratkvæðum, sem framhafi kom- 

ið um þetta atriði.
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Með því að fleiri tóku eigi til máls, 

ljet forseti ganga til atkvæða, og var þá :

1. Breytingartillaga 6 þingmanna við 1. 

gr. satnþykkl ir.eð 16 atkvæðnm.

2. Breytingartiilaga 6 þingmanna við 3. 

gr. samþykkt með 17 atkvæðum gegn 1.

3. Breytingartiliaga 6 þingmanna við 5. 

gr. samþykkt með 16 atkvæðum.

4. Breytingartillaga 6 þingmanna við 9. 

gr. samþykkt með 16 atkvæðum.

5. Breyting 6 þingmanna við 10. gr. var 

samþykkt með 13 atkvæðum gegn 4.

6. Breytingartiliaga 6 þingmanua við 10. 

gr. síðari lið samþykkt með 21 atkvæði.

7. Frumvarpið í heild sinni var samþykkt 

með 18 atkvæðum.

EYESTA UMKÆDA í  EF IiI DEILD, 

á 14. fundi, 21. dag júlímán.

Frumvarpið, eius og það var samþykkt 

við 3. umræðu í neðri deild, sjá I, 143— 

144.

Pjelur P/etursson: Jeg hef ekki mikið

á móli frumvarpi þessu í sjálfu sjer, að 

minnsta kosti finnst mjer það í hugsuninni 

rjett, að söfnuðirnir fái sjálfir að kjósa sjer 

annan prest, ef þeir eru óánægðir með eða 

gela ekki borið þá virðingu sem skyldi fyiir 

þeim presti, sem þeir hafa; en eins og til 

hagar hjer á Iandi, og eins og frumvarp 

þetta er orðað, þá ímynda jeg mjer, að 

það komi sjaldan fyrir, að lög þessi komi 

til framkvæmdar, og ber margt tii þess, on 

þó einkum það, að opt er örðugt að ná 

til annars prests. petta er nú sú góða

hlið málsins. En jeg get ímyndað mjer, að 

það verði vanbrúkað, einkum í því er ung- 

dómsuppfræðiugu snertir; það eru margir 

þrestar svo vandir að ungdómauppfræðingu, 

að þeim fjelli illa, ef foreldrar leyfðu 

börnum sínum að leita til annara presta, 

sem, ef til vill, væru ekki eins strangir 

með ungdómsuppfræðingu. I>að er fleira, sem 

prestar þurfa að vanda um, og getur það

haft áhrif á þetta mál og eins á samlyndi 

presta. |>að á ekki við að fara út í liinar 

einstöku greinir á þessu stigi málsins, en 

vfir höfuð að tala kann jog ekki við, að 

sveitarlimum sje gefinn kostur á þessu frelsi, 

að kjósa sjer sjálfir piest sinn. það er 

heldur ekki sagt í frnmvarpinu, hvernig að 

skal fara, þegar annað hjóua heldur sjer til 

sóknarprestsins en hitt tii kjörprestsins, eða 

þegar börn sömu foreldra halda sjer sitt til 

hvers prestsius. Jeg ímynda mjer því, að 

það mundi varla veita af að setja nefnd i 

þetta mál hjer i deildinni, til þess að lag- 

færa frumvarpið, ef menn annars vilja halda 

málinu lengra áfram.

Benidikt KrUljúnsson: Eins og kunn- 

ugt er, hefur mál þetta komið tvisvar ef 

ekki þrisvar fyrir þingiö; fyrst kom það frá 

sljórninni, og' þó hefur því ekki vegnað bet- 

ur en þetta. Hjer er að ræða um sjálfs- 

rjettindi, sem hver maður hefur, og þau 

rjettindi, sem stjórnarskráin veitir hverjum 

manni, sem vill neyta þeirra. Jeg hef enn 

ekki lesið hinar eijistöku greinir frum- 

varpsins nákvæmlega, en jeg verð þó að vera 

á því. að nefnd verði sett í málið, og það 

því heldur sem fáir deildarnienn eru nú 

sem stendur bundnir við nefndir. Jeg tel 

sjálfsagt, að mönnum beri ekki að fleygja 

svoua mikilsvarðandi málefni frá sjer, og 

sízt við 1. umræðu.

Stefán Eiríksson: Eins og allir vita,

þá bef jeg verið mótfallinn þessu máli áður 

á þingum, en jeg held jeg leiðist nú til þess 

að vera með því, til þess að lofa tímanum 

að leiða í ljós þá miklu frelsishreifingu, sem 

í frumvavpinu á að vera fólgin. En jeg 

óttast það mest, að 16 ára gamall ungling- 

ur hafi ekki þá lífsreynslu, að hann geti skipt 

um til hins bctra með prestaval sitt. Aðra 

galla, sem geta verið á frumvarpinu, má 

má ske laga, einkum ef málið kemst 

til nefndar. pannig getur frumvarpið leitt 

til ósamlyndis milli safnaðanna og enda 

milli presta sjálfra; en nefndin kann að 

geta bætt úr þessu og óska jeg, að hún 

gjöri það sem bezt.



£>ví næst var œálinu vísaðtil 2. umræðu, 

og nefnd samþykkt og í hana kosuir:

Benidikt Eristjánsson með 9 atkvæðum 

Stefán Eiríkssen — 7 — «—

Pjetur Pjetursson — 5 — •—

í nefndinni var Pjetur Pjetursson kos- 

inn formaður, og Benidikt Kristjánsson skrif- 

ari og framsögumaður.

ÖNNUB UMRÆÐA í  EFRI DEILD, 

á 21. fundi, 29. dag júlímánaðar. 

Nefudarálit, sjá I, 269—270.

Framsögumaður (Benidikt Kristjánsson): 

Hin heiðraða deild sjer, að nefndin hefur 

gjört litlar breytingar á frumvarpinu, og það 

er tekið fram í nefndarálitinu, :ið þær fáu 

breytingar, sem hún hefur gjört, lúta að eins 

að því, að koma í veg fyrir vanbrúkun þess 

rjettar, sem veittur er með frumvarpinu; hjer 

er ekki að tala um neina verulega efnisbreyt- 

ing, nema að eins í einu tilliti, þar sem nefnd- 

in stingur upp á, að rjetturinn til að leysa 

sóknarband sje bundinn við, að hlutaðeig- 

andi sje fermdur og 18 ára, en í frumvarp- 

inu er 16 ára aldurinn settur sem takmark. 

Jeg gjöri ráð fyrir, að margt megi segja 

um þessa breytingu; en 16 ára aldurinn 

má skoða sem það takmark, þegar maðurinn 

losast undan húsaganum, en í trúarlegu 

tilliti er hann orðinn myndugur, þegar hann 

erfermdur; að hinu leytinu er 18 ára ald- 

urinn það takmark, þegar maðurinn fær fyrst 

Jjárráð, þó að hann samkvæmt lögum verði 

að hafa meðráðamenn, neðao hann er ekki 

orðinn 25 ára; maður getur á þessu aldurs- 

skeiði sjálfur haft ráð yfir fje sínu, að 

minnsta kosti í hinu smærra, en ef um 

stærra er að gjöra, þá verður lögráðamaður- 

inn ef til vill að hafa hönd í bagga með. 

Eins og nefndin hefur tekið fram, þá er 

leysingu sóknarbandsins sem optast nokkur 

fjárgreiðsla samfara, og þess vegna er það, 

að nefndin hefur stungið upp á 18 ára ald-

urs takmarkinu, auk þess sem nefndin á- 

leit, að menn gætu nógu snemroa notið 

þessa rjettar, þó að hann væri ekki fyr 

veittur. Nefndin befur stungið upp á, að 

bæta við 1. gr. þeirri ákvörðun, að sóknar- 

piestar einir megi vera kjörprestar, og jeg 

held, að sama sje til tekið í hinum öðrum 

frumvörpum, sem hafa verið til meðferðar 

hjer áður á þingum; að minnsta kosti er í 

frumvarpinu fra 1879 svo að orði kveðið: 

«enda sje prestur sá skipaðnr yfir einhvern 

söfnuð*; enda getur það eigi dulizt, að það 

mundi valda óreglu, ef uppgjafaprestar færu 

að taka að sjer prestsstörf, eða ef prestar, 

sem eigi hefðu embætti einhverra orsaka 

vegna, færu að gjörast kjörprestar; gjöra 

má ráð fyrir, að svo muni geta að borið, 

ef lög ekki koma í veg fyrir það, og er það 

mjög óheppilegt. Líka hefur nefndin stung- 

ið upp á þeirri breytingu við 6. gr. frum- 

varpsins, að prestur, sem á að ferma þá 

menn, sem ekki bafa náð fermingu á 18 

ára aldri, ráði vistarstað þeirra, en þó 

ekki fái þeim vist, nema í sínu prestakalli. 

pað hefur, ef til vill, átt sjer stað sú ó- 

regla, að tornæmir og ófermdir unglingar 

hafa verið látuir fara í annað prestakall 

langar leiðir burtu; þesa konar óregla á 

ekki að eiga sjer stað, og kemur hún til 

leiðar vöntun á aðhaldi og eptirliti frá 

prestsins hlið. Nefudin hefur og stungið 

upp á, að nýrri grein sje bætt inn í frum- 

varpið; þessi grein miðar reyndar einungia 

til að taka það sjerstaklega fram, sem á &ð 

eiga sjer stað eptir núgildandi lögum og 

undir núgildandi kringumstæðum, að ef 

prófastur verður þess vís, að prestur hafi 

fermt, sem kjörprestur, barn úr öðru presta- 

kalli, sem eigi bafi fært verið til fermingar, 

þá eigi bann að tilkynna það biskupi. 

Nefndin hjelt, að það ætti vel við, að taka 

þetta hjer sjerstaklega fram. Jeg skal svo 

ekki tala meira um aðgjörðir uefndarinnar, 

fyr en ef jeg heyri mótmæli fram koma. 

Jeg skal geta þess, að það eru prentvillur 

í nefndarálitinu, þar sem stendur: «Neðri

deild •, en á að vera: •Efri deild* og í
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breytingartillögunum undir tölul. 2 á að 

vera *fáfræði» í staðinn fyrir *fáfræðis», 

sem mun vera miður rjett.

Ásgeir Kinnrsson: Mönnum kann nú að 

þykja, að jeg sje ekki fljótur að taka beit- 

una. Frumvarp um leysing sóknarbands 

kom fyrst frá stjórninni, en ekki fjellst 

þinginu á það; sro fóru þingmenn sjálfir 

að koma með frumvörp í þessa átt, og skyldu 

menn halda, að þau mundu vera dálítið 

skárri en stjórnarinnar, en öli innihalda 

þau lítið freisi. |>etta frumvarp, sem hjer 

iiggur fyrir, bætir ekki úr skák; það á ógnar- 

lega illa við, inniheldur misrjetti og hefur 

í tilbót lítið frelsi; en með þeim fáu orðum, 

sem nefndin vill bæta frumvarpið, þá hefur 

hún þó eiginlega alveg kippt fótunum undan 

þeim litla frelsisanda, sem var í því, þar 

sem hún vill breyta 1. gr. þannig, að sókn- 

arprestar megi að eins vera kjörprestar. Ef 

þingið vill vera að káka við lög, þá á það 

að sjá svo um, að þau verði meira en að 

eins á pappírnum. J>að er opt laogt á milli 

presta, en nú skyldi vera uppgjafaprestur eða 

kapellán í brauðinu, er það þá nokkuð frelsi, 

að hann skuli ekki einu sinni mega skíra 

barn, taka til aitaris, jarðsyngja eða þjónusta 

kerlingu, ef hann ekki er sóknarprestur? og 

því vil jeg benda til þess, að sú ákvörðun 

sje tekin úr, og frumvarpinu brcytt að því 

skapi. Jeg tala ekki um prest, sem er ó- 

reglumaður og sem ef til vill þess vegna 

ætti heldur að láta vera að fást við prests- 

verk, en jeg tala um uppgjafaprest, sem 

kynni að geta messað einstaka dag í góðu 

veðri; það er nokkuð hart, að hann þá ekki 

skuli mega það, ef nokkuð frelsi á að vera 

i frumvarpinu, og jeg vil annaðhvort hafa 

frelsi eða ekki neitt; jeg kalla það ekki 

mikið, frelsi þó að manni t. a. m. norður á 

Horni sje leyft, að hann megi nota Vogsósa- 

prestinn. Svo er og annað, sem hjer getur 

verið spursmál um, og það er það, að ef 

prestur er sóttur til að skíra barn úr einni 

sókn í aðra, þá er spursmál um, hvort hann 

má vera burtu úr sinni sókn; ef sóknar- 

menn gjalda honum full laun, þá eiga þeir

heimting á að hafa bann, og vilja ef til vill 

ekki láta hann hlaupa frá sjer. Jeg vil 

gjarnan, að þetta frumvarp fái framgang, en 

það verður þá að vera svoleiðis lagað, að 

það nái í einhverja frelsisátt.

Magnús Stephensen: J>að er að eins

eitt atriði í breytingartillögum nefndarinnar 

við 1. gr., semjeg vildi benda á; þarstend- 

ur: •Öllum húsráðendum og börnum þeirra,

sem fermd eru 'og 18 vetra, sem og hverjum 

öðrum, sem fjár sins er ráðandi, skal heim- 

ilt að kjósa sjer o. s. frv.» Mjer skildist 

á framsögumanninum, að hannlegði þáþýð- 

ing i orðin «fjár síns ráðandi*, að það væru 

þeir, sem eru bálfmyndugir; en i lagamálinu 

er meint allt annað með því, og jeg skal í 

því tilliti skírskota til 17. gr. stjórnarskrár- 

innar, þar sem sagt er, að enginn geti átt 

kosningarrjett til aiþingis, nema hann sje 

25 ára og sje fjár síns ráðandi. Sá er ekki 

fjár síns ráðandi, sem hefur verið gjörður 

ómyndugur, ekki sá, er bú hans er þrotabú, 

eða hann er undir lögsókn (Eetsforfölgning) 

samkv. L. 5—3— 18, og það er víst ekki 

meining nefndarinnar að gjöra það að skil- 

yrði fyrir því, að geta notið leysingarrjetts 

sóknarbandsins, að vera ekki í þessu ástandi, 

heldur sje það skilyrðið, að maðurinn sje 

18 vetra, og «(jár sins ráðandi* sje að eins 

útiistun á því, það er að segja, að hann sje 

hálfmyndugur. Sje þetta meiningin, þá þarf 

nauðsynlega að gjöra breyting á þessu við

3. umræðu, því að svona má það eigi vera.

Framsögumaður: Viðvikjandi því, sem

hinn 4. konungkjörni þingmaður gat um, 

þá mun nefndin taka bendingar hans til 

greina á sínum tima. Mjer virtist þing- 

maður Strandamanna ekki alveg dottinn úr 

sögunni með mótmæli gegn sóknarbands- 

leysingunni. Jeg vissi áður, að hann vildi 

heldur heilt en hálft; en það dugar ekki að 

heimta svo heilu kökuna, að vilja fá hana, hvort 

maður getur fengið hana eða ekki. Honum 

þótti það gífurleg takmörk á frelsi manna, 

að sóknarprestar einir mættu vera kjörprest- 

ar; hann vildi nota uppgjafapresta og kap- 

ellána, og líklega hefur hann viijað hafa

64



506

heimilisprest fyrir sjálfan sig, þó að hann ; 

gjörði það ekki uppskátt; þetta væri mikil- 

vægur rjettur og gott fyrir þann mann, sem 

er svo efiium búinn, að hann getur haldið 

prest, sem getur sorgað fyrir sálu hans, eins 

og ef til vill heimamanna. Með tilliti til 

uppgjafaprestanna, þá gjöri jeg ráð fyr- 

ir, að þeir verði fáir til að eiga við prests- 

störf, þegar þeir einu sinni eru hættir við 

þau. En þá eru kapeJlánarnir eptir, sem 

hann vildi nota, og jeg skal ekki bera á 

móti því, að það væri gott að fá þann rjett, 

að mega nota þá; en jeg efast um, að kap- 

elláninn megi takast nokkur prestleg störf í 

fang nema með leyfi húsbónda síns; þó að 

kapelláuinn væri ekki undanskilinn í fruin- 

varpinu, þá væri því ekkert verulegt unnið 

við það, því að það hefði allt af þurft að fá 

leyfi höfuðprestsins, og ákvæði laganna munu 

ekki vera til fyrirstöðu því, að aðstoðarprest- 

ur með leyfi principalsins yrði kjörprestur, 

því að í raun og veru er kapelláninn þá 

sama sem presturinn sjálfur. Jeg held, að 

þingmaður Strandamanna hali um skör fram 

látið sjer vaxa í augum frelsisskort frum- 

varpsins.

Ásgeir Linumson: Mjer þótti fram-

sögumaður fara vægilega í að brjóta þ á ' 

beinagrind, sem jeg var að reisa, en þar 

sem hann sagði, að kapelláninn megi ekkert 

gjöra, nema sóknarpresturinn húsbóndi hans 

leyfi, eins segi jeg, að sóknarpresturinn ekki 

megi fara frá söfnuði sínum, nema söfnuð- 

urinn leyfi honum það; það er sami rjettur, 

sem söfnuðurinn hefur gagnvart presti sín- 

um, og presturinn hefur gagnvart kapellán- 

inutn, og þess vegna er það ekki samkvæmt 

sjálfu sjer, að leyfa ekki kapellánum að vera 

kjörprestar, þegar hann vanrækir ekki 

skyldur sínar. |>ar sem framsögumaður var 

að tala um heimilisprest og sagði, að það 

væri ekki fyrir alla að halda hann, þá skal 

jeg segja honum það, að jeg hef vitað t i l , , 

að kapellán hefur verið á annoxíustað, og i 

bóndinn hefur brúkað hann til þess að kenna ; 

börnum sinum; þegar svona á stendur, þá > 

er hart, að kapelláninn skuli aldrei mega1

igjöra neitt kjörprestsverk, að eins af því að 

hann er ekki sóknarprestur, en þó að hann 

að öðru leyti sje góður og gildur. Jeg segi 

fyrir mig, að jeg ætla mjer ekki að nota 

þetta frelsi, sem í frumvarpinu er, svo að 

mjer fyrir mitt leyti stendur á sama, hvort 

það lifir eða deyr; jeg ætla ekki að nota 

það, því að ef mjer líkar ekki við þann 

prest, sem yfir mig er settur, og jeg sje, að 

hann er bæði sjer og öðrum til hneykslis, 

þá er jeg ekki sú bleyða, að jeg þori ekki 

að kvarta við yfirvöldin, úr því að vcrið er 

að tala um frelsi á aunað borð.

Fjetur Fjetursson: Framsögumaðurinn

skýrði frá því, að aðstoðarprestur getur ekki 

verið kjörprestur nema því að eins, að hús- 

bóndi hans gefi houum leyfi til þess. En 

jeg ætla að eins að geta þess, að eptir 

hjónabandstilskipuninni frá 7. des. 1827, 

þá er uppgjufaprestum bannað að gefa í 

hjónaband; það getur ekki nema þjónandi 

prestur gjört; ef því á að setja inn í þessi 

lög, að uppgjafaprestar megi vera kjörprest- 

ar, þá yrði annaðhvort að af nema þessa á- 

kvörðun í tilskipuninni, eða hafa ann- 

an kjörprest til að gefa í hjónaband; 

en það held jeg að hlutaðeigendum þætti 

! of umsvifamikið, og álít jeg því rjett og á 

góðum rökum byggt, sem nefndin hefur 

stungið upp á, að sóknarprestar einir megi 

vera kjörprestar.

f á  var gengið til atkvæða og var:

1. Breytingartillaga nefndarinuar við 1. gr.

undir tölul. 1 samþykkt með 6 atkvæð- 

um gegn 4.

1. grein frumvarpsins þar við fallin.

2. 2. grein frumvarpsins samþykkt með

10 atkvæðum.

3. Viðaukatillaga nefudarinnar undir tölulið

2. samþykkt með lOatkvæðum sem 3. gr.

4. 3. grein frumvarpsins (sem verður 4.

; gr.) samþykkt með 10 atkvæðum.

! 5. 4. grein frumvarpsins (sem verður 5. gr.) 

i samþykkt með 10 atkvæðum.

í 6. 5. grein frumvarpsins (sem verður 6. gr.)

1 samþykkt með 10 atkvæðum.
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7. Breytingartillaga nefndarinnar við 6. gr. 

(nó 7. gr.) undir tölulið 3 a sam- 

þykkt með 10 atkvæðum.

8. Breytingartillaga nefndarinnar við 6. gr. 

(nú 7. gr.) undir tölulið 3 b og c 

samþykkt með 9 atkvæðuin,

9. 6. grein frumvapsins (nú 7. gr.) mcð 

áorðnum breytingum samþykkt með 9 

atkvæðum.

10. 7. grein frumvarpsins (nú 8. gr.) sam- 

þykkt með 10 atkvæðum.

11. 8. grein frumvarpsins (nú 9 gr.) sam- 

þykkt með 10 atkvæðnm.

12. Viðaukatillaga nefndarinnar við 9. grein 

(nú 10. gr.) undir tðlulið. 4 samþykkt 

með 10 atkvæðum.

18. 9. grein frumvarpsins (nú 10. gr.) með 

áorðnum breytingum samþykkt með 10 

atkvæðum.

14. 10. grein. frumvarpsins (nú 11. gr.) 

samþykkt með 10 atkvæðum.

14. Málinu vísað til 3. umræðu í einu 

hljóði.

f»RIÐJA UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 23. fundi, 1. dag ágústmán.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 293—295.

B r e y t in g a r t i l la g a  

við frumvarp til laga um leysing á sóknar- 

bandi.

Við 1. grein, í staðinn fyrir orðin: «og 

börnum þeirra — — Qár síns ráðandi» komi: 

-börhum þeirra og hverjum öðrum, sem 

fermdur er og 18 vetra.

Sighvatur Árnason. Ásgeir Eiuarsson.

Skúli {»orvarðarson.

Forseti: J>að hefur komið breytingar-

tillaga við frumvarp það, sem nú liggur fyrir 

til 3. umræðu, frá þremur háttvirtum þing- 

mönnum, Sighvati Árnasyni, Ásgeiri Ein- 

arssyni og Skúla porvarðarsyni. En vegna 

þess, að þessari breytingartillögu var fyrst

útbýtt nú á fundi, verð jeg að Ieita at- 

kvæða hinna háttvirtu þingdeildarmanna 

um, hvort hún megi koma til greina nú 

við umræðuna.

þingdeildarmenn samþykktu síðan í 

einu hljóði, að hin umrædda breytingartil- 

Iaga mætti koma til umræðu.

Framsögunuiður (Renidiht KrUtjámson): 

Jeg ætla, að nefndin hafi ekki neitt á móti 

breytingartillögu hinna þriggja þingmanna, 

sem nú er fram komin við 1. gr., því mjer 

skilst ekki betur, en að hún fari alveg í 

sömu stefnu sem 1. gr. nefndarinnar, enda 

mun breytingartillaga þessi fram komin af 

því, að einn lögfræðingur deildarinnar hreifði 

því, að orðatiltækin í 1. gr. nefndarinnar 

mundu eigi bera það með sjcr i lagalegu 

tilliti, sem þau annars ættu að gjöra.

Sighvatur Árnason : Jeg þarf ekki að

fara mörgum orðum um breytingartillögu 

mína og tveggja annara háttvirtra þing- 

manna, úr því þingdeildin hefur tekið henni 

svo mannúðlega, og leyft henni að komast. 

að í dag. Jeg vona, að hin háttvirta deild 

sjái, á hverju breytingin er byggð. Oss 

þótti nefnilega orðatiltæki greinarinnar,

• fjár síns ráðandi», koma í mótsögn við 

önnur lög í sambandi við frumvarpið. En 

af því jeg vona þessi tillaga fái framgang, 

skal jeg ekki fjölyrða meira um hana.

Forseti bar því næst breytingartillögu 

hinna þriggja þingmanna undir atkvæði, og 

var húu samþykkt mcð 10 átkvæðum. 

Frumvarpið þannig breytt var samþykkt í 

einu hljóði, og kvaðst forseti mundu senda 

það aptur forseta neðri deildarinnar, til 

þess að leggja það fyrir þá deild, sökum 

breytinga þeirra, er á því höfðu orðið.

EIN UMRÆDA í NEDRI DEILD,

á 37. fundi, 8. dag ágústmánaðar.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í efri deild, sjá I, 321— 322.

Flutningsmnður (Arnljótur Ólafsson): 

Frumvarp þetta er frá neðri deildinni 

með fyrstu, og var sent þaðan til

64*
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efri deildar. Nú er það komið frá efri 

deildinni aptur í nokkuð annari mynd. 

Breytingarnar eru helzt viðvíkjandi 1. og 7. 

grein, og svo hefnr verið bætt inn í nýrri 

grein, sem nú er 3. grein. Jeg finn ekki 

ástæðu til að bafa mdti neinni. af þessum 

breytingum nema við 7. gr. Breyting á 1. 

gr. er meira í orði en á borði, að undan- 

teknu aldurstakmarkinu, sem líka er getið 

um í 7. grein. |>essi nýja 3. grein þykir 

mjer eiga vel við, og hef jeg ekkert að at- 

huga við hana, þótt jeg áiíti hana fremur til 

fegurðar og prýði, en til þess fallna, að hún 

komi til framkvæmdar hjer á landi. En 

aptur er jeg talsvert á móti 18 ára aldrin-

um, þó jeg vilji ekki, að fyrir þá sök sje

hafnað frumvarpinu. 18 ára aldurinn, sem 

aldurstakmark til að ráða vistarfari sínu, 

ríður í bága við 1. gr. í lögum 26. janúar

1866 um vinnuhjú, er leyfir 16 ára manni

að ráða sig hjú, hvort fermdur er eða ó- 

fermdur, en þó með ráði sóknarprests síns, 

sje hann ófermdur. En 7. gr. þessa frum- 

varps virðist eigi gefa honum leyfi til þessa, 

nema hann sje 18 ára, þótt hann hafi sam- 

þykki sóknarprestsins. Ef nú unglingur 

þarf að fá leyfi sóknarprests, þar til hann 

er 18 ára, þá útilykur það þann lögrjett, er 

hann hafði áður þar til, er hann var 16 ára. 

Hjer virðist því að vera lagabreyting, að 

minnsta kosti í orði, en eigi á borði, að 

ætlun minni, því ef nú unglingur 16 ára 

fær leyfi sóknarprestsins, samkvæmt hjúa- 

lögunum til vistarráða, þá held jeg, að 

slíkt leyfi standi óhaggað enn sem áður, þótt 

frumvarp þetta verði að lögum. f>ótt svona 

sje nú varið frumvarpinu, þá vil jeg ráða 

til að samþykkja það, og jeg hika ekki við, 

að gefa því atkvæði mitt. Engir stórgallar 

eru á því, en það hefur marga kosti í för 

með sjer, er allir komu frá neðri deild.

Eiríkur Kúld: Jeg get fyrst nú sætt

mig við frumvarpið, og gef því atkvæði 

mitt vegna breytinga þeirra, er það hefur 

fengið í efri deildinni. Mjer þykir meira 

varið í 3. grein, en þingmanni Eyfirðinga 

fórust orð um. Hann sagði, að hún væri

meira til fegurðar, en jeg ætla hana mjög 

nauðsynlega og þýðingarmikla vegna barna- 

uppfræðingarinnar, þó jeg ekki óski, að hún 

þurfi að koina opt til framkvæmda. Jeg get 

ekki gjört eins mikið úr breytingunni á

7. gr., og hann gjörði. f>egar barnið eða 

maðurinn er ófermdur 18 ára að aldri, þá 

er eins mikil þörf á eptiiliti prestsins á 

því, að það sje góður kennslustaður, sem 

hann fer í, eins og þegar hann er 16 ára, 

og því finnst mjer miklu heppilegar til 

tekið, að samistaðurinn sje í sömu sókn og 

prestsins. |>egar fruinvarpið er þannig, þá 

get jeg gefið því atkvæði mitt.

Ftutningsmaður : J>að er ein athuga-

semd, sem jeg vildi einkum beina að hinum 

háttvirta þingmanni Barðstrendinga. fessi 

athugasemd er fólgin í 1. og 7. gr., þar sem 

svo mikil áherzla er lögð á ferminguna. 

Mjer er nú spurn, hvort eigi sje lagt of 

mikið í ferminguna. Auðsætt er, að þeim 

mun meira sem lagt er í ferminguna, því 

minna verður úr skírninni. Mig furðar á, 

að þingmaður Barðstrendinga skuli vilja á 

þennan hátt rýra skírnina, því hún er rýrð 

með því, aðgjöra frávik frá gildandi lögtim í þá 

stefnu, að enginn megi ráða vist sinni, nema 

fermdur sje. Nú eru það lög í Iandi, að 

enginn megi lengur ófermdur vera en til 

fullra 18 ára, því þá er gjört ráð fyrir, að 

hann sje ekki fær til þess, sje fábjáni eða 

þess konar. 7. grein kveður svó á, að svo 

lengi sem unglingur er ófenndur, megi hann 

ekki ráða vist sinni; hann er gjör ófrjáls 

maður, einskis ráðandi, meðan hann er ó- 

fermdur. f>að dugar ekki hót, að haun sje 

fyrir löngu skírður. f>að er þessi athuga- 

semd, er jeg vildi beina að hinum háttvirta 

þingmanni Barðstrendinga, að hann megi 

vara sig á, að mæla svo fast með þessu 

18 ára aldursmarki, vegna rýringar á skírn- 

inni.

Eirikur Kúld: Jeg skal ekki fara að

þrátta við þingmann Eyfirðinga um skilning 

á skírn og fermingu. Honum hjýtor að;
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liggja það ljóst fyrir eplir stöðn hans, en 

undarlegt væri það, ef binda ætti vistarráð- 

iri við skírnina, svo að undir eins og 

barnið fer að tala, þá mætti það ráða sig í 

visi, fyrst það er skírt. J>að kæmi þó nokk- 

uð skrítilega fyrir. Jeg held því, að þessi 

skilningur þingmannsins sje ekki á göðum 

rökum byggður.

Jón Óláfsson: Jeg verð að taka það 

fram, að jeg get ekki gefið 2 greinum í 

frunivarpinu atkvæði mitt, af því að þæi 

eru gagnstæðar gamalli meginreglu í ís- 

lenzkum lögum. Sextán ára aldurinn er frá 

Jónsbókar-tíð persónulegs myndugleika ald- 

ur, og er þessu enn haldið í yngri lögum, 

jeg meina hjúalögin, sem leyt'a manni að 

vista sig 16 ára. En jeg vii taka annað 

fram: nr því jeg eptir núgildandi lögum um 

persónulegan myndugleika hef rjelt, sem eng- 

inn getur meinað mjer að nota, tilað stíga 

miklu stærra stig, en að kjósa mjer kjör- 

prest innan ríkiskirkjunnar. Úr því jeg er

16 ára, mun enginn geta meinað mjer sam- 

kvæmt stjórnarskránni, að segja mig alveg 

út tír þjóðkirkjunni. pað er sjálfu sjer ó- 

samkvæmt, að synja 16 ára manni um þann 

hinn minni rjett, þar sem stjórnarskráin hefur 

veitt honum annan yfirgripsmeiri rjett. Jeg 

skaltakaaðra ósamkvæmni fram: samkvæmt 

hjúalögunum má jeg nú ráða mig í vist, 

úr því jeg er 16 ára, og get jeg notað það 

til þess, að ráða mig í vist yfir í sókn þess 

prests, er jeg vil hafa. þannig kemur hjer fram 

bersýnileg ósámkvæmni við það, sem gildir 

í öðrum lögum. 3. grein er gagnslaus og 

þýðingarlaus, en hún er jafnframt meinlaus, 

og skal jeg því ekki amast við henni.

Siðan vár gengið til atkvæða, og var 

frumvarpið í beild sinni samþykkt með 15 

atkvæðum gegn 1, og kvaðst forseti nú 

mundu senda það landshöfðingja sem lög  

fr á  a lþ in g i .

xvn .
Lækningar ólærðra manna.

Frumvarp til laga um lækningar þeirra, 

sem eigi hafa tekið próf í læknisfræði. Frá 

hinuui 3. konungkjörna þingmanni. Frum- 

varpið er prentað í fyrri parti alþingistíð- j  

indanna, bls. 50.

FYRSTA UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 6. fundi, 12. dag júlímánaðar.

Flutningsmaður (Jón l'jetursson): Jeg

þykist ekki þnrfa að mæla fram með frum- 

varpi þessu. |>au lög, sem nú gilda hjer á landi

um hina svo kölluðu skoltulækna, eru ekki 

eðlileg og eiga ekki við eptir því, sem til 

hagar hjer. t>að er og almennt álit manna 

j  á meðal og á góðri skynsemi byggt, að sú 

þvingun á frelsi manna, sem bingað til hefur 

verið hjer á landi, hvað lækningar snertir, 

eigi að npphefjast. Jeg skal svo ekki fara 

fleirum orðum um frumvarpið að sinni, en 

vona, að þingmenn gjöra góðan róm að því.

Sigurður Mehteð: Jeg verð að taka

undir með hinum heiðraða flutningsmanni,
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3. konnngkjörna þingmanni, og mæla með | 

frumvarpi þessu, og legg það til, að við enda j 

uraræðu þessarar verði sett 3 manna nefnd j 
í málið.

Ásgeir Einarsson: Jeg fyrir mitt leyti

mæli ekki með því, að nefnd verði sett í 

þetta mál; jeg skil ekki, að nefnd geti í 

nokkru bætt fiumvarpið, eins og það liggur 

hjer fyrir. Jeg hef tillögur frá mínum kjós- 

endum um frelsi í þess háttar Iækningum, 

og fara þær alveg í sömu átt, eins og þetta 

frumvarp. Jeg get heldur ekki sjeð, að lög um 

um þetta mál geti verið ljósari eða einfald- 

ari en þetta, og vil því helzt ekkert láta 

breyta því. Jeg skil ekki í, hvers vegna 

menn vilja láta vera að setja nefnd í svona 

lítið mál, og einkum þegar þaS er augljóst, 

að nefnd getur ekkert bætt það. Jeg fyrir 

mitt leyti er þess vegna hreinlega á móti 

nefnd.

I.andshöfðingi: Jeg er flutningsmann- 

inum samdóma í því, að æskilegt sje, 

að breyta ákvörðunum þeim, sem nú gilda 

hjer á landi um skottulækna, en það er hið 

mesta vandamál, að gjöra þetta svo, að vel 

fari, svo að Iífi manna sje ekki hætta búin. 

Að vísu er í frumvarpinu tekið fram eitt 

verulegt atriði í þessu efni, nefnilega það, 

hvort lækningatilraunir þeirra manna, er 

ekki hafa tekið próf, hafa gjört skaða eða 

ekki; þelta atriði er verulegt og naaðsyn- 

legt, þegar ákveða skal hegningu fyrir skottu- 

lækningar; en hitt er ekki miður nauðsyn- 

legt, að ákveða skýrt, hvernig skuli skera úr 

spurningunni, hvort læknarnir hafi gjört 

skaða eða ekki. 1 frumvaipinu er þetta ekki 

tekið fram, og er það því alveg ónógt í 

þessu efni og jafnvel óaðgengilegt. f>ar að 

auki ber og að taka tillit til þess, ef lækn- 

irinn tekur sjúkling á beimili sitt, hvort 

hann tekur borgun fyrir lækningar sínar, 

hvort hann yfir höfuð telji mönnum trú 

um, að hann hafi vit á lækningom; reyndar 

er bent til þessa i 2. gr. frumvarpsins, en

| samt er hún mjög óljós og ónóg, oinkum 

j að því er snertir orðin: «þykist maður hafa 

j tekið próf í læknisfræði, án þess þó að hafa 

gjört það •; greinin sker ekki úr, hvenær 

þessi orð eiga við. Jeg leyfi mjer að taka 

það upp aptur, að það er mesta vandamál, 

að semja frumvarp um þetta efni, og það 

hefur heldur ekki heppnazt hinum háttvirta 

flutningsmanni, þó að hann sje hinn lög- 

fróðasti maður landsins, og jeg er í efa 

ura, að þetta muni nokkru sinni takast, 

nema því að eins, að þar til sje leitað ráða 

læknisfróðra manna.

Sighvatur Árnason: Jeg verð að taka

undir með þingmanni Strandasýslu ogálíta 

frumvarp þetta í alla staði gott. Mjer finnst 

að frumvarpið taki f þann strenginn, semað 

öllu er liðlegri og hitti eðlilegri og rjettari 

veg, en farinn var í hitt eð fyrra. Væru 

skottulækningar bannaðar raeð lögum, þá er 

það mjög svo ófrjálst, og jeg vil segja óhaf- 

andi; reynslan hefur sýnt, að það hefurekki 

haft mikið upp á sig, þó að menn hafi ver- 

ið að elta þessa konar lækningar með á- 

kærum og málaferlum; hinir fara s’inu fram 

eptir sem áður, enda virðist það ótilhlýði- 

leg aðferð, að ákæra menn, án þess þeir 

gjöri skaða, hvað þá ef reynslan sýnir hið 

gagnstæða. Reynslan hefur sýnt, að þeir 

einir fást við lækningar, sem af reynslu ann- 

ara sýna, að þeir geta hjálpað og gjört öðr- 

um gagn, og er ógjörandi að hindra slíkt; 

hinna, sem til einskis eru nýtir og ekkert 

gagn er að i lækningum, er ekki leitað. Af 

þessum ástæðum legg jeg það til, að frum- 

varpið gangi fram óbreytt í þeirri mynd, 

sem það nú liggur fyrir í.

Ásgeir Einarston: f>að er ekki hægt

að fá tryggingu fyrir menntun þessara manna, 

sem geti gjört ábyrgð fyrir þekkingu þeirra; 

þvi að bjer á landi er enginn skóli og engin 

stofnun, þar sem hægt sje að prófa homöo- 

patha; þeir verða þá að gjöra svo vel að 

fara til útlanda með ærnum kostnaði og fá
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próf þar. Jeg get ekki neitað því, að mjer 

þykir heldur hart gengið að þessum ólærðu 

læknum, ef þeim er bannað að lækna, og 

þeir dregnir fyrir lög og dóm, þegar þeir af 

sannkristilegum mannkærleika hjálpa sínum 

nauðstadda náunga; en þó að þessir svo 

kölluðu Jærðu læknar, sem sumir hverjir víst 

eru ekki lærðir nema að uafninu, já, þó að 

þeir skaðskemmi menn og spilli með káki 

sínu, þá eru þeir Játnir ganga sjálfala; enginn 

þorir eða vill ljúka upp munni sínum gegn

þeim, og af þeim er engin ábyrgð heimtuð;

en af smáskamta - læknunum er ábyrgð 

heimtuð, og ef þeir Jina þjáningar eins með- 

bróður síns, þá er það álitin sem synd á 

móti heilögum anda, ef jeg má svo að orði 

kveða.

Stefán Eirihsson: Mjer finnst alls ekki

þurfa að setja nefnd í þetta m ál; frumvaipið 

er ofur-einfalt ug yfir höfuð aðgengilegt, svo 

að jeg ímynda mjer, að nefnd þurfi ekki að 

koma til greina. Eins og landshöfðingi tók 

fram, getur stundum orðið bágt að komast 

eptir, hvort hlutaðeigandi skottulæknir hafi 

gjört skaða eða ekki, en samt ætti það að 

vera auðvelt að taka manninn fyrir, undir- 

eins og það fer að kvisast, að hann hafi gjört 

skaða með lækningum sínum. Jeg vil nú 

ekki fara langt út í þetta mál fyrst um

sinn, en að eins geta þess, að hinir svo

kölluðu skottulæknar hafa gjört mörgum 

manni gagn i Ijærveru lækna, og eptir allar 

þessar ofsóknir, sem allopatha- skottulæknar 

og smáskamtalæknar á þessum síðustu og 

verstu tímum hafa orðið fyrir, er víst engin 

vanþörf á, að einhverjar gildandi ákvarðanir 

sjeu teknar.

Pjetvr Pjetursion: Jeg veit, að uppá-

stungumanninum, hinum háttvirta 3. kon- 

ungkjörna þingmanni, hefur gengið allt gott 

til að koma fram með frumvarp þetta; jeg 

veit og, að sá andi er hjer kominn inn, að 

leyfa skottulæknum að Jækna að ósekju. En 

jeg er hræddur um, að það gangi eins seint

og verði eins örðugt að sanna, að skottu- 

læknar gjöri skaða með lækningum sínum, 

eins og um allopatha. Að mínu áliti er 

heldur ekki mesti skaðinn, sem skottulæknar 

gjöra, fólginn í því, að þeir við haía röng 

og jafnvel hættuleg meðuJ, heldur fremur 

í því, að þeir koina í veg fyrir, að menn i 

tæka tíð leita hins reglulega læknis. J>ó að 

jeg hafi ekki mikla trú á smáskamtalæknum, 

gjöri jeg þó mikinn muu á þeim og öðrum 

skottulækuum; smáskamtalæknum heppnast 

opt vel, og þeir gjöra miklu minni skaða; 

en það virðist ísjárvert, að þeir menn fáist 

við lækningar, sem alveg eru ómenntaðir og 

ekki þekkja þau meðul, sem þeir hafa um 

hönd, eða verkanir þeirra, og ekkert skyn- 

bragð bera á bygging mannlegs líkama. J>að 

er vonandi, að þetta gjöri ekki nema ráð- 

vandir menn ogþeir, sem nokkurn veginn eru 

upplýstir; en þó að þetta sje siðferðisleg 

sannfæring mín, þá er þó ongin vissa fyrir 

þessu, þegar ekkert próf er um menntun 

þeirra. Yfir höfuð að tala finnst mjer mjög 

ísjárvert að löggilda skottulækningar, eins 

og gjört er með frumvarpi þessu; það er 

annað mál, þó að maður líði þær og þoli 

þegjandi, meðan eigi er skaði að þeim. Af 

þessum ástæðum get jeg ekki gefið atkvæði 

mitt með frumvarpi þessu, eins og það ligg- 

ur fyrir.

Flutningsmaður: Hinn hæstvirti lands- 

höfðingi sagði, að ákvörðunin í 1. gr.: «nema 

það fullsannist, að bann með þeim hafi gjört 

einhverjum skaða» sje svo ótiltekin, að frum- 

varpið sje ónógt eða jafnvel ónýtt fyrir það, 

en maður getur eigi dæmt menn til hegn- 

ingar fyrir, nema því að eins að full laga- 

sönnun sje fyrir því; menn mega ekki dæma 

til hegningar eptir líkum; þegar eittbvað 

er fullsannað, þá er eðlilegt að hegna, en 

meðan ekkert er sannað, er eðlilegt að hegna 

ekki; þó að skottulæknarnir taki borgun, þá er 

það ekki óeðlilegt, þegar þeir mega lækna; 

það er og aðgætandi, að þeir þurfa opt að
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ferðast eins og aðrir læknar, og það á þeim 

tíma, þegar þeir geta verið sjálfum sjer nyt- 

samir; þeir þurfa og að kanpa meðul og 

fleira því um líkt. |>að stendur í 2. gr.:

■ þykist maður hafa tekið próf í læknisfræði, 

án þess þó að hafa gjört það»; skottulækn- 

irinn þarf ekki að segja, að hann hafi vit 

á lækningum, heldur sjá það aðrir, aðrir fá 

þá meiningu um hann ; en ef hann skrökv- 

ar og segist bafa tekið próf, án þess að 

hafa gjört það, þá er það hegningarvort, 

því með því ginnir bann menn. Annars 

mun það tilfelli sjaldan koma hjer fyrir, að 

nokkur maður segist hafa tekið próf, án þess 

að hafa gjört það; en það getur vel komið 

fyrir, að einhver útlendingur komi hjer til 

lands, sem segist hafa tekið próí, og getur 

með því fengið marga til sín og ginnt þá 

frá að leita reglulegs læknis, og þá er 2. gr. 

frumvarpsins ekki þýðingarlaus. Hinn 1. 

konungkjörni þingmaður hafði það helzt á 

móti skottulæknunum, að menn vitjuðu ekki 

í tíma hins reglulega læknis; en hjer er opt 

ómögulegt að ná í hinn reglulega lækni í 

tima, og þá er nauðsynlegt, að einhver hjálpi; 

á þá að gjöra menn ómynduga yfir beilbrigði 

þeirra? |>að er ófært, að fá ekki að leita 

þess, sem maður vill; það keraur opt fyrir, 

að maður fótbrotnar, eða gengur úr Iiði, og 

ómögulegt að ná í lækni; það væri þá ó- 

eðlilegt í alla staði, að banna manni að 

binda um, sem getur það eða kippa i lið inn .: 

Jeg er nú ekki svo vel að mjer í læknis- 

fræðinni, að jeg viti, hvort homöopathiskir 

skottulæknar eru betri en hinir allopathisku; 

en jeg veit þó af mörgum allopathiskum 

skottulæknum, sem hafa verið mjög heppnir; 

jeg skal taka til Hallgrím Jónsson, er átti 

heima norður í Skagafirði; hann gjörði 

«óperatíónir«, sem lærður læknir gekk frá; 

og einu sinni bafði merkur maður í Skaga- 

firði hálsmein, sem reglulegi læknirinn ekk- 

ert gat átt við; skottulæknirinn spurði 

lækninn þá, hvort hann mætti reyna að hjálpa

manninum, og leyfði læknirinn honum það, 

en sagði þó, að hann mundi ekki gjöra mik- 

ið gagn, því að hnnn áleit manninn dauð- 

ans mat; en Hallgrímur opnaði barkann á 

manninum, Ijet þar inn pípu til að anda 

með og skar svo meinsemdina burlu ; svo 

batnaði manninum, og má sjá af þessu, að 

bjer gat skottulæknirinn þó hjálpað, þar 

sem hinn lærði læknir rargenginn frá. j>essi 

saini maður bafði og stungið á 13 sulla- 

veikum, og hafði enginn þeirra dáið.

|>ví næst bar forseti upp til atkvæða, 

hvort nefnd skyldi kjósa í málið, en það 

var fellt með 8 atkvæðum gegn 2; en sam- 

þykkt með 10 atkvæðum að láta frumvarpið 

ganga til 2. umræðu.

ÖNNUR UMRÆÐA í  EFRI DEILD, 

á 8. fundi, 14. dag júlímánaðar.

Sigurður Mehieð: Mjer virðist frumvarp

þetta fara fram á það, að lcysa óeðlileg 

bönd, sem verið hafa frá eldri lögum, og 

er það í því tilliti rjettarbót. Jeg verð 

því að hallast að frumvarpinu, því mjer 

hefur ávallt fundizt og finnst vera óeðlilegt, 

að leggja föst bönd á persónulegt frelsi 

manna i lækningum; mjer tinnst það óeðli- 

legt að banna mönnum stranglega að leita 

þess læknis, sem menn vilja, þó að ólærður 

sje, og einkum fmnst mjer, að þetta eigi 

ekki við á voru landi. f>ó að læknaskipun- 

armálið sje komið í betra horf nú, en það 

var áður, þá er þó aðgætandi, að mörg af 

læknahjeruðunum á landinu eru svo um- 

málsmikil, að það er opt nær því ómögu- 

legt að ná í lærðan lækni; þá er sannar- 

lega hart að banna manni að leita sjer 

hjálpar hjá þeim, sem maður nær til, og 

sem maður ber hið bezta traust til. Ann- 

að tilfelli getur og komið fyrir; svo getur 

staðið á, að lærði læknirinn bafi haft ein- 

hvern sjúkling til lækninga og hafi gefizt 

upp við hann; er þá ekki hart að meina 

sjúklingnum að leita til hins ólærða læknis, 

sem hann hefur traust á? «Frekur er hver
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til fjörsins*, og þvíget jeg ekki láðneinum, 

þó aðhann leiti þar hjálparinnar, sem hann 

hefor hjálparvon. Vegna þessa get jeg ekki 

annað sjeð, en að frnmvarp þetta, sem bjer 

liggur fyrir, miði til þess, að af nema hin 

óeðlilegu bönd, sem hingað til hafa of mjög 

gripið inn í persónuleg rjettindi manna. 

Menn kunna, ef til vill, að vera hræddir 

um, að frumvarp þetta muni gefa tilefni til 

að fjölga skottulæknum, en það er jeg ekki 

svo bræddur um. f>að er auðvitað, að þetta 

frelsi má ekki vera tryggingarlaust, en að 

eptirlit er nauðsynlegt, að lækning ólærðra 

lækna gjöri ekki skaða; en mjer virðist, að 

í frumvarpinu hafi hinn beiðraði fiutnings- 

maður einmitt sett þessa tryggingu, með því 

að ákveða hegningu. Jeg held, að bannið, 

sem hjer hefur verið á undan, hafi einmitt 

orðið til þess, að æsa fýst manna til að 

brjóta á móti lögunum. Af þessum ástæð- 

um, sem jeg hef tekið fram, verð jeg að 

vera hlynntur þessu frumvarpi.

Landshöfðingi: Við fyrstu umræðu

þessa máls, tók jeg fram þá annmarka á 

frumvarpinu, sem gjörðu það, að frnmvarp- 

ið í mínum augum er óaðgengilegt í því 

formi, sem það nú er. £>ar eð flutnings- 

maður eða aðrir heiðraðir þingmenn ekki 

hafa fundið ástæðu til að taka athugasemd- 

ir mínar til greina, og gjöra breytingarupp- 

ástungur í þá átt, þá gef jeg ekki um að 

taka þær upp aptur, því það verður að eins 

til tímaspillis, en leyfi mjer að eins að skír- 

skota til þeirra. Jeg vil þó bæta því við, að 

þar sem jeg fann 1. greinina óljósa og ónóga, 

þá hefor það sjálfsagt aldrei dottið mjer í 

bug, að það væri annmarki á þessari grein, 

að hún heimti fulla sönnun fyrir lagabrot 

það, er hún getur um, því það er vitaskuld, 

að sjerhvert lagaboð verður að innihalda á- 

kvarðanir um sannanir fyrir brotinu, þegar 

hegna á, og það er undarlegur misskilning- 

ur af flutningsmanninum, að hann skyldi 

misskilja orð mín á þann bátt, sem hann 

gjörði; það er ekki örðugt að setja þessa á- 

kvörðun inn í frumvarpið, en það mætti 

heldur segja, að það mætti alveg sleppa

henni, af því að hún er sjálfsögð; en jeg 

tók einmitt fram, að það yrði að setja á- 

kvörðun um það í frumvarpið, hvernig eigi 

að skera úr því, hvort skottulæknirinn f 

raun og veru hafi gjört skaða, og jeg leyfi 

mjer að efast um, að flutningsmanni og 

öðrum dómurum landsins veiti hægt að 

skera úr þessari spurningu eptir þessu frum- 

frumvarpi. J>að er einmitt þetta atriði: 

bvernig á að skera úr, hvort skottulæknir- 

inn hafi í raun og veru gjört skaða? |>að 

er þetta atriði, segi jeg, sem nauðsynlegt 

erað gjöra ákvörðun um, og úrþessu verður 

ekki leyst nema með aðstoð gagnkunnugra, það 

er að segja læknisfróðra manna. Um ákvörðun- 

ina í 1. gr.: «er þó eigi skal hærri vera, en 60 

kr.», má nærri geta þess, að hinn háttvirti 

flutningsmaður hefur fmyndað sjer, að mað- 

ur með lækningatilraunum sínum, án þess 

að brotið heyri undir hin almennu hegn- 

ingarlög, ekki geti gjört neinum manni 

stórskaða; en reynslan hefur sannað og mun 

sanna hið gagnstæða. Eptir skýringum flutn- 

ingsmannsins á 2. gr. frumvarpsins, þá á hún 

einungis við þá menn, sem með berum 

orðum lýsa því yfir, að þeir bafi tekið próf, 

án þess þeir hafi gjört það. Jeg er sam- 

dóma flutningsmanninum f því, að þetta 

muni sjaldan eða aldrei koma fyrir, en þá 

er greinin líka þýðingarlaus. Jeg gat þess 

við 1. umræðu, að hún ætti ekki að vera 

alveg þýðingarlaus, og því er nauðsynlegt, 

að hún innihaldi ákvörðun um, hvernig að 

skal fara, ef skottulæknir telur mönnum 

trú um, að hann sje læknir, án þess hann 

með berum orðum segi, að hann sje læknir, 

og svíkur þannig aðra. Jeg er annars mál- 

inu yfir höfuð mjög hlynntur, og þvf óska 

jeg, að frumvarpið verði svo úr garði gjört, 

að mögulegt sje að samþykkja það sem lög.

Skúli Porvarðarson: Jeg er alveg

samþykkur hugsun hins háttvirta flutnings- 

manns að þvf leyti, að ekki sje þörf á að 

ofsækja skottulæknana, sem með hinni 

mestu samvizkusemi leitast við að lækna 

sjúka, og sem opt, að því er jeg þekki, hafa 

komið að góðu gagni. |>að er og aðgæt-

65
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andi, að það kemur opt fyrir, að ómögulegt 

er að ná í lærðaa lækni, einkum á vetr- 

um, bæði vegna vegalengdar, vatnsfaila og 

ýmissa annara torfærna. Jeg vil því ekki 

íáta leggja skottulæknana í einelti með lög- 

sóknum og öðrum ofsóknum; öll bjálp, 

bæði í þessu sem öðru, á að vera sem 

frjálsust og í hvers einstaks manns vald 

sett. Jeg veit líka, að margir fátæklingar 

eru svo fjelausir, að þá skortir efni til þess, 

að sækja dýran lækni langar leiðir, og verða 

þess vegna opt án iæknisbjálpar, þó að þeir 

þurfi hennar með. J>ar að auki finnst mjer 

sú aðferð fara í bága við kristindómskenn- 

inguna, að banna manni að lina þjáningar 

náungans. En jeg er vel ánægður með á- 

byrgð þá, sem frumvarpið leggur skottu- 

læknum á herðar, og er rjett að refsa þeim 

með ríflegum sektum, ef þeir brúka óvar- 

færni í lækningum og misbrúka þannig 

traust það, sem á þeim er haft.

Árni Thorsteimon: Jeg er samdóma

hinum heiðraða flutningsmanni og þeim 

þingmönnum öðrum, sem hafa mælt með 

þessu málefni i því, að það sje mjög mikii 

þörf á því, að gjöra enda á ásig- 

komulagi því, sem hingað tii hefur verið í 

þessu efni, og að koma eptirleiðis í veg 

fyrir þann vafasama skiining á iögunum, 

sem álitið hefur verið að væru gildandi í 

þessu rnáli. Jeg ætla að leyfa mjer að fara 

nokkrum orðum um frumvarpið sjálft. Yfir 

höfuð að tala get jeg sagt, að það sje svo 

tryggjandi, sem hægt er, og að mestu lýta- 

laust, þó í því sje heldur stuttlega farið 

yfir efni það, sem um er að ræða; en það 

eru nokkrar athugasemdir, sem jeg vil 

gjöra við frumvarpið. J>að er þá fyrst 2. 

gr.; jeg sje enga ástæðu tii, að henni sje 

haldið; þegar maður gefur sig út fyrir ann- 

að en það, sem hann er, í störfum aínum, 

og með því blekkir menn eða dregur á tál- 

ar, þá eru það hrein og bein svik; hann 

verður sekur am svik og bonum verður 

hegnt eptir hegningarlögunum; eins er þó 

að um lækni sje að ræða; ef einhver mað- 

nr segist vera læknir, en er það ekki, þá

svíkur hann aðra, er tælast til þessað sýna 

honum traust, og honum má hegna eptir 

hegningariögunum. A f þessu er jeg á mótí

2. gr-i og vil helzt, að henni sje sleppt; 

frumvarpið tapar heldur engu við það; mjer 

finnst það eins gott eptir sem áður. Byrj- 

un 1. gr.: «Eigi varðar manni við iög,

þótt hann o. s. frv». finnst mjer ekki ná- 

kvæmlega orðuð. Eptir eldri löggjöf, sem 

hefur verið við höfð hjer á landi, þá er 

stjórninni gefin heimiid tii að veita mönn- 

um í einstökum tilfellum lækningaleyfi, þó 

að þeir eigi bafi tekið lækningapróf;endæmi 

eru til, að iækningaleyfi hefur verið gefið. 

ekki að eins einstökum manni í einstökum 

sjúkdómi, heldur almennt. Jeg kynni því 

betur við að byrja greinina með einhverj- 

um öðrum orðum, t. a. m.: >Eigi varðar

manni um almenn lög, þótt hann eigi hafi 

rjett til að fara með iækningar o. s. fr.». 

Sumir kalla ef til vill þessi lög skottulækn- 

ingaiög, en þau eru ekki beinlínis skottu- 

lækningaiög; þad er ekki annað en lagfær- 

ing á því, sem nú er og hefur verið, svo 

að hver sá, sem getur, hjáipi og hafi heim- 

ild til þess. pess vegna kann jeg ekki vel 

við orðin: «fáist við lækoingar*; það Jíkist 

því, sem torskildast er í hinu gamla laga- 

boði: "gefur sig af með læknisiðn*; jeg

kynni því betur við aðorðaþetta á þá leið:

• veita öðrum iækningaraðstoð* eða því }íkt. 

J>að hefur verið sagt, að ekki sje gott að 

segja, hvort maður með iækningum síqum 

gjöri skaða eða ekki; jeg skal játa það, að 

það er í mörgum tiifeiium ömðgulegt að 

dæma um það; en fyrst maður hefur ekk- 

ert annað betra að halda sjer við, þá er 

ekki hægt við það að eiga; það verður að 

vera svo; mjer finnst það ekki fæia mig 

frá að fallast á frumvarp þetta, þó að það 

geti komið fyrir, að ekki sje hægt að saona, 

hvort maðurinn hafi gjört akaða eða ekki. 

Allmargir glæpir og afhrot eru fraoán sied 

leynd, og lögin geta eigi bngat öðru en þyf, 

sem verður uppvíst Hjer er þvi ekki ver 

á vegi en f mörgum öðrum tilfellum. Á- 

kvörðunin: «er þó eigi skai hærri vera ea
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60 kr.>, gæti, ef tii vill, sumum faodizt of 

iág, en það má gjöra hana hærri með 

breytingaratkvæðum, jafnvel ákveða einfalt 

fangelsi. Jeg skai svo ekki fara fleirum 

orðum um máiið, en að eins geta þess, að 

þessar athugasemdir eru til þess gjörðar, að 

gefa flutningsmanninum bendingu um skoð- 

nn mína, svo að hann, með því að taka 

þær til greina, geti sem bezt náð mínu 

atkvæði.

Benidikl Krisljámton: £>að hafa kom-

ið ftam ýmsar athugasemdir, bæði frá hin- 

um hæstvirta landshöfðingja og hinum 5. 

konungkjörna þingmanni, cinkum að því er 

snertir orðfærið. Hinum 5. konungkjörna 

þingmanni þdttu orðin: «fáist við lækning- 

ar>, of auðrirðiieg fyrir iækna. (Árni Thor- 

sleimon: Nei). Eptir eðlilegri máisbrúkun 

er það orðatiltæki rjett, og eptir mínu áiiti 

ebkért auðvirðiiegt. Landshöfðingi virtist 

mjer viija iáta nema burt orðið: «full-

sannað* (Landthöfðingi: Nei), og mjer 

virtist gefa í skyn, að dæma mætti menn 

til hegningar, án þess fullsannað væri.

( l.andthöfðingi: Misskiiningur!) Ef svo er, 

þá er riettarfari voru öðruvísi báttað en 

jeg ætia vera ber. Jeg álit, að það sje 

ekki sæmandi vorum tíma, að iíða lengur 

tilakipunina frá 5. sept. 1794, þegargaldra- 

trú var drottnandi, og menn þóttust geta 

iæknað með göidrum og kynjaráðum; þess 

konar lög mega ekki líðast á vorum timum, 

sem með sanni geta kallazt tími upplýs- 

ingarinnar, i samanburði við seinni hlut 

18. áldar. Samkvæmt manniegum rjetti og 

lögum er enginn sjúklingur skyldur til að 

leita sjer Iæknishjálpar, ef hann er sjúkur; 

ef hann hefur þennan rjett, þá get jeg ekki 

skilið annað, en að óiöglegt sje og á móti 

mannrjetti að segja:« verður annaðhvort 

að ÍÍ hjálpina þarna eða hvergi*. Menn 

vetða og afi gá að því, að til þess að geta 

hjálpað er ekki lærdómur einhlítur; náttúru- 

gáfur gjöra opt meir að verkum en iær- 

diSmur. {>eir munu verða helzt til að 

lækna, sem af náttúrunni eru læknar, sem

flnna köllun bjá sjer til þess. |>að er nær 

því óskiljanlegl, hversu opin augu sumra 

manna cru fyrir því sanna í einstökum 

greinum, sem þeir hafa köliun til, og eng- 

inn lærdómur getur vegið á móti slíkam 

náttúrugáfom, enda fylgir þeim áhugi og 

námfýsi. Margir af þeim homöopöthum, 

sem jeg þekki, eru iærðir iæknar, þó að 

þeir sjeu ólærðir kallaðir; þeir hafa eigi að 

eins töiuverða þekkingu, heldnr einnig það, 

sem ekki er minna í varið, þeir leggja 

mikla alúð við lækningar; þeir ráðfæra sig 

vandlega við lækningabækur frægra lækna, 

og þar á meðal þeirra, sem Iært hafa og 

stundað stóiskamtalækningar; þeir grennsl- 

ast eptir hinum huldu frumrótam sjúk- 

dómsins, svo sem, hvort sjúklingurinn hafi 

áður haft nokkurn sjúkdóm innvortis eða 

útvortis, sem þeir geti ætlað að standi f 

nokkru sambandi við hinn núverandi sjúk- 

dóm. Jeg skal ekki fara mörgum orðum 

um 2. gr. frumvarpsins; hún er ef til vill 

óþörf, ef brotið heyrir undir hegningarlögin; 

greinin er i öllu falli meinlaus, og jeg i- 

mynda mjer, að það sje betra, að hún 

standi, tii þess að hún verði mönnum 

minnisstæðari. Jeg læt ótalað um fjársekt- 

irnar;jeg þekki ekki inn á það, hvernig þeim 

verði hæfíiegast skipað ; en ef brot manns- 

ins heyrir ekki undir hegningarlögin, þá er 

það ekki mjög saknæmt; það ber og að líta 

á það, þegar sektirnar skal ákveða, að hjer 

er að ræða um embættislausa menn, sem 

engin laun fá, en eiga ef til vill við fátækt 

að búa og Ieggja ef til vill búsýslu sina í 

sölurnar fyrir lækningar. Jeg hef heyrt, að 

viðmiðunin við próf ætti ekki við; það get- 

ur vel verið, ef um stórskamtalækna eina 

væri að ræða, að þá væri rjettara að miða 

við Iæknisleyfi; en eins og hjer á iandi er 

ástatt, þá getur ekki verið að tala um 

læknisieyfl, að þvi er tii samveikislækna 

kemur; allópathar hafa víst ekki sett sig 

svo inn í homöopathíuna, að þeir sjeu færír 

um að skera úr, hvort homöopatinn sje fær 

til lækninga eða eigi, og meðan þessi þjóst-

65*
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ur er á milli allópatha og homöopatha, álít 

jeg allópathana ekki vel fallna til að veita 

þetta leyíi.

T.andshöfdingi: Jeg ætla að eins að

geta þess, að það var misskilningur flutn- 

ingsmannsins við 1. umræðu, að jeg heíði 

sagt, að ónauðsynlegt væri, að fullsanna 

þyrfti, að maðurinn hefði gjört skaða. Mjer 

þykir það líka undarlegt, að þingmaðar 

Norður-fingeyinga skuli einnig hafa mis- 

skilið mig; jeg þykist ekki hafa hagað orðum 

minum svo, að ástæða sje til þess.

Árni Thorsteinson: Jeg ætla að eins

að svara þingmanni fingeyinga fáeinum orð- 

um. Hann fann að þeirri athugasemd minni, 

sem jeg gjörði við orðin: «fáist við lækn- 

ingar». Jeg tók það fram, að í orðunum 

liggur lík merking, eins og í tilskipuninni 

frá 5. sept, 1794, og sem hefur gefið til- 

efni til svo mikils misskilnings. Jeg get 

ekki skilið orðin öðruvísi, en að "Sá, sem 

fæst við eitthvað», það sje sama og maður 

segi: «sá sem gjörir eitthvað að iðn- sinni•; 

mjer finnst það gefið, að sá, sem fæst við 

eitthvað, hann gjöri það optar en einu sinni. 

J>ess vegna þótti mjer heppilegri orðin:

• veitir Iækningaraðstoð, því að þó að ein- 

hver veiti lækningaraðstoð, þá er ekki víst, 

að hann gjöri það að iðn sinni. Ef svona 

er orðað, þá geta iögin Iíka náð til þeirra 

manna, sem, án þess að gjöra það að iðn, 

veita læknishjálp að eins í eitt skipti. Jeg er 

viss um, að þingmaðurinn fellst á þennan 

orðamun, ef hann kynnir sjer tilskipun frá 

5. septbr. 1794, og allan þann misskilning, 

sem hún hefur valdið.

Flutningsmaður (Jón Pjetursson): Jeg

get ekki sjeð, að orðin: «fáist við lækning- 

ar» geti valdið misskilningi. fað er svo 

sem auðvitað, að ef maður í einstöku til- 

felli veitir læknishjálp og gjörir skaða, þá er 

það eins saknæmt, og mjer sýnist, að orðin 

eins geti náð til þess manns. Að sektin 

sje of lág, má margt um segja, en það get-

ur verið, að, ef sektin er sett há, þá verði 

færri til að lækna, og það er á móti anda 

frumvarpsins. Að 2. gr. sje óþörf, get jeg 

ekki sjeð, því að þau tilfelli geta komið fyrir, 

að brotið heyri ekki undir 253. gr. hegning- 

arlaganna. t>að getur verið, að sumum þyki 

hegningin í 1. grein — svo jeg aptur hverfi 

til hennar — of há, því í Jónsbók er sagt, 

að ef maður leggur járn á annan mann í 

því skyni að lækna hann, og hann bíður 

skaða af, þá skuli það vera ósaknæmt. En 

nú, þegar reglulegir læknar eru komnir, þá 

getur maður verið strangari en á dögum 

Jónsbókar, þegar stjórnin sá ekki um lækn- 

ishjálp. Að nokkur fái «veniam practicandi* 

fellur með öllu buit, ef þetta frumvarp verð- 

ur að lögum.

Ásgeir Einarsson: Jeg stend ekki upp

af því, að þörf gjörist að hrekja ýtarlegar 

þau mótmæli, sem komið hafa fram gegn 

frumvarpinu hjer í deildinni; þvi þessi mót- 

mæli hafa litla þýðingu nú; það verður fyrst 

í framtíðinni, ef málið kemst til stjórnar- 

innar, að þau að líkindum fá þýðingu. 

Landshöfðingi telur það hin mestu vand- 

kvæði, að framfylgja 1. grein frumvarpsins, 

með því það muni seint sannast, hvort 

skottulæknir hafi gjört nokkrum skaða með 

lækningum sinum. Jeg fyrir mitt leyti get 

nú ekki sjeð nein vandkvæði á því. En 

það varðar mestu að meta, hvað skaði er í 

lækningum. Jeg tel það skaða, ef manni 

misheppnast að binda um beinbrot eða 

kippa í liðinn; en það hefur komið fyrir, 

að hinurn svo kölluðu lærðu læknum yfir 

sjest í þessu efni, en það gjörir nú líklega 

minna til, fyrst á þá hefur verið klínt 

einhverju kandídatsnafni. Allt öðru máli 

mundi vera að gegna, ef hinum svo kölluðu 

skottulæknum eða ólærðu læknum misheppn- 

aðist í þessu efni, jafnvel þótt lítið væri, 

þá mundu pessir lærðu herrar ekki verða 

seinir á sjer, að fá þá dregna fyrir lög og 

dóm, og koma því til leiðar, að þeim fram- 

vegis yrði bannað að hjálpa sjúkum, er í
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vaDdræfium sínum leituðu til þeirra. f>etta 

er nú rjettur hinna ólærðu lækna gagnvart 

hinum svo kölluðu lærðu. f>á held jeg það 

hafi þráfaldlega komið fyrir, að menn bafi 

dáið I höndum iærðu læknanna, en þaðget- 

ur nú verið spurning utn, hvort þafi skuli 

telja skaða eða ábata; að minnsta kosti 

telur postulinn Fáll dauðann sinn ábata. 

Annars er mjer óskiljanlegt, bvað þessum 

ólærðu læknum tekst að lækna, já, að þeim 

skuli þráfaldlega takast betur en hinum 

lærðu; hversu opt skeður það ekki, að þeir 

taka við, þar sem hinir eru frá gengnir, og 

reisa hinn yfirgefna, bjálparlausa sjúkling 

á fætur og eins og hrífa hann úr dauðans 

greipum. Fyrir mínum augum er þetta ó- 

skiljanlegt, já yfirnáttúrlegt. Eins og post- 

ularnir á hiunm fyrstu dögum kristninnar 

ruddu kristinni trú braut gegnum hinar 

hættulegu torfærur hjátrúar, vantrúar, sið- 

leysis og myrkur8, og voru gæddir því fjöri 

og glöggsæi andans, er aldrei verður ráð- 

fátt, heldur sjer jafnan hinn bezta veg til 

að koma fram því háleita ætlunarverki, er 

þeim hefur verið á hendur falið — eins 

lítur svo út, sem eitthvert æðra máttugt 

vald standi við hlið margra þessara ólærðu 

lækna, og styðji þá og styrki til afi halda 

áfratn mannelskuverki sínu í tíma og ó- 

tíma, og opni augu þeirra svo, að þeir sjái 

eigi að eins hina dýpstu rót sjúkdómsins, 

heldur og hin beztu meðul til að af stýra 

honum. J>ví held jeg megi segja, að bjer 

sannist óþreifanlega, «að guð styrki góðan 

vilja*, og jeg vona, að sá tími fari í hönd, 

að afsóknirnar gegn þessum mönnnm 

hverfi.

Að endingu vildi jeg spyrja flutnings- 

mann, hvort eigi mætti duga að nema úr 

gildi þessi eldri lög frá 5. sept. 1794 og 

24. jan. 1838; jeg ímynda mjer, að það 

væri rjettara, annars skýt jeg því til flutn- 

ingsmanns, sem bezt má vita, hvað rjett er 

í þessu efni. Svo skal jeg ekki fara fleirum 

orðum um þetta mál að sinni.

Flutningsmaður: Jeg álít það óþarft

í þessum almennn lögum um skottnlækn-

ingar, afi þar sje sagt, afi hin eldri lög um 

skottulækningar sjeu úr gildi numin, því 

þau falla burtu af sjálfu sjer með þessum 

lögum, ef þau ná lagagildi.

Ásgeir Einartson: pað, sem dró mig

til að minnast á lög þessi, og víkja þeirri 

spurningu að flutningsmanni, hvort eigi 

mundi rjettara að nema þau úr gildi, var 

það, að einn þingmaður úr neðri deildinni, 

sem átti tal við mig um þetta frumvarp, 

sagði, að nóg mundi veia, að nema þessi 

eldri lög úr gildi, og að þau mundu spilla 

fyrir málinu, ef þau væru látin standa ígildi. 

Jeg get þessa að eins af því, að jeg vil vara 

við öllum þeim þrösköldum, sem frumvarpið 

kynni að geta dottið um.

f>ví næst voru hinar einstöku greinar 

frumvarpsins bornar undir atkvæði, og var:

1. gr. samþykkt með 9 atkvæðum

2. gr. — — 6 — » —

3. gr. — • — — 9 — • —

og raálinu síðan vísað til 3. umræðu roeð 

9 atkvæðum.

I>RIÐJA UMRÆÐA í EFRl DEILD, 

á 10. fnndi, 16. dag júlímánaðar. 

Flutningsmaður (Jón P/etursson): Jeg

þarf ekki að mæla með þessu frumvarpi frek- 

ar, en jeg hef g jört; frumvarpið mælir sjálft 

með sjer, þar eð það bætir ástand landsins 

í mjög áríðandi málefni.

Árni Thortteinson: Hinn heiðraði

flutningsmaður hefur ekki tekið til greina 

bendingar þær, seg jeg gaf bonum við 2. 

umræðu þessa máls, og ímyndaði jeg mjer 

þó, að hann mundi gjöra það, til þess að 

hann því betur gæti náð mínu atkvæði. 

Fyrst að flutningsmaðurinn hefur ekki gjört 

þetta, og engin breytingaratkvæði hafa komið 

fram, þá liggur ekki annað fyrir en að sam- 

þykkja frumvarpið, eins og það er, eða 

bafna því. Löggjafarefnið er bjer mikið og 

erfitt; það þarf afi taka svo margt til greina 

og gjöra greinarmun á svo mörgu, þegar 

um þetta mál er að ræða, að það er ekki 

hægt á þeim stutta tíma, sem málið er til
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meðferðar að hafa það í hendi sjer, þvf frum- 

varp um þetta efni getur aldrei orðið of- 

vandað, og sýnir frumvarpið sjálft, eins og 

það er nú, að því er ábótavant. Jeg gat 

við síðustu umræðti um líkingu þá, sem mjer 

fannst vera á milli frumvarpsins og tilskip- 

unarinnar frá 5. septbr. 1794, einkom með 

tilliti til orðanna «að fást við». Hjá þessu 

flæðiákeri hefði jeg viljað sneiða. Nú ætla 

jeg að bæta við nokkrnui fleiri athugasemd- 

um. f>að ertiltekið í frumvarpinn, aðmaður 

skuli sæta hegningu, ef hann hefur gjðrt 

skaða með lækningnm sínum, og er þá á- 

herzlan lögð eingönga á, hvort skaði hafi 

verið gjðrður, og dæmt eptir afleiðingunum, 

eins og þær koma fram; hjer getur líka 

komið til greina •subjectirt* atriði; menn 

verða að gæta að því, hvernig afleiðingarnar 

koma fram, og af hvaða rótum þær eru 

sprottnar, hvort skaðinn er orsakaður 

af gáleysi eða fáfræði eða ððru, og laga 

hegninguna eptir því. Jeg ímynda mjer, 

að þetta þurfi engu síður að takast 

til greina heldur en það, hvort skaði 

hafi verið gjörður. Jeg hreifði því, 

að sektaruppbæðin, 60 kr., væri of lítil; já, 

heldur lítið þykir mjer að meta heilsutjón 

eða skaða af lækningatilraun, þó eigi varði 

hegningarlög, ekki meira en gam- 

alkýrverð, ef jeg má sro að orði komast. 

Jeg hefði kunnað betur við, að menn, ef 

þeir gefa tilefni til þess, ræru látnir sæta 

sektom eða fangelsi eptir málavöstum, án 

þess tiltekið væri, bve háar sektirnar eða 

fangelsið skyldi rera; það getur dómarinn 

fundið betur en aðrir. Sambandið milli 2. 

og 3. gr. er ekki beppilegt. Jeg gjðri þess- 

ar athugasemdir til þess, að menn geti geng- 

ið vakandi að því, hvernig frumvarp þetta 

er. í  2. gr. er það þó veikast, að þar er 

tiltekið, að sektin skuli vera allt að 100 kr. 

eða einfalt fángelsi, en í hegningarlögBnum 

getur sektarupphæðin orðið 2000 kr.: Eins 

jeg gat um áðan, ímyndaði jeg mjer, 

aðbinu heiðraði flutningsmaður mundi taka 

bendingar mínar til greina og koma mað 

breytingaratkvæði ind ir þessa 3. aotræðs;

jeg var fullriss um, að þær ræru þess eðKs, 

að bann mundi gjöra það, en sjálfum mjer 

að sro komnu treysti jeg eigi að gjörs 

breytingaratkræði, af því jeg bafði bæði lít- 

inn umhugsunartíma, og einnig hefði viljað 

vikja frumrarpinu við á ýmsan bátt, sobv 

hefði reríð mjög erfitt. Jeg skal að end- 

ingu geta þess, að mjer finnst óheppilega 

orðað að segja: <tekíð próf f læknisfræði», 

£>að er ýmislegt, sem er eins báskalegt að 

segja, eins og það, að segjast hafa tekið 

prdf. Nú í  tímum riðgangast doktonsnafn - 

bætur f öðrum löndum rið skóla, sem ana- 

aðhvort eru til eða ekki til, ef til rill, og 

má fá þær keyptar af óvönduðum mönn- 

um, sem auglýsa í blöðunum, að þeir skuli 

útvega þær. Eptir þesso frumrarpi er ein9 

háskalegt að segjast vera doktor í læknis- 

fræði, áo þess að rera það, eins og að segj- 

ast hafa tekið próf. {>6 að þeasir annatark- 

ar sjeu á frumrarpino, sem jeg hef tekið 

fram, þá sjejeg ekki nægilega ástæðu tit að 

feila það, af þrí að það getur fengið bætuc 

í neðri deildinni, og orðið betur úr garði 

gjört, en það nú er.

Flutningtmaður: f>að er slæmt, að

binn heiðraði 5. konungkjörni þingmaður 

skyldi ekki sjálfur semja frumrarp um þetta 

málefni; það ræri þá víst ekki með eins 

mörgum agnúum, og þetta er. Hann sagði, 

að þvílíkt frumvarp gæti aldrei verið of- 

randað; eptir þrí ætti þá aldrei að koma 

fram með það, ef sro bágt er að eiga við 

það; það sýnist mjer rjett afleiðiug af þwí, 

sem hann sagði. |>ingmaðorinn vildi láta 

aðgreina, hrort skaðinn, sem gjðrður er, 

rerður af gáleysi, fáfræði eða rísritandi. 

petta þarf alla ekki. £>að eru til almennar 

reglur, er menn fylgja, þegar dæma skal 

um sakoæmi afbrota vegna fyrtjeftra atvika, 

og það á alls ekki að fara að tala um þrí- 

likt f brerju eínstðkn lagaboði; annars 

heyrir það ondir hin almennu hegningar- 

lög, ef maður skaðar aanars heithrígði rfs- 

ritandi. Hann sagði, að sektin væri ol líti) 

og sagði hún ræri ekki meira en meðal- 

kýrrerð; því tók hann ekki til retöhests-
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eða ær-verð? Honum befði nú kann ske 

þótt ærverðið of lítið. f>að er komið undir 

tilfinningn hvers eins, hvað sektin skuli 

vers há, þegar fast ákveðin sekt er sett; 

það getur 9g rerið, að það mætti yfirláta 

dómaranum »ð ékveða sektina í hverju 

eiostðku tilfelli, en þó held jeg, að það sje 

hjer betra að til taka sektarupphæðina, til 

þess að hver og einn sjái, hvað er í veði; 

h'ka er hætt við, að færri muadu verða 

til að hjálpa, ef sektin væri sett of hátt. 

Hana faon að orðunum: «tekið próf», og

gat um, að mean keyptu sjer doktorsnafn- 

bót Jeg þekki nú ekki til þess, en ef þeir 

hafa keypt sjer doklorsnafnbót, þá eru 

þeir lika doktorar; þá geta þeir með 

sanni sagt, að þeir sjeu doktorar, og 

það er ekki hægt að hegna þeim fyrir það; 

eö það er allt annað, þegar meno skrðkva 

því upp, að þeir hafi tekið próf, en að þeir 

hafi keypt sjer doktorsnafnbót, svo jeg 

brúki þingmannsins orð, að eins til að 

ginna meno. |>að mætti ef til vill fella 

burt orðin: *allt að 100 kr.>, en þaðgjörir 

heldur ekkert til, þó að þau standi. Jeg 

finn mjer nú ekki skylt að fara fleirum 

orðum um þetta mál; jeg held, að það sje 

svo rótgróið hjá þjóðinni, að hún geti ekki 

lengur þolað aðláta gjöra sig ómynduga yfir 

heilsu sinni, og láta segja við sig: «f>ú verður 

aðgjöra svo vel að leita þeirra lækna, sem stjór- 

in setur.annars getur þú dáið drottni þínum*.

Atgeir Einarsson: Jeg get ekki annað 

en varið binum 5. konungkjörna þingmanoi 

þakklátur fyrir, að hann sýndi galla þá, sem 

ertt á frumvarpinu; það verður síst heldur 

ekki vanþðrf á að reyna til að láta frum- 

varpið vera sem bezt úr garði gjðrt; að 

mioB8la kosti gat maður fullkomlega heyrt 

það á orðum landshöfðingjaos hjerna um 

dagÍBD, að frumvarpið mundi ekki fá fram- 

gang, ef nokkrir agnúar væru á því, sem 

hann gæti fott fingnr út f, og jeg ímyaáa 

mjer, að haos tillögor i þessu efni verði 

ekki alveg þýðingarlaosar hjá stjórnioni. 

Jeg beuti flutningsmanninum á um daginn, 

hvort ekki mundi vera oóg að nema úr

gildi hio gömlu lagaboð, sem höndla ura 

þetta, eo það hefur honum ekki sýnzt, þó 

að jeg ímyndi mjer, að það væri nóg stökk 

í fyrstu; það má þá allt af fika sig upp á 

skaptið seinna; það getur líka vel verið, að 

neðri deitdin gjöri uppástungu um það, ef 

frumvarpið kemst þangað. Jeg legg það þvi 

til, að frumvarpið verði látið fara svona, 

eins og það er, til neðri deildarinnar; það 

er þá ekki nema mannleg yfirsjón, þó að eitt- 

bvað verði fundið að því þar, en jeg'veit það, 

að fiutningsmanninum og hinum 5. konung- 

kjörna hefur ekki gengið nema hið bezta til.

Árni Thorsteinson: Flutningsmaður

tók fram, að jeg yrði að komast til þeirrai 

niðurstöðu, af því sem jeg sagði áðan, að 

það væri ómögulegt að koma fram með 

frumvarp í þessa átt. £>að yrði aldrei of- 

vandað, og því yrðu menn seint eða aldrei 

búnir með það. |>að var sannarlega ekki 

min meining, beldur hitt, að menn yrðu að 

gjöra sitt ýtrasta til að vanda frumvarpið. 

Svar hans sýnir, að það, sem jeg 

álít galla á frumvarpinu, er í hans aug- 

um í rauo og veru ekki eins miklir gallar, 

og jeg bjelt, og fyrst að hann heldur frum- 

varpinu, eins og það nú er, svo mjög fram, 

þá ímynda jeg mjer, að dómstólunum muni 

veita hægt að dæma eptir því, og hans 

meðhald er mjer næg trygging fyrir því, af 

því að hann sjálfur or í dómarastöðu, að 

það muni auðveldara að fylgja þessum lög- 

um fram við lög og dóm, en jeg hef álitið, 

og þó að jeg bafi fundið ýmsa annmarka 

á frumvarpiuu, mun jeg í trausti þessa gefa 

því atkvæði mitt.

fíenidikt Krústjánswn: Jeg verð að

álíta það mjög óbeppilegt, að balda frara, 

að setja út á frumvarpið nú við 3. umræðu; 

því að tilgangurinn getur ekki verið annar 

en sá, að fella það ; menn verða að gæta 

að því, að fyrst að við 3. umræðu ekki er 

hægt að laga frumvarp, þegar ekkert breyt- 

iiigaratkvaði er fyrir hendi, þá er ekki 

nema um tvennt að gjöra, annaðhvort að 

fella það, eða láta það ganga fram óbreytt; 

ef mótbárumennirnir hefðu látið sjer annt
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um frumvarp þetta, þá lá beÍDast við, að 

þeir kæmu með breytÍDgarnppástungur í 

tæka tíð, en fyrst að þeir ekki hafa fundið 

sig knúða til þess, þá bætir það frumvarpið 

ekkert, þó að þeir setji út á það nú, nema 

þeir ætli sjer að fella það. Jeg þori varla 

að mæla frumvarpinu bót; fyrst að hinir 

lðgfróðu menn kasta svo dimmum skugga 

á það, þá ímynda jeg mjer, að hinutn ólög- 

fróðu sem mjer mætti þykja fara dimma í 

kringum sig. £n  svo að jeg sýni, að jeg 

hafi einhverja saonfæringu, þá skal jeg láta 

í Ijósi, að jeg álít, að rjettara sje að fallast 

á frumvarpið, eins og það nú er; það eru 

ekki þeir agnnar á frumvarpinu, að það sje 

óbafandi. Menn verða að gá að því, að 

það getur ekki skoðazt sem *positiv< lög 

fyrir skottulækna, heldur að eins lög, sem

fría þá frá hinni eldri löggjöf. £>að vita

allir, að slík lög, sem tilskipunin frá 5. 

september 1794, eru óþolandi hjer. Jeg bef 

áður tekið það fram, hvers vegna þau eru 

það; en jeg skal leyfa mjer að bæta því við, 

að jafnvel í þeim læknishjeruðum, sem 

lækoum eru skipuð, er opt og tíðum ómögu- 

legt að ná í lækni, hvað þá heldur í þeim 

læknishjeruðum, þar sem enginn læknir er, 

hefur verið og jafnvel mun um langan tima 

hjer eptir ekki verða; jeg man nú ekki,

hvað þau hjeruð eru mörg. Hitt veit jeg,

að í |>ingeyjarsýslu er enginn læknir, og 

hún er þó víðlend mjög, og yfir fjöll og 

öræfi að fara, hvort sem menn vilja leifca 

læknishjálpar til Vopnafjarðar eða Akureyr- 

ar; væri þá ekki hart í annari eins sýslu, 

ef enginn mætti bjálpa sjúkling? Að svo 

mæltu skal jeg ekki fara fleirum orðam um 

frumvarpið, en að eins geta þess, að jeg 

fyrír mitt leyti samþykki frumvarpið, eins 

og það liggur fyrir, fyrst að engar breyt- 

ingaruppástungur eru komnar fram, sem, ef 

til vill, befðu bætt það.

Af því að þá tóku ekki fleiri til máls, 

bar forseti frumvarpið upp til atkvæða, og 

var það samþykkt með 9 atkvæðum, og
. . .  ■ [

kvað forseti það nú mundu verða sent neðri 

deild.

FYBSTA UMRÆÐA í  NEÐRI DEILD, 

á 23. fundi, 27. dag júlímáD.
Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í efri deild, sjá I, 123— 124.

fíenidikt Sveinsson: Jeg verð að lýsa

þeirri skoðun minni yfir, að jeg álít rjettast 

og byggilegast að fallast á frumvarp þetta 

breytingalaust. það er auðsjáanlega byggt 

á þeim megingrundvellli, að hinu opinbera 

sje skylt að sjá mönnum fyrír lærðum og 

menntuðum læknum, er geti verndað líf og 

beilsu manna, svo að sem mest tryggingsje 

fyrir; en á hinn bóginn er það eins byggt 

á því, að ómögulegt sje að neyða sjúklinga 

til leita þessara lærðu lækna, ef traust 

vantar eða atvik hindra, oje heldur að hægt 

sje að hindra þá, sem ekki eru lærðir, frá 

að segja þeitn, er leita ráða bjá þeim, bvað 

þeir álíti hollt, og að ekki sje hægt að

reisa ríkari skorður við þessu en svo, að 

hegning sjelögð við, ef hinum sjúka ergjörð- 

ur skaði á lífi eða limum. J>etta er að

minni hyggju alveg rjettur og eðlilegur 

grundvöllur.

pá er enn ein ástæða tíl að fallast á 

þetta frumvarp, og hún er sú, að á þinginu 

1879 bar jeg upp frumvarp til laga, í

ookkuð líka stefnu, en þó byggt á öðrum 

grundvelli, sem sje þeim, áð fá tryggingu 

fyrir, að hinir ólærðu samveikislæknar mættu 

lækna; en þessu frumvarpi var breytt í efri 

og neðri deild þiugsins, og náði loks ekki 

ðtaðfestÍDgu konungs. Nú hefur frumvarpið 

verið borið upp og samþykkt í efri deild 

þingsins, þar sem svo margir lagainenn sitja, 

og vil jeg nú beygja mig fyrir lögspeki

þeirra, og láta ábyrgðina lenda á þeim, ef

þetta frumvarp ekki heldur nær staðfestingu 

konungs.

Eirikur Kúld: Jeg hef nú raunar fátt 

um þetta frumvarp að athuga; jeg er ekki 

lagamaður, eins og menn vita, en jeg skýt
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því til hinna báttvirtu löglærðu í deildinni, 

hvort ekki væri þðrf á að bæta við frum- 

varpið grein, sem næmi úr lögum tilskipun

5. sept. 1794. En þegar um aðalstefnu 

frumvarpsins er að ræða, get jeg ekki ann- 

að en sagt, að mjer þykir óaðgengilegt, að 

ieyfið sje svo rúmt, að hver megi lækna, 

nerna sannað verði, að hann bafi gjört 

skaða. Hver á að dæma um það í hverju 

einstöku tilfelli, og bver getur dæmt um það ? 

það er óhætt að segja, að þdð getur orðið 

ærið vafningasamt, að framfylgja svolátandi 

lögum. Eitt atriði tek jeg hjer sjerstaklega 

fram: Hvað er meint með að -skaða*? Allir 

skottulæknar, hvort heldur homöopathiskir 

eða allópathiskir, geta gjört tvenns kooar 

skaða, positwan, með því að brúka meðul, sem 

ekki eiga við sjúkdóm, eða þá of sterk 

meðul, eða þá: *negativan» skaða, með þvi 

nefnilega að verða orsök til þess, að betri 

læknisbjálpar verði ekki leitað í tíma. fó  

er það langt frá mjer, að vilja hafna aðal- 

stefnu frumvarpsins; en það, sem einkum 

knýr mig til að gefa atkvæði með því, eru 

ofsóknir þær, er homöopathar, sem þó opt hafa 

orðið sjúklingum að liði, hafa orðið hjer að 

sæta.

Jón Ólaftson: pegar talað er um,

annaðhvort að gefa bverjum manni, sem vill 

lækna, leyfi til þess skilyrðislaust, eða þá að 

binda þetta leyfi vissum skilyrðum, þá er 

um princip að ræða, annaðhvort nefnilega 

að læknaskipunin sje frí, og ríkið styrki 

bana þá beldur ekki með fjártillagi, ellegar 

að ríkið sjer fyrir nægum bæfum læknnm, 

annast, að embættin sjeu skipuð mönn- 

iuq, sem fullnægja þeim skilyrðum, sem 

ritrið setur. Hið fyrra á sjer enn ekki stað 

bjer á landi, og er það því í mótsögn við 

sjálft sig, að kema með uppástungu um, að 

hver maður megi lækna, meðan ríkið þó 

launar lærðum læknum. Verði þingið því 

á þeirri skoðun, að veita hverjum sveitar- 

ómaga, sem vill, leyfi til að leika sjer að 

Ufi manna og heilsu og kalla sig lækni, þá 

vil jeg bæta við einni grein, svo látandi; 

•ÖU keknkbjeruð á landinu leggist niður,

jafnóðum og þau Iosna». I3á verður þó heil 

brú í frumvarpinu, sem ekki er, meðan það 

er, eins og það er óbreytt. Jeg gæti nú vel 

fundið mig í, að ríkið kostaði enga lækna, 

heldur Ijeti það vera frjálsa atvinnu eins og 

í Ameríku. En ef menn vilja halda fast 

við ríkislæknaskipunina, þá vil jeg beldur ekki 

leyfa öllum takmarkalaust og tryggingarlaust 

að lækna. En þó rýmt væri um frá því, 

sem nú er, hef jeg ekki á móti, en þó þann- 

ig, að einhver skilyrði sjeu sett til tryggingar 

því, að sá, sem lækningaleyfi fær, hafi ein- 

hverja þekkingu. J»að væri í öllu falli betra 

en þessi ómynd. |>ingmaður Barðstrendinga 

talaði um, að nema úr gildi lög, sem jeg 

fyrir mitt Ieyti er alveg óviss um að nokk- 

urn tíma hafi verið lög - hjer á landi; 

en þó þau befðu verið gildandi lög hjer á 

landi, er óþarfi að nefna slíkt, þvf að þau 

eru auðvitað felld úr gildi, ef frumvarp þetta 

væri gjört að lögum.

Benidikt Sveinsson: 2. þingmaður

Suður-Múlasýslu tók af mjer ómakið að 

svara þingmanni Barðstrendinga. En það 

er annað, sem jeg ætlaði að segja fáein orð 

um, og það var í ræðu 2. þingmanns Suður- 

Múlasýslu sjálfs. Hann segir, að það sje ó- 

samkvœmni i því, að gjöra slíkt frumvarp sem 

þetta að lögum, en hafa þó launaða lækna. 

En þetta er hreinn og beinn misskilningur 

bjá þingmanninum. Hið opinbera á allt um 

það áð launa læknum, til þess að ávallt sjeu 

til menn, sem eptir áliti hins opinbera sjeu 

hæfir til þess að gegna læknisstörfum. En 

af þessu leiðir þó engan veginn, að öllum 

öðrum sje bannad að veita læknisbjálp að 

viðlagðri hegningu, hvort sem þeir gjöra 

skaða eða eigi; enda væri það í sannleika 

hart, þar sem ekki verður betur sjeð af 

reynslu sjúklinganna sjálfra, sem eru beztir 

dómararnir í þessum málum, en að þeir í 

mörgum tilfellum geti veitt og hafi veitt 

allt eins góða hjálp og hinir lærðu læknar, 

stundum kannske betri og ódýrari. (Halldór 

Friðriksson: Ekkr sannað, að þeir bjálpi). 

Vill þingmaður Beykvíkinga innfæra það

66
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princip, að honum verði hegnt fyrir það, 

sem ekki verður sannað upp á bann? J>að 

er að sakfella saklausan mann. Bjettlætið 

krefur ekki annars en þess, að það verði 

sannað, að þeir hafi unnið mein; verði 

það ekki sannað, verða þeir heldur ekki 

sakfelldir. Frumvarpið er því byggt á öld- 

ungis rjettum grundvelli, eins og við var að 

búast af hinum háttvirtu löglærðu þing- 

mönnum í efri deildinni, scm einnig hafa 

sjálfir tekið þátt í að dæma dóma, þó ótrú- 

legt sje, sem vakið hafa megna óánægju og 

gremju um land allt, af því þeir hafa sak- 

fellt menn, sem allir álíta að hafi hjálpað 

sjúkum, og það eptir lögum, sem að minni 

hyggju eru ekki gildandi hjer á landi.

Holgeir Clausen: Jeg álít, að frum-

varpið væri brúkandi, ef það væri þveröf- 

ugt við það, sem það er. Til hvers cigum 

við að vera að halda launaða lækna, lækna- 

skóla, sero kennir læknisfræði o. s. frv., ef 

þeir, sem ekkert kunna í læknisfræði, geta 

Iæknað betur en þeir, sem eitthvað hafa 

lært ? - Jeg get ekki betur sjeð, en að í 

þessu sje einhver «paradox». pað er gam- 

alt máltæki, að læknarnir hafi leyfi til að 

drepa okkur eptir vissum reglum; það get- 

ur nú verið gott; en þessum skottulæknum 

á að gefa leyfi til að drepa okkur eptir 

engum reglum, að eins ef þeir borga eitt 

merarverð. þetta kostar lifið í okkur; jeg 

er þó viss um, að það er of lágt metið, að 

meta til dæmis hina heiðruðu þingmenn, 

sem hjer eru nú viðstaddir, á 60 kr. stykk- 

ið. Jeg get sagt dæmi upp á, hvernig geng- 

ur með þessa skottulækna. pað var hjeraðs- 

læknir, sem hafði verið sóttur til konn, sem 

dó. |>egar hann kom heim, spurði kunn- 

ingi hans hann, hvers vegna hann væri 

svona dapur á bragðið; læknirinn svaraði, 

að það væri nóg til að vera hryggur af, að 

horfa upp á þetta, sem bann befði sjeð í 

dag. f>á hafði skottulæknir í 4 daga setið 

yfir konunni, áður en hjeraðslæknirinn var 

sóttur, en hefði hann verið sóttur í tima, 

hefði hann getað bjálpað öldungis víst. 

Læknirinn sagði, að það væri ekki til neins

að klaga, af því að hjer yrði ekkert sannað. 

Eigi maður yfir höfuð að hafa skottulækna, 

vil jeg láta þá borga langtum meira en 60 

kr., fyrir að hafa leyfi til að fúska.

Jón Jónsson: þingmenn Austfirðinga

eru fastir í teórí og principum; þeir bafa 

kynnt sjer lög og menntun annara landa, því 

að þeir hafa faiið víða; þeir hafa li|ía opt 

frætt okkur hina á því, hvað væri rjett regla 

og rjett princip eða grundvallarregla við 

lagasetningu. En þeim hættir stundum við 

að gleyma hinum sjerstöku ástæðum hjer á 

landi. J>að dugar ekki bjer, að viija, hvernig 

sem á stendur, beita gruudvallarreglum þeim, 

sem aunarstaðar giJda, án tillits til þess, 

hvort þær eiga bjer við eða ekki. Jeg álít, 

að lækninga- ástandið bjer á landi sje alveg 

ófært, eins og það er, og þurfi til einhvers 

bragðs að taka. Sú tilraun, sem gjörð hefur 

verið hjer á landi til að byrgja upp landið 

með lærðurn læknum, befur reynzt ónóg. 

Lærðir læknar geta ekki lifað hjer án launa 

úr landssjóði; en hann endist ekki til að 

launa lækni í bverri sveit, sem með þyrfti, 

ef ætti að fylgja fram annari af þeim grund- 

vallárreglum, er 2. þingmaður Suður-Múla- 

sýslu benti oss á. Gott, segir þessi þing- 

maður, jeg vil þá draga inn öll lækna- 

embætti, jafnótt og þau losna. En þó jeg 

yrði honum samdóma um þetta, veit jeg, að 

andinn í þinginu er ekki svo, að bann 

muni geta feugið þessu fram gengt, meðan 

þeir menn, er nú sitja á þingi, ráða lögum 

og lofum. Jeg verð líka, að benda binum 

heiðraða þingmanni á, að það getur mikið 

vel samrýmzt, að Ieyfa öllum lækningar og 

bafa launaða lækna. |>að mætti t. d gjöra 

skottulækna að aðstoðarmönnum hjeraðs- 

lækna, þannig að þeir nytu tilsagnar og 

leiðbeiuingar fajá hjeraðslæknum, en hins 

vegar væru háðir eptirliti þeirra. J>ing- 

manni Snæfellinga skjátlast, þegar bann 

heldur, að skottulæknar geti drepið maon 

fyrir merarverð. f>að getur ekki einu sinni 

enginn gjört. Verði maður öðrum mapni að 

bana af gáleysi, vaiðar það eptir hegningar- 

lögunum allt að 2 ára betrunarhúsvinnu
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Frumvarpid er góðra þakba vert, en það 

þyrfti, ef til vill, breytingar við, og loyfi jpg 

mjer því að stinga upp á nefnd.

f>á bar forseti upp til atkvæða, bvort 

setja akyldi nefnd í raálið, en sú uppástunga 

var felld með 15 atkvæðum gegn 5. Var 

þá umræðunni baldið áfram.

Guðmundur Einarsson: |>rátt fyrir

þau mótmæli, sem komin eru fram móti 

frutnvarpi þessu, get jeg ekki annað álitið, 

en að frumvarpið sje alveg nauðsynlegt, og 

að aðalstefna þess sje rjett. J>að er öllum 

kunnugt, að bjer á landi eru læknar allt of 

strjált settir, og læknisbjálp því með öllu 

ónóg, og er þá bart að banna þeim að 

líkna, sem líknað geta, altjend í bráðri þörf, 

og þar til að næst til hjeraðslæknis, því að

• euginn má líknarlaus lifa». f>að má ekki 

líta svo út, sem hin heiðraða deild vilji úti- 

byrgja alla mannlega bjálp, en svo mun líta 

úl, hafni hún frumvarpi þessu, eptir að 

bafa fellt ein 2 eða 3 frumvörp um ný og 

mjög nauðsynleg læknishjeruð. Læknar 

geta Orðið með ýmsu móti. Snmir læra 

til að komast i lífvænlega stöðu, þó þeir 

sjeu kann ske alls ekki náttúraðir fyrir lækn- 

ingar, og verða þeir allt af bálfónýtir; sum- 

ir lærá af því, að þeir eru náttúraðir fyrir 

læknihgar, og það verða hinir beztu. En nú 

eru einnig þeir til, sem eigi menntast 

á lögskipaðan hátt í læknisfræði, en sem 

sökum náttúrufars mennta sig sjálfir í þeim 

fróðleik, scm að læknisfræði lýtur, og fara 

að fást við lækningar, tilknúðir af nauðsyn 

og brjóstgæðum, þar sem læknafæðin er, 

eins og vjer þekkjum, og þessir, bæði konur 

sem karlar, hafa orðið sjúklingum að hinu 

bezta liði og læknað stundum þá, sem lærð- 

ir læknar voru uppgefnir við. Mjer finnst, 

að þinginu sje skylt að blynna að þessari al- 

mennu nauðsyn með að samþykkja frumvarp 

það, sem liggur fyrir. Jeg er nú orðinn 

gamall maður, og hef jeg sjaldan heyrt þess 

getið, að ólærðir læknar muni hafa skaðað, 

en opt að þeir hafi hjálpað. En þó nú svo

væri, að þeir hefðu í einbverju tilfelli skað- 

að, mætti þá ekki einnig finna dæmi þess 

hjá hinum lærðn læknum?

Jón Ólafsson: Mjer heyrist andinn vera 

svo í deildinni, að eigi muni koma fyrir 

mikið, að mæla móti þessu frumvarpi, en jeg 

verð þó að gjöra það. 2. þingmaður Skag- 

firðinga bar mjer á brýn, að jeg vildi láta 

skera alla lækna; þelta er ekki rjett, en jeg 

vildi bæta dálitlu við frumvarpið, til þess að 

gjöra það sjálfu sjer samkvæmt, því að jeg 

vil heldur greiða atkvæði með því, sem er 

sjálfu sjer samkvæmt, en því, sem er sjálfu 

sjer ósamkvæmt. Hinn heiðraði sessunaut- 

ur minn tók fram, að hegningarlögin hittu 

þessa skottulækna, ef þeir fyrir gáleysi yrðu 

öðrum að bnna; «fyr má nú rota en dauð- 

rota*. Og fyr má tjón gjöra en bana leiði 

af. Hegningarlögin hitta einnig þá menn, 

sem af skeytingarleysi eðagáleysi vinnaöðr- 

um minna tjón á limum eða heilsu, og get 

jeg því ekki betnr sjeð, en að þessi ákvörð- 

un um hegningu hefði mátt falla burtu úr 

frumvarpinu, því að hegningarlögin ná til 

allra þeirra tilfella, sem gjört er ráð fyrir í 

frumvarpinu. En það má líka verða öðrum 

að skaða með öðru en gáleysi. Menn hafa 

orðið krypplingar alla sína æfi, að eins fyrir 

þá sök, að skottulæknir gjörði ekki það, sem 

hann átti að gjöra, cn ekki af því hann 

gjörði neitt positivt skakkt. |>að er líka 

bannað í lögum að fremja kukl og lesa i 

lófa o. s. frv. Og þetta er rjett, af því slíkt 

er eigi unnt að kunna, og þeir, sem þykjast 

kunna það, ei u svikarar. Ef nú maður býðst 

til að lækna fólk, og hefur þó ekki hugmynd 

um sjúkdóma, þá er bann og svikari, sem 

dregur fólk átálar tilQárplógs ejálfum sjer. 

Ef menn þessir þykjast geta læknað, verður 

þeim að vera auðvelt að sýna raun kunn- 

áttu sinnar, ef hún er nokkur. En ef þeir 

þekkja ekki algengustu sjúkdóma, hversu 

mega þeir þá lækna? Jeg vil ekki heimta 

neitt strangt eða fullkomið próf, en að eins 

vottorð eins eða annars læknis á landinu 

fyrir því, að þeir, sem lækna vilja, þekkial- 

gengustu sjúkdóma. Geti þeir ekki aflað
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þe9s, munu lækningar þeirra verða ljettvæg- 

ar, því að jeg trúi þvi ekki, sem hinn hátt- 

virti þingmaður Dalamanna virtist meina, 

að læknisfræði sjeguðleg "inspiration* frem- 

ur en aðrar fræðigreinir. En viti þessir 

menn, að þeir kunni ekkert og geti ekki 

hjálpað, og sjeu þó að fást við lækningakák, 

þá eru þeir ekki betri en kuklarar og spá- 

kerlingar, því að þeir fara þá beinlínis með 

svik og pretti. Jeg hef aldrei viljað banna 

öllum að lækna, sem ekki hafa fullkomið 

læknispróf; það, sem jeg vildi, var að eins, 

að koma í veg fyrir, að vitlausum mönnum 

væri gjört heimilt að höggva með voðavopni 

í myrkri, sem hætt er við, ef leyfið er eng- 

um skilyrðum bundið.

Amljótur Ólafsson: Mjer hefur heyrzt, 

að allir, sem talað hafa í þessu máli, hafi 

tekið frumvarpinu vel, og er því eigi þörf 

að mæla fram með þvf, enda mælir það fram 

með sjer sjálft. Mótmæli þau, sem fram hafa 

komið frá hinum háttvirta 2. þingmanni Suð- 

ur-Múlasýslu eru fólgin í því, að honum þykir 

frumvarpið ekki fara nógu langt í frelsinu, 

og mótmælin frá hinum háttvirla þingmanni 

Barðstrendinga benda í þá stefnu, að hon- 

um þykir vafi á, hvort frumvarpið veiti næg- 

an rjett, og vill því af nema 5. gr. í tilsk.

5. sept. 1794. f>annig eru allir málinu í 

sjálfu sjer hlynntir, og hef jeg engu við það 

að bæta, einkum þar sem hinn háttvirti 2. 

þingmaður Norður-Múlasýslu hefur tekið 

svo skörulega og greinilega fram rjettar- 

grundvöll þess samkvæmt gildandi lögum 

vorum. En það er ein spurning, sem jeg 

vil leyfa mjer að koma fram rceð og jafn- 

framt svara. Spurningin er þessi: Hvers 

vegna eru skottulæknar í landinu P Er það 

af því, að þeir sjeu að trana sjer fram, til 

þess að græða peninga? Já, það getur 

hitzt bara einstaka dæmi, að svo sje, en það 

er undantekning. Aðalorsökin liggur í allt 

öðru, og vjer sjáum hana fljótt, ef vjer 

skoðum landið og fastalækna- fjöldann. Aðal- 

orsökin er: vegalengdin, færðin, veðráttan, 

spítalaleysið, stærð læknisumdæmanna o. s. 

frv. Ef maður slasar sig, fótbrotnar eða

handleggsbrotnar í 1, 2, 3 mílna fjarlægð 

frá lækninum, nú, maðurinn verður að leita 

sjer læknis; læknirinn er þá máske ekki 

heima, svo fyrir sjúklinginn er of langt að bíða 

hans, og fær þvf einhvern handlaginn mann að 

binda um brotið. Hjer á landi hafamargir 

menn verið og eru enn nákvæmir við þesg 

konar, og hefur þeim ekki verið sök ágefin. 

Á þennan hátt og af þessum orsökum bafa 

skottulæknar komið upp og fjölgað, af því 

langt hefur verið til læknis, og annars veg- 

ar enginn maður verið skyldugur að sækja 

lækni handa sjálfum sjer, eins og hinn hátl- 

virti 2. þingmaður Norður-Múlasýslu tók 

fram. Hjer er þá spurning um, hvort gefa 

megi barni inn, sem liggur fyrir dauðanum, 

t. d. í barnaveiki, hvort draga megi mann 

upp úr vök eða vatni, sem «r að drukkna, 

án þess að sækja lækni. þetta dæmi og 

ótal fleiri sýna, hversu óhentug sje ákvörð- 

unin um kærurald hjeraðslækna í erindbrjefi 

þeirra 25. febr. 1824. fegar nú þess er 

gætt, að þessir skottulæknar eru nauðleyta- 

menn þeirra, sem annaðhvort ekki geta eða 

þá ekki kæra sig um að sækja hjeraðslækninn, 

þá virðist það hart, að láta þá sæta sektum, 

fangelsi eða öðrum afarkostum, fyrir hjálp 

sína. Ĵ flð er hart, það er gagnstætt kristi- 

legri kærleiksskyldu, að banna mönnum að 

veita hjálp þá, er þeir geta, nema svo sje, 

að menn misbrúki lækningarnar, en einmitt 

þá menn hittir lagafrumvarp þetla. í»egar 

nú þessi heiðraða deild fær þetta frumvarp 

frá hinni heiðruðu efri deild, vonast jeg 

eptir, að hún verði sjálfri sjer svo samkvæm, 

að vilja leysa þetta læknisband, þar sem 

hún hefur samþykkt nýlega frumvarp nm 

leysing á sóknarbandi. Jeg efast ekki, 

að hin heiðraða deild verði sjálfri sjer svo 

samkvæm. |>á menn, sem vilja kynnu 

gjöra breytingar á frumvarpi þessu, vil jeg 

biðja að gjöra það ekki, þar sem það er 

komið frá hinum löglærðu og lögfróðu 

mönnum í hinni heiðruðu efri deild, nema 

hinir báttvirtu lögfræðingar þessarar deildar 

vilji gjöra það.

Porlájcur Gnðmundsson: Jeg skalleyfa
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mjer afi láta þá skoðun mína í Ijósi, að jeg 

tíI styðja þetta mál. {>0 að frumvarp þetta 

sje ekki stórt, er það þó vandasamt. Jeg 

álft það óhyggilegt af stjórninni, að halda 

fram sínum •principum*, því að sú mun 

reyndin ð, að skottulæknar verða allt af 

hjei1 á landi, þrátt fyrir allar ofsóknir á 

móti þeim, sem hjer eptir eins og hingað 

til einungis lendá á einstökum mönnum, 

meðan þessu ástandi er haldið. Mjer fannst 

hinn háttvirti 2. þingmaður Suður-Múla- 

sýslu vilja af nema með öllu hjeraðslækna, 

en jeg er alveg mótfallinn þeirri skoðun. 

það mun aldrei takast að út rýma skottu- 

lefcnum, þótt stjórnin vildi vera með nefið 

niðri í hvers tqanns aski, eins og mœlt er. 

Jeg held líka, að hjeraðslæknarnir hafi nóg 

eða að minnsta kosti þykjast hafa nóg, þó 

aðrir ljetti dálítið undir með þeim og upp- 

fyllj þörf almennings. Læknaumdæmi eru 

20 á landinu, og þó hafa komið nokkur 

frnmvörp fyrir þingið, að bæta við læknis- 

bjeruðum, og þar sem þau hafa verið felld, 

að miklu Ieyti af fjársparnaðarhugsun, og í 

von um rjettlátt frclsi í þessu efni, finnst 

mjer síður ástæða til að fella þetta frum- 

varp. Jeg held, að þeir, sem vilja breyta 

frumvarpi þesau, vilji fella þaft eða verða 

til að fella það; jeg álft, að deildin ætti að 

samþykkja það óbreytt, því að hún hefur 

þá ekki ábyrgðina, þótt það ekki nái sam- 

þykki konungs, heldur þökk fyrir að hafa 

aðhyllzt það. Jeg held, að hinn háttvirti 

sessunautur minn skilji ekki rjett tilgang 

frumvarpsins. Jeg vil leyfa mjer að spyrja 

bann, hvort hann mundi eigi vilja þiggja 

það, ef einhver, sem ekki hefði tekið próf í 

bjðrgunarfræði, kæmi til að hjálpa honum 

í sjávarháska á þessari fyrirhuguðu vestur- 

för bans. Jeg verð og að segja það um 

skottulækna, að það ber sjaldnar við, að þeir 

verði að skaða en liði; það ern miklu fleiri 

sannanir fyrir því, að þeir hafi orðið að liði 

og bjargað lífi og limum manna. {>að er 

heldur eigi rjett, «ins og hinn háttvirti 2. 

þingmaður Suður-Múlasýslu gjörði, að Hkja

þeim vifi kuklara, nú á vorum dðgum, þeg- 

ar ekkert þess háttar þekkist eða er orðið til.

Jón J6n**on: Hinn háttvirti 2. þing-

maður Suður-Múlasýslu gat ekki skilið, til 

hverra sektirnar, sem nefndar eru í 1. gr. 

frumvarpsins, gætu náð. Jeg akal benda 

honum á það, að 206. og 209. gr. f hegniug- 

arlögum eiga við þá, sem af gáleysi baka 

öðrum þann skaða á sál eða líkama, að 

hann verður óhæfur að gegna skyldum sín- 

um. En jeg skal taka mjer orð hins hált- 

virta þingmanns í munn. Fyrri má rota en 

dauðrota, fyrri má gjöra skaða, en að gjöra 

hano alveg óverkfæran, og sektirnar f 1. 

gr. frumvarpsins ná þannig til þeirra, sem 

óviljandi gjöra minni skaða, en þann, sem 

gjörir sjúklinginn óverkfæran. Jeg verð að 

telja það alveg rangt, að segja, að ólærðir 

læknar hafi hjer á landi læknað 1 gróða- 

skyni eða í sviksamlegum tilgangi, en ef 

nokkur fengist við lækningar í sviksamlegum 

tilgangi, þá yrði hann hegningarverður ept- 

ir 253. og 258. gr. begningarlaganna 

Skottulækningarnar, sem svo eru kallaðar 

eru náttúrleg afleiðing af strjálbyggð landsins.

llolgeir Clnusen: Jeg skal leyfa mjer

að geta þess, að eptir skilningi mfnum á 

frumvarpi þessu, getur sá, sem skemmir 

heilsu annars manns, ekki sætt þyngri refs., 

ingu en 60 kr. sekt, þótt sannað verði 

upp á bann, að hann hafi gjört það. En 

hvernig eigum við að fara að sanna það, þar 

sem hjer er ekkert heilbrigðisráð? Á Eng- 

landi og f Vesturheimi er enginn grafinn án 

vottorðs læknis um það, að hann hafi haft hann 

og að hann hafi dáið úr þessu eða þessu. Ann- 

ars eru þá 12 menn settir til að rannsaka or- 

sakir til dauða hans. J>að getur vel komið fyrir 

að giptum mönnum ánægðum sjðu gefin inn 

kransaugu af konum sínom. En bjer gengur 

svo til. Maðnr kemur til prestsins og seg- 

ir: •konan mfn er dauð; jeg bið þig að grafa 

hana-, og enginn gáir að, bvort aumingja- 

konan er drepin. Jeg get vel verið hinum 

háttvirta þingmanni Dalamanna samdóœa 

um það, að til sjeu læknar af náttúrufini;
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en þá þyrftum vjer engan læbnaskóla; það 

er slærat, að við höfum ebki lögfræðinga af 

náttúrunni, og presta at náttúrunni, þá þyrft- 

um við ekbi að borga eins mibið fyrir sálir 

vorar. Sá þarf ebki að hafa lært, sem 

annan dregur upp úr sjó, ef hausinn stend- 

ur upp úr; en ef hann er í bafi, þá þarf hann 

að hafa lært sund, því að menn bunna það 

obki af náttúrunni, þótt hundar og kettir 

kunni það. Jeg get annars vel skilið, 

hvernig ástatt er með þessa lækna af nátt- 

úrunni; það er víst líbt eins og með Eng- 

lendinginn, sem spurður var, hvort hann 

kynni að spila á langspil. Hann sagðist 

ekbi vita það, því að hann hefði aldrei sjeð 

langspil. það getur vel verið, að eins sje 

með læbna af náttnrunni. Jeg veit það 

ebki, en hitt veit jeg, að homöopalhar hafa 

keypt bassa með meðulum í allavega litum 

glösum, hvítum, grænum, bláum og svört- 

nm glösum, fyrir 80 br., og selt svo aptnr 

fyrir 800 br., og másbe 1000 kr. Ef baup- 

nríenn græddu svona, get jeg vel ímyndað 

mjer, að til orða gæti komið á þingi, hvort 

ekki væri ástæða til, að hækka tolla á þeim. 

En hvað sem þessu líður, verðura vjer að 

álíta heilsuna meira virði en peninga.

Porvarður Kjerulf: Jeg skal vera

eins óheiiutufrekur og jeg get framast verið 

í þessu máli, en jeg vil gjöra þá athuga- 

semd, að þessar sebtir hafa ekkert að þýða, 

því slíkt verður aldrei sannað. Jeg vil 

ekbi beygja mig undir «Autoritet> sam- 

þingismanns míns ura álit lögfræðinganna 

í efri deild, því þeir hafa ebbi betur vit á 

þessu máli, en sumir í þessari deild. Jeg 

vildi áskilja rajer þann breytingarrjett, að 

þeir, sem fást við læbningar, sjeu skyldir 

að taba próf hjá læbni eða fá vottorð um, 

að þeir þekki algenga sjúkdóma hjer á 

landi. pennan meðalveg vildi jeg fara, til 

þess að frumvarp þetta yrði landinu til 

gagns en eigi ógagns.

HaUdór Friðriksson: Jeg get ebki

fallizt á þetta fruravarp, því að það fer 

fram á, að gefa ótabmarkað leyfi til að fara með 

heilsu og líf manna, eins og hverjum einum

þóknast. f>að var tekið fram, að þessir 

menn væru ekki að trana sjer fram, en þeir 

eru einmitt að trana sjer frnm. feir segja: 

•jeg get læknað% og svo bjóðast þeir til 

að lækna. |>að er þó sannarlega undarlegl, 

að bera það fyrir, að læknalaust 

sJe< °S því þurfi skottulækna, þar sem þingið 

þó neitar um hvert læknishjeraðið á fætur 

öðru, neitar um alla fjölgun Iækna. f>etta 

er hin mesta ósamkvæmni, því að það er 

þó hvað öðru gagnstætt, að neita um hina 

lærðu lækna, en veita skottulæknum leyfi 

til að fara með líf og heilsu manna eins 

og þeir vilja, leyfa þeim að tálma sjúkl- 

ingum, að leita í tíma lækninga hjá þeim, 

sem kunna að geta bjargað þeim.

2. þingmaður Sbagfirðinga vildi fela 

hjeraðslæbnunnm á hendur eptirlit með, að 

skottulæknar gjöri ekki skaða. pað er 

sannlega barnaleg uppástunga, þvi að það 

er alls eigi auðið fyrir þá, enda fengju 

læknarnir þá nóg að gjöra, ef þeir ættu á- 

vallt að vera á ferð til að líta eptir skoltu- 

læknunum, og benna þeim; og það er held- 

ur alls eigi auðið fyrir lækna, opt og ein- 

att, að sanna það, að skottulæbnarnir hafi 

gjört sbaða, þótt þeir hafi grun á þvt. Einn 

læknir sagði mjer, að maður, , sem hann 

þebbti, mundi hafa dáið af lyfjum þeim, er 

sbottulæbnir hefði gefið sjúklingnum, en 

það væri eigi auðið að sanna það, þvi að 

hann hefði ekki fengið að sjá lyfin. f>essi 

sekt hefur því ekkert að þýða. J>etta er 

ekki minnsta hapt á skottulæknunum. Ef 

einhverjir eru læknar af náttúr- 

unni, sem jeg efast mjög um, þá mun auð-r 

velt fyrir þá að ganga undir próf hjá lærð- 

um lækni, og fá þannig vottorð um, að 

þeir megi fara moð lyf, án þess að gjöra 

skaða. En jeg er alveg sannfærður um, að 

ef sjúbdómi er svo varið, að ebbi er hægt 

að ná í lærðan lækni, þá verður ekbi um 

sebtir talað við þann, sem bjargar. Hitt 

vita menn, að ef skottulæbnar ebki gjöra 

beinan skaða, þá gjöra þeir opt óbeinlinis 

skaða, eða með öðrum orðum allt annað en 

þeir áttu að gjöra. Fyrsta skilyrði fyrir
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lækninn er, að haun viti, hvaða sjúkclóraur 

það er, sem bann á að lækna. þelta virð- 

ist frumvarpið ekki að birða um. Vjer hðf- 

um vottorð um þetta frá eiuum báttvirtum 

þingmauni, sem sjálfur er lækuir; en jeg 

þurfti ekki þessa vottorðs, því að heilbrigð 

skyusemi getur sagt hverjum einum það. 

f»ótt frumvarpið komi frá efri deildinni, þá 

er það engin sönnun. Sá, sem það kom frá, 

er enginn læknir. Mjer finust þessi 60 króna 

sekt ekki geta samrýmzt við liin almennu 

hegningarlög. Ef menn vilja bæta frum- 

varpið, eins og 1. þingmaður Norður-Múla- 

sýslu lagði til, þá skal jeg ekki spyrna móti 

því, en það finust mjer líka nauðsynlegt 

skilyrði. f>að er undarlegt, að taka sumt 

frá öðrum þjóðum, sem til framfaia getur 

leitt, en fieygja því, sem þeir álíta mestu 

framfarirnar í. Gn þetta frumvarp mundi 

engin þjóð samþykkja.

Eirikur Kúld: J*að hefur margt veiið

talað bæði með og móti þessu máli. Jeg 

gæti aðhyllzt tillögu 1. þingmanns Norður- 

Múlasýslu, ef hægt væri að koma henni við. 

En jeg veit dæmi til þess, að maður sem 

fjekk •oeniam practicundi», notaði það sem 

•homöopathi*. Allópathiskur læknir á að 

gefa leyfið; geta okkar læknar þá sagt:

• f>essi maður má vera homöopathi? Nei, 

þeir þekkja ekkert til homöopathíu. Sumir 

segja, að það eigi að aðhyllast frumvarpið, 

af því það sje frá efri deildinni. En það er 

ekki þaðan sprottið. pað ereindreginu vilji 

þjóðarinnar, á að fá þetta band leyst, og 

þörf hennar á læknunum, sem hefur skapað 

það. Jeg tek það upp aptur: það er ein- 

göngu þörfin og skorturiun sem heldur fram 

frumvarpinu. (Ilotgeir Clausen: Borgun).

|>egar við þurfum einhvers með, þá þökkum 

við guði fyrir, að það fæst, hvað þá heldur 

þegar um líf og heilsu er að ræða. Jeg 

þekki mörg dæmi, þar sem allópathiskirskottu- 

læknar hafa skaðað, en engin dæmi þess, að 

þeira hafi verið hegnt fyiir það; þar á móti 

þekki jeg engin dæmi þess, að homöopathar 

hafi beinlínis skaðað, þótt mörg dæmi sjeu 

þess, að þeir hafi verið dómfelldir. Beynslan

hefur sjálft sýnt mjer og sannað, að homöo- 

patbarnir geta læknað, þótt allópatbar vilji 

ekki við það kannast, og segi, að þeir hafi 

ekkert vit á því. Eitt atiiði ræður sjer- 

staklega atkvæði mínu, sem sje, hvað þuog- 

um búsifjum homöopatbar hafa þurlt að sæta, 

þótt þeir hafi mörgum hjálpað. Jeg þekki 

dæmi þingmanns Snæfellinga og skal Ieyfa 

mjer að skýra það betur, en bann gjörði. 

Skottulæknirinn var allópathiakurog jafnframt 

var þar yfirheyrð yfirsetukona úr Beykjavík. 

pað er undarlegt um 2. þingmann Suður- 

Múlasýslu, sem anu frelsinu svo mjög í 

trúarbragðaefnum, að hann vill engin andleg 

bönd hafá;enef jeg er veikur, þá vill bami 

einskorða þau bönd svo, að jeg má ekki fara 

til hvers, sem jeg vil, þó jeg trúi honum 

betur fyrir lífi mínu og heilsu, því sje hann 

homöopathi, þá þorir hann ekki að lækna 

mig, af því hann getur búizt við Iögsókn, 

sektum eða fangelsi í staðinn.

Arnl/ótur Olafsson: |>að eru að eins

fáar athugasemdir, sem jeg vildi gjöra. 

þingmaður Snæfellinga vitnaði í lög Amer- 

íkumanna. Jeg efast ekki um, að hann 

sje þeim kunnugur, en jeg efast um, að 

bann sje jafnkunnugur lögum hjer á landi, 

og það liggur þó hverjum þingmanni næst. 

í  lögum 12. apiíl 1878 um skipti á dánar- 

búumog fjelagsbúum, 1. kap. 1. gr., stend- 

ur, að skýia skuli skiptaráðanda tafarlaust 

frá mannslátinu, og enn fremur, að prestur 

megi eigi jarða lik, fyr en bonum er sýnt

• vottorð um tilkynning látsins». Nú þegar 

tilkynnt er látið, og ef einhver grunur leik- 

ur á, að maðurinn bafi dáið voveiflega, þá 

kemur til skyldu skiptaráðanda að kveðja til 

bjeraðslækni, og hann á að gjöra uppskurð' 

á líkinu, samkvæmt 10. gr. í erindisbrjefi 

bjeraðslækna. Svo þar er full trygging fyr- 

ir því, að allt sje gjört, sem gjöra skal, ef 

maðurinn deyr voveiflega. fingmaður Beyk- 

víkinga hafði það móti frumvarpinu, að 

sönnun væri ómögulegl að fá. Jeg segi: 

spámaður mikill er á meðal vor upprisinn.
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bafa lögfræðingar vorir verið á öðru i 

máli, bæði uppástunguraaður frumvarpsins 

og fleiri lögfróðir menn í efri deildÍDDÍ. 

Vjer vitum um gamlan yfirrjettardómara 

([>. Jónassen), að hann sagði á þingi 1855, 

að 4 eða 5 mál hefðo komið fyrir 

land8yfirrjettion, og að hlutaðeigendur hefðu 

verið sektaðir í 2 þeirra, svo þá var þó 

hægt að sanna brot og sekta fyrir. Jeg 

trúi mjög vel þingmanni Reykvíkinga, en 

lögfróðum mönnum þó betur. Jeg skal enn 

fremur vitna til brjefa ráögjafans til amt- 

inaoosins yfir norður- og austurumdæminu 

í smáskamtamálinu forðum. Ráðgjafa- 

brjefin eru 3, og þar er tekið fram, að eigi 

skuli mál til búa á bendur samveikislækn- 

um, nema bert sje, að þeir bafi gjört stór- 

skaða, eða lífi og heilsu hafí verið hætta 

búin. Hjer eru vitni gegn vitnum; en þessi 

vitni mín eru miklu sterkari. Jeg er ekki 

mótfallinn breytingu þeirri í sjálfu sjer, sem 

1. þingmaður Norður-Múlasýslu hefur stung- 

ið upp á, en bún er óþörf, því hið sama er 

leyft í tilsk. 5. sept. 1794. Jeg byrja nú 

aptur á efninu. Úr því enginn maðnr er 

með lögum skyldaður til að leita læknis- 

hjálpar handa sjálfum sjer, þá er það bart, 

að gjöra þann mann að sakadólg, sem veitir 

bjálp eptir beiðni manns, ef bann getur, 

hvort sem sú bjálp er meiri eða minni. 

J>ví opt er eigi um annaðað tefla, en ann- 

aðhvort að deyja drottoi síoum, eða þá 

leita til þess, sem maður njer til, hefur 

efoi á að borga, eða þá treystir bezt að 

muni geta bjálpað.

Jeg skil ekki, að mean skuli vilja 

tryggja alla þessa menn með vottorði, því 

þá teknr stjórnin alla ábyrgðina á sig. Jeg 

fer t. a. m. til læknis, sem mjer er vel- 

viljaður, og fæ hjá honum vottorð, og Jfflrf 

það vottorð, ef til vHl, ekki að vera áreið- 

anlegra, en einstaka vottorð bekna um 

heilsuleysi manns bafa reynzt eptír á.

þorsteinn Thantemson: Binh 2. þiog-

maður Skagfirðinga finnst mjer leggja bjeraðs- 

lækoum allt of þunga byrði á herðar, er 

bann vill láta þá hafa eptirlit með öllum 

skottalæknum, þótt hann eptir því, bvern- 

ig hann kemur fram á hinn bóginn, mundi 

fús á að rífka laun þeirra fyrir ómakið.

|>ar 8em þingmaður Barðstrendinga talaði 

um aodlegt frelsi, þá er hjer öðru vísi varið, 

en að fara frá presti til prests. Hjer er 

um að ræða, að fara frá lækni til manns, 

sem ekkert þekkir til að lækna. Jeg veit 

reyndar, að þeir menn eru til ólærðir, sem 

hafa hjálpað, en þeir eru mjög fáir, já, svo 

fáir, að óhætt mun að segja, að ekki finnist 

einn i hverjum landsfjórðungi, sem í raun 

og veru má kalla að geti bjálpað. J>eir 

gjöra það vegna peninga flestir þeirra, eða 

einmitt þeir lökustu, en hinir betri mikið 

síður. Jeg sje þörfina á að fá bjálp í þessu 

efni, og vil gjarnan styðja að því, að bæta * 

úr henni; en peningar eru ekki fyrir hendi 

til að bæta læknum við. Hið eina ráð 

virðist mjer, að skottulæknar gangi undir 

próf, og jafnvel undir tilsögn; ef þeir kunna 

ookkuð, þá er þeim það innan bandar að 

taka prófið, og maður þarf ekki að óttast 

strangleika bjeraðslæknanna í þessu efoi, að 

þeir gengju of langt, því með fáum undan- 

tekningum munu þeir flestir svo heiðvirðir 

og rjettsýnir að maður befur ástæður til 

að halda, að þeir mundu gjöra rjett í þessu 

efni. Hvort þessir aðstoðarlæknar á eptir 

brúka smá- eða stórskamtameðul, er mjer 

sama, og prófið ætti mest að ganga út á 

það, hvort þeir þekktu sjúkdómana eða 

ekki.

Jeg er viss um, að læknar mundu gjöra 

þetta með gleði, því umdæui þeirra eru 

jafnan svo stór, að þeir yrðu fegnir að 

sleppa við nokkuð af ferðalögunHm.

f>að er einasta í þeirri von, að breyting- 

aruppástuniga I þessa stefnu komi fram og 

verði viðtekin, að jeg gef mitt atkvæði með, 

að þetta mál gangi til 2. umræðu.
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J>ví Dæst var geDgið til atkvæða, og 

var frnmvarpinu vísað til 2. umræðu með 

20 atkvæðnm.

ÖNNUR DMRÆÐA í  NEÐRI DEILD, 

á 38. fandi, 8. dag ágústmán.

Brey t io g a  r t i l l ö g  u r 

við frumvarp til laga um lækDÍngar þeirra, 

er eigi hafa tekið próf í læknisfræði, eins 

og það var samþykkt af efri deildinni.

a.

B rey  t i  n g a r t i l la g a  

frá 4 þÍDgmöDDum.

1. grein orðist þannig:

Hvetjum manni er heimilt að fást við 

lækniogar, ef hann hefur staðizt próf í því, 

að einkenna algenga sjúkdóma hjer á landi 

hjá lækni, er náð hefur fullkomnu prófi í 

læknisfræði, eða fengið vottorð hans um, að 

hann hafi sæmilega þekking á slíku. Nú 

fæst einhver við lækningar, er eigj hefur 

staðizt próf þetta eða fengið hið lögheimtaða 

vottorð, og varðar það honum allt að 50 kr. 

sekt.

Alþingi 30. júlí 1881. 

þorvarður Kjerulf. J>. Thorsteinson.

Jón Ólafsson. Eiríkur Kúld.

b.

B rey  t i n g a r t i l l a g a  

frá 2. þingmanni Skagfirðinga.

Við 2. gr. Öll þessi grein fellur niður, og 

kemur í hennar stað ný grein svo hljóðandi: 

«Nú vill hreppsnefnd útvega sveitinni 

aukalækni, og skal þá hjeraðslæknirinn skyld- 

ur að veita lækni þessum þá tilsögn og leið- 

beiningu, sem hann frekastgetur í tje látið. 

Sömuleiðis er bjeraðslæknir skyldur til að 

aðstoða hreppsnefndir og aukalækna til að 

útvega byrgðir i binum einstöku sveitum á 

hinum algengustu meðulum.

Jón JónssoD.

Benidikt Sveinsson: Jeg sje, að eng-

inn vill taka til máls, og álít jeg það ljós- 

an vott um það, að hin heiðraða deild hafi 

þá skoðun, að breytingar sjeu að eins til 

þess að ónýta mál þetta. f>að hafa að vísu 

komið breytingar fram, en meðþvíað uppá- 

stungumennirnir eigi fylgja þeim fram, þá 

verður varla mikið úr þeim, enda er frum- 

varpið bezt óbreytt, eins og það liggur íyrir, 

og þannig vil jeg gefa atkvæði mitt með 

því.

Jón Jónsson: Jeg ætla að leyfa mjer

að mæla fram með breytingaruppástungu, 

sem jeg hef gjört og sem jeg vona að verði 

frumvarpi þessu heldur til bóta. Jeg benti 

þegar á það við 1. umræðu, aðæskilegt væri, að 

gjöra skottulæknana, sem svo eru kallaðir, 

að aðstoðarmönnum hjeraðslækna, svo að 

þeir yrðu rjettnefndir aukalæknar, og jeg 

hef ímyndað mjer, að þetta gæti orðið með 

því móti, sem jeg hef bent á.

Lárus Blöndal: £>að lítur út fyrir, að

mál þetta ætli að fá góðan byr hjer á þingi, 

bæði í hinni heiðruðu efri deild, og eins 

hjer hjá oss, enda er það frá þeirri rót 

runnið, að eigi situr á lægri lögfræðingum 

eða alveg ólögfróðum mönnum, að fetta 

fingur út í það. Jeg erþví alveg samdóma 

hinum heiðraða 2. þingmanni Norður-Múla- 

sýslu í því, að bezt sje að láta hina heiðr- 

uðu efri deild hafa heiður eða vanheiður af 

lagaboði þessu í heild sinni. En hvað 

breytingartillögur hins heiðraða 2. þing- 

manns Skagfirðinga snertir, þá fæ jeg eigi 

sjeð, að þær sjeu til neinna bóta. Eptir 

þeim á hjeraðslæknirinn að vera skyldur til, 

að veita öllum skottulæknum á hverri hunda- 

þúfu leiðbeiningu og tilsögn. En af því 

hinn heiðraði þingmaður eigi gaf í skyn, að 

hann ætlaði læknum neina þóknun fyrir þessa 

leiðbeiningu þeirra, þá finnst mjer hart, að 

gjöra þeim það að skyldu, að kenna öllum 

þessum grúa af fjölfræðingum, sem árlega 

sprettur upp í öllum áttum, því það getur

67
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sannarlega orðið handarvik fyrir lækniun. 

En ef til vill hugsar hinn heiðraði þing- 

maður eptir að víkja þeim einhverju fyrir 

ómakið, þegar fjárlögin koma. Jeg vona, að 

deildin skoði vel huga sinn, áður en hún 

fellst á þessa breytingartillðgu. Einmitt með 

því að leggja hjeraðsJæknum þessar skyldur 

á herðar, að hafa tilsjón með skottulæknum 

og leiðbeina þeim, einmitt með þessu kemur 

hið opinbera ábyrgðinni á sitt bak, og gefur 

tryggingu, sem i raun og sannleika engin 

trygging er, og það var einmitt þefta atriði, 

sem, eins og tekið er fram í brjefi ráðgjaf- 

ans fyrir ísland, reið skottulæknalögunum 

frá alþingi 1879 til fulls, og sem gjörði það 

að verkum, að þau náðu ekki samþykki kon- 

ungs. Eins og andi tímans og >rás við- 

burðanna« nú er, ætla jeg það skynsamast 

og tiltækilegast, að þegja við þessu lagaboði, 

og láta hina háttvirtu lögfræðinga efri deildar 

hafa allan veg og sóma af því.

Jón Ólafsson: Af því jeg og nokkrir

aðrir þingmenn höfum komið fram með 

breytingartillögu við frumvarpið, þá verð jeg 

að mæla henni litla bót, eigi af því, að jeg 

vonist til að sannfæra hina heiðruðu deild 

í þessu máli, að því er til aðalefnisins kemur, 

heldur að eins af því, að jeg ímyndaði mjer, 

að menn með lögum þessum ætluðu sjer að 

koma einhverju til leiðar, og til þess þarf, 

að þau nái samþykki konungs, en það fæst 

aldrei, ef frumvarpið verður svo hraparlega 

úr garði gjört, sem það nú er. |>að er þó 

ekki alveg ómögulegt, að samþykki hans 

kunni að fást, ef þessi breytingartillaga vor 

er tekin með. En af því jeg hef heyrt, að 

fáir hafi breytingartillögu þessa fyrir sjer, 

þá vil jeg biðja hinn háttvirta forseta að 

gjöra svo vel og lesa hana upp fyrir hinni 

heiðruðu deild, þegar til atkvæða verður 

gengið.

Arnljótur Ólafsson: Jegjáta, að breyt- 

ingartillögur þessara 4 þingmanna eru hyggi- 

legar I sjálfu sjer, en þær verða, ef þær

komast á, þröskuldur fyrir því, að frum- 

varp þetta nái fram að ganga, því að tíl 

þess er þingtíminn orðinn of naumur. En 

jeg vil ekki spá neinu um það, hvort frum- 

varpið nái staðfestingu konungs, eins og 

það liggur fyrir, því það mun sýna sig á 

sínum tíma. J»að er heldur ekki nauðsyn- 

legt, að skottulæknar taki þetta próf; því 

að í því efni er minnst komið undir vott- 

orðinu einu. Jeg hef nýlega talað við að- 

stoðarlækninn í Dalasýslu, og sagði hann 

mjer, að það væri laust við það, að aðsókn 

hefði aukizt að sjer, síðan hann tjekk 

lækningaleyfið, og hefði það því ekkert aukið 

álit sitt. Gefur það og að skilja, að lands- 

menn fara eigi eptir því, hvort maður 

hefur fengið *laud* eða *haud» við exa- 

mensborðið, eins og gildir í raun rjettri 

um álla embættismenn, að álit þeirra fer 

meira eptir reyndinni en ■prófi því, sem 

þeir hafa tekið. Tilgangur frumvarpsins er 

ekki sá, að draga menn frá lærðum lækn- 

um og að skottulæknum, og það mun vaila 

heldur vera tilgangur þeirra manna, sem 

búið hafa til breytingartillögur þessar, en 

þær ganga þó einmitt í þá stefnu, með því 

að gefa skottulæknum eitthvert gildi og á- 

lit með vottorði þessu í augum annara.

(Halldór Fridriksson: «Svo?>). Já, því jafn- 

skjótt sem einhver hefur fengið þetta vott- 

orð hjá lækni, þá segir hann náttúrlega: 

•Jeg er makalaus að þekkja sjúkdóma; 

komið til m ín ; jeg þekki einkenni allra 

sjúkdóma; hjerna er vottorðið, lítið þið á».

Eirikur Kúld: það, sem kom okkur

til þess, að koma fram með þessar breyt- 

ingartillögur, var alls ekki það, að draga 

menn frá því, að leita hinna lærðu lækna, 

heldur miklu fremur hitt, að gjörá lögin 

aðgengilegri. fað  hefur vfða verið fundið 

að, og kvartanir hafa komið fram yfir því, 

að skottulæknar spryttu upp eins og fíflar 

í sólskinsbletti, og það var þetta, sem kom 

oss til að gjöra breytingartillögur vorar, 

og koma með þessu í veg fyrir það, að þeir 

væru á hverri þúfu, án þess menn hefðu 

nokkra vissu eða trygging fyrir þekking
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þeirra; en úr þessu er ekki bætt meðfrum- 

varpi því, sem kom frá hinni háttvirtu

efri deild. Vjer vildum og einkum með 

breytingartillögum þessum af stýra þeim 

málaferlum, setn orðið bafa, einkum hjer á 

Suðurlandi, út af lækningum. f>að getur 

engin löggjöf bannað, að leita til þess manns, 

sem hver vill og ber traust til, því þá væri 

maður ekki lengur frjáls, en breytingartil- 

lögurnar fara einungis fram á það, að 

skoltulæknirinn þekki almenna sjúkdóma,

og þá er honum innan handar, að fletta 

npp í bókum hjá sjer og fínna meðul, sem 

við þeim eiga. Jeg get heldur ekki talið

það sem gilda ástæðu móti breytingartil-

lögum þessum, að þær verði frumvarpinu 

til falls, þvf það er nógur tími til þess, að 

það gangi aptur til hinnar háttvirtu efri 

deildar til einnar umræðu, og jeg hygg, að 

hún muni, eins fyrir þessa breytingartil- 

lögu okkar 4 þingmanna, gefa því samþykki 

sitt, og sjá, að hún einungis er til bóta.

Jón Jómson: Margar aðfinningar þær,

sem hinn háttvirti 1. þingmaður Húnvetn- 

inga kom fram með móti breytingartillögu 

minni, áttu fullt eius vel við breytingartil- 

lögu hinna 4 þingmanna. Jeg þarf því 

ekki sjerstaklega að taka mjer nærri, og 

jála það fúslega, að uppástunga mín í raun 

og veru ekki er annað en breytingaruppá- 

stunga við tillögu 4 þingmanna. Jeg hef 

ímyndað mjer, að próf það, er getur um í 

þessari tillögu, verði annaðhvort til mála- 

myndar eða þá svo örðugt, bæði fyrir bjer- 

aðslækna og fyrir þá, sem undir prófíð ætla 

að ganga, að ákvörðunin um það geti aldrei 

fengið verulega þýðingu. Leiðbeining sú, 

sem jeg hef stungið upp á, verður talsvert 

minni vandkvæðum bundin, og hinum ólærðu 

læknum fullt eins drjúg og tilsögn sú hjá 

hjeraðslæknum, er ætti að ganga á undan 

prófínu eptir tillögu 4 þingmanna. Loks- 

ins er það misskilningur, að jeg hef ætlað 

hjeraðslæknum að segja til öllum þeim 

læknum, sem þingmaður Húnvetninga gjörir 

ráð fyrir, þegar hann talar um, að hætt sje 

við að fá lækni á hverri hundaþúfu. Jeg

hef að eins stungið upp á því, að hjeraðs- 

læknar leiðbeindu þeim aukalæknum, sem 

hreppsnefndin mælir með.

Að því er snertir niðurlag breytingar- 

uppástuDgu minnar, vil jeg leyfa mjer að 

taka fram, að vjer þurfum að gjöra eitthvað 

í þá stefnu, sem þar er bent á. Ekkert 

skip má fara langferð, hvorki frá þessu landi 

nje frá öðrum löndum, án þess að hafa 

byrgðir af hioum algengustu meðulum. Lög- 

gjöf og stjórn hefur þannig sjeð um, að ekki 

vanti meðul á skipum, sem hætt er við að 

geti ekki um iangan tíma náð til læknis, en 

hjer á landi eru sveitir svo afskekktar, að 

opt verður ekki komizt frá þeim til annara 

sveita mánuðum saman. Breytingartillaga

mín gjörir nú ráð fyrir, að hreppsnefndin 

hlutist til um, að nægilegar byrgðir af hin- 

um algengustu meðulum verði til í sveitinni, 

og að hjeraðslæknarnir aðstoði þá í því.

Porsteinn Thorsteinson: Jeg er að

miklu leyti samþykkur hinum háttvirta 2. 

þingmanni Skagfírðinga, og líka að nokkru 

leyti samþykkur breytingartillögu hans, en

eitt virðist mjer óeðlilegt í henni, og það er, 

að skylda lækninn til að gjöra þetta fyrir 

ekkert. J>að er öldungis ónauðsynlegt, að 

gjöra þeim að skyldu, að útvega hrepps-

búum meðul, því eins og jeg tók fram um 

daginn, hygg jeg, að þeir mundu gjaman 

gjöra það sín eigin vegna, því menn vita,

að þeir hafa sjálfir lyf og seljaþau, og mundu 

því ekki ófúsir að selja þau hreppsbúum til 

þess að hafa hag af því. þar sem hinn 

háttvirti þingmaður Eyfirðinga sagði, að til- 

gangurinn með breytingartillögu okkar væri 

víst ekki sá, að draga frá lærðum læknum, 

þá var það rjett skilið, því að tilgangurinn 

var sá, að gefa mönnum tryggingu fyrir því, 

til hvers menn leituðu, þegar líf og heilsa 

er í veði, og að hann vissi eitthvað um 

sjúkdóma og eðli manns; því þessar 60 kr., 

sem getið er um í frumvarpinu, er engin 

trygging, þegar líf og heilsa manna er í 

veði. J>essi próf eiga að vera til þess að 

sýna, að hjer er þó dálítil kunnátta, en það 

má alls ekki búast við, að þeir verði full-

67*
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komnir. £>að er œjðg dheppilegt, að hafa 

það fyrir ástæðu, að þetta verði lil að fella 

málið, að samþykkja breytingarlillögur; það 

væri sama og banna mönnura umræður um 

málið. Ef hinir háttvirtu þingmenn skoða 

vel þessa breytingartillögu, þá vona jeg, að 

þeir fallist á hana. fað  er alls ekki mein- 

ingin, að öllum sje bannað að fást við lækn- 

ingar, nema þeim, sem hafa tekið þetta 

próf, því jeg hef ekkert á móti því, að aðrir 

gjöri það, ef þeir gjöra það borgunarlaust, 

en það er óþolandi, að menn hafi það fyrir 

atvinnu og í gróðaskyni, því dæmi eru til 

þess, að menn hafa keypt meðalakassa handa 

sveitarómögum og látið þá græða á því, að 

selja meðulin, til þess að ljetta á sveitinni ; 

jeg get varla ímyndað mjer, ef hinir hátt- 

virtu þingmenn skoða rjett þessa breyting- 

artillögu, að þeir haldi þeirri meiningu, að 

með henni sjeu skottulæknar «autoriseraðir», 

því það er alls ekki gjört með henni.

Magnús Andrjesson: Eitt af því, sem

mjer virðist fyrst og fremst þurfa að at- 

huga í þessu máli, er það, hverja breyting 

líklegt er að frumvarp þetta, ef það nær 

lagagildi, gjöri á lækningamálum landsins. 

f>að lítur svo út, sem sumir þingmenn ótt- 

ist, að af því mundi leiða, að skottulækn- 

um fjölgi mikið í landinu. En það er sann- 

færing mín, að það ekki verði. f>að er al- 

kunnugt, að svo langt sem menn vita og 

muna aptur í liðna tímann, hafa jafnan 

verið svo að segja í hverri sveit einhverjir 

þeir menn, er nokkuð hafa kunnað til lækn- 

inga, og sjerstaklega verið nærfærnir við 

sjúklinga og meir eða minna látið þeim í 

tje ráð og lækningatilraunir. Hjá slíkum 

mönnum hefur mikill fjöldi sjúklinga notið 

þeirrar læknishjálpar, er þeim hefur að góðu 

orðið, enda hefur landið allt tii þessa dags 

ekki verið svo vel skipað prófuðum læknum, 

að þeim hafi orðið náð, nema með mjög 

miklum erfiðleikum, og því er þeirra víða 

ekki leitað nema í sjerstökum tilfellum, þeg- 

ar einhver sjerleg hætta er búin lífi eða

heilsu manna. Eptir því sem mjer er kunn- 

ugt, hafa og skottulæknar, þangað til fyrir 

fáum árum, verið látnir að mestu leyti ó- 

áreittir, svo að þau bönd, sem í lögonum 

kunna að bafa verið í þessn efni, hafa því 

í reyndinni ekki haft neina þýðingu með 

tilliti til fjölda skottulæknanna. En nú, 

síðan lögsóknir hófust gegn þeira, segir hinn 

háttvirti þingmaður Barðstrendinga, að «þeir 

spretti upp sem fíflar í sólskinsbletti•. Af 

því, sem jeg nú hef sagt, sjest þá tvennt: 

að fjöldi skottulækna hefur verið oger víðs 

vegar um landið, pó að frumvarp þetta sje 

ekki orðið að lögum; að þeim fækkar ekki, þótt 

nokkrir þeirra sjeu Iögsóttir, og að því lítil 

líkindi eru til, að þeim Qölgi, þótt frumvarp 

þetta verði að lögum. í>að er því hvorki til 

að fækka nje fjölga skottulæknum, að jeg 

óska þess, að frumvarp þetta nái fram að 

ganga, heldur af allt öðrom ástæðum. Fyrst 

og fremst virðist mjer það eðlilegur rjettur 

hvers manns, að bann sjálfur ráði mestu 

um það og hafi sjálfur ábyrgð á því, hverr- 

ar læknishjálpar hann vill leita, þá er hann 

verður sjúkur. f>að er óhæfa, að meina 

þetta nokkrum fullveðja maooi með fullu 

ráði og skynsemi, og það er einnig óbæfa, 

að banna öðrum að rjetta honum þá bjálp- 

arhönd, er hann getur. í  annan stað hef 

jeg tekið eptir því, að lögsóknir gegn skottu- 

læknum hafa baft óheppilegar afleiðingar 

bæði fyrir þá sjálfa og embættislæknana. 

£>ær hafa að minni ætlun valdið því, að 

hvorugir hafa verið látnir njóta sannmælis. 

Alþýða manna, sem kann því illa, að hún 

sje neydd til að vitja annars læknis, en 

þess, er hún óskar, gjörir stundum einmitt 

af þessari orsök minna úr embættalæknun- 

um, en þeir eiga skilið, og meira úr skottu- 

læknunum, en þeir eiga skilið. J>að er opt 

svo, þegar eitthvað mætir mikilli mótspyrnu, 

að málið er þá ekki skoðað hlutdrægnislaust 

eða rólega á báðar hliðar. J>etta hefur 

einnig mótstöðumenn skottulæknanna hent,
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ekki sfðnr en aðra. |>eir hafa alls ekki 

verið vandir að tali um skottulæknana, og 

þess eru dæmi, að þeir hafa borið út om þá 

tilhæfulaus og meiðandi ósannindi, eins og 

ekki alls fyrir lðngu, þegar mannskæð um- 

gangsveiki gekk hjer í einu byggðarlagi, og 

í riti einu, sem þá kom út, var skottulækn- 

um kennt um manndauðann, en óræk vott- 

orð komu síðar fram fyrir því, að þetta var 

fjarri öllum sanni, og að það þvert á móti 

vildi svo til, að einmitt þegar smáskamta- 

læknir kom í sveitina, þar sem veikin var 

skæðust, ljetti manndauðanum.

Ef frumvarp þetta yrði að lögum, vona 

jeg, að þessi óeðlilegi «spenningur« milli 

embættislæknanna og hinna hætti, og að 

sambandið milli þeirra lagaðist. Jeg er 

sannfærður um, að það væri heillavænlegast 

bæði fyrir læknana og almenning, að friður 

og samkomulag væri milli embættislæknanna 

og skottulæknanna, svo að þeir stæðu ekki 

sem óvinir andspænis hverjir öðrum, heldur 

ynnu í bróðerni, hver sem bezt gæti, að því 

að lina og lækna mein manna; að hinn 

lærði læknir leiðbeindi hinum í hvívetna, en 

að skottulæknirinn reyni aptur að aðstoða 

hinn í öllu, sem hann getur. Með þessu 

móti er einnig hægra fyrir embættislækninn 

að vita um sjerhvað það, er hinn hefst að, 

þekkja innræti hans og samvizkusemi; og 

það mun þó vera rjettara og tilhlýðilegra 

fyrir embættislækninn, að kynna sjer þetta 

nokkuð, heldur en að hefja ofsókn út í lopt- 

ið gegn skottulækninum, að eins fyrir þá 

sök, að hann fæst við lækningar. Ef slík 

ofsókn hittir þann, sem engan hefur skaðað 

með lækningatilraunum sínum, svo að menn 

viti, eða hafi ástæðu til að gruna, en sem 

hefur einlægan áhuga á að lina böl með- 

bræðra sinna, og vandar, sem bezt hann 

getur, allar lækningatilraunir sínar, og er 

ekki sólginn í svívirðilegan ávinning, þá vil 

jeg skjóta því til rjettlætistilfinningar hvers 

manns, hvort sú ofsókn eigi vel við eða

muni hafa. heillavænlegar afleiðingar. En 

jeg ætla mjer ekki á þessum stað að dæma 

um, hvort þetta hafi átt sjer stað.

J>ar sem það hefur verið sagt, að sveit- 

arómagar og aðrir slíkir menn yrðu skottu- 

læknar, þá er þetta svo fjærri sanni, sem 

framast má verða, alstaðar þar, sem jeg 

þekki til. |>að vill svo til, að jeg þekki 

nokkuð til flestra skottulækna í 4 sýslum 

hjer sunnanlands, og jeg hika ekki við að 

segja, að þeir allir, sem nokkuð kveður að 

í þeim efnum, eru heiðarlegir og vel metn- 

ir menn. Margir þeirra eru meðal merk- 

ustu bænda eða kvenna í sinni sveit, og í 

fjelagi sínu eru þeir taldir, eins og jeg sagði, 

heiðarlegir, greindir og góðgjarnir menn. 

Prófastar, prestar, hreppstjórar, hreppsnefnd- 

armenn, og stundum konur þeirra og aðrir 

merkir menn, þetta eru skottulæknar ís- 

lands, þeir er nokkuð kveður að sem læknum, 

en mjög fáir, ef þeir eru nokkrir, sem sagt 

verður um, að þeir sjeu sveitarómagar eða 

nokkur ómenni. J>etta er jeg svo sannfærð- 

ur um að er satt, að jeg þori vel að skjóta 

þvf undir dóm almennings, hvort ekki sje 

svo. Með þessu er þó ekki sagt, að allir 

skottulæknar sjeu jafngóðir eða jafnmerkir 

sem læknar. J>ví fer fjærri. En merkilegt 

er það, að lögsóknirnar eru sízt hafnar gegn 

þeim skottulæknum, er minnsta hafa mennt- 

un og minnst þykir í varið, heldur einmitt 

hinum beztu þeirra. Frá læknanna hálfu var 

gjörð ýtrasta tilraun til, að þeir sjera Magnús 

á Grenjaðarstað og sjera forsteinn á Hálsi yrðu 

lögsóttir fyrir lækningar, en það var stjórn- 

inni að þakka, að því varð ekki framgengt. 

petta var þó reynt að gjöra við þá menn, 

er flestir munu viðurkenna að voru bæði 

góðir menn og ágætir læknar, og eru fleiri 

dæmi slíks. Jeg tek það upp aptur, að ef 

gott samkomulag er á milli embættislækna 

og skottulæknanna, þá er það bæði sjálfum 

þeim og öðrum til góðs, og jeg vona, að 

frumvarp þetta geti haft það í för með sjer,
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verði það að lðgurn, þar eða það fritar

skottulækna, svo lengi sem ekki er nein 

ástæða til að ætla, að þeir hafi gjört ein- 

hverjum mein, og veldur því, að alþýða 

manna skoðar athafnir og aðgjörðir bæði 

embættalæknanna og skottnlæknanna með 

meirí rósemi og stillingu en áður. Eptir 

því sem hagar til hjer á landi, getur al- 

menningur ekki án skottulækna verið. Til 

þes3 ern mikils til of fáir embættislæknar, 

og meðan svo stendur, er það skylda lækn- 

anna að nota sem bezt þeir geta, alla þá 

krapta, er bjóðast þeira til aðstoðar í lækn- 

ingum. petta hafa og nokkrir hinir merk- 

ustu læknar sjeð og reynt, t. d. Hjálmar- 

sen, sem hafði einmitt haft skottulækna 

sjer til aðstoðar, leiðbeint þeim og látið þá 

hafa nokkur hin helztu meðul (J6n ólnfs- 

son: Neii. Jeg skil ekki, að hinn háttvirti 

þingmaður viti þetta betur, en kona hans 

og dóttir, sem sjálfar hafa sagt mjer það. 

Hið sama var og um Skúia sáluga Thóraren- 

sen. Jeg þekkti að minnsta kosti einn skottu- 

lækni, er stóð í líku sambandi við hann eins 

og hinir, er jeg áður nefndi, við Hjálmarsen.

|>að er breytingaratkvæðin snertir, þá 

skal jeg játa, að breytingaratkvæði hinna 

fjögra þingmanna fer mjðg vægilega og 

frjálslega f málið. En þó er jeg hræddar 

um, að það muni ekki vera til neinna bóta. 

Meðan lærðu læknarnir standa sem eins kon- 

ar málspartar gagnvart skðttulæknunum, þá 

er hætt við, að hinum síðar nefndu yrði 

erfitt að fá vottorð það hjá lækni, sem hjer 

ræðir um, nema ef skottulæknirinn væri í 

einbverjum sjerlegum kunningsskap við ein- 

hvern lækni; en þá er aptur óvíst, hvort 

vottorðið yrði fallkomlega áreiðanlegt. Og 

yfir höfuð hygg jeg, að það hefði litla þýð- 

ing. Hinum, som ekkert vottorð hefðu, yrði 

ekki heldur aptrað frá lækningum. En 

vottorðið gæti þó valdið því, að skottulækn- 

irinn yrði ef til vill djarfari en ella, þegar 

hann þannig hefur fengið eins konar lðg-

gilding, og hefur fyrir engum ábyrgð, nema 

samvizkn sinni; því þó að þetta sje jafnan 

mikilsvert og nóg, þegar samvzikusamur 

maður á í hlut, þá getur þó hugsazt, að 

einhver sá maður taki að fást við lækning- 

ar, er djarftækari yrði í lækningatilraunum 

sínum fyrir þetta próf, sem þó væri ekki 

hvort sem er nema til málamyndar. Jeg 

vil ekki ala upp í skottulækninum neitt 

lærdómsdramb, en til þess gæti vottorðið 

orðið, heldur er einmitt áríðandi, að hann 

finni sífellt til þess, að þekking hans er ó- 

fullkomin og að hann þarf að fara varlega. 

Af þessum ástæðam ætla jeg að gefa at- 

kvæði mitt með frumvarpinu óbreyttu, enda 

mundi sjerhver breyting, sem úr þessu yrði 

á þvi gjörð, valda því, að það ekki kæmist 

fram á þessu þingi.

Arnljótur ólafsion: Jeg gleymdi alveg 

áðan að tala um breytingartillðgu hins heiðr- 

aða 2. þingmanns Skagfirðinga, og það er 

þó ótilhlýðilegt, að ganga fram hjá jafn- at- 

hugaverðri breytingartillðgu. Jeg vil nú 

Ieyfa mjer að bera upp nokkrar spurningar. 

Jeg veit ekki almennilega, hvað meint er 

með orðinu «aukalæknir»; líklega einhver 

annar læknir en hinn setti hjeraðslæknir í 

umdæminu, hvort sem þessi aukalæknir er 

lærður eða ólærður, rjettur læknir eða skottu- 

læknir. Mikil skylda er nú hjeraðslækninum 

lðgð á herðar, ef hann á að veita öllum 

skottulæknum alla þá tilsögn, sem hann 

«frekast getur». En þá kemur enn fremur 

sú skylda, að hann áað hjálpa hreppsnefnd- 

um og aukalæknum um byrgðir af algeng- 

um meðulum. Nú kemur t. d. aukalæknir 

og segir við lækninn: «Jeg þarf að fá

byrgðir af meðulum. Jeg kemst ekki af 

með minna en klyfjaðan hest af búkhreins- 

andi meðulum og annan af uppsölumeðulum

o. s. frv.; útvegaðu mjer þetta; þú ert skyld- 

ugur til þess. En jeg hef enga peninga; þú 

verður að lána mjer meðulin, þangað til 

seinna*. Jeg veit ekki, hvort hinn heiðraði
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2. þiogmaður Skagfirðinga hefnr gjðrt sjer 

þetta ljóst. En svo kemur nú annar hanki. 

í  hvaða sambandi ætli breytingartiliaga bins 

háttvirta þingmanns standi við frumvarpið 

sjálft? Engu. Hún gengur alveg í gagn- 

stæða ðtefnu. Breytingartillaga hans ætti 

að vera þáttur úr lœkningalögum, en frum- 

varpið sjálft er þáttur úr hegningarlögum, 

nefnilega, að eins og manai eigi varðar við 

lög, þótt hann leiti hjálpar einhvers, þannig 

sje heldur eigi saknæmt að fremja þá kristi- 

legu skyldu, að hjálpa honum. Allir þessir 

viðaukar, bæði breytingartillaga þeirra 4 

þingmanna og eins breytingartiUaga hins 

heiðraða 2. þingmanns Skagíirðinga fara í 

allt aðra stefnu en frumvarpið sjáift. J>ær 

miða til að lögbelga skottulækna eða á út- 

lendu máli sagt: «autorisere Quaksalveriet*, 

og þær eiga því alls ekki hjer við, þótt þær 

sjeu af góðum toga spunnar, því frumvarpið 

er að eins lítil breyting 'á hegningarlðgunum. 

Jeg tek þetta fram, svo að menn eigi gefi 

atkvæði i þessu af misskilningi. Jeg ersam- 

dóma hinum heiðraða 2. þingmanni Árnes- 

inga í því, að jeg þekki engan flæking, er 

fæst við lækningar. £>að eru mest prófastar, 

prestar, góðir bændur og meðalbændur, er 

við það fást. Hreppstjórar taka mest blóð. 

Jeg get sem sagt eigi sjeð, að breytingar- 

tillögurnar eigivið frumvarpið. f»að er eigi 

mín meining, að vilja setja neinn helgiblæ 

á skottulækningar. Allur stórskaði, sem 

gjörður er með lækningum skottulæknanna, 

kemur undir hin almennu hegningarlög.

Benidikt Sveinsson: Hinn háttvirti 1.

þingmaður Eyfirðinga hefur sagt það, sem 

jeg ætlaði að koma fram með. Að frum- 

varpið nái eigi staðfestu, getur enginn sagt. 

Breytingaruppástungurnar við frumvarpið 

ganga út á að viðurkenna skottulækna, og þar 

af flýtar náttúrlega og eðlilega ábyrgð hins 

opinbera. Sjálft frumvarpið er alveg «ne- 

gativt*; það fer að eins fram á, að enginn 

lendi fyrir hegniugardómi, nema sá, sem 

sannað verður upp á, að hann hafi gjört 

skaða með lækningatiiraunum sínum. Með 

öðrum orðum, að einn maður megi í lagaleyfi

leita annars, og sá i lagaleyfi veita honum 

alla þá hjálp, sem hann getur. þetta er 

alveg samkvæmt anda og grundvallarreglu 

hegningarlaganna, og samkvæmt helgi mann- 

legs frelsis. f>að dugar ekki að hugsa sjer 

hegningu án skilvrðis. J>að væri þó sannar- 

lega skrítið, ef konungur gæti eigi staðfest 

þetta lagafrumvarp. Stjórnin veit, að dómar, 

sem bafa hegnt mðnnum fyrir það, að þeir 

hjálpuðu bágstöddum sjúklingum, sem leit- 

uðu þeirra, hafa vakið almenna gremju og 

óánægju um allt ísland. Frumvarpið er 

komið fram af nauðsyn timans og kringum- 

stæðanna hjer á landi, og sönnunin fyrir 

þyí er einmitt sú, að frumvarpið er komið 

frá æðsta -dómara landsins, sem þannig hefur 

fundið, hve óvinsælar og gagnstæðar almenn- 

ings-áliti þær reglur eru, scm hann, þó ótrú- 

legt sje, hefur sjeð sig knúðan til að halda 

fram í þessu efni. Jeg vona fastlega, að 

frumvarp þetta muni fá lagagildi, ef það 

nær að ganga óbreytt, eins og það er, gegn- 

um hina heiðruðu deild.

Jón Ólafsson: Jeg skal taka það fram, 

að jeg alls eigi held á móti homöopöthum 

eða bomöopathíu. Jeg bef ekki þekkingu til 

að dæma um gildi lækninga-aðferða. Jeg er 

líka of vandabundinn homöopöthum til þeas 

að tortryggja, að fræði þessi sje með heppni 

stunduð af mörgum samvizkusömum mönn- 

um, þar sem faðir minn var homöopathi og 

talinn heppinn læknir. En jeg vil ekki láta 

hvern fúskarann hafa læknisleyfi, og þess 

vegna kom jeg fram með þá breytingartil- 

lögu, að skottulæknum yrði gjðrt að skyldu, 

að fá vottorð hjá viðkomandi hjeraðslækni 

um, að þeir þekki hina almennustu sjúkdóma, 

þvf þekking á sjúkdómum (Diagnose) hlýtur 

að vera sú sama í homöopathiunni og allo- 

pathiunni; og hvernig á nokkur að lækna, 

nema hann viti, hvað það er, sem hann á 

að lækna? H itt er annað mál, með hverju 

hann læknar. Hinn heiðraði 2. þingmaður 

Árnesinga og hinn háttvirti 1. þingmaður 

Eyfirðinga voru samdóma í þvi, að þeir 

þekktu eigi ti), að aðrir en góðir, menntaðir 

og dugandi menn hefðu fengizt við skottu-
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lækaingar. f>að er meira en jeg get sagt, 

því jeg hef jafnvel heyrt getið utn dæœi 

þess, að hreppsnefnd hefur sent hrepps- 

ómaga til homöopatha til þess að láta hann 

læra af honum, svo að hann síðar gæti 

varið sig sveit með meðalasölu og lækning- 

um sínum. Einmitt þess konar vill breyt- 

ingartillaga mín fyrirbyggja; hún vill fyrir- 

byggja, að þessir fúskarar, sem vaxa eins 

og gorkúlur á hverri hundaþúfu, hafi leyfi 

til að leika sjer með líf og heilsu manna, 

hve aumlega sem þeir knnna að vera að 

sjer. Margir homöopathar þekkja ekkert út- 

li'nt mál svo til hlítar, að þeir geti lesið bækur 

á því, og, eins og allir vita, er engin bók til 

um homöopathtskar lækoiogar á íslenzku. Jeg 

skal leyfa mjer að segja eitt lítið dæmi: 

Jeg hef sjálfur sjeð forskript (Recept) eins 

homöopatha til lærisveÍQS síns, þar sem hann 

segir: «Um Dietina þarf jeg ekki að tala; 

það getið þjer sjálfur sjeð í Iækningabók 

þeirri, sem þjer fenguð hjá mjer, en hvað 

«lefmóðinn> (!) við víkur, þá má barnið ekki 

jeta súrt, salt* o. s. frv. Annað eins og 

þetta sjer nú hver heilvita maður að er al- 

veg óbrúkandi, pað er misskilningur, þegar 

hinn háttvirti þingmaður Eyjafjarðarsýslu 

og þeir, sem honum fylgja, segja, að við 

með þessari breytingartillögu autoriserum 

skottulækna; frumviirp þeirra authoriserár 

þá hvern mann á landinu sem skottulækni 

(Arnliótur Olafsson: Frumvarpið er nega- 

tivt, breytingartillagan positiv!). 1. þing- 

maður Eyfirðinga segir, að frumvarp sitt 

sje negativt. Já, það er negativt í formi, 

en positivt að innibaldi, það autoriserar 

hvern einasta strák á öllu íslandi til þess 

að vera skottulæknir. Hinn háttvirti 2. 

þingmaður Norður-Múlasýslu sagði, að eng- 

inn gæti sagt, að þetta frumvarp 

yrði eigi staðfest. Hann fær nú sjálfur að 

reyna það síðar meir. Hinn háttvirti 2. 

þingmaður Árnesinga sagði, að Hjálmarsen 

sál. hefði haft skottulækni í hverju hjeraði 

í umdæmi sínu sjer til aðstoðar, og eigi 

kært þá, heldur leiðbeint þeim; en jeg verð 

að segja honum, að þetta er ranghermt;

hann hefur víst miklu fremur kært skottu- 

lækna f umdæmi sínu fyrir landlækni. Jeg vil 

að lokum enn aptur taka það fram, að breyt- 

ingartillaga okkar er alls eigi stýluð fremur 

móti homöopöthum, en allopöthum; hún er 

eingöngu stýluð móti fáfræðinni, vanþekk- 

ingunni, óhæfileikanum!

Þórarinn Böðvarsson: Jeg vil leyfa

mjer að taka fram, af bverjum toga frum- 

varp þetta muni vera sprottið, og er það 

einkum sprottið af málssóknum gegn skottu- 

læknum nú á síðari árum. f>ess vegna er 

það og tilgangur frumvarpsins, að koma í 

veg' fyrir þessar málssdknir gegn þeim 

mönnum, sem eigi hafa gjört skaða, heldur 

þvert á móti gagn. |>að hefur opt borið 

við, bæði fyr og nú, að skottulæknar hafa 

tekið við sjúklingum, sem hinir lærðu lækn- 

ar hafa árangurslaust verið búnir að reyna 

sig á, og læknað þá; þannig hefur það verið 

bæði á Norðurlandi og Vesturlandi, en jeg 

þekki minna til þess á Suðurlandi. Sam- 

kynja mál og þetta kom fyrir þingið 1879, 

og þá var það jeg, sem sagði, að það væri 

eina ráðið að hætta að hegna mönnum fyr- 

ir lækningar, nema þeir gjörðu skaða með 

þeim. Jeg vil, að frumvarpið megi haldast 

óbreytt, eins og það kom frá efri deildinni, 

því að þó að jeg engan veginn geti skoðað 

það annmarkalaust, þá er það þó betra en 

breytingaratkvæðið. Hvað breytingartillögu 

hins háttvirta 2. þingmanns Skagfirðinga 

snertir, þá get jeg ekki skilið, að nokkur þing- 

maður samþykki slíkt. Hinn háttvirti þing- 

maður Eyfirðinga hefur orðið harðorður og 

gamansamur um hana, svo að ekki er á 

það bætandi. £>að eru einnig svo óeðlilegar 

ákvarðanir, að ef einhver hreppsnefnd vill 

hafa skottulækni í hrepp sínum, þá sje 

læknirinn skyldugur að kenna honum, svo 

sem hann getur frekast í  tje látið. Aðrar 

eins ákvarðanir og þetta geta ekki staðizt 

í neinum lögum; orð þessi eru allt of ó- 

ákveðin og yfirgripsmikil til þess. Breyt- 

ingartillögur hinna 4 háttvirtu þingmanna 

eru af góðum toga spunnar, en þær spilla 

málinu, því þær miða að því, að gjöra eigi
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að eins skottulækningar löghelgar, heldur 

og allan skaða, sern af þeim getur orðið; 

hann er þá jafnhelgur og sá skaði, sem 

lærðir Iæknar kunna að gjöra mönnura. Jeg 

vil leyfa mjer að benda á, hvort þeir hinir 

háttvirtu þingmenn, sem komu fram með 

breytingartillögurnar, hafí athugað það, 

hvernig 1. grein kemur saman við 2. grein 

frumvarpsins, því að minni hyggju er það 

sama tekið tvisvar upp. Jeg vil eigi fjöl- 

yrða meir um þetta mál að sinni, en mæli 

með, að taka frumvarpið óbreytt, eins og það 

liggur fyrir.
Guðmundur liinarsson: f>etta mál er

nú orðið nokkurn veginn fullrætt, og skal 

jeg því vera sem stuttorðastur. Af reynslu 

er jeg alveg samdóma hinum háttvirtu 

þingmönnum, sem talað hafa með þessu máli, 

1. þingmanni Eyfirðinga, 2. þingmanni Ár- 

nesinga, 2. þingmanni Norður-Múlasýslu og 

varaforseta, og skrifa jeg hátíðlega undir 

það, sem þeir sögðu. Jeg veit, að fyrir 

vestan eru það heiðvirðir karlar og konur, 

sem fást við slíkar lækningar, og það er 

hrein og klár grýla að segja, að sveitaró- 

magar sjeu látnir fást við slíkt til að Ijetta 

á sveitinni, því þótt það kynni að hafa bor- 

ið við einhvern tíma, þá er slíkt langt frá 

því almennt. J>essi lög miða einungis til 

þess, að heimila mönnum að veita læknis- 

hjálp, án þess að þeir þurfí að sæta sektura 

fyrir það, ef þeir engan skaða gjöra. Ef 

breytingartillögur þær, sem fram hafa kom- 

ið, kæmust á, yrði það til að fella frum- 

varpið og spilla því. Jeg mæli því mjög 

fram með því, að frumvarpið verði sam- 

þykkt, eins og það er.

Porvarður Kjeruff: f>að er þýðingar-

lítið að tala í þessu raáli, því deildin er 

eins og í fleiri málum þegar búin að ákvarða 

sig áður. Breytingartillaga okkar fer að 

eins fram á, að tryggja þekking þessara 

manna, og þar af leiðandi heilsu manna. 

Jeg skil ekki heldur, að homöopathar vilji 

heldur hafa sektaróttann yfír höfði sjer, en 

fá þetta leyfí. f>að lítur og nær því svo 

út hjá audmælendum þessa breytingarat-

kvæðis, sem þessi fræðigrein, sjúkdóms- 

fræðin, sje önnur í homöopathíu en allopathiu. 

Enn fremur verð jeg þó að ætla, að ef þeir 

hafa þessa miklu þekkingu, sem menn segja, 

mundi þeim veita mjög Ijett, að fá þetta 

vottorð, en ef þeir þekkja sjúkdóminn, þá 

gefur að skilja, að það er hægra fyrir þá að 

fletta upp í bókunum og sjá, hvaða meðal á 

við þennan og þennan sjúkdóm, heldur en 

að finna sjúkdóminn eptir meðulunum. Svo 

vil jeg geta þess, að jeg er þess fullviss, að 

samkomulagið mundi, ef þetta breytingarat- 

kvæði kemst að, verða miklu betra milli lærðu 

læknanna og ólærðu læknanna, en verið hef- 

ur, og stjórnin heldur samþykkja það, en 

þess er mjer engin von, ef það fer svona 

lagað frá þinginu.

Halldór Kr. Friðriksson: f>að er eink-

um út af orðum hins hártvirta 2. þing- 

manns Árnesinga að jeg ætla að tala fá- 

ein orð. f>að er sannarlega mikill munur 

á, hvort skottulæknar eru að fást við lækn- 

ingar eptir sínum eigin grillum, eða lækn- 

irinn segir við þá : «Farðuog gjörðu þetta*. 

Hann vitnaði til 2 lækna, sem hefðu notað 

skottulækna sjer til aðstoðar; þetta getur 

vel verið, en það er sannarlega allt annað, 

þó læknirinn hafíeinhverja áreiðanlega menn 

til að sjá um, að fyrirskipunum sínum sje 

fylgt, heldur en að skottulæknarnir sjeu að 

lækna upp á sitt eindæmi. Læknarnir geta 

sjaldnast verið yfír sjúklingunum. f>að er 

naumast auðið, að þetta frumvarp nái sam- 

þykki stjórnarinnar, þar sem það er skylda 

hennar að útvega landinu lækna og hið 

opinbera kostar miklu fje til þeirra, þvi að 

frumvarp þetta fer í gagnstæða átt. Jeg 

get ekki sjeð, hvernig þingdeildin getur 

gjört sig kunna aðþví, að semja slíkt frum- 

varp, og gefa þannig hverjum sveitarómaga 

beimild til að lækna upp á sitt eindæmi; 

það er sannarlega að nota tímaun eigi, svo 

sem vera ber, að semja og ræða slíkt. Hvort 

skottulæknar hafí nokkurn tíma gjört gagn, 

það veit jeg ekki, en hitt er mjer kunnugt 

eptir sögn sjálfra læknanna, að þeir hafa 

stundum gjört skaða, og hindrað menn frá
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að leita hinna reglulegu lækna, sem befðu 

getað bjargað þeim, þangað til í ótíma rar 

komið. Um breytingartillögu 2. þingmanns 

Skagfirðinga skal jeg ekki ta la ; hún er bú- 

in að fá sinn dóm, en að því er breyting- 

artillögur 1. þingmanns Norður-Múlasýslu 

snertir, þá sje jeg ekki annað, en þær sjeu 

heldurtil bóta, og það er hreinn misskilning- 

ur, að þær gefi skottulæknum lækningaheim- 

ild, því að eptir því verða þeir aldrei nema 

aðstoðarmenn læknanna.

Holgeir Clausen: Jeg skal ekki neita

því, að jeg í þessu máli er alveg samdóma 

hinum háttvirta þingmanui Ileykvikinga, og 

hendir mig það þó ekki opt. Hinn háttvirti

1. þingmaður Gullbringusýslu og þingmaður 

Dalamanna tók fram, að menn gengju frá 

hinum lærðu læknum til skottulæknanna og 

fengju hjá þeim bót meina sinna. fetta 

getur satt verið, að það komi fyrir, því eng- 

inn er svo fullkominn, að honum geti ekki 

skjátlazt, en hvað opt hafa menn ekki dæmi 

upp á, að menn hafa komið mjög illa út- 

leiknir frá skottulæknum til hinna reglu- 

legu hjeraðslækna? Jeg þekkitil, að maður 

kom til skottulæknis, og spurði hann mann- 

inn, hvar hann ætti að fá öl. það stæði 

þarna í bókinni, að við þessu ætti öl, en 

bókin var þýzk, og hjelt hann, að orðið Oel, 

sem þýðir olía, væri öl; svona er nú þekk- 

ingin, og svona skilja þeir nú bækurnar, 

sem þeir eru að fara með. það getur vel 

verið, að margir heiðarlegir menn stundi 

skottulækningar, en það eru lika margir ó- 

heiðarlegir. Jeg hef reynt að sjá tilganginn 

með þessu frumvarpi, en ekki getað fundið 

hann, því jeg get ekki trúað því, að nokkur 

sje fæddur læknir, prestur eða lagamaður; 

ef svo væri, þá þyrftum við enga skóla, en 

þetta frumvarp er gripið úr lausu lopti. 

Menn vita, að margir sjúkdómar eru sótt- 

næmir og •sníkjandi>; ætli menn væru þá 

ánægðir með, að láta skottulækna fást við 

þá, sem þeir ekkert þekkja til. Jeg er ekk- 

ertámóti, að þeirlækni borgunarlaust, en að 

þeir taki borgun fyrir það og hafi það til 

að græða á því, það finnst mjer óþolandi.

Magnús Andrjesson: Jeg held, að hinn 

háttvirti þingmaður Reykvíkiuga hafi skilið 

orð min nokkuð öðruvísi en jeg meinti þau. 

Jeg ætlaði mjer að segja, hvort sem mjer 

hefur tekizt, að gjöra það skiljanlegt, að það 

væri eðlilegast og happsælast, að lækningar 

væru eins og samvinna milli hinna lærðu 

lækna og skottulæknanna. pað var ekki 

meiningin, að þeir menn, sem jeg nefndi, 

Skúli og Hjálmarsen, hefðu ætíð sagt skottu- 

læknunum, hvað þeir skyldu gjöra, og hvað 

ekki, og að skottulæknarnir aldrei hefðu 

læknað án leiðbeiningar og tilsagnar þeirra. 

f>að var svo langt á milli þeirra og lækn- 

isii)8 á stundum, að það hefði ekki verið 

auðið að koma þvi við. Embættislæknirinn 

sat t. a. m. í Landeyjum, en skottulæknir- 

inu var í Hrunamannahreppi. f>ar næst 

sagði hann, að það væri mótsögn, að sam- 

þykkja þetta frumvarp, þar sem landið 

kostaði svo miklu til lækna. petta finnst 

mjer engin mótsögn. Mjer finnst engin 

mótsögn í því, að bið opinbera af annari 

hálfu annist um, að til sje í hverju bjer- 

aði læknir, sem trygging er fyrir að bafi 

læknisfræðislega þekking og gefi mönnum 

kost á læknishjálp hans, en í annan stað 

komi þó í veg fyrir, að nokkur sje neyddur 

til að leita lækninga einhvers tiltekins manns, 

þegar hann viil heldur ieita hennar hjá öðr- 

um. Mjer finnst eðlilegast, að landsstjórnin 

geti sagt við landsbúa: >|>arna hafið þið

lækna, sem sjeð hefur verið um að hafi lög- 

boðna þekking. Notið þið þá sem bezt þið 

getið ykkur til góðs. En ef þið viljið 

eiga undir þvf, að nota heldur aðra, þá 

er ykkur það sjálfrátt. f>að er á ykkar 

ábyrgð». fó tt  skottulæknar sjeu margir, 

og þótt þeir eptir minni sannfæringu gjöri 

mikið gagn, þá álít jeg hina nauðsynlega 

fyrir það. |>að koma mörg sjúkdómstilfelli 

fyrir, sem engum er fært við að fást, nema 

lærðum og æfðum lækni, og sem enginn 

skottulæknir er svo djarfur að eiga við. 

£>annig er t. d. um marga þá sjúkdóma, er 

heimta handlækningar (chirurgiskar operat- 

ionir). petta játa jeg. Ea þ i rona jeg
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«*innig, að hinn háttvirti þingmaður Reyk- 

víkinga játi líka hitt, að það er næstum 

óþolandi ófrelsi, að sjúklingur, sem um 

langan tíma er búinn að reyna, og reyna til 

hlítar, að fá lækning hjá hjeraðslækni sín- 

um, að hann skuli þá með engu móti 

mega flýja eitthvað annað, ekki mega leita 

þoss manns, sem hann þráir eptir að reyni 

við sig og hann hefur traust til, og að 

hinam sje meinað að rjetta honum hjálpar- 

hönd, eða sektaður að eins fyrir að reyna 

þetta, og engu síður fyrir það, þdtt honum 

takist að lækna sjúklinginn. f  etta er óþolandi, 

og það því fremur, sem þeir menn eru til

einnig meðal hinna lærðu lækna, er ekki

eru alls kostar reglusamir, og eins og auð- 

vitað er, þá er einnig þekking þeirra mjög 

misjöfn, og er mjer nær að halda, að til

hafi þeir verið meðal þeirra, er ekki hafi 

stórum tekið fram sumum skottulæknum í 

læknisfræðum. Slíkt á sjer stað í fleiri 

fræðigreinum en þessari. fingmaður Reyk- 

víkinga hefur ekki tekið próf í lögfræði, þó 

er mjer nær að haldá, að honum takist allt 

eins fimlega að verja eða sækja mál fyrir 

rjetti eins og sumum prófuðum málsfærslu- 

mönnum, og ekki mundihann þurfa að lesa 

jnjög lengi læknisfræði til þess, að hann 

einnig í þeirri grein gæti orðið að liði, og

svo er um fleiri menn, sem hafa góðar gáf- 

ur og einlægan vilja. fað er óneitanlegt, 

að komið getur það fyrir, að einhver sá taki 

að gefa sig við lækningum, er ekki ætti 

það að gjöra; en jeg skil ekki annað, en 

þjóðinni sje það ætlandi, að greina slíka 

inenn frá hinum, og það því fremur, sem 

hjer á landi er miklu hægia en f öðrum 

löndum, að þekkja hvern einstakan mann, 

vita hvernig á honnm stendur, og hvort það 

er heiðarlegur maður, sem að minnsta kosti 

verði treyst til að gjöra eptir því, sem hann 

bezt getur og hefur vit á. Að meina 

mönnum slíkt, er eitt ærið til þess, að mæla 

með frumvarpinu. |>að er því sannfæring 

mín, að agnúar þeir, er á þvi kunna að 

vera, að lögleiða Iækningafrelsi á þann hátt, 

sem hjer er ráð fyrir gjört, sjeu eins og

hverfandi stærð í samanbarði við gagn það, 

er það hefur í för með sjer, og mjer liggur 

við að segja nauðsynina, sem á því er, ept- 

ir því sem á stendur.

f>egar hjer var komið umræðunum, 

óskuðu 8 þingmenn:

Lárus Blöndal,

Halldór Friðriksson,

Tryggvi Gunnarsson,

Arnljótur Ólafsson, 

þorvarður Kjerulf,

Holgeir Clausen,

Guðmundur Einarsson,

J>orIákur Guðmundsson, 

að þeim væri hætt, og var það samþykkt.

Síðan ljet forseti ganga til atkvæða og

var:

Breytingaratkvæði 4 þingmanna við 1. 

grein frumvarpsins felld með 13 atkvæðum 

gegn 8.

Breytingaratkvæði 2. þingmanns Skag- 

firðinga fellt með 17 atkvæðum gegn 2.

1. grein frumvarpsins samþykkt með

16 atkvæðum.

2. grein frumvarpsins samþykkt með

18 atkvæðum.

3. grein frumvarpsins samþykkt með

17 atkvæðum.

Frumvarpinu var vísað til 3. umræðu 

með 18 atkvæðum gegn 4; var nafnakall 

við haft og sögðu þessir 

J á :

Eiiíknr Briem,

Magnús Andrjesson,

Arnljótur Ólafsson,

Benidikt Sveinsson,

Egill Egilsson,

Eiríknr Kúld,

Friðrik Stefánsson,

Guðmundur Einarsson,

Jón Jónsson,

Lárus Blöndal,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gannarsson, 

f>órarinn Böðvarsson,
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í>órður Magnús^on, 

J>orkell Bjarnason, 

|>orlákur Guðmundsson, 

f>orsteinn Jónsson, 

f>orvarður Kjerulf.

Nei:

Halldór Friðriksson, 

Holgeir Clausen,

Jón Ólafsson,

|>orsteinn Thorsteinson.

pR IÐ JA  UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 43. fundi, 11. dag ágústmánaðar.

Með því að enginn tók til máls, bar 

í forseti frumvarpið upp til atkvæða, og var 

| það .samþykkt með 16 atkvæðum gegn 3. 

j  Kvað forseti það nú mnndu verða sent. til 

! landshöfðingja sem lög  frá  a lþ in g i .

XVIII.

Umsjón og fjárhald kirkna.

Frumvarp til laga um, að söfnnðir taki 

að sjer umsjón og fjárhald kirkna. Frá

þingmanni Norður-þingeyinga. Fiumvarpið 

er prentað í fyrri parti alþingistíðiodanna, 

bls. 71-72.

FYRSTA UMRÆDA í EFRI DEILD, 

á 8. fundi, 14. dag júlímánaðar.

Flutningsmaður (fíenidikt Kristjámson): 

Jeg álít, að þess gjörist ekki þörf að svo 

stöddu, að mæla með þessu frumvarpi, af 

þeirri ástæðu, að það er því nær óbreytt

frá því frumvarpi, er lagt var fyrir alþingi

1879. f>að er að eins í einu litlu atriði,

sem hjer er vikið frá frumvarpinu í hitt eð 

fyrra.

Stefán Eiriksson kvað frumvarp þetta 

gott að því leyti, að það gæfi söfnuðunum, 

ef þeir annars vildu, rjett til, að taka að 

sjer umsjón og fjárhald kirkna. í  hitt eð 

fyrra kvaðst hann annars hafa verið á þeirri 

skoðun, eins og sumum deildarmönnum væri 

kunnugt, og sömu skoðun hefði hann enn, 

að söfnuðirnir hefðu engan hag af að taka 

þetta að sjer, ef kirkjunum fylgdi eigi nema 

ljóstollur, oífur og tíund. f>ó kvaðst hann

mundu geta gefið þessu frumvarpi atkvæði 

sitt, þar sem það væri svo hóglega samið, 

og söfnuðunum stæði hjer til boða það frelsi, 

að hafa á hendi forráð kirkna sinna, ef þeir 

annars vildu sinna þessu frelsi. Af þessum 

sökum kvaðst hann vera málinu hlynntur, 

án þess þó að hann sæi, að í þessu væru 

nokkrar framfarir fyrir kirkjuna, eða bags- 

munir fyrir söfnuðina. 1 frumvarpinu 

stendur: «Nú er kirkja í skuld við for-

i ráðamann sinn, og úttektarmenn gjöra álag 

i á hana, og skal þá forráðamaður hennar 

eigi að síður greiða álagið; en úttektar- 

menn meta, að hve mikln leyti skuldina 

skuli endurgjalda af tekjum kirkjunnar 

eptirleiðis». Jpessi ákvörðun : «að úttektar- 

menn skuli gjöra út um, að hve miklu 

leyti skuldina skuli endurgjalda>, finnst 

mjer ekki sem heppilegust; jeg vil heldur, 

að sóknarnefndirnar hafi þetta á hendi. 

Sama er að segja um það. þegar lán hefur 

verið tekið af almanna-fje, þá eru það, 

eptir frumvarpinu, úttektarmennirnil-, sem 

eiga að meta, hvernig greiða skuli það, sem 

ógreitt er af vöxtum og afborgun. f>etta 

vil jeg einnig að sóknarnefndirnar gjöri,



541

og get því í þessn tilliti eigi verið sam- 

þykkur frumvarpinu, eins og það er nú 

orðað. Ef uppástungumaður vill koma sjer 

saman við mig um ýmsar smábreytingar 

á frumvarpinu eða laga það fyrir 2. um- 

ræðu, mun jeg sjálfsagt geta gefið því at- 

kvæði mitt.

Pjetvr Pfetursson: Yfir höfuð virðast

mjer ákvarðanir þessa frumvarps vera mjög 

skynsamlegar. f>ær miða til þess, að glæða 

safnaðarlífið og geta því stutt að því, að 

koma söfnuðunum til að hafa kirkjur sínar 

sdmasamlega útlítandi. Jeg er alveg sam- 

ddma þingmanni Austur-Skaptfellinga, að 

rjettara sje, að sdknarnefndirnar meti, að 

hve miklu leyti skuldina skuli endurgjalda 

af tekjum kirkjunnar eptirleiðis, er kirkja 

er í skuld við forráðamann sinn, og út- 

tektarmenn gjöra álag á hana, heldur en 

að þetta mat sje falið úttektarmönnura. í 

frumvarpinu er sagt, að «þá er sdknarnefnd 

hefur tekið við fjárhaldi kirkju, skuli skoð- 

unarlaun kirkju og kirkjureikninga niður 

falla». Ut af þessum orðum vil jeg spyrja 

fiutningsmanninn, hvort það sje meiningin, 

að visitatiur prdfasta skuli afnumdar, því 

ef svo er, þá get jeg með engu mdti gefið 

þessu atkvæði mitt. Visitatiur prófasta vil 

jeg með engu mdti missa, því eins og það 

er eðlilegt, að endurbætur komi neðan að, 

frá söfnuðunum sjálfum, eins eru skoðunar- 

ferðir prdfasta nauðsynleg trygging fyrir því, 

að kirkjunum sje sdmasamlega við haldið, 

og þá er sjálfsagt, að prdfastur fái lögboðin 

laun fyrir ferðir sínar. Jeg vona, að flutn- 

ingsmaður skýri frá -þvi, hvort það sje 

. meining, að af nema skuli visitatiur prdfasta, 

því ef svo er, þá get jeg ekki samþykkt 

það.

Flutningsmaður: J>ar eð þetta er fyrsta

umræða um frumvarpið, og eigi leyfist að 

fara út í hinar einstöku greinar frumvarps- 

ins við 1. umræðu, þá get jeg ekki á þess- 

um fundi svarað spurningum hins 1. kon- 

ungkjörna þingmanns, en finn mjer aptur á 

mdti skylt að gjöra það við 2. umræðu eða 

þá utanþings. Almennt get jeg þess út

af ræðu þingmanns Austur-Skaptfellinga, 

að hjer er hvorki spurning um hag nje d- 

hag, heldur um eðlilegt frelsi; því rjettará- 

standi, sem verið hefur, er eigi haggað, nema 

að því leyti, að söfnuðirnir öðlast rjett til 

þess, ef þeir sjálfir vilja, að taka að sjer 

nmsjdn og fjárhald kirkna. í  veraldlegum 

efnum hafa menn þegar fyrir löngn fengið 

slíkan rjett; þannig hefur hver hreppur um- 

sjdn og fjárhald síns þinghúss, og því er 

það engu síður eðlilegt, að söfnuðirnir hafi 

á hendi umsjdn kirknanna. En þessi umsjón 

getur opt haft fjárútlát í för með sjer, og því 

væri ósanngjarnt, að gjöra söfnuðum að 

skyldu að taka að sjer kirkjurnar. Að svo 

slöddu skal jeg ekki fara fleirum orðum um 

frumvarpið, en vona, að það fái góðan fram- 

gang, þar sem það býður svo eðlilegt frelsi, 

°g gjörir söfnuðunum kost á, að taka kirkj- 

urnar að sjer, ef þeir sjálfir vilja.

Jón Pjetursson: Jeg skal láta þá skoð-

un mína í ljósi, að mjer fellur vel við frum- 

vatp þetta í aðalhugsuninni. f>að er mjög 

frjálslegt, og þröngvar eigi kosti neins, hvorki 

safnaðanna nje kirkjueigandanna eða kirkju- 

haldaranna. Einstakaákvarðanir frumvarps- 

ins kunna að vera nokkuð harðar, og því 

vil jeg helzt leggja það til, að 3 manna 

nefnd verði sett til að yfirvega frumvapið 

ýtarlegar.

Sighvatur Árnaeon: Jeg verð að taka 

undir með þeim þingmönnum, sem talað 

hafa með þessu frumvarpi, að mjer virðist 

það mjög frjálsleg og sanngjörn ákvörðun, 

að söfnuðum sje leyft að taka að sjer um- 

sjón og fjárhald kirkna, ef þeir svo vilja. 

Ef þetta frumvarp öðlast gildi, þá er það 

stórum til umbóta á ákvörðun 8. greinar í 

lögunum frá 27. febr. 1880 um sóknarnefndir; 

því að jeg álít bana, eins og hún er orðuð, 

ein út af fyrir sig, mjög ófullkomna. Jeg 

skal líka taka það fram, að þvi leyti sem 

mjer skilst. eru ýmsar ákvarðanir þessa 

frumvarps misskilningi undirorpnar, sjer f 

lagi á einum stað, og þar að auki álít jeg, 

að vanti eina eða tvær nýjar ákvarðanir, og 

því er jeg samdóma hinum 3. konungkjörna



þingmanni nm, að ástæða sje til, að nefnd 

sje sett í málinu, til að íhuga það betur.

Pjetur Pjelurston: Jeg skal taka það

fram, að það var ekki meining mín, er jeg 

mælti síðast, að fara út í einstakar greinar 

frumvarpsins, og það held jeg að jeg hafi 

heldur ekki gjört. Jeg nefndi úttektarmenn 

og visitatiur prófasta til þess, að gefa flutn- 

ingsmanni bendingar, er jeg áleit nauðsyn- 

Iegar í þessu efni, en jeg ætlaðist ekki til, 

að hann svaraði spurningu minni rið þessa

1. umræðu. Jeg tek það svo fram aptur, 

að jeg er máli þessu mjög hlynntur, þar 

sem það sjálfsagt er meðal til að glæða hið 

kirkjulega líf, er jeg met svo mikils.

fv í næst bar forseti undir atkvæði, 

hvort setja skyldi nefnd undir 1. nmræðn 

og fresta henni, en það var fellt með 9 at- 

kvæðum gegn 2, en málinu var vísað til 2. 

umræðu með öllum atkvæðum- Að því búnu 

var nefnd samþykkt með 6 atkvæðum, og í 

hana kosnir:

Benidikt Kristjánsson með 9 atkvæðum 

Pjetnr Pjetursson, — 6 — • —

Sighvatur Árnason, — 6 — *—

Var málið síðan afhent þingmanni Norð- 

ur-þingeyinga, sem hafði flest atkvæði.

í nefndinni var Pjetur Pjetursson kos- 

inn foimaður, Benidikt Kristjánsson skrifari 

og Sighvatur Árnason framsögumaður.

ÖNNUR UMRÆÐA í  EFRI DEILD, 

á 15. fundi, 22. dag júlímánaðar. 

Nefndarálit, sjá í, 142—143. 

Frnmsögvmaður (Sighvatur Árnnson): 

Nefndin hefur ekki gjört miklar breytingar við 

frumvarpið, svo að jeg ímynda mjer, að jeg 

þurfi ekki að halda langa tölu, til þess að 

halda svörum uppi fyrir aðgjörðum nefndar- 

innar, með því líka að málið fjekk góðan 

byr hjer við 1. umræðu. Undir tölulið 1 í

ncfndarálitinu er sett inn ný ákvörðun um, 

að atkvæði sóknarmanna sjeu gefin á fundi. 

Nefndinni þótti betur fara á þvi, beldur en

að óákveðið væri, hver greiða skyldi atkvæði 

þegar til þess kæmi, að sóknarmenn vildu 

taka að sjer fjárhaldið. Viðauki nefndar- 

innar við 3. gr. undir 2. tölulið er því til 

tryggingar, sem greinin hljóðar um ; í grein- 

inni er getið um, að þegar kirkja er í skuld, 

þá skuli úttektarmennirnir meta, að hve 

miklu leyti skuldina skuli greiða af tekjum 

kirkjunnar, en nefndin hefur að eins bætt 

því við, að mat úttektaruianna skuli liggja 

undir samþykki biskups. Undir 3. tölulið 

er lítill viðanki, sem gefur vissu fyrir, að 

formlega sje að farið í alla staði, þegar sókn- 

arnefnd tekur við kirkju án reglulegrar út- 

tektar, og sem frumvarpið ekki tók fram. 

Breyting nefndarinnar undii 5. tölulið leiðir 

af sjálfu sjer af viðaukanum, sem getið er 

um undir tölulið 6, að visitaziulann pró- 

fasta greiðist úr landssjóði. Nefndin hafði 

það fyrir augum, að það væri töluverð út- 

gjöld fyrir fátækar kirkjur og töluvert »pt- 

urbald í eigum þeirra, að borga próföstum 

visitaziur, því að það er kunnugt, að marg- 

ar kirkjur leggja lítið upp, ef til vill, ekki 

nieira, en 30 kr. á ári, og þegar þar af eru 

teknar 5— 6 kr., þá er það ekki þægileg 

byrði, ef tekin er ’/e— '/& af. En það er 

líka önnur ástæða, sem jeg fyrir mitt leyti 

legg mikla áheizlu á ; vistaziur prófasta eru 

ekki einasta til þess að skoða kirkjurnar, 

heldur og til þess að líta eptir barnaupp- 

fræðingunni í sóknunum; þetta álít jeg 

mikla ástæðu fyrir því, að kostnaðurinn við 

visitaziur prófasta sje greiddnr úr lands- 

sjpði; allar kirkjur landsins eru ein heild; 

þess vegna er sanngjarnt, að landssjóðurinn 

borgi skoðunarlaunin og fyrir eptirlitið með 

uppfræðingunni, sem. er jafnnauðsynleg 

fyrir allt þjóðfjelagið. Jeg skal svo ekki 

fara fleirum orðum um málið, fyr en jeg 

heyri undirtektir þingmanna. En það ér eitt 

atriði, sem jeg vildi hreifa og sem jeg man 

ekki hvort kom til tals í nefndinni, en 

sem jeg vildi vekja athygli á þing- 

mönnum til athugunar, og það er það, þeg- 

ar söfnuður á að byggja upp kirkju og þarf
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að fá lán til byggingarinnar, bver á þá að 

greiða vextinaP Frumvarpið lielur enga á- 

kvörðun um það.

Magnút Stephenten: Jeg ætla að eius

að minna deildina á, út af breytingarat- 

kvæði nefndarinnar undir tölul. 6., að aplan 

við 4. gr. bætist: • Vísitatíulaun prófasta

greiðast hjer eptir úr landssjóði*, að það 

hefur nýlega verið rætt í neðri deíldinni 

frumvarp um laun prófasta, og var þar svo 

á kveðið, að greiða skyldi vísitatíulaunin 

úr landssjóði; en frumvarpið var fellt meö 

miklum atkvæðamun, og verð jeg að vera 

því samþykkur. Jeg ætla því að vekja at- 

bygli deildarinnar á, hvort það sje vert, að 

samþykkja þetta breytingaratkvæði nefndar- 

innar, þvt að það getur orðið til þess, að 

frumvarpinu sje hætta búin, þegar það kem- 

ur fyrir neðri deildina, ef þessi ákvöiðun 

er látin vera í því.

Jón l'jetursson: Jeg skal játa það, að 

aðalhugsuu frumvarpsins er góð, að söfnuð- 

irnir taki að sjer fjárhald kirknanna, en 

með samþykki hins opinbera, ef um ljens- 

kirkjur er að ræða, og með samþykki eig- 

andans, ef kirkjan er einstakra manna eign. 

En mjer finnast ákvarðanirnar í 3. gr. svo 

lagaðar, að eigandi kirkjunnar eða prestur- 

inn, sem hefur umsjón með kirkjunni, 

muni aldrei samþykkja að láta kirkjuna af 

hendi við söfnuðinn, þegar á að heimta af 

þeirn meira álag en kirkjusjóðuiinn hrökkur 

til. Við skulum setja, að prestur hafi ný- 

lega fengið brauð og tekur við kirkjunni í 

illu stan<ii og með litlu álag i; nú vilja 

sóknarmenn taka að sjer kirkjuna, þó verð- 

ur þessi nýkomni prestur að gjalda álagid, 

er þá, ef til vill, verður metið hátt. Jeg 

held líka, að það geti hindrað kirkjubygg- 

ingu, þegar presturinn veit, að hann þarf 

ef til vill að borga allt saman; og á binn 

bóginn er jeg hræddur um, að það fæli hið 

opinbera frá að veita lán til kirkju, ef út- 

tektarmenn mega setja lánið niðnr, eins og 

þeir vilja. Jeg get ómögulega skilið það, 

sem stendur í greininni, öðruvísi: «Nú er

kirkja í skuld við forráðamann minn og

úttektarmenn gjöra álag á bana, og skal þá 

forráðamaður hennar eigi að siður greiða 

álagið; en nttektarmenn meta, að bve 

miklu leyti skuldina skuli eudurgjalda af 

tekjum kirkjunnar eptirleiðis. Hafi lán ver- 

ið tekið af almannafje til að byggja kirkju, 

skal greiða á sama hátt það, seni ógreitt 

er af vöxtum og afborgun, það er að segja, 

það á að greiða lánið eptir mati úttektar- 

manna. Jeg vil gjarnan samþykkja 1. og

2. gr., en hinar greinirnar get jeg ekki 

fallizt á.

Benidikt Krisl/ánaon: Hinn 4. kon-

ungkjörni þingmaður tók frarn, að ekki væri 

tiltækilegt fyrir deildina, að samþykkja breyt- 

ingaruppástungu nefndarinnar við 4. gr. 

uudir tölulið 6. Haun skýrði frá, að í neðri 

deildinni hafði veiið fellt, að landssjóðurinn 

borgaði próföstum laun fyrir vísitatiur og 

skrifstörf. Jeg skal engu spá um það, hver 

afdrif tillögur nefndarinnar um þetta efni 

muni fá í neðri deildinni, því síður sem jeg 

veit, hver afdrif þær muni fá hjer í þessari 

deild. En hjer víkur dálítið öðruvisi v ið ; 

hjer er ekki að ræða um nema part af því 

starfi, sem farið var fram á í neðri deild- 

inni að landssjóðurinn borgaði; hjer er því 

ekki upptekuiug á þvi frumvarpi, svo að 

þetta frumvarp þurfi að falla fyrir það. Hjer 

er að eins aðalspurningin, hvort tillögur 

uefndarinnar eru á sanngirni og rökum 

byggdar, og hvort embættismenn kirkjunnar 

standa ekki í sama sambandi við stjórnina, 

sem veraldlegir embættismenn ; ríki og kirkja 

eru óaðgreinanlega sameinuð, og veiting 

kirkjulegs embættis liggur undir bið al- 

menna veitingarvald. Veraldlegir embættis- 

menn fá sjerstaka borgun úr landssjóði fyrir 

ferðir sínar og skoðunargjörðir, og hvað eru 

visitatiur annað? þess vegna álít jeg, að 

því sje hjer farið á flot, sem er alveg í sam- 

ræmi við það, sem á sjer stað um verald- 

lega embættismenn. En að hinu leytinu

get jeg ekki sjeð, að sanngjarnt sje,

: að kirkjurnar skuli borga visitatiur af sín- 

| um sjóði; jaliivel þótt ástandið með fjár- 

' haldið sje óbreytt, þá er það ekki á sem
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sanngjörnustum grundvelli byggt. |>að, sera 

prófastar gjöra, er minnst fólgið í því að 

yfirlíta kirkjur og kirkjureikninga, heldur 

er uppfræðingar-eptirlitið aðalstarfið, og 

jafnframt að grennslast eptir sambandinu 

milli presta og safnaðanna yfir höfuð og 

embættisfærslu presta. |>etta er því ósann- 

gjarnara að gjalda af sjóði kirkjunnar, sem 

gjaldið er of hátt í samanburði við tekjur 

velflestra kirkna. - Jeg vil því vera öruggur 

í þeirri von, að þessi tillaga nefodarÍDnar 

verði hvorki felld hjer nje í neðri deildinni. 

Hinn 3. konungkjörni þiugmaður gat þess, 

að bann væri ytir höfuð frumvarpinu með- 

inæltur; en bonum þótti ákvörðunin í 3. 

gr. ósanngjörn og koma hart niður á hlut- 

aðeigendum. Jeg veit ekki, hvort hann 

hefur verulega sett sig inn í ástandið, þegar 

á að afhenda kirkjur, eins og það er að 

lögum og í eðli sínu; en þessar ákvarðanir 

eru í samræmi við þær, sem nú eiga sjer 

stað eptir lögum og landsvenju. Hjer er 

gjört ráð fyrir ívilnun handa þeim, sem 

láta af hendi, og þessi íviínun hefur hing- 

að til átt sjer stað með sjerstöku samþykki 

stiptsyfirvaldanna. fað  er eðlilegt, að 

maður, sem hefur kirkju undir hendi, og 

befur tekið við henni í fullu standi, — og 

fyrir því verður ráð að gjöra — þá skili 

hann henni með venjulegu álagi, hvort hún 

er skuldug eða skuldug ekki. Að vísu eru 

kirkjur hjer ekki óvíða prestum til byrðar, en 

þessi byrði hvílir þá á prestakallinu eða 

tekjum prestsins, og hvar af á að taka það, 

sem kirkja þarf sjer til viðhalds og endur- 

byggingar, ef ekki á að jafua því niður 

eptir því sem á stendur á prestinn, sem 

hefur bennar ábyrgð og um&jón á hendi, 

eða þá kirkjueiganda? Jeg skal játa það, 

að það sýnist hart, að presturinn missi í, 

þegar skila á, en hver vegur er til þess að 

fría prestinn frá því? Með þessum kostum 

hefur hann fengið veitingu fyrir presta- 

kallinu og tekið kirkjuna að sjer; og fyrst 

að svo er, þá er ótiltækilegt að láta söfn- 

uðinn missa í við þetta, þar sem söfnuð- 

inum er frjálst, að taka að sjer kirkjuna

eða ekki, og bann mundi neita að taka 

kirkjuna að sjer og presturinn ekki losast 

við hana, þá yrði presturinn fyrir enn meiri 

skaða; þunginn verður því meiri;því lengur 

sem kirkjan er á prestakallinu. Jeg ætlast 

heldur ekki til, að landssjóður tapi nokkru 

fje við 3. gr. |>að er presturinn, sem á 

að byggja kirkjuna og honum er veitt lánið 

upp á tekjur prestakallsins með 6%  í vexti 

og afborgun í 28 ár. Söfnuðirnir geta ekki 

orðið skyldaðir til að borga slíkt lán, en út- 

tektarmennirnir mega meta, hvað söfnuð- 

irnir borgi af fje kirkjunnar til lúkningar 

þess, og liggur það undir staðfestingu bisk- 

ups, og það getur því að eins komið fyrir, 

að kirkja álítist að hafa um fram af tekjum 

sínum eptirleiðis; en það, sem ekki er borgað, 

það á prestur sá að borga, sem skilar af 

sjer kirkjunni, eða eptirmaður hans í brauð- 

inu, ef hann fer fyr frá því. Hjer er að 

öðru leyti enginn neyddur, heldur er allt 

frjálst; söfnuðunum er veitt heimild til að 

taka að sjer kirkjurnar, ef þeir girnast; það 

er sú eina undantekning, ef umsjónin þykir 

prestinum of vaxin, þá má neyða hann til 

að sleppa fjárhaldi kirkjunnar, og þá getur 

maður sagt: «nauðsyn brýtur lög».

Jón Pjeiursson: Jeg gat þess áðan,

að jeg fellst alveg á anda 1. og 2. gr., en 

jeg er hræddur um, að 3. gr. gjöri það að 

verkum, að kirkjueigendur vilji ekki undir- 

kasta sig því, að skila af sjer kirkjunum. 

þingmaður Norður-þingeyinga gat um, að 

Iánið, sem veitt væii, værí veitt prestinum 

en ekki kirkjunni. Sá prestur mundi ekki 

gefa það eptir, að söfnuðurinn tæki að sjer 

kirkjuna, ef sjóður hennar hrykki ekki til 

að borga lánið, og úttektarmenn ákveða, 

að hann skuli borga það; þegar prestur- 

iun veit þetta, þá ímynda jeg mjer, að eng- 

inn prestur vildi gefa það eptir, að söfnuð- 

urinn fengi kirkjuna. Hinn 4. konungkjörni 

þingmaður sagði, að viðbætir nefndarinnar 

aptan við 4, gr. væri ekki lieppilegur, og 

er jeg bonum alveg samdóma í því. Próf- 

asturinn á að fá launin úr landsjóði, ef 

söfnuðurinn tekur að sjer kirkuna, en ann-
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ars ekki; þessi ákvörðun hnvtir sig aptan 

við fruravarpið, en breytir þeim ákvörðun- 

um eigi, hver eigi að borga prófastinum 

launin, eins og nú á stendur; þegar frum- 

varpi um, að prófastar fengju laun úr lands- 

sjóði var kastað í neðri deildinni, þá sýnist 

mjer undarlegt, ef þessi ákvörðun á að 

standa.

Árni Thorsieimon: Jog ætla að leyfa 

mjer að fara því fram við forseta og deild- 

ina, hvort ekki megi við atkvæðagreiðsluna 

um 4. gr. bera upp byrjun greinarinnar og 

aptur að «og koma kirkjusjóðnum á vöxtu« 

sjerstakt, og svo tvo næstu málsliði hvern 

út af fyrir sig, svo að greinin þannig verði 

klofin í þrennt, þegar til atkvæða kemur.

Landshiifðingi: Jeg finn mjer skylt

að leiða athygli hinna heiðruðu þingdeildar- 

manna að því, að varast má að leggja á 

landssjóðinn útgjöld, sem honum eru alveg 

óviðkomandi. Jeg er samdóma hinum 4. 

konungkjörna þingmanni um, að ráða frá 

viðaukaatkvæði nefndarinnar við 4. gr. undir 

tölul. ö. pingmaður Norður-Jnngeyinga 

tók fram, að það væri á sanngirni og rökum 

byggt, og að prófastar hefðu fulla heimting 

á að fá þessar aukatekjur borgaðar úr lands- 

sjóði. pessi embættisverk snerta landssjóð- 

inn, þegar landssjóðurinn á kirkjuna, ann- 

ars ekki; og þar sem 4. gr. í frumvarpi 

þossu ekki fær gildi, fyr en söfnuðirnir taka 

að sjer umsjón kirknanna, þá dugar ekki að 

leiða rök að því, að það sje á rökum byggt, 

að prófastar skuli fá laun úr landssjóði fyrir 

vísitazíur, með því að kirkjurnar sjeu fátækar, 

og að það sje of þung byrði fyrir þær, því 

að þá eru það söfnuðirnir, sem eiga að 

borga. En eptir atkvæðagreiðslunni um 

hreppstjórafrumvarpið, þá hefjeg ekki mikla 

von um, að deildin fallist á það, sem að 

mínu áliti er sanngjarnt og á rökum byggt. 

En samt sem áður tek jeg það upp aptur, 

að mjer er skylt að vekja athygli deildar- 

innar á því, að það er varhugavert að leggja 

á landssjóð gjöld, sem honum eru alveg óvið- 

komandi.

Ásgeir Einarsson: f>að hefur nokkuð

verið minnzt á 3. gr., en þó ekki svo glögg- 

lega, sem jeg hefði óskað. Greinin byrjar 

svo: «{>egar kirkja er afhent. söfnuði, skal 

prófastur með tveim óvilhöllum úttektar- 

mönnum gjöra nákvæma úttekt á kirkjunni, 

eignum hennar, áhöldum og gripum. Skulu 

úttektarmenn meta sanngjarnt álag á kirkj- 

una og það, sem henni fylgir, efþeim virð- 

ist þess þörfa. £>að er talað um það í 1. 

gr., að það skuli vera eptir samkomulagi 

milli kirkjueigandans og safnaðarins, bvort 

úttekt skuli fram fara eða ekki; en hvað 

lítið sem þá greinir á um, þá er samkomu- 

lagið ú t i ; úttektarmennirnir eru hjer gjörðir 

að dómurum yfir, hvort álag skuli gjöra eða 

ekki. En ef jeg afhenti, þá vildi jeg hafa 

frelsi í því, að gjöra samningvið söfnuðinn, 

og skjóta því svo undir hjeraðsfund og 

biskup, hvort samningurinn væri nokkuð 

heimskulegur. Jeg gjöri ráð um, að prestar 

og bændur, sem eiga kirkjur eða hafa um- 

sjón með þeim, gefi sig ekki undir atkvæði 

úttektarmannanna. Yfir höfuð að tala held 

jeg, að 3. greinin megi öll falla burt. Um 

vísitazíur prófasta bafa þeir talað, sem mjer 

eru vitrari, og skal jeg því ekki orðlengja

það. Mjer væri kært, að málið fengi að

ganga svo fram, að samningarnir gætu verið 

sem frjálsastir, annars er mjer ekki sárt um, 

þótt málið falli að þessu sinni.

Framsögumaður: Viðvíkjandi bend-

ingum þeim, sem þingmaður Strandamanna 

gaf, 'þá skal jeg geta þess, að nefndin mun 

fús á að yfirvega athugasemdir bans, og 

væri gott, ef hann vildi bera sig saman 

við nefndina.

|>ar eð ekki tóku fleiri til máls, var

gengið til atkvæða, og

1. breyting nefndarinnar við 1. gr. undir 

tölul. 1 samþykkt í einu hljóði.

2. 1. gr. frumvarpsins með áorðinni breyt- 

ingu samþykkt með 10 atkvæðum.

3. 2. gr. frumvarpsins samþykkt í einu 

hljóði.

4. breyting nefndarinnar við 3. gr. undir 

tölul. 2 samþykkt með 8 atkvæðum.

69
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5. breyting Defndarinnar við 3. gr. undir [ 

tölul. 3 samþykkt með 8 atkvæðum.

6. 3. gr. frumvarpsÍDs með áorðnum breyt- 

ingum samkykkt með 7 atkvæðum.

7. breyting nefndarinnar við 4. gr. undir 

tölul. 4 samþykkt með 7 atkvæðum.

8. breyting nefndarinnar við 4. gr. undir 

tölul. 5 samþykkt með 7 atkvæðum.

9. 4. gr. frumvarpsins: «Söfnuðir þeir

. . . kirkjusjóðnum á vöxtu*, með á-

orðinni breyting samþykkt í einu hljóði.

10. 4. gr. frumvarpsins: «Fyrir innheimtu

. . . af árstekjum kirkjunnar*, sam- 

þykkt með 7 atkvæðum.

11. 4. gr. frumvarpsins: " f á  er sóknar-

nefnd . . . niður falla» með áorðinni 

breyting samþykkt með 7 atkvæðum.

12. Viðauki nefndarinnar við 4. gr. undir 

tölul. 6 samþykktur moð 6 atkvæðum.

13. Frumvarpinu vísað til 3. umræðu með

7 atkvæðum.

pE IÐ JA  UMfíÆÐA í  EFKI DEILD, 

á 18. fundi, 26. dag júlímánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 153— 154.

B r e y t i n g a r a t k v æ ð i  

við frumvarp til laga um, að söfnuðirnir 

taki að sjer umsjón og fjárhald kirkna, eins 

og það var samþykkt við 2. umræðu.

a.

B r e y t i n g a r a t k v æ ð i  

frá 3 þingmönnum.

1. greiu orðist þannig:

»J>egar tveir hlntir sóknarmanna í ein- 

hverri sókn, sem til kirkju gjalda, óska 

á almennum safnaðarfundi, að söfnuð- 

urinn taki að sjer umsjón og fjárbald 

kirkjunnar, og cigandi eða umráðamað- 

ur hennar er fús að láta það af hendi, 

skal afhenda kirkjuna söfnuðinum, að 

fengnu samþykki hjeraðsfundar og bisk- 

ups. Svo má og svipta sóknarprest 

fjárhaldi ljenskirkju, ef biskupi þykir 

hann ófær að bafa það á hendi og af-

henda kirkjuna söfnuðinum, ef tveir hlut- 

ir sóknarmanna, er til kirkju gjalda, 

óska þess, þótt presturinn sje því ekki 

samþykkur.
2. og 3. grein falli burt; í stað þeirra 

komi:

•2. grein: f á  er fjárhald kirkju þaunig á 

að ganga til safnaðar, skal prófastor 

gjöra nákvæma skilmála um afhendÍDg- 

una í samráði við sóknarnefnd og 

kirkjueiganda eða umráðanda, sjekirkja 

afbent að þeirra vilja; en sje sóknar- ~ 

prestur sviptur fjárhaldi kirkjo, þá í 

samráði við sóknarnefnd, og skal þá 

prófastur enn fremur kalla annan prest 

til þess, að vera við gjörðina f stað 

sóknarprestsins.

í  afhendingarskilmálunum skal ýsa 

kirkjunni nákvæmlega og tilgreina all- 

ar eigur þær, er kirkjunni fylgja, sem 

sje sjóður hennar, áböld og skrúði, og /

sem til afhendingar koma, svo og um 

álag það, sem gjört verður á kirkjuna, 

bvernig það skuli meta og greiða. Ef 

kirkjueigandi, prestur eða aðrir eiga 

hjá kirkjunni, skal og ákveða, hvernig 

um skuld þá fari. Að þvi búnu skal 

prófastur sjá um, að haldinn verði al- 

mennur safnaðarfundur í sókninni, og 

málið boiið upp á honum. Verði tveir 

hlutir atkvæða sóknarmanna þeirra, er 

til kirkju gjalda, með því, að flöfnuður- 

inn taki við íjármálnm kirkjunnar og 

umsjón, skal prófastur leggja afbending 

kirkjunnar undir samþykki hjeraðsfund- 

ar og síðan biskups. Að því fengnu 

tekur söfnuður við fjárhaldi og umsjón 

kirkjunnar*.

4. grein verði 3. grein. Á eptir: «fyrir 

innheimtu — til kirkjunnar*, komi:

•ef henni græðist svo mikið fje eða 

moira*.

Jón Pjetursson. Árni Thorsteinson.

Ásgeir Einarsson.

b.

B r e y t i n g a r u p p á s t u n g a  

frá öðrum 3 þÍDgmönnum.
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1. Við 4. grein. Niðurlagsákvörðunin: • Vísi- 

tazíulnun prófastá greiðast hjer eptir úr 

landssjóði», falli burt.

2. Fyrirsögnin orðist þannig: «Frumvarp 

til laga um umsjdn og fjárhald kirkna*.

Magnús Stephensen. Sigurður Melsteð.

Jón Pjetursson. 

c.
B r e y t i n g a r t i l l a g a  

frá nefndinni.

Fyrir8ögn frumvarpsins orðist svo: 

Frumvarp

til laga um umsjón óg fjárhald kirkna.

Á fundinum var útbýtt breytingarat- 

kvæði frá 3 þingmönnum, þeim: Jóni Pjet- 

urssyni, Arna Thorsteinson og Ásgeiri 

Ginarssyni, og var það þannig of seint fram 

komið eptir þingsköpunum ; bar forseti því 

undir atkvæði deildarmanna með samþykki 

landshöfðingja, bvort breytingaratkvæðið 

mætti koma til umræðu, en það var fellt 

með 6 atkvæðum gegn 5.

Ámi Thorsleinsori: Með því að breyt- 

ingaratkvæði það, sem jcg er skrifaður und- 

ir ásamt tveim öðrum þingmönnum, ekki 

hefur getað komizt að, þá vil jeg leyfa mjer 

að skora á forseta, að hann beri upp til 

atkvæða, hvort ekki megi fresta umræðunni, 

til þess að breytingaratkvæði þetta geti 

komizt að eptir lögboðinn tíma.

Foneti bar þá undir atkvæði, hvort 

fresta skyldi þessari 3. umræðu, en það var 

fellt með 6 atkvæðum gegn 5; var umræð- 

unni því haldið áfram.

Framsögvmaður (Sighvatur Árnason): 

pað virðist ekki þörf á að tala mikið fyrir 

frumvarpinn. |>að hafa ekki komið fram 

margar breytingaruppástungur; en jeg skal 

geta þess, að breytingartillaga nefndarinnar 

er að eins orðabreyting á fyrirsögninni, og 

vona jeg því, að deildin verði henni ekki 

mótfallin. Viðvikjandi breytingaruppástungu 

hinna 3 konungkjðrnu þingmanna við 4. gr., 

skal jeg taka það fram, að nefndinni finnst 

það mjög óeðlilegt, að hafa á móti því, að 

vísitazíulaun prófasta sjeu goldin af al-

mennu fje, því að hver einstök kirkja er 

limur á sama líkama, og kirkjuskoðunin er 

yfirumsjón kirkna, og þá virðist líka eiga 

við að borga fyrir hana af opinberu fje; og 

þegar litið er á eptirlitið með uppfræðingu 

ungmenna, sem kirkjuskoðuninni er samfara, 

þá er þetta líka opinbert eptirlit, eða yfir- 

umsjón, sem ætti að greiðast fyrir af al- 

mennu fje. |>ar við bætist og, að margar 

kirkjur eru svo fátækar, að þær eru ekki 

færar um að standast þetta gjald. Jeg 

hefði því óskað, að þessir 3 þingmenn hefðu 

komið með uppástungu í einhverja aðra átt 

en þessa, t. a. m. þá að af nema þessar ár- 

legu vísitazíur prófasta, sem við gangast, 

að minnsta kosti á Suðurlandi; vísitaziur 

eru alveg óþarfar á hverju ári, og þó að 

það sannist með tilliti til barnauppfræðing- 

arinnar, að «aldroi er góð vísa of opt kveð- 

in», þá er það hreinn og beinn óþarfi með 

tilliti til kirkjuskoðunarinnar; það er nóg að 

kirkjur sjeu skoðaðar 3 .- 4 . hvert ár, eða í 

stöku tilfellum optar, ef prófasti þykir það 

henta. Jeg skal svo ekki fjölyrða meir um 

málið að sinni.

Magnús Stephensen: Fiamsöguœaður

hefur ekki tekið vel í breytingaruppástung- 

una við 4. grein, um að fella burtu úr frum- 

varpiuu: «VisitazíuIaun prófasta greiðasthjer 

eptir úr landssjóði*. Jeg hefði nú verið fram- 

sögumanninum þakklátur, ef hann hefði 

viljað skýra deildinni frá, hvaða þýðing hann 

og nefndin leggja í orðin «hjer eptir*. peg- 

ar frumvarp þetta var seinast hjer til um- 

ræðu, skildist mjer, að þingmenn ekki væru 

samdóma um, hvað þau ættu að þýða; sum- 

ir skildu orðin svo, að visitaziulaun prófasta 

skyldu greiðast úr landssjóði, eptir að lög 

þessi öðluðust gildi, af öllum kirkjum und- 

antekningarlaust, hvort sem þær væru komn- 

ar undir umsjón og fjárhald safnaðanna, eða 

þær væru enn í fjárhaldi beneficíaría, prf- 

vateiganda eða annara; aptur lögðu aðrir 

þá þýðingu í orðin, að visitazíulaun skyldi 

borga úr landssjóði að eins fyrir þær kirkj- 

ur, sem söfnuðirnir hafa tekið að sjer, en af 

öðrum kirkjum sem að undanförnu. Jeg fyr-

69*
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ir mitt leyti get ekki skilið orðin öðruvísi, 

en að landssjóðurinn eigi að taka að sjer 

borgun fyrir þær kirkjur, sem söfnuðirnir 

bafa tekið að sjer umsjón og fjárhald á, en 

ekki fyrir hinar ; bjer er því söfnuðum gefin 

ívilnun fram yfir aðra kirkjuhaldara; þeir 

sleppa við það gjald, sem allir aðrir kirkju- 

haldarar greiða; prívatkirkjueigendur borga 

opt úr sínum eigin vasa fyrir kirkjurnar, og 

prestar af litlum sjóði kirknanna; en söfn- 

uðirnir þurfa ekkert að greiða og fá þar að 

auki 6°/o af árstekjum kirkjunnar fyrir að 

innheimla tekjurnar og koma þeim á vöxtu. 

Ef nefndin hefði verið sjálfri sjer samkvæm, 

þá hefði bún líka átt að ákveða, að þessar 

6°/o skyldu greiðast úr landssjóði; úr því 

að kirkjan er einn limur á sama líkama, 

eins og framsögumaður komst að orði, þá 

er hún það líklega eins, að því er snertir 

þessar 6°/'o, eins og með tilliti til visitatíu- 

launanna. f>eirri grundvallarreglu hefur allt- 

af verið fylgt hjer, og er enn fylgt, að kirkj- 

urnar eigi að bera sig sjálfar; þeirri stefnu 

er fylgt í lögum 27. febr. 1880 um skipun 

prestakalla, og þó að henni sje þar ekki 

fullkomlega komið á, þá er það allt af 

stefnan og mun verða stefnan. J>að er að 

eins einn liður í kirkjunni, sem landssjóður- 

inn hefur tekið að sjer, og það er biskup- 

inn; en sú er orsök til þess, að það jaiða- 

góz og annað fje, sem var ætlað til launa 

handa honum, hefur verið dregið inn í sjóð, 

sem þá var sjóður alls ríkisins, og því er 

náttúrlegt, að landssjóðurinn hafi tekið að 

sjer laun hans. I>að er því mjög óeðlilegt, 

að láta landssjóðinn greiða visitazíulaun, en 

kirkjan sje að öðru leyti látin bera sig.

Framsögumaður: Mjer finnst tvennt

ólíkt, borgun til þeirra, sem innheimta (je 

kirkjunnar og til þeirra, sem hafa yfirum- 

sjónina yfir kirkjunni á hendi; það er ann- 

að innheimta á tekjum kirkjunnar og ann- 

að yfirumsjón hennar; það liggur þó sann- 

arlega nær, að borga yfirumsjónitfa af al- 

mennu fje en innheimtuna. Viðvíkjandi 

skilningi seinustu orðanna í 4. gr., þá veit 

jeg ekki betur, en að nefndin hafi meint

með þeim orðum, að undir eins og frum- 

varpið fengi lagagildi, þá ætti það að ganga 

jafnt yfir allar kirkjur, að leysast undan 

þeirri skyldu, að borga fyrir visitazíur. Ef 

það hefur ekki verið meining meðnefndar- 

manna minna, þá bið jeg þá að skýra frá 

því. f>að getur verið, að hinn 4. kouung- 

kjörni þingmaður hafi nokkuð fyrir sjer, en 

jeg hef þó enn ekki sannfærzt svo, að jeg 

falli frá því, sem í frumvarpinu stendur.

1-andshöfðingi: Jeg skal leyfa mjer að

mæla sem bezt með breytingaruppástungu "  

hinna 3 konungkjörnu þingmanna, af því 

að visitatíulaun prófasta eru landssjóðnum 

alveg óviðkomandi, og jeg skal í þessu til- 

liti taka undir með hinum 4. konungkjörna 

þingmanni. Jeg álit það skyldu mína, að 

vara þingmenn við, eins og jeg áður hof 

gjört, að leggja útgjöld á landssjóðinn, sem 

honura eru alveg óviðkomandi; hann á nóg 

raeð að greiða það, sem eptir hlularins eðli / 

er lagt á bann.

J t in Pjetursson: Framsöguinaður sagði,

að ákvörðunin í 4. gr. næði til allra kirkna; 

en það er ómögulegt að skilja það svo; 

þetta er nýtt lagaboð, sera að eins hljóðar 

um, að söfnuðurnir taki að sjer umsjón og 

fjárhald kirkna; það yrði að vera sjerskilt 

alraennt lagabod, ef ákvörðunin ura prófasts- 

launin ætti að ná til allra kirkna; en þetta 

á einungis við um þær kirkjur, sem búið er 

að ræða um á undan í frumvarpinu, og jeg 

sje enga ástæðu til að gefa söfnuðunum 

meiri forrjettindi en öðrum kirkjuböld- 

urum.

Hcnidikt Kristjánsson: f>að eru eigin-

lega niðurlagsorðin í 4. gr., sem hafa verið 

ágreiningsefni hjer í deildinni. Breytingar- 

uppástungan gengur út á að nema burt 

þessi orð, og ástæðan fyrir því er, að visi- 

titíulann prófasta álítast ekki þess eðlis, að 

landssjóður eigi að borga þeim; en menn 

gæta ekki að því, að það er ærið þungbært 

fyrir kirkjur, sem ekki hafa miklar tekjur, að 

borga þetta gjald. En jeg skal nú láta það 

liggja fyrir útan málið, bvort kirkjur eru 

færar um að borga þetta eða ekki, en snúa
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tnjer að eðli ákvðrðuninnar í niðurlagi 

frumvarpsins. Jeg get ekki sannfærzt um, 

að það sje óeðlilegt, að gjalda launin af 

landssjóði, þó að binir lögfróðu þingmenn 

hafi sagt það svo vera; bjer er að mínu á- 

liti að ræða um ákvörðun, sem er f fullu 

samræmi við rjettarvenjur bjer á landi, þar 

sem aðrir embættismenn fá úr landssjóði 

borgun fyrir rannsóknarferðir sínar; kirkjan 

og kirkjulegir embættismenn eru ekki í öðru 

sambandi við landsstjórnina en þjóðfjelagið 

og veraldlegir embættismenn, því ríki og 

kirkja eru bjer óaðgreinanlega sameinuð. 

J>að befur verið bent til þeirrar stefnu sem 

viðtekinnar, að kirkjan eigi ekki að vera 

landssjóðnum til byrðar, en þó hefur kirkjan 

aldrei fengið meiri styrk úr landssjóði en 

nú hin síðustu árin; það hefur verið meira 

Ije lagt til kirkna og prestastjettarinnar en 

nokkru sinni áður, og jeg get ekki sjeð, að 

löggjafinn bafi bent til þess, að kirkjan ætti 

að bera sig sjálf; en áður en löggjafinn kveður 

þetta upp, þá yrði bann að aðgreina fjár- 

hag kirkjunnar og ríkisins, og láta kirkjuna 

fá það fje, sem hún á með sögulegum rjetti 

tilkall til; meðan hann ekki gjörir það, er 

ekki rjett að hafa það sem ástæðu, að kirkj- 

an eigi að bera sig sjálf. Jeg held, að það 

sje rjett mælt, að löggjafinn aldrei hafi lát- 

ið í ljós, að hann ekki framar vildi styrkja 

kirkjuna.

Jón Pjelurgson: Mjer sýnist, að á-

kvörðunin: «Visitazíulaun piófasta greiðast 

hjer eptir úr landssjóði* vera sett inn í 

frumvarpið, án þess hún komi því nokkuð 

við, ef þar er átt við allar kirkjur. En það 

getur ekki átt við allar kirkjur; það er ekki 

svo mikið, að ákvörðun þessi standi í sjer- 

skildri grein, heldur er hún sett inn í 4. 

greinina, en um bvað er verið að tala í 

frumvarpinu og einkum 4. gr. þess? f>að 

er verið að tala um þær kirkjur, sem söfn- 

nðurnir taka að sjer; þess vegna getur það 

ekki skilizt öðruvísi en svo, aðþær kirkjur, sem 

söfnuðurnir hafa tekið að sjer, skuli vera 

lausar víð að greiða visitazíulaun, en um 

aðrar kirkjur getur það ekki gilt, pað er

óeðlilegt, að losa sumar kírkjur við þetta 

gjald, en sumar ekki.

Benidikt Kristjánsson: Jeg vil benda

deildinni á, að það er komin fram önnur 

breytingaruppástunga frá nefndinni, um að 

fyrirsögn frumvarpsins breytist f : •Frumvarp 

til laga um umsjón og fjárbald kirkna», og 

ef þingið samþykkir lögin þannig, þá álít 

jeg, að það sje alveg á valdi dómstólanna að 

leggja þá þýðingu í 4. gr., sem þeim þykir 

við liggja. Ef jeg má láta í ljós mína mein- 

ÍDgu, þá er hún sú, að ákvörðunin nái til 

allra kirkna. Jeg man ekki eptir, að í 

nefndinni væri talað um neina þýðing 

á ákvörðuninni; hún áleit hana svo Ijósa, 

að ekki þyrfti að tala um hana. Visitazíu- 

starfið er minnst fólgið í þvl, að skoða 

kirkjuna; en reikninga kirkjunnar þarf pró- 

fasturekki aðskoða, því að endurskoðun þeirra 

heyrir undir hjeraðsfundi; en hvaða eðli- 

leg meining er þá í því, að kirkjan sem hús 

skuli þurfa að borga eptirlit prófastsins um 

það, hvernig sambandið er á milli prests og 

safnaðar, og hvernig presturinn stendur í 

sínu embætti? Ef nóg fje er fyrir böndum 

í kirkjusjóðnum, þá get jeg skilið, þó að 

menn grípi í hann, sem hendi næstan, en 

það eru fáar kirkjur, sem eru svo efnum 

búnar, og þó svo væri, þá væri nær að 

verja þ 'í fje I þarfir kirkjunnar sjálfrar, 

henni til prýðis, og til að hjálpa öðrum 

kirkjum, sem liggja þungt á umráðamönn- 

um sinum og eru fáskrúðugar.

J>ar eð ekki tóku fleiri til máls, var 

gengið til atkvæða, og var:

1. Breytingaruppástunga 3 þingmanna við 

4. gr. undir tölul. 1 samþykkt með 6

. atkvæðum.

2. Breytingaruppástunga frá 3 þingmönn- 

um samhljóða breytingartillögu nefnd- 

arinnar samþykkt í einn hljóði.

3. Frumvarpið með áorðnum breytingum 

samþykkt með 8 atkvæðum.

Kvað forseti það nú mundu verða sent 

neðri deildinni.
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FYRSTA UMRÆÐA í  NEÐBI DEILD, 

á 31. fandi, 2. dag ágústmánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í efri deild, sjá I, 233—234.

Varaforseti: Jeg veit, að öllum hin-

uin eldri þingmönnum, og líklega binum 

yngri líka, er kunnugt, að á síðasla þingi 

kom fram frumvarp líkt og þetta, sem hjer 

liggur fyrir; það gekk í gegn i neðri deild 

og sömuleiðis í efri deild, með litlum breyt- 

ingum, og kom svo aptur til neðri deildar, 

en þá lá illa á deildinni, svo hún felldi 

frumvarpið; en nú vonn jeg, að liggi betur 

á deildinni, og að hún samþykki þetta 

frumvarp. Jeg skal ekki mæla margt með 

því, nje fara út f einstakar greinar, því jeg 

vona, að frumvarpið mæli með sjer sjálft. 

Eirkjur hafa hjcr áður verið annaðhvort 

undir umsjón prestsins eða eiganda þeirrar 

jarðar, sem kirkjan er á. Kirkjurnar eru 

byggðar fyrir söfnuðina, og þeir halda þeim 

í raun rjettri við; þess vegna er það rjett- 

látt og eðlilegt, að söfnuðirnir fái að taka 

að sjer umsjón kirkna, ef þeir vilja, og sjái 

um, hve sómasamleg hún er. Jeg álít, að 

þetta geti átt góðan þátt í kirkjurækni, og 

reynslan sýnir, að hverjum er kærast um 

sitt, og er það áslæða til að ætla, að söfn- 

nðum verði kirkjurnar enn kærari, þegar 

þeir sjá um þær sjálfír. Að svo mæltu skal 

kggja það til, að málið gangi til 2. 

umræðu.

Með því ekki tóku fleiri til máls, bar 

forseti undir atkvæði, hvort málinu skyldi 

vísað til 2. umræðn, og var það samþykkt 

með 14 atkvæðum-

ÖNNUK UMBÆDA í NEDBI DEILD, 

á 37. fundi, 8. dag ágústmánaðar.

Varaforseti: Jeg skal að eins leyfa 

mjer að mæla fram með því, að frumvarpið 

verði látið ganga til 3. umræðu.

Með því að ekki tókn fleiri til máls, 

Ijet forseti ganga til atkvæða, og var:

1. gr. frumvarpsins samþykkt með 17 at-

kvæðum.

2. gr. frumvarpsins samþykkt með 17 at-

kvæðum.

3. gr. frumvarpsins samþykkt með 18 at-

kvæðum.

4. gr. frumvarpsins samþykkt með 18 at-

kvæðum.

Að frumvarpið gengi til 3. umræðu, var 

samþykkt með 18 atkvæðum.

p ll lÐ JA  UMRÆÐA í  NEÐRI DEILD, 

á 43. fundi, 11. dag ágústmánaðar. 

Enginn tók til máls; bar forseti því 

frumvarpið upp til atkvæða, og var það 

samþykkt með 20 atkvæðum.

Kvað forseti frumvarpið nú verða af- 

greitt til landshöfðingja sem lög  frá  

a l þ i  n gi .

XIX. 

Póstflntningar.

Frumvarp til laga um breyting á til- 

skipun um póstmál 26. febrúar 1872oglög- 

um 15. október 1875 nm breyting á sömu 

tilskipun. Frá 2. þingmanni Suðnr-Múla- 

sýslu og 1. þingmanni ísfirðinga. Frum- 

varpið er prentað í fyrri parti alþingistíð- 

indanna, bls. 81.

FYRSTA UMRÆÐA í  NEÐBI DEILD, 

á 17. fundi, 21. dag júlímán.

Flutningsmaður (JAnÓlafsson): f>etta

frumvarp fer fram á formbreytingu en ekki 

efnisbreytingu. Eptir nú gildandi lögum 

má senda að eins '/* pund innanlands i 

krossbandi; þurfi maður að sepda meira,
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verftor að skipta þvf niður eða búa til úr 

því böggul, en þetta er ómak fyrir send- 

endur. f>egar gcndingin á að fara til út- 

landa, beimila lðgin, að hún sje 4 pund, og 

er það hlægiJegt, að flytja þyngra innan- 

lands af þeirri oreök, að sendingin á seinna 

að fara til útlaoda. Við erum þannig ó- 

frjálslyodarí við sjálfa okkur en útlendinga. 

En þetta kemur af því, að ákvæðin nm 

innanlaudssendingar eru eldri, en hinar, sem 

eru teknar eptir reglum alþjéða- póstsam- 

bandsins. Breytingin i 3. gr., að leyfilegt 

sje að borga vfst undir hver 10 kvint, er 

einnig breyting til hagnaðar við sendendur. 

Blaðamenn og aðrír, sem þurfa að senda 

preutaðar bækur og blöð, hafa mikinn hagn- 

að af þe8sum breytingum; jeg vona, að 

menn ætii mjer ekki þær hvatir, að jeg 

gjöri þeasar breytingar fyrir sjálfan mig, 

enda er jeg nú ekki lengur blaðamaður. 

Við breytingar þessar eru ekki eins eyris 

útgjöld fyrir landssjóð, en mjög mikill er 

hægðarauki að þeim, bæði fyrir sendendur 

og afgreiðslumenn. 2. gr. á ætt sína að 

rekja til 1. þingmanns ísafjarðarsýslu, og 

er hún mjög þarfleg. Hún er landsmönuum 

til beinlinis hags, og hreinn tekjuauki fyrir 

landssjóð, Sendingar af þeirri stærð hafa 

áður verið sendar sem fragtgóss, en nú, ept- 

ir þessári ákvörðun, er hægt að fá ábyrgð 

á þeim sem póstsendingum. 4. gr. er sprott- 

in af þvf, að það hefur opt verið ókleyft 

fyrir pósta, að annast þær sendingar og 

böggla, sem menn hafa veríð svo ónærgætn- 

ir að senda nm hávetur yfir Jand; menn 

hafa t. a. m. sent þrjá plpuhatta í sendingu, 

og varð að kaupa hest 'undir þá, og eru 

það of dýrir hattar landinu, þó kaupendar 

þurfi ekki að borga mikið fyrir þá. Einnig 

veit jeg þess dæmi, að sent hefur verið 30 

kr. virði af tvistgarni sem póstsending. Að 

gjörður sje munur á prentuðu máli og öðr- 

um sendingum, er svo eðlilegt í sjálfu sjer, 

að um það þarf ekkert að segja, eða með 

því að mæla.

Með því að ekki tóku fleiri til máls,

bar forseti upp til atkvæða, hvort málið 

skyldi ganga til 2. umræðu, ogvarþaðsam- 

þykkt í einu hljóði.

ÖNNUR UMRÆÐA í  NEÐRI DEILD,

á 19. fundi, 23. dag júlímánaðar.

Flulningsmndur (Jón Ótaftson): J»etta

mál gekk svo greitt við 1. umræðu, að jegsje 

ekki þörf á að fjölyrða um það eða mæla 

með þvf. Getur verið, að einhveijir vilji 

koma með breytingar við frumvarpið, og 

skal jeg þá, ef þær koma fram, vera fús á 

að taka þær til greina, svo framarlega sern 

þær fara ekki móti aðaltiigangi frumvarps- 

ins.

Landihöfðingi: Jeg skal leyfa mjer 

að leiða athygli hinna háttviilu þingmanna 

að einu atiiöi í þessu frumvarpi, er mjer 

virðist ísjárvert og þurfa bieytingar við, en 

það er ákvörðunin í 1. gr. um sendingar, 

sem eru prentað mál í krossbandi eða ein- 

brugðnu bandi, samanborin við 2. grein.

Hinn háttvirti ttutningsmaður bafði 

rjett að mæla, þegar hann við 1. umræðu 

þessa máls gat þess, að krossbandssendingar 

innanlands eru meira takmarkaðar, en í 

hinu •iaternatiouala* póstsambandi, þar 

sem vjer frá útlöndum samkvæmt reglum 

þeim, er gilda fyrir allsherjar póstmál, get- 

um fengið stærri krossbandssendingar allt 

að 4 pundum, og einnig getum sent til út- 

landa eins stóiar sendingar; en hann tók 

það ekki fram, að það, sem hefur valdið 

þ«8u, sje fyrirkomulagið á póstflutningum í 

útiöndum, þar sem eru til járnbrautir og 

yfir höfuð þær samgöngur, sem ekki eru 

mðgulegar hjer innanlands, að minnsta 

kosti eins og nú stendur á, þar sem öllum 

póstflutningum hjer á að ráðstafa á hest- 

baki. En ákvarðanirnar um krossbands- 

sendingar, bæði í tilskipun 26. febr. 1872 

og í samningum um hið allsherjar póstsam- 

band, eru byggðar á þeirri aðalreglu, að 

þessar sendingar eigi að framflytja með 

brjefapóstunum, það er að segja: skiimála- 

laust með þeim pósti, er fyrst fer af stað,
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eptir að seudingunum er skilað til flutnings. 

Hjer af leiðir, að nauðsynlegt er, við á- 

kvðrðun um krossbandssendingar, að laka 

tiilit til þess, er póstarnir gcta flutt, sjer í 

lagi á þeim árstíma, þar sem póstflutning- 

arnir innanlands eru mestum örðugleikum 

bundnir, og þar sem ekki er mögulegt tak- 

markalanst að leyfa alls konar póstsending- 

ar, eins og 4. gr. frumvarpsins til tekur 

En þegar svo stendur á, virðist mjer mjög 

óheppilegt, að krossbandssendingar megi 

taka allt að 5 punda vigt, því þótt í 4. 

gr. ekki sje nema um prentuð mál í kross- 

bandi að ræða, er það þó auðsjeð, að sam- 

kvæmt þessari grein megi senda ekki ein- 

ungis blöð, heldur einnig alls konar bækur, 

en þá getur póstflutningurinn á vetrardag 

orðið alveg ómögulegur; þess vegna verður 

að mínu áliti nauðsynlega að breyta þess- 

um ákvörðunum frumvarpsins.

Hinn báttvirti flutningsmaður tók það 

fiam við 1. umræðu, að það væri sjer i lagi 

til bægðarauka fyrir blaðamenn, ef þessi 

breyting kæmist á, og þó að jeg fyrir mitt 

leyti óski að Ijetta undir með þeim, þá fæ 

jeg ekki sjeð, að þetta sje nægileg ástæða, 

ef breytingin að öðru leyti hefur verulega 

ókosti í för með sjer, sem jeg nú hef reynt 

að sýna og sanna. þar sem burðareyrir 

samkvæmt 3. gr. frumvarpsins skal vera 3 

aura fyrir hver 10 kvint eða minni þunga, 

og jeg skal ekki hafa neitt á móti þessari 

uppástungu, þá verður þessi «Porto» í öllu 

verulegu hin sama, og ná er ákveðin fyrir 

böggulsendingar innanlands, og þá verður 

ábatinn afþví, að senda blöðin í krossbandi 

ekki mikill fyrir blaðamennina; hann verður 

ekki annar en sá, að þeir komast bjá því 

ómaki, að búa um sendinguna á þann hátt, 

sem skipað er fyrir um böggulsendingar, og 

sem að öðru leyti, þegar flytja skal í póst- 

koffortum, mun vera langt um meir tryggj- 

andi, en krossbandið eitt, og árangurinn af 

breyting frumvarpsins eingöngu sá, sem jeg 

álít óhafandi, að hann geti komið í bága við 

það, hvernig hagar til hjer í landi um vetr- 

arpóstflutninga.

Jeg skal þess vegna leyfa mjer að skora 

á hinti háttvirta flutningsmaun, að hann 

við 3. umræðu komi fram þeirri breytingu 

á 1. grein, að krossbandssendingar megi ekki 

vega meira en 1 pund, og að sleppt verði 

niðurlagsgreininni í 1. málslið 4. greinar

• nema prentuð mál í krossbandi*, því ept- 

ir hinum gildandi lagaákvörðunum skal 

senda allar brjefapóstsendingar skilmálalaust 

með þeim pósti, er fyrst fer af stað, og 

krossbandssendingar eru brjefpóstsendingar, 

og því er þessi ákvörðun alveg óþörf. Að 

öðru leyti álít jeg verulega rjettarbót að

frumvarpinu og vil styðja það.

Flutningsmnður: Jeg er hinum hæst- 

virta landshöfðingja mjög þakklátur fyrir, að 

hann vill styðja þetta mál. Jeg get reynd- 

ar ekki skilið, hvað ynnist, þótt krossbands- 

sendingar yrðu takmarkaðar þannig, að þær 

mættu ekki vega meir en 1 pund, því blaðamenn 

verða þó að senda blöðin út, og mismunur- 

inn er einungis sá, að þeir senda þeim mun 

flciri pakka, og þetta eykur þeim einungis

ómak, án þess að ljetta einu kvinti á póst- 

unum. En jeg skal samt fyiir ummæli 

landshöfðingja taka mjer tilefni til að tak- 

marka þetta þannig, að það nái hvorki til 

prentaðra bóka eða annara krossbandssend- 

inga en blaðanna eingöngu. £>að er og svo 

á Englandi, að munur er gjörður á *News- 

papers« eða dagblöðunum, og öðrum send- 

ingum, því að blöðunum er þar blynnt, og 

þeim veittur meiri rjettur; hjer gæti og

verið ástæða til að láta þetta ná eingöngu

til blaðanna, það ’er að segja um vetrar- 

tímann.

x

Forseti Ijet því næst ganga tii atkvæða 

um hinar einstöku greinir frumvarpsins, og 

var :

1. gr. frumvarpsins samþykkt með 13 at-

kvæðum móti 1.

2. gr. frumvarpsins samþykkt með 19 at-

kvæðum.
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3. gr. frumvarpsins samþykkt með 17 at-

kvæðum.

4. gr. frumvarpsins samþykkt með 15 at-

kvæðum móti 2.

Að frumvarpið gengi til 3. umræðu var 

samþykkt með 21 atkvæði.

þR IÐ JA  UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 23. fundi, 27. dag júlímánaðar.

B r e y t i n g a r t i l l a g a  

við frumvarp til laga um breyting á til- 

skipun um póstmál 26. febr. 1872, 

frá flutningsmanni.

Við 4. gr.: í  stað: «prentað mál» komi:

• dagblöð*.

Flutningsmaður (Jón Ólafsson): Jeg

fínn ekki ástæðu til að tala langt í þessu 

máli, því það hefur gengið greitt og um- 

ræðulítið sem komið er, og vona jeg því, að 

hinir háttvirtu þingmenn sýni því enn hinn 

sama góðvilja. Jeg vil að eins geta þess, 

að jeg hef komið fram með breytingartillögu, 

til að verða við tilmælum landshöfðingja, 

að í 4. gr. í staðinn fyrir «prentað mál» 

komi «dagblöð>, og vona jeg, að þingmenn 

gefí henni atkvæði sitt, því hún er að minni 

ætlun til bóta.

Var síðan gengið til atkvæða og breyt- 

ingin samþykkt og frumvarpið sjálft með 

22 atkvæðum.

Kvað forseti það nú verða afgreitt til 

efri deildarinnar.

FYRSTA UMRÆDA I EFRI DEILD, 

á 21. fundi, 29. dag júlímánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í neðri deild, sjá I, 270.

F - f>ar eð enginn tók til máls, bar for- 

seti.undir atkvæði, hvort málinu skyldi

vísa til 2. umræðu, og var það samþykkt 

einu hljóði.

ÖNNUR UMRÆDA í  EFRI DEILD, 

á 23. fundi, 1. dag ágústmánaðar. 

Magnúi Stephensen: |>að er einungis

eitt atriði, sem er aðgæzluvert í þessu frum- 

varpi, og það er 2. gr.; hún hljóðar svo:

• Böggulsendingar, sem sendar eru með 

póstskipunum hafna á milli á íslandi, og ekki 

þarf að senda neitt yfír land, mega vega 

allt að 10 pundum*. f>egar sá samningur 

var gjörður, sem nú er í gildi, milli stjórn- 

arinnar og gufuskipafjelagsins, mátti ekki 

eptir póstlögunum senda þyngri böggul- 

sendingar með póstferðum innanlands en 5 

pund. f>ess vegna eru allar böggulsending- 

ar, sem meira vega, teknar sem flutnings- 

góz með strandsiglingaskipunum, og fær fje- 

lagið borgun fyrir þær. Nú gæti fjelagið 

álitið, að sjer væri rangt gjört, þar sem hækk- 

aður er þungi þeirra böggla, sem mega 

takast eins og póstseudingar með póstskip- 

unum hafna á milli, en ekki með landpóst- 

unum ; en samt sem áður vona jeg, að fje- 

lagið fari ekki út í þá smámuni, að heimta 

hækkun á hinu umsamda tillagi, þó að þessi 

litla breyting sje gjörð. Burðareyririnn 

fyrir krossbandssendingar er eptir þessu 

frumvarpi lækkaður, og verður því nokkuð 

kostnaðarsamara fyrir póststjórnina að flytja 

krossbandssendingar, en áður. Ef t. a. m. 

eingöngu krossbandssendingar eru fluttar 

á einum hesti, þá verða þær 10 fjórðungar 

að þyngd, og verður burðareyririnn þar 

undir 30 kr. ; það sem því fengist f burð- 

argjald fyrir tvö klyf eru 30 kr.; en nú 

kostar einmitt aukahestur norður á Akur- 

eyri 30 kr., svo að það stendur í járnum. 

En ef senda ætti krossbandssendingar 

austur í Múlasýslu, þá yrði póststjórnin að 

flytja þær þangað frá Akureyri fyrir ekki 

neitt, og það yrði kostnaðarsamt fyrÍT

70
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póststjórnina. Allt um það vil, jeg ekki 

vera á móti þessari ákvörðun, því það er 

æskilegt, að prentað mál og böggulsend- 

ingar komist sem greiðast út um landið, 

og landssjóður verður því að leggja nokkuð 

í sölurnar.

Landshöfðingi: |>að er snertir ákvörð-

unina í 2. gr. um böggulsendingar, sem 

hinn 4. konungkjörni þingmaður gat um, 

þá er jeg honum samdóma í því, að jeg 

gjöri ráð fyrir, a í gufuskipafjelagið muni 

ekki mótmæla því, því að ef jeg man rjett, 

þá er ekki til tekin nein upphæð í samn- 

ingnum milli fjelagsins og stjórnarinnar. 

fa r  sem í 1. gr. er sagt, að krossbands- 

sendingar megi vega allt að 5 pd., þá skal 

jeg geta þess, að samkvæmt tilskipuninni

26. febr. 1872 er ekki meira eu 50 kv. 

þungi ákveðinn; en samt sem áður skal 

jeg ekki vera á móti þessari ákvörðun, 

þegar 3. gr. er tekin til greina, sem ákveð- 

ur 3 a. undir hver 10 kv. í krossbands- 

sendingum. f>ar sem í 4. gr. er sagt, að 

með ferðnm landpóstanna frá því í nóvem- 

ber og til þess í marz sjeu póstar eigi 

skyldir að taka böggla til flutnings þyngri 

en eitt pund, framar en þeim þykja hentug-

leikar leyfa, nema dagblöð í krossbandi, þá 

er jeg fyrir mitt leyti ekki á móti þeirri 

uppástungu.

Með því að ekki tóku fieiri til máls, 

sagði forseti þessari umræðu lokið, og b ir 

upp til atkvæða hinar einstöku greinir frum- 

varpsins; var þá

1. gr. frumvarpsins samþykkt með 10 at- 

kvæðum.

2. gr. samþykkt í einu bljóði.

3. gr. — - — —

4. gr. — » — - — —

Fyrirsögn frumvarpains áleizt samþykkt 

án atkvæða.

Að málið gengi til 3. urnræðu, var 

samþykkt í einu hljóði.

pR IÐ JA  UMRÆÐA I EFRI DEILD, 

á 25. fundi, 3. dag ágústmánaðar.

Enginn tók til máls, og bar forseti 

því frumvarpið undir atkvæði; var það 

samþykkt í einu hljóði.

Forsoti gat þess, að málið nú yrði af- 

greitt til landshöfðingja sero lög  f r á  al- 

þ in g i .

XX. 

Stjórn bæjarmálefha á Aknreyri.

Frumvarp til laga um bæjarstjórn á 

Akureyri. Frá 2. þingmanni Eyfirðinga. 

Frumvarpið er prentað í fyrri parti al- 

þingistíðindanna, bls. 130— 136.

FYRSTA UMRÆDA í  EFRÍ DEILD, 

á 14. fundi, 21. dag júlimán. 

Flutningsmaður (Einar Ásmundtton): 

í>egar jeg fór að heiman, báðu kjósendur
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mínir á Akureyri mig að frambera fyrir 

þingið frumvarp það til laga nm bæjarstjórn 

á Akureyri, sem hjer liggur fyrir, og mæla 

Iram með því, að það fengi framgang. þau 

bæjarstjórnarlðg, sem nú gilda á Ákureyri, 

eru orðin gömul, og þykja ekki leogur vera 

samsvarandi tímanum. Frumvarpið, sem 

hjer er fram lagt, hafa Akureyrarbúar 

sjálfír samið eptir því, sem þeir álitu bezt 

mnúdi haga, og skal jeg geta þess, að þau 

eru sniðin eptir bæjarstjörnarlögum Beykj- 

avíknr, sem eru samin eigi alls fyrir löngn 

og þykja hafa vel gefizt. En með því lög 

þessi eru eigi og geta eigi verið að öllu 

leyti samhljdða bæjarstjórnarlögum Ileykj- 

avíkur, þá er haldið ýmsum gömlum ákvörð- 

unum og ýmsum nýjum aptur bætt inn í; 

þess vegna getur mál þetta verið athugavert, 

og því óska jeg helzt, að hin heiðraða deild 

setji nefnd til að yfirvega málið nákvæmlega, 

ef einhver einstök atriði í þessu langalaga- 

frumvarpi gætu tekið bótum. Jeg leyfi mjer 

að leggja það til, að skipuð verði þriggja 

manna nefnd, og 1. umræðu síðan frestað, 

þar til nefndin hefur komið fram með álit 

sitt á frumvarpinu.

J>ví næst bar forseti undir atkvæði, 

hvort kjósa skyldi 3 manna nefnd, og var 

hún samþykkt, og í hana kosnir:

Einar Ásmundsson með 10 atkvæðum 

Magnús Stephensen — 9 — • —

Árni Thorsteinson — 6 — • —

Var 1. umræðu síðan frestað.

1 nefndinni var Einar Ásmundsson 

kosinn formaður og Magnús Stephensen 

skrifari og framsögumaður.

FRAMHALD FYRSTU UMRÆÐU í 

EFRI DEILD, 

á 31. fundi, 9. dag ágústmán.

Nefndarálit, sjá I, 377— 384. 

Fram*ögutnaður (Magnús Stephemen): 

Með því að þetta er framhald 1. umræðu,

þá liggur ekki fyrir, að tala um einstakar 

greinir frumvarpsins og ekki heldur breyt- 

ingar þær, sem nefndin hefur gjört við hin- 

ar einstöku greinir, heldur um málið allt í 

heild sinni. Samkvæmt 58. gr. stjórnar- 

skrárinnar er það fyrirbeiti gefið, að rjettur 

sveitarfjelaganna til að ráða sjálf málefnum 

sínum með tilsjón stjórnarinnar skuli skip- 

aður með lagaboði. J>essu fyrirheiti er full- 

nægt með því, að öllum sveitarfjelögum er 

með sveitarstjórnarlögunum 4. maí 1872 

veitt sjálfsforræði í sveitarmálefnum, og

sömuleiðis Reykjavíkur-kaupstað með tilsk.

20. apríl 1872; en það eru tvö bæjarfjelög, 

sem enn ekki hafa fengið uppfyllt þetta 

fyrirheiti, sem sje Akureyri og ísafjörður, 

en nú á að bæta úr því, að því er snertir 

Akureyri, með þessu frumvarpi. Akureyri

var gjörð að kaupstað með reglugjörð 29. 

ág. 1862, og þá um leið að lögsagnarum- 

dæmi út af fyrir sig. En bæjarstjórnarlög 

Akureyrar, sem hafa verið þar í gildi síðan, 

samsvara ekki þeim skoðunarhætti á bæj-

armálefnum, sem á seinni árum hefur rutt 

sjer til rúms. Að vísu er Akureyrarbúum 

gefinn rjettur til að kjósa fulltrúa, sem taka 

þátt í stjórn bæjarmálefna, en vald þeirra 

er mjög takmarkað; þeir eiga að vísu páttí 

stjórn allra þeirra mála, sem snerta eignir og 

stofnanir, tekjur og gjöld kaupstaðarins og 

ekki eru með neinni annari lagaákvörðun 

undanskilin, og má bæjarfógeti því ekkert á 

kveða um þau málefni án þeirra samþykkis,

en verði meiri hluti fulltrúa ekki á sama

máli og hann, á að skjóta málinu undir úr- 

skurð amtmanns, þannig að bæjarfógeti 

sendir amtmanni álit sitt um málið, en því 

verður og að fylgja álit bæjarfulltrúa. 

Sömuleiðis er bæjarfulltrúunum heimilt að 

bera upp til umræðu hvert það málefni, er 

snertir hagi kaupstaðarins, en bæjarfógetinn 

á að leggja úrskurð á slíkar uppástungur, og 

ef bæjarfulltrúarnir eru óánægðir með úr- 

skurð bæjarfógeta, mega þeir skjóta honum
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til amtmanns. fetta sýnir, að atkvæði 

bæjarfulltrúanna er mjög takmarkað, og að 

ekki er nærri eins frjálslegt fyrirkomulag á 

allri bæjarstjórn á Akureyri, eins og í Reykja- 

vík. Tilgangur nefndarinnar er að beina 

þessu í betra borf og gefa Akureyri sama 

atkvæðisrjett um sín málefni, sem hvert 

annað sveitarfjelag hefur um sín og Reykja- 

vík um sín. Frumvarpið, sem Akureyrar- 

búar hafa samið, gengur ekki eins langt, 

eins og nefndin álítur að vera eigi; það 

hefur haldið of mjög við hið gamla, og því 

ekki gefið bæjarstjórninni og þá sjerstak- 

lega bæjarfulltrúunum það vald, sem æski- 

legt væri. f>essu hefur nefndin reynt að 

kippa í lag, með því að nema burt þá á- 

kvörðun, að leggja ákvæði bæjarstjórnarinn- 

ar undir yfirúrskurð amtmanns, þannig að 

bæjarstjórnin eptir fiumvarpi nefndaiinnar 

fær fullkomið atkvæði um mál bæjarins, 

en stendur að eins undir iandshöfðingja, og 

þegar bæjarfógeta virðast brotin vera lög, 

þá g«tur hann fellt þá ákvörðun úr gildi 

um stundarsakir, þangað til hann hefur leit- 

að úrskurðar landshöfðingja, og er þetta 

samkvæmt sveitarstjórnarlögunum og bæj- 

arstjórnarlögum Reykjavíkur. Jeg vona, að 

deildin aðhyllist stefnu frumvarpsins og 

breytingar þær, sem nefndin hefur gjört við 

það. Við 2. umræðu skal jeg skýra frá 

hinum einstökH breytingum nefndarinnar 

og ástæðunum fyrir þeim.

fa r eð ekki tóku fleiri til máls, var 

gengið til atkvæða og málinu vísað til 2. 

umræðu í einu hljóði.

ÖNNUR UMRÆÐA 1 EFRI DEILD,

á 34. fundi, 11. dag ágústmánaðar.

Framsögumadur (Magnús Stephemen): 

J>ó jeg vonist til, að deildarmenn hafi borið 

saman frumvarp nefndarinnar við hið upp- 

runalega frumvarp, sem lagt var fyrir deild- 

ina, skal jeg samt sem áður í stuttu máli

tilgreina hinar helztu breytingar, sem nefnd- 

in hefur farið fram á. 3 hinar fyrstu grein- 

ir neíndarfrumvarpsins eru hjer um bil al- 

veg orðrjettar teknar upp «ptir hinu upp- 

runalega frumvarpi. 4. gr. kemur í stað

4. og 5. gr. og tveggja hinna fyrstu máls- 

greina af 6. gr. í hinu upprunalega frum- 

varpi. Grein þessi, eins og hún er hjá 

nefndinni, er sniðin eptir sveitastjórnarlög- 

unum. 1 henni er eitt nýmæli, að konur 

jafnt sem karlar hafi kosningarrjett og kjör- 

gengi, og vonar nefndin, að því nýmæli 

verði tekið vel. En þeirri ákvörðun, að feð- 

ur og afkomendur megi eigi eiga sæti í bæj- 

arstjórninni í senn, þótti nefndinni engin á- 

stæða til að halda, enda er engin samsvar- 

andi ákvörðun um setu á alþingi. Seinni 

bluta 6. gr. er sleppt hjer úr, en hann er 

tekinn aptur upp í frumvarp nefndarinnar á 

öðrum stað. 7. gr. hius upprunalega frum- 

varps verður þá 5. gr. í frumvarpi nefnd- 

arinnar, og er sú breyting á gjör þessari 

grein, að bæjarfulltrúar skulu kosnir til (> 

ára samkvæmt frumvarpi nefndarinnar, i 

stað þess, að eptir hinu upphaflega frum- 

varpi skyldu þeir kosnir að eins til 3 ára, 

og hefur nefndin í þessu farið eptir bæjar- 

stjörnarlögunum í Reykjavík, enda virðist 

óheppilegt, að bæjarfulltrúar fari frá eptir 

ein 3 ár, því þá fyrst eru þeir orðnir vel 

kunnugir störfum sínum. Seinasta máls- 

grein 7. greinar er felld burt, en tekin upp 

annarstaðar. 8. gr. hins upprunalega 

frumvarps verður 6. gr. í nefndarfrumvarp- 

inu; eru í þessari grein litlar efnisbreyt- 

ingar, en þeirri ákvörðun sleppt úr: «þegar 

semja skal kjörskrár, skal bæði gjaldkeri 

bæjarins og aðrir. bæjarfulitrúar vera kjör- 

stjórninni til aðstoðar, ef þörf gjörist*, með 

því að nefndin taldi það sjálfsagt, að bæjar- 

fulltrúarnir væru skyldir til þessa, þó að 

það ekki væri tekið beinlínis fram hjer. 9. 

gr. hins upprunalega frumvarps verður 7. 

gr. í frumvarpi nefndarinnar, og eru í grein
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þessari þær efnisbreytingar á gjörðar, að í 

stað þess, að hið upphaflega fiumvarp gjör- 

ir ráð fyrir, að kjörfundurinn skuli boðaður 

með auglýsiogarbrjefi, þá gjörir frumvarp 

nefndarinnar ráð fyrir, að kjörfundurinn sje 

boðaður eins og önnur þing eru boðuð í 

kaupstaðnum; en við auglýsingarbrjef þótti 

nefndinni eigi þörf að binda sig. 10. gr. 

hins upprunalega frumvarps felst og í þess- 

ari grein, en þó með þeirri breytingu, að at- 

kvæði greiðist í einu um svo marga sem 

kjósa skal, og vildi nefndin með því koma 

í veg fyrir, að sami maðurinn gæti kosið 

sama mann þrisvar sinnum, þegar 3 skyldi 

kjósa, eins og gat átt sjer stað eptir hinu upp- 

runalega frumvarpi, þegarhvern þeirra skyldi 

kjósa sjer í lagi, enda er slíkt kosningarfyrir- 

komuiag hvergi tíðkanlegt, það jeg til veit.

8. gr. nefndarfrumvarpsins er ný grein, en 

upp í hana er tekið nokkuð af 7. gr. hins 

upprunalega frumvarps, og þvi við bætt, að 

enginn sje skyldur að taka móti kosningu, 

ef vanheilsa bannar, en kjörstjórn látin 

ráða, hvort hún tekur afsakanir þess, er 

neitar, gildar; en vilji hann ekki láta sjer 

lynda úrskurð kjörstjórnarinnar, að málinu 

sje þá skotið til bæjarstjórnarinnar, ogskeri 

hún úr, hvort gildar sjeu ástæður hans.

11. gr. hins upþrunalega frumvarps er orð- 

in 9. gr. frumvarps nefndarinnar, án efnis- 

breytingar. 12. gr. hins upprunalega frum- 

varps er alveg felld burtu, og kemur 

ekkert í frumvarpi nefndariunar í þessarar 

greinar stað; virtist nefndinni óþarft, að 

láta bæjarfulitrúa, sem kosuir eru, vinna 

þennan eið, þó sú ákvörðun standi í reglu- 

gjörð fyrir Akureyrarkaupstað 1862. 13.gr. 

hins upprunalega frumvarps er orðin ll.g r ., 

en milli er skotið 10. gr. í frumvarpi nefnd- 

arinnar, sem er endir 6. gr. í frumvarpi því, 

sem lagt var fyrir deildina. í  grein þessari 

er það nýmæli, að bæjarfulltrúi megi, ef hon- 

um er vikið frá, skjóta kæru sinni til al- 

menns bæjarfnndar. í  Beykjavík er þessu

öðruvísi fyrir komið; þar er það landshöfð- 

inginn, sem sker úr, hvort ákvörðun bæjar- 

stjórnarinnar um þetta efni skuli gilda eða 

eigi. Nefndinni þótti þetta óhagkvæm á- 

kvörðun á Akureyri, þar sem svo langt er 

til landshöfðiugja, enda gat hún ekki sjeð, 

að nein hætta væri af því búin, þó fundin- 

um væri veitt þetta vald. Eins og jeg sagði, 

er 13. gr. hins upprunalega frumvarps orð- 

in 11. gr. frumvarps nefndarinnar, og er sú 

breyting á orðin, að ákvæði upprunalega 

frumvarpsins um varaoddvita er numin burtu, 

því varaoddvitinn getur ekki gengið í odd- 

vita stað, sjerstaklega vegna þess, sem mælt 

er fyrir í næstu grein á eptir, að oddviti 

megi fella ákvörðun bæjarstjórnarinnar úr 

gildi um stundarsakir, ef honum virðist hún 

gagnstæð lögum eða skaðleg fyrir kaupstað- 

inn; en nefudin gat ekki ætlað, að nokkr- 

um bæjarfulltrúa yrði falið slíkt vaid á hend- 

ur sem varaoddvita. Bæjarfógetinn gegnir 

oddvitastarfinu ex officio, og verður að fá 

einhvern annan settan í sinn stað, ef hann 

getur eigi verið sjálfur viðstaddur. Sömu- 

leiðis er í greinina bætt ákvörðun um, að 

bæjarstjórnin skuli setja sjer þingsköp, er 

landshöfðingi staðfestir. 14. gr. hins upp- 

runalega frumvarps er nú orðin 12. gr.; á 

grein þessari er gjörð sú breyting, að það 

skuli vera landshöfðingi, en ekki amtmaðnr, 

sem sker úr, þegar bæjarfógeti hefur fellt 

einhverja ákvörðun bæjarstjórnarinnar úr 

gildi, því að það er samkvæmt því fyrir- 

komulagi, sem með þessu frumvarpi á að 

koma á stjórn bæjarmálefna á Akureyri, að 

bæjarstjórnin standi ekki undir neinu öðru 

umboðsvaldi, en hinu æðsta hjer á landi, 

landshöfðingjanum, eins og á sjer stað um 

bæjarstjórn Reykjavíkur og amtsráðin. 15.,

16. og 17. gr. eru teknar í frumvarp nefnd- 

arinnar sem 13., 14. og 15. gr. án nokk- 

urrar efnisbreytingar; í 15. gr. áleit nefnd- 

in að óþarft væri að til taka uppbæðina 50 

kr. sem þá hæstu þóknun, er veita megi



bæjargjaldkera, og hefur bæjarsljdrnin því 

eptir frumvarpi hennar frjálsar hcndur að 

kveða á um, hversu há þóknunin megi vera.

18. og 19. gr. hins upprunalega frumvarps 

eru 16. og 17. gr. í frumvarpi nefndarinn- 

ar. í 17. gr. er bætt við, að áætlanir nm 

tekjur og gjöld skuli liggja frammi vissan 

tíma, fil þess bæjarmenn geti kynnt sjer 

þær. Við seinustu málsgrein er og nokkur 

brevting gjörð, því að nefndinni þótti ó- 

frjálslegt að einskorða heimildina, til að 

hækka bæjargjöld eitthvert ár, eins og gjört 

er í upprunalega frumvarpinu, og bætti hón 

því framan við málsgreinina orðunum: «án 

samþykkis landshöfðingja*. 20. gr. hins 

upprunalega frumvarps er orðrjett eins og 

fyrri málsgrein 18. greinar í frumvarpi 

nefndarinnar; en síðari málsgrein í 18. gr. 

nefndarinnar er bætt við til þess að taka af 

öll tvímæli um það, að leggja megi bæjargjöld 

á þær verzlanir og önnur arðsöm fyrirlæki, 

er eigendur þeirra eru búsettir annarstaðar.

21. gr. hins upprunalega frumvarps er nú 

orðin 19. gr. í frumvarpi nefndarinnar, en 

sú breyting er á orðin, að í stað þess að 

3 íncnii skyldu sitja í niðurjöfnunarnefnd- 

inui samkvæmt hinu upprunalega frum- 

varpi, þá ákveður frumvarp nefndarinnar, 

að í henni skuli vera 5 menn, og skuli 

þeir kosnir til 6 ára í stað 3; er því einn- 

ig bætt inn í, að sami maðurinn megi ekki 

sitja bæði í niðurjöfnunarnefndinni, og bæj- 

arstjórninni, sem er eðlileg afleiðing af því, 

að bæjarstjórnin á að dæma um gjörðir 

niðurjöfnunarnefndarinnar. 22. gr. er ó- 

breytt 20. gr. nefndarfrumvarpsins. 23. 

og 24. gr. halda sjer einnig óbreyttar að 

öðru en því, að í 21. gr. nefndarframvarps- 

ins, sem svarar til 23. gr. í hinu uppruna- 

lega frumvarpi, er sagt, *milli Akureyrar 

og sveitarfjelags í Danmörku», í staðinn 

fyrir: «sveitarfjelags á íslandi og í Dan-

mörku*, því að hjer er einungis um Akur- 

eyri að ræða, ekki ísland yfir höfuð. 25.

gr. verður 24. gr. í frumvarpi nefndarinnar, 

og er engin breyting við hana, nema, að 

undirskriptirnar undir ávísanir á bæjarsjóð 

þurfa ekki að fara fram á fundi, sem gæti 

valdið miklum drætti á öllum fjárgreiðslum, 

cf langt liði milli funda, er opt kann að 

bera við, heldur að nægilegt sje, að ávís- 

anirnar sjeu undirskrifaðar af oddvita og að 

minnsta kosti 3 bæjarfulltrúum. 26. gr. er

23., en 27. er 25. gr. í nefndarfrumvarp- 

ina. 27. gr. í nefndarfrumvarpiun er alveg 

ný grein og er hún tekin eptir bæjarstjórn- 

arlögum Keykjavíkur. 28. gr. þótti nefnd- 

inni of ófrjálsleg, því að fjárveitingarvaldið 

er eptir henni mjög takmarkað, og öll fjár- 

ráð bundin, svo að það getur ekki sam- 

rýmzt við annað sjálfræði, sem hjer er 

gjört ráð fyrir. Hefur nefndin því algjör- 

lega breytt greininni, og er samsvarandi 

grein nefndarinnar sniðin eptir sveitar- 

stjórnarlögunum og bæjar6tjórnarlögum 

Keykjavíkur. 29. gr. í hinu upprunalega 

frumvarpi er 28. gr. í frumvarpi nefndar- 

innar; er sú aðalbreyting gjörð á þessari 

grein, að úrskurður reikninganna er sam- 

kvæmt grein nefndarinnar lagður undir bæj- 

stjórnina sjálfa í stað amtmanns. En af 

þessu hefur aptur Jeitt, að í frumvarpið 

varð að taka ákvörðun um, að reikningur- 

inn skyldi sendur landshöfðingja, þegar bú- 

ið væri að úrskurða hann, svo að lands- 

höfðingi gæti rannsakað, hvort hann í nokkru 

væri gagnstæður lögum, og komið fram 

ábyrgð á hendur þeim bæjarfulltrúum, sem 

væru valdir að slíkum ráðstöfunum, og í 

annan stað ákvörðun um, að bæjargjaldkeri 

eða aðrir, sem peningaábyrgð væri úrskurð- 

uð á hendur, gætu leitað rjettar síns hjá 

dómstólunum. Loks er í 30. gr. ákveðið, 

hve nær lögin skuli öðlast gildi, og áleit 

nefndin, að landshöfðinginn gæti gefið á- 

kvarðanir um það, sem með þarf í því efni, 

og sjer í lagi til þess, að breyting reikn- 

ingsársins geti verið komin í kring þann
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dag, sem lögin öðlast gildi, en hún verður 

einkum í því fólgiu, að gjöld þau, setu 

lögð verða á, fyrir fardagaárið 1882 til 

1883, að eins skuli greidd með bjer um bil 

’/i'i eða fyrir tímabilið frá 6. júní 1882 til 

31. des. s. á. í staðiun fyrir heilt fardagaár.

Árni ThortUimon: Jeg er, eins og

hinni heiðruðu deild er kunnugt, einn af 

þeim, sem hafa sýslað við mál þetta í nefnd- 

inni, og var það eptir samkomulagi við 

nefndina, að jeg gjörði eigi ágreiningsat- 

kvæði. J>að, sem mjer og nefndinni bar í 

milli, var 10. gr. frumvarpsins. Jeg álit, 

að eigi sje rjett, að leggja það vald, sem 

greinin gjörir ráð fyrir, í hendur þeirra 

manoa, sem sjálfir hafa kosið bæjarfulltrú- 

ann í bæjarstjórnina. Jeg áiít, að það sje 

alls ekki rjett, að láta þessa sömu menu 

skera úr, hvort bæjarfulltrúinn hafi van- 

rækt skyldu sína, eða með öðru móti brotið 

af sjer að sitja í bæjarstjórninni, og það 

gæti haft ýmsar slæmar afleiðingar; jeg 

ætla þar á móti, að rjettara væri, að láta 

úrskurði í slikum málum liggja undir 

landshöfðiogja.

Um 4. gr. skal jeg lítið tala, þó jeg 

sje þeirri grein fremur mótfallinn; jeg hef 

að eins getað sætt mig við hana af því, að 

hún stendur í eldri bæjarstjórnarlögum fyrir 

Akureyri. Jeg álít, að heppilegra væri, að 

skipta bæjarbúum niður í 2 kjörflokka, 

annan almennun, en hinn, sem að eins hærri 

skattgreiðendur sjeu í, þvi að opt koma 

fyrir spursmál um ýms stærri fyrirtæki, er 

miða bænum til framfara, og þá er eðli- 

Jegra, að þeir, sem bera meiri skatta og 

leggja fje i sölurnar meira en aðrir, hafi og 

meiri áhrif á kosninguna, en þeir, sem 

borga lítið eða ekkert. Hið 3. atriði, sem 

mjer þykir athugavert, er breytingin á 17. 

gr. um lóðargjaldið, frá þvi sem áður var; 

en jeg hef því að eins getað sætt mig við 

það litla lóðargjald, sem lagt er á bæjar- 

búa, að þeir hafa sjálfir óskað þess.

Sighvatur Árnason: Jeg vildi að eins

vekja athygli deildarinnar á 19. grein hins 

upprnnalega frumvarps (17. gr. frumvarps 

nefndarinnar). Jeg get ekki fellt mig viö, 

að sama gjald hvili á ferbyrniugsfaðmi í tví- 

eða þríloptuðu húsi sem i geymsluhúsi eða 

hjalli. J>etta kemur œjög ójafnt niður; það 

mun Játa nærri, að 4 kr. gjald hvíli á 20 

ferhyrningsföðmum, og koma þá rúmir 2 

aurar á hverja ferhyrningsalin. f»að, sem 

jeg hef móti þessu 20 aura gjaldi, er það, 

að það kemur svo misjafnt niður eptir verði 

húsanna.- Jeg hef að eins hreift þessu, lil 

þess að hinni heiðruðu nefnd gefist færi á, 

að skýra deildinni frá, á bverju þetta gjald 

er byggt.

Framsöguniuður: Jeg skal leyfa mjer

að geta þess viðvíkjandi því, sem binn hátt- 

virti þingmaður Bangæiriga tók fram um

17. gr., að 20 aur. skuli greiða af hverjum 

□ faðmi af húsagrunnum, þá er það tekið 

eptir óák hiunar núverandi bæjarstjórnar á 

Akureyri, og vildi nefndin því ekki breyta 

því, þótt henni þætti það ekki sem hagan- 

legast. Nefndinui virtist, sem sje, gjörður 

of mikill muuur á árgjaldinu af húsagrunn- 

um og af óbyggðri lóð, þar sem af henni á 

ekki að greiða nema Va eyris eða Vgo part 

á móti húsagrunni. Hinn háttvirti 1. þing- 

maður Bangæinga vildi láta gjaldið fara 

eptir verði húsanna, en þetta gjald er ekki 

lagt á húsin, heldur á þá lóð, sem hefur

verið útmæld manni til eignar, og er því

gjaldið í raun og veru ævarandi árgjald, er 

kemur í stað kaupverðs, en ekki skattur; 

en þegar búið er að selja lóðina þannig, kem- 

ur bæjarstjóroioni ekkert við, hvort á henni 

er byggt tví- eða þríloptað hús. !>ar sem 

hinn háttvirti 5. konungkjörni þingmaður tók 

fram viðvíkjandi 10. gr., að houum líkaði 

ekki sú ákvörðun, að bæjarfundur ætti að 

skera úr, ef bæjarfulltrúa væri vikið burtu,

þá hefur sú ákvörðun einnig verið tekin

eptir ósk bæjarstjórnarinnar á Akureyri



Meiri hluta nefndarinnar fannst ekki hættu- 

legt, að veita þcim mönnam, sem kjósa í 

bæjarstjórnina, einnig rjett til að skera úr, 

hvort sá, sem þeir hafa kosið, hafi brotið 

af sjer það traust, sem kjósendur báru til 

hans. Jeg get ekki gjört ráð fyrir þeirri 

hlutdrægni hjá þeim, að það sje hættulegt, 

enda finnst mjer frjálslegast, að þeir skeri 

úr því, en ekki umboðsvaldið, sem ekkert 

hefur með bæjarkosningar að gjöra; ef 

nokkuð hefði verið, þá hefði jeg heldur 

kosið, að heimild hefði verið veitt til að 

sá, sem þannig væri vikið burtu, mætti 

skjóta máiinu undir dómstólana. Að ekki 

hefur verið gjörður munur á hærri og lægri 

gjaldendum við kosningar, eins og hinn hátt- 

virti 5. konungkjörni þingmaður tók fram, 

hefur komið af því, að þar hefur einnigver- 

ið farið eptir ósk bæjarstjórnarinnar á Akur- 

eyri, og vildi nefndin ekki þrengja þessu inn 

í móti vilja hennar, þótt húa væri freinur 

á því, að svo ætti að vera.

Með því ekki tóku fleiri til máls, sagði 

forseti umræðunni lokið, og bar upp til at- 

kvæða hinar einstöku greinir frumvarpsins 

ásamt tilsvarandi greinum nefndarfrumvarps- 

ins sem breytingartillögum, og var:

1. gr. frumvarpsins samþykkt í einu hljóði.

2. — — »— með orðabreytingum

nefndarinnar samþykkt í einu hljóði.

3. gr. frumvarpsins óbreytt samþykkt í 

einu hljóði.

4. gr. nefndarinnar samþykkt í einu hljóði.

4., 5. og 6. gr. fyrri hluti í frumvarp- 

inu þar með fallið.

5. gr. nefndarinnar samþykkt í eiou hljóði.

7. gr. frumvarpsins þar með fallin.

6. gr. nefndarinnar samþykkt í cinu hijóði.

8. gr. frumvarpsins þar með fallin.

7. gr. nefndarinuar samþykktí einu hljóði.

9. og 10. gr. frumvarpsins þar með 

fallnar.

8. gr. nefndarinnar (ný grein) samþykkt í 

einu hljóði.

9. gr. nefndarinnar samþykkt í einu hljóði.

11. gr. frumvarpsins þar við fallin.

12. — — »— felld með öllum

atkvæðum.

10. gr. nefndarinnar samþykkt með 6 at- 

kvæðum.

Síðari kafli 6. gr. frumvarpsins þar við 

fallinn.

11. gr. nefndarinnar samþykkt í einu hljóði.

13. gr. fruaivarpsins þar með fallin.

12. gr. nefndarinnar samþykkt í einu hljóði.

14. gr. frumvarpsins þar með fallin.

15. gr. frumvarpsins óbreytt samþykkt í einu

hljóði sem 13. gr.

14. gr. nefndarinnar samþykkt í einu hljóði.

16. gr. frumvarpsins þar með fallin.

15. gr. nefndarinnar samþykkt í einu hljóði.

17. gr. frumvarpsins þar með fallin.

18. gr. frumvarpsins með orðabreyting

nefndarinnar samþykkt í einu hljóði 

sem 16 gr.

17. gr. nefndarinnar samþykkt með 10 at- 

kvæðum.

19. gr. frumvarpsins þar með fallin.

18. gr. nefndarinnar samþykkt í einu bljóði.

20. gr. frumvarpsins þar með fallin.

19. gr. nefndarinnar samþykkt í einu hljóði.

21. gr. frumvarpsins þar með fallin.

20. gr. nefndarinnar samþykkt í einu hljóði.

22. gr. frumvarpsins þar með fallin.

21. gr. nefndarinnar samþykkt í einu hljóði.

23. gr. frumvarpsins þar með fallin.

22. gr. nefndarinnar samþykkt í einu hljóði.

24. gr. frumvarpsins þar með fallin.

24. gr. nefndarinnar samþykkt í einu hljóði.

25. gr. frumvarpsins þar með fallin.

23. gr. nefndarinnar samþykkt í enu hljóði.

26. gr. frumvarpsins þar með fallin.

25. gr. nefudarinnar samþykkt íeiou hljóði.

27. gr. frumvarpsins þar með fallin.

26. gr. nefndarinnar (ný grein) samþykkt i 

einu hljóði.
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27. gr. nefndarinnar samþykkt í einu hljóði.

28. gr. frumvarpsins þar með fallin.

28. gr. nefndarinnar samþykkt íeinu hljóöi.

29. gr. frumvarpsins þar með fallin.

29. gr. nefndarinnar (ný grein) samþykkt í 

einu hljóði.

30. gr. nefndarinnar (ný grein) samþykkt í 

oinu hljóði.

Fyrirsðgn frumvarpsius áleizt samþykkt 

án atkvæða.

Að frumvarpið gengi til 2. umræðu, 

var samþykkt í einu hljóði.

I>RIÐJA UMRÆÐA í  EFRI DEILD, 

á 36. fundi, 13. dag ágústmánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. nmræðu, sjá I, 441— 447.

Framsögumaður (Magnús Stephemen): 

Með þvi að mál þetta fjekk sro góðan byr 

við 2. umræðn, að það var samþykkt óbreytt, 

eins og nefndin bar það fram, og þar eð 

engar breytingar eru fram komnar nú, þá 

sje jeg ekki ástæðu til að tala frekar um 

málið, en jeg gjörði við 2. umræðn, og vona, 

að deildin sje því eins hlynnt eins og við 

2. umræðu þess.

f>ar eð ekki tóku fleiri til máls, var 

gengið til atkvæða og frumvarpið samþykkt 

í einu hljóði. Kvað forseti það nú mundu 

verða sent forseta neðri deildar með tilmæl- 

um um, að það yrði þar tekið til löglegrar 

meðferðar.

FYRSTA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 57. fandi, 20. dag ágústmánaðar. 

Ilalldór Kr. Friðriksson: Jeg ímynda

mjer, að j>að sje til lítils að ræða þetta mál 

«ða gjöra breytingar við það, því að ef fara 

á að gjöra breytingar við það, yrði það til 

þess, að það næði eigi fram að ganga að 

þessu sinni. A hinn bóginn ætla jeg, að 

það sje svo mikilsvert og svo mikil lagabót

í þessu frumvarpi fyrir Akureyrarbúa, að 

vert sje að greiða fyrir því. Auk þess hygg 

jeg, að frumvarpið sje svo úr garði gjört, 

að breylinga þurfi ekki við. Jeg vildi því 

skora á deildina, að lofa málinu að ganga 

sem umræðuminnst gegnum 2. og 3. um- 

ræðu.

Jón Jónsson: |>að er helzt ein ákvörð-

un í þessu frumvarpi, sem veldur þvi, að jeg 

greiði atkvæði með því, og það er, að konum 

er veitt bæði kosningarrjettur og kjörgengi 

jafnt karlmönnum. Að öðru leyti er það 

verulegur galli á frumvarpinu, að það er al- 

veg sniðið eptir lögum um bæjarstjórn í 

Reykjavík (Amljótur Ólafsson: Nei!), því 

margar ákvarðanir í þeim hafa reynzt óhaf- 

andi (Halldór Friðriksson: Nei!), þar sem 

nokkur frelsis- og framfaraandi er.

Halldór Kr. Friðriksaon: Jegætlaekki 

að svara miklu upp á þetta. Jeg er sann- 

færður um, að lögin um bæjarstjórn í Reykja- 

vík, sem þessi eru sniðin eptir, eru einmitt 

ef til vill hin gallaminnstu lög, sem komið 

bafa hjer frá þingi.

Fleiri tóku ekki til máls. Frumvarpinu 

var vísað til annarar umræðu í einu hljóði.

ÖNNUR UMRÆÐA í  NEÐRI DEILD, 

á 59. fundi, 22. dag ágústmánaðar.

Með því að enginn tók til máls, Ijet 

forseti ganga til atkvæða, og var málinu 

umræðulaust vísað til 3. umræðu.

J>RIDJA UMRÆDA í  NEDRI DEILD, 

á 62, fundi, 24. dag ágústmánaðar. 

Frumvarpið var umræðulaust samþykkt 

í einu hljóði, og lýsti forseti því yfir, að 

það yrði afgreitt til landshöfðingja sem 

1 ö g f r á a 1 þ i n g i.
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XXI. 

Fangelsi.

Frumvarp til laga um sölu á fangels- 

inu í Húsavík. Frá 1. þingmanni Eyfirð- 

inga. Frumvarpið er prentað í 'fyrri parti 

alþingistíðindanna, bls. 144.

FYRSTA UMRÆÐA 1 NEÐRI DEILD,

á 19. fundi, 23. dag júlímánaðar.

Flutningsmaður (Arnljótur Ólafsson): 

Allir, sem vita, hvernig til hagar á Norður- 

landi, vita, að Húsavík er skammt frá Ak- 

ureyri, og ekki er fremur þörf á að hafa 

fangelsi þar, en í SkagaQrði, og þvi síður en 

í Húnavatnssýslu; það er því engiu nauðsyn 

á húsinu, en töluverður viðhaldskostnaður 

við það fyrir landssjóðinn. Nú finnst mjer 

ekki vert að leggja á landssjóð meiri kostn- 

að en þörf er á, og því vildi jeg leggja 

það til, að húsið yrði selt og losaðist svo 

landssjóður við kostnað sinn, og jafnaðar- 

sjóðurinn fengi þó dálítið af byggingarkostn- 

aði fangelsisins endurgoldinn.

Eiríkur Kúld: Jeg er ekki kunnugur, 

hvernig hjer hagar tiJ, en jeg hef beyrt, að 

skrifað hafi verið yfir dyrnar, að þetta væri 

góður geymslustaður fyrir mýs, sem lægju 

þar í korni. Sje húsið ekki notað til ann- 

ars, þá er víst rjett að selja það.

Flutningsmaður: Mjer er ekki kunnug

þessi saga þingmanns Barðstrendinga, því 

engin skýrsla hefur komið um hana til 

amtsráðsins. Hitt er víst, að fram á þenn- 

an dag hefur eigi þurft á húsinu að halda 

fyrir fangahús. fa ð  hefur enginn verið 

látinn þar inn enn. J>etta álít jeg nóga 

ástæðu.

Benidikt Sveinsson: Jeg álít miklar

.ástæður fyrirþví, aðmál þetta fái framgang. 

Jeg get borið vitni um, að það hefur ekki 

verið ástæða til að nota fangahúsið I Húsavík 

í þeim tilgangi, sem það hefur byggt verið í, 

og jeg vona, að |>ingeyingar fari ekki svo 

vesnandi, að það verði nokkurn tíma ástæða 

til að brúka það á þann hátt. Sá, sem

byggði húsið, undraðist mjög yfir þvi, að 

slikt hús skyldi vera sett á þeim stað, og 

svo nærri fangahúsinu á Akureyri. Húsið 

liggur þar að auki undir skemmdum, nema 

keypt sjeu kol og gjörður annar kostnaður 

til að við halda því. Sóknarpresturinn mælt- 

ist til næstliðinn vetur, að fá herbergi í 

húsinu til að láta kenna þar börnutn; þetta 

leyfði jeg, af því jeg áleit húsinu bót i því 

að fá ofnhita. pað styður og þetta mál, að 

J»ingeyingum er nauðsyn á að fá geymslu- 

hús fyrir vörur sínar, og mundu þeir þá 

kaupa það fyrir fullt, það er að scgja satin- 

gjarnt verð. Mjer virðist því rjett, að unna 

þeim kaupanna, því, eins og stendur, er 

húsið einungis óþarfur ómagi fyrir eigandann.

Með því að ekki tóku fleiri til máls, 

leilaði forseti atkvæða um, hvort málið 

skyldi ganga til 2. umræðu, og var það sam- 

þykkt með öllum atkvæðum.

ÖNNUR UMRÆDA í  NEDRI DEILD, 

á 25. fundi, 28. dag júlímánaðar.

Með því að enginn tók til máls, bar 

forseti frumvarpið upp til atkvæða, og var 

það samþykkt með 22 atkvæðum. Sömuleiðis 

var samþykkt með 22 atkvæðum, að málið 

skyldi ganga til 3. umræðu.

J>R1ÐJA UMRÆDA í  NEDRI DEILD,

á 28. fuudi, 30. dag júlímánaðar.

Benidikt Sveinsson: |>að hafa engin

mótmæli komið fram móti frumvarpi þcssu, 

og jeg hygg, að engin mótmæli komi fram- 

ar á móti því. Fangahús þetta hefur aldrei 

verið notað hingað til, til þess sem það var 

ætlað, þv! þess hefur aldrei verið þörf, og 

það er vonandi, að ekki þurfi að nota það í 

þeim tilgangi framvegis, enda er þá eigi 

langt að sækja til Akureyrar.

Með þvi að ekki töluðu fleiri, ljet for-



sflti greiða atkvæði, ogvar frumvarpið sam- 

þykkt í einu hljóði.

Kvað forseti frumvarpið nú verða af- 

greitt til efri deildar.

FYRSTA UMRÆÐA í  EFRI DEILD,

á 25. fundi, 3. dag ágústmánaðar.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræða í neðri deild, sjá I. 279.

Benidikt Kristjánsson: A f því að hjer

er að ræða um fangelsi, sem er í sömu 

sýslunni, og jeg á heima í, þó að jeg sje 

ekki þingmaður fyrir hana, þá skal jegleyfa 

mjer að skýra frá, hvernig máli þessu er 

varið. Allan þann tfma, sem fangelsið hef- 

ur staðið, hefur það aldrei komið fyrir, að á 

því hafi þurft að halda; enn fremur er þetta 

fangahús að eins eina dagleið frá fangahús- 

inu á Akureyri, svo að það virðist engin á- 

stæða til að hafa það til annars, en að láta 

það fúna niður á landssjóðsins kostnað. 

I>etta er full ástæða til þess, að þing- 

ið samþykki, að húsið verði selt, svo að 

landssjóður hafi þó eitthvert gagn af því. 

Jafnvel áður en húsið var byggt, mun hafa 

komið til stjórnarinnar sú tillaga frá amt- 

manni norður- og austuramtsins eptir áskoi- 

un hjeraðsfunda, að húsið yrði ekki byggt, 

en sú tillaga var ekki tekin til greina. 

Reyndar hefði stjórnin getað komið sjer 

út úr málinu, þótt saraningur væri gjörður 

um bygging hússins, því að smiðurinn, sem 

samningur hafði verið gjörður við um bygg- 

inguna, byggði húsið ekki á þeim tíma, 

sem tiltekinn var. En þó að stjórninni hafi 

þá þótt þörf á fangabúsinu, þá hefur þó 

reynslan sýnt, að það er alveg óþarft. Jeg 

gef því atkvæði mitt fyrir þessari sölu.

Árni Thorst.einson: Jeg ætla að eins

að gjöra eina litla athugasemd. það 

er sú ákvörðun í frumvarpinu, að andvirði 

hússins skuli renna í jafnaðarsjóð norður- 

og austuramtsins. petta getur nú vel geng- 

ið, svo framarlega sem jafnaðarsjóðurinn 

heldur áfram að fullnægja öllum þeim skuld- 

bindingum, sem leitt hafa af byggingu húss-

En ef norður og austuramtið vildi 

losast við að borga nokkuð af kostnaðinum, 

af því það hefur ekki verið notað, þá kynni 

jeg betur við, og held rjettara sje, hvernig 

sem þetta fer, að ákveða, að andvirðið skuli 

renna í landssjóð til lúkningar á fangelsis- 

kostnaðinum.

Af því að ekki tóku íleiri til máls, var 

gengið til atkvæða, og frumvarpinu í einu 

hljóði vísað til 2. umræðu.

ÖNNUR UMRÆDA í  EFRI DEILD, 

á 27. fundi, 5. dag ágústmánaðar.

B r e y t i n g a r u p p á s t u n g a  

við frumvarp til laga um sölu á fangelsinu á 

Húsavík, eins og það var samþykkt af neðri 

deildinni.

Frumvarpið orðist þannig:

«FangeIsi þau, sem ákveðin eru í tilskip- 

un um byggingu hegningarhúss og fangelsa 

á íslandi, 4. marz 1871, 2. gr., skulu fram- 

vegis að eins vera 6. Fangelsið á Húsa- 

vik skal lagt niður og selt við opinbert upp- 

boð, og andvirði þess varið til afborgunar á 

skuld norður- og austuramtsins til viðlaga- 

sjóðsins út af byggingu fangelsa.

Jón Pjetursson. Magnús Stephensen.

Benidikt Kristjánsson.

Magnús Stephemen: Jeg skal að eins

leyfa mjer að taka það fram, að, eins og 

sjest á breytingaruppástungu minni og 2 

annara háttvirtra þingmanna við þetta frum- 

varp, er það ekki meining uppástungumanna, 

að gjöra neina efnisbreytingu á frumvarp- 

inu, heldur að eins að gjöra það ljóst, að 

meining frumvarpsins er sú, að fangelsið á 

Húsavik skuli leggjast niður; en þar af leið- 

ir aptur, að fangelsið verður selt við opin- 

bert uppboð, og virðist þá rjettast að verja 

andvirðinu til að borga skuld norður- og 

austuramtsins til viðlagasjóðs út af bygg- 

ingu fangelsa. Ef frumvarpið hefði orð- 

ið að lögum, eins og það lá fyrir, þá
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hefði tilskipan 4. marz 1871 um byggingu 

hegningarhúss og fangelsa, og ákvæði hennar 

um, að á Húsavík skuli vera fangelsi, stað- 

ið óhögguð, og stjórnin því orðið að byggja 

nýtt fangahús til þess að fullnægja ákvæð- 

um tilskipunarinnar. Vjer höfura tekið þá 

ákvörðun í breytingaruppástunguna, að and- 

virðið skuli ekki renna inn í amtsjafnaðar- 

sjóðinn, heldur skuli því varið til afborgun- 

ar upp { kostnaðinn við byggingu fangelsa. 

fetta er beldur engin efnisbreyting, heldur 

miðar einungis til þess, að gjöra frumvarp- 

ið glöggvara, og aðgengilegra fyrir stjórnina 

að geta samþykkt það.

£ví næst bar forseti breytingaruppá- 

stungu hinna þriggja þingmanna nndir at- 

kvæði, og var hún samþykkt í einu hljóði.

Frumvarpsgreinin var við það fallin.

Fyrirsögnin áleizt samþykkt án at- 

kvæða.

Málinu var vísað til 3. umræðu í einu 

hljóði.

ÞR IÐJA  UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 30. fundi, 8. dag ágústmánaðár. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 400.

Með því enginn tók til máls, bar for- 

seti frumvarpið undir atkvæði, og var það 

samþykkt í einu hljóði. Kvað forseti frum- 

varpið mundu verða afgreitt aptur til neðri 

deildarinnar.

EIN UMRÆDA í NEÐRI DEILD, 

á 44. fundi, 12. dag ágústmánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

af efri deildinni, sjá I, 425.

Enginn tók til máls; bar forseti frum- 

varpið upp til atkvæða, og var það sam- 

þykkt í einu hljóði. Forseti gat þess, að 

frumvarpið nú yrði afgreitt til landshöfð- 

ingja sem lö g  f r á  a l þ i n g i .

xxn.
Stjórn safnaðarmála.

A.
Frumvarp til viðaukalaga við lög 87. 

febrúar 1880, um stjórn safnaðarmála og 

skipun sóknarnefnda og hjeraðsfunda. Frá

2. þingmanni Eyfirðioga og þingmanni 

Norður-J>ingeyinga. Frumvarpið er prentað 

í fyrri parti alþingistíðindanna, bls. 159.

FYRSTA UMRÆDA í EFRI DEILD, 

á 16. fundi, 23. dag júlímánaðar. 

Flutning»maður (Benidikt Kristjántson):

Orsökin til þess, að frumvarpið var samið, 

er sú, að allvíða bagar svo til, að mjög 

erfitt er að sækja hjeraðsfundi. f>að eru 

engin lög, sem ákveða safnaðarfulltrúum 

neina þóknun fyrir ferðir þeirra á hjeraðs- 

fundi, og tíma þann, sem þeir verða að 

vera að heiman, meðan á fundunum stend- 

ur, enda hef jeg orðið þess var, að komið 

hafa fram umkvartanir út af þessu. f>egar 

safnaðarfulltrúar. sem kvaddir cru til hjer- 

aðsfunda, eru bornir saman við sýslunefnd-
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armenn, sem fá 2 kr. í fæðispeninga fyrir 

hvern dag, sem þeir eru að heiman til að 

sækja sýslufundi, þá kennir hjer nokkurs ó- 

jafnaðar, því líkt hlýtur að vera ástatt fyrir 

hvorumtveggja fulltrúunum. Menn gætu 

nú kannske gjört ráð fyrir hugulsemi af 

safnaðarins hálfu, og að hann veitli þóknun 

fulltrúa sínum, einkum ef hann væri fátæk- 

ur maður og ætti að sækja fundinn yfir 

langan og örðugan veg. En þetta virtist ekki 

svo tryggjandi, að eigi þyrfti að ákveða þeim 

fæðispeninga með lögum. Hjer er líka bent 

á, hvernig eigi að ná þessum fæðispeningum, 

eða á hverja skuli jafna þeim niður. Sú 

aðferð er að minni ætlan sanngjörn. Skal 

jeg svo ekki halda lengri vörn uppi fyrir 

frumvarpi þessu, meðan jeg engar mótbárur 

heyri. Margir kunna kannske að segja, að 

þetta sjeu smámunir einir, en jeg bið menn 

gæta að því, að allur er jöfnuðurinn góður, 

svo í smáo sem í stóru. Jeg treysti því 

þess vegna og, að mál þetta fái að koma 

til 2. urnræðu, svo að menn þá geti komið 

með þær breytingar við frumvarpið, sem 

máske yrðu því til bóta.

Asgeir Einarsson: Jeg veit það fyrst

nú, að umkvörtun hefur komið um þetta 

efni, því það hef jeg aldrei heyrt fyr. Jeg 

hef hvorki sjeð neinar umkvartanir um þetta 

vera komnar hjer til þingsins, nje heldur 

hef jeg orðið var við þær í hjeraði. Mjer 

hefði þótt viðkunnanlegra, að þessu máli 

hefði ekki verið hreift, fyr en óskir hefðu 

komið um það frá hjeraðsmönnum sjálfum. 

Að minnsta kosti veit jeg ekki til, að 

nein omkvörtun hafi komið um þetta í Húna- 

vatnssýslu. Mjer þætti viðfelldnara, að hjer- 

aðsnefndir fengju vald til að semja slík lög 

sjáifar, eins og sýslunefndirnar mega leggja 

smágjöld á syslubúa, heldur en þingið færi 

að byrja það. Jeg kynni því kannske betur 

við, að nefnd væri sett í málinu, þó ekki 

sje mikið í það varið.

Forseti bar því næst undir atkvæði, hvort

setja skyldi nefnd í málið, og var það fellt, 

en að málið skyldi ganga til 2. umræðu, 

var samþykkt með 9 atkvæðum.

ÖNNUB UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 18. fundi, 26. dag júlímán.

V i ð a u k a t i I I a g a  

við frumvarp til viðaukalaga við lög 27. 

febr. 1880 um stjórn safnaðarmála, og skipun 

sóknarnefnda og bjeraðsfunda.

Frá 2. þingmanni Eyfirðinga og þingmanni 

Norður-fingeyinga.

1. Frumvarpsgreinin sje «1. grein*.

2. Aptan við orðin í 1. lið: «í sókninni* 

komi: «og innheimta það>.

3. Aptan við frumvarpið bætist sem 2. grein 

þess:

• Skylduvinnu þeirri, ersóknarmenn eiga 

til að leggja, þá er kirkja er byggð eða 

kirkjugarður, skal sóknarnefndiu í sókninni 

jafna niður. Hafa skal nefndin og umsjón 

með því, hvernig verkinu er hagað.»

Stefán Eiríksson: f>að var ekki rætt

mikið um frumvarp það, sem hjer liggur 

fyrir, við 1. umræðu, og því finn jeg ástæðu 

til að fara um það nokkrum orðum, til að 

láta deildinni í Ijósi, hver mín skoðun sje á 

þessu máli. Hinum háttvirtu þingmönnum, 

sem komið hafa með þetta frumvarp, hefur 

gengið það til, að útvega þessum safnaðar- 

fulltrúum, sem sækja þessa hjeraðsfundi, 2 

kr. í fæðispeninga um hvern dag. þetta er 

nú sök sjer. En þá ákvörðun frumvarps- 

ins, sem gjörir sóknarnefndunum að skyldu, 

að jafna gjaldinu niður rinnan sóknar, eða 

að innheimta gjaldið, álít jeg miður heppi- 

lega. pað er alls ekki þægilegt verk fyrir 

sóknarnefndina, að innheimta þetta gjald, og 

vera að rekast í því fram og aptur um 

sóknina. f>að er auðsjeð, að þetta eykur 

ekki lítið störf sóknarnefnda; þess utan mun
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þetta gjald verða óvinsælt., þar sem það 

bætist við gjöld þau, sem áður hvíla á sveit- 

um og hreppum, og sem eru gjöld til 

jafnaðarsjóða, sýslusjóðsgjöld, þjóðvegagjöld, 

gjöld til prests og kirkju o. fl. Jeg er þess 

vegna allra manna ragastur til að auka 

þess hátlar útgjöld í hjeruðum, ofan á það 

sem fyrir er. Nú hafa hinir sömu hátt- 

virtu þingmenn komið fram með viðauka- 

tillögu, sem sannarlega bætir ekki um, að 

því er snertir störf sóknarnefnda, því þar 

er þeim enn lögð byrði á herðar, með því 

þeim líka er gjört að skyldu, að jafna niður 

skylduvinnu þeirri, er sóknarmenn eiga til 

að leggja, þá er kirkja er byggð eða kirkju- 

garður. pessi skylda hefur áður hvílt á 

hreppstjórum, og því skyldu þeir ekki nú 

hafa þessi störf; þegar verið er að ákveða 

þeim föst laun af landssjóði, þá ættu þeir 

einmitt að hafa þetta starf á hendi, en ekki 

sóknarnefndir. Af þessum ástæðum, sem 

jeg hef tekið fram, vil jeg því langhelzt 

It’ggja Það til, að hinir heiðruðu flutn- 

ingsmenn taki frumvarp sitt aptur.

Ftutningsm adur (Bentdíkt Krist/iímson): 

Fyrst verð jeg að segja hinum háttvirta 

þingmanni Austur-Skaptafellssýslu, að jeg 

því miður get ekki orðið við þeirri bón hans, 

að taka frumvarpið aptur. |>ví, vegna þess 

jeg bjóst ekki við, að nein áskorun 

mundi koma til mín í þessa stefnu, þá hef 

jeg ekki borið mig saman við þann hátt- 

virta þingmann, sem var með mjer í því, 

að koma fram með þetta frumvarp fyrir 

þingið. Jeg verð samt að vonast til, að 

binn háttvirti þingmaður Austur-Skaptfell- 

inga efist ekki um góðan vilja hjá mjer, til 

að verða við bón hans. Hinn háttvirti 

þingmaður talaði fyrst um það, hvað inn- 

heimta gjaldsins væri örðug, en tók það svo 

fram síðar, hvað þessi gjöld, sem frumvarpið 

legði á sóknina, væru tilfinnanleg. En mjer 

finnst fyrst þurfa að tala umgjöldin, þvi það 

er auðvitað, að ef um engin gjöld væri að

ræða, þá væri heldur ekki að tala um neina 

innheimtu. Vjer skulum þá fyrst virða fyrir 

oss þessi gjöld. Frumvarp okkar ákveður 

safnaðarfulltrúum 2 kr. i fæðispeninga 

hvern dag, er þeir verja til að sækja hjer- 

aðsfund. þetta flnnst hinum heiðraða 

þingmanni tilfínnanlegt gjald. En jeg get 

naumast ímynduð mjer, að nokkrum hinna 

annara þingdeildarmanna geti fundizt þetta 

of hátt gjald. pví ef það á annað borð á 

nokkuð að vera, þá er þetta það minnsta, 

sem til verður tekið. Sýslunefndarmenn 

hafa fengið 2 kr. í fæðispeninga, og hafa 

þeir þótzt góðu bættir, ef þeir eigi hafa 

þurft að borga út úr sínura eigin vasa við- 

bót við kostnað sinn til sýslufundarferða. 

En ef nú þetta gjald þykir þungt fyrir heila 

sókn, þá held jeg það mætti þykja þungt 

fyrir einn mann, sem verður að borga það 

fyrir allan söfnuðinn. En það gjörir safn- 

aðarfulltrúinn, þegar hann verður að kosta 

upp á sig á ferðinni fram og aptur, og á 

fundinum sjálfum, og svo þegar þar við 

bætist verkfall á heimili, meðan hann er 

burtu. Sú mótbára þingmanns Austur- 

Skaptfellinga, að þetta sje þungt gjald, get 

jeg því ekki betur sjeð en verði að falla 

um sjálfa sig. Jeg álit því, að jeg sje kom- 

inn að því, að þetta gjald, sem í frumvarp- 

inu er ákveðið safnaðarfulltrúunum, eigi að 

standa. pá vík jeg að hinu spursmálinu, 

innheimtu þessa gjalds. Hinn háttvirti þing- 

maður hefur ekki haft á móti ákvörðun 

frumvarpsins um, hvernig eigi að jafna 

gjaldinu niður á sóknarmenn. Jeg verð því 

að álíta, að bonura fínnist sú ákvörðun eðli- 

leg. f>á er spursmálið um, hver eigi að 

hafa innheimtuna á hendi, því einhver verð- 

ur að gjöra það. Og hverjum stendur þetta 

nær, en einmitt sóknarnefndunum, sem 

næstar eru? |>ingmanninum getur varla 

þótt tiltækilegt, að gjöra safnaðarfulltrúunum 

sjálfum að skyldu að innheimta þessi gjöld 

sín. pað væri sannarlega eitthvað óþægi-
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legt að skipa fulltrúum þessum, að fara að 

sækja svo og svo marga aura til þessa manns, 

og svo og svo marga aura til hins manns- 

ins o. s. frv.; enda er ekki ætlazt til, að 

hver fulltrúi hafi gjaldið, eins og það er í 

bans sókn. En eins og þetta ekki getur 

verið rjett, eins væri það líka ónærgætni, 

að gjöra prdföstum þetta að skyidu, sem 

búa fjarri sóknunum. Skal jeg svo ekki 

fara fleirum orðum um frumvarpið sjálft, 

en þar á móti snúa mjer að viðaukatillögu 

okkar. Okkur varð á það slys, af því er 

þiugmaður Austur-Skaptfellinga meinar, að 

bæta við þetta óhappa-frumvarp þeirri á- 

kvörðun, að skylduvinnu þeirri, er sóknar- 

menn eiga til að leggja, þá er kirkja er 

byggð eða kirkjugarður, skuli sóknaruefudin 

í sókninni jafna niður. |>ingmaðurinn hafði 

rjett að mæla, er hann sagði, að þetta hefði 

verið og væri skylda hreppstjóra að sjá um; 

þessu vill hann nú ómögulega Ijetta af 

hreppstjórunum af þeirri ástæðu, að þeir 

eigi uú vís laun fyrir það, sem þeir gjöra 

í almennings-þarfir. Eu það er hvorttveggja, 

að hreppstjórar eiga engin laun vís, því 

frumvarp það, sem hann hefur í huga, er 

ekki orðið að lögum, og þó þeir fengju ein- 

hver laun, þá er þeim ekki ákveðin nein 

sjerstök borgun fyrir niðurjöfnun þessarar 

skylduvinnu, eptir því frumvarpi, sem rætt 

var hjer í deildinni. En það er þó auðsjá- 

anlegt, að hreppstjórarnir þurfa þó líka að 

verja tíma til að sjá um framkvæmdina, og 

fá þó hreppstjórar að minni ætlun enga borg- 

un fyrir það heldur. En þegar um nauðsynleg 

störf er að ræða, þá er rjett að láta þau koma 

niður á þeim, sem sanngjarnast er að takist 

þau á hendur, eða þeim, sem næstir standa. 

Sóknarnefndirnar standa hjer nær í flest- 

um tilfellum. J>ær þekkja þess utan bezt 

ástand safuaðanna, og geta þvi betur jafn- 

að gjöldunum niður eptir sanngjörnum 

reglum. Auk þess er sóknarnefndunum 

hægra að stjórna verkinu. Skal jeg svo

ekki mæla meira með þessu litla frumvarpi, 

fyr en jeg heyri sterkari ástæður móti því, 

en fram eru komnar.

Sighvalur Árnnson: Jeg get að nokkru 

leyti verið samþykkur frumvarpi því, sem 

hjer er um að ræða, vegna þess, að jeg á- 

lít það saungjarnt, að safnaðarfulltrúar fái 

þóknun fyrir að sækja hjeraðsfund, á sama 

stigi eins og íýslunefndarmeun fá fyrir að 

sækja sýslunefndarfundi. J>ví jeg álít, að 

það sje álika fyrirhöfn, að sækja hjeraðs- 

fundi, eins og að sækja sýslufundi. Fyrst 

fyrirhöfuin er jöfn, og þýðing fundanna í 

sjálfu sjer er ltka jöfn, þá get jeg ekki bet- 

ur sjeð, en að sanngjarnt sje, að safnaðar- 

fulltrúar og sýslunefndarmenu fái jafna 

þóknun. Enda verður ekki annað sagt, en 

að þessi þóknun sje væg, þar sem hún ekki 

er nema einungis fyrir fæðið. |>ingmaður 

Austur-Skaptfellinga mælti á móti þessu 

frumvarpi yflr höfuö, og líka af þeirri ástæðu, 

að honum þótti það miður heppilegt, að leggja 

sóknarnefndunum inuheimtu gjaldsins á herð- 

ar. Jeg skal leyfa mjer að minna þingmanninn 

á, að hanu var með þessu máli á þinginu 1879; 

þá kom mál þetta fyrir, en var fyrst fellt í 

neðri deildinni. En svo var það tekið upp 

aptur í efri deildinni, og þar var þingmað- 

ur Austur-Skaptfeliinga með. |>ingmaður- 

inn tók fiam agnúa við þetta frumvarp, 

sem jeg fyrir mitt leyti verð að vera alveg 

samdóma honum um. |>að er t. a. m. það, 

að þetta frumvarp kemur enn með einn sjer- 

stakan toll, því það er, eins og hann tók

fram, mjög örðugt og óvinsælt, að ÍDn-

heimta þessa mörgu tolla. það þarf að

semja skýrslu um þetta gjald, og svo fara

að rekast í að heimta það, og hygg jeg 

helzt, að sú fyrirhöfn borgi sig ekki. Og 

ef nú sami maðurinn er sóknarnefndarmað- 

ur og safnaðarfulltrúi, þá mun honum varla 

verða hlíft að innheimta sinn hluta, og segi 

jeg þá fyrir mig, að ef jeg ætti þannig hlut 

að máli, þá vildi jeg ekki vinna það fyrir 2
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kr. um dagÍDD, fyrir að sækja hjeraðsfund, 

að rekast i því. pað er af þessari ástæðn, 

að jeg er eno ekki ráðinu í, hvort jeg get gefið 

þessu frumvarpi atkvæði mitt. Ed ef nefnd- 

in eða þingdeildin sjálf gæti fuudið aðra 

sanngjarua ákvörðun um, hvaðan gjaldið 

skyldi taka, þá gæti jeg verið frumvarpinu 

samþykkur. En jeg efast um, að þingdeild- 

in fyndi vog, sem henni sjálfri líkaði. Mjer 

dettur reyndar einn vegur í hug, sem er sá, 

að gjaldið sje greitt úr sýslusjóði. |>að 

kann nú að koma fram sú mótbára, að

kirkjumál og þjóðfjelagsmál sje óskylt, eD

kirkjan og þjóðfjelagið er svo samtvinnað, 

eius og flutningsmaður tók fram í öðru 

máli, að vel má sameina þau hjer. Sje

gjaldið greitt úr sýslusjóði, þá fellur það

eins á alla sóknarbúa, en innheimtan verður 

sama sem eugin, því að í sýslusjóð eru 

greidd lögskipuð gjöld, sem þarf að inn- 

heimta hvort sem er. Að endingu sný jeg 

mjer að einu atriði, því, hvort flutningsmenn 

ætlast til, að gjaldinu sje jafnað oiður á 

sóknarinenn eptir efnum og ástandi, eða 

eptir tölu þeirra uianna, sem gjalda til 

prests og kirkju. Eigi gjöldunum að jafna 

niður eptir hinu síðara, þá koma þau eigi vel 

nje rjettlátlega niður. Jeg kann t. a. m. 

ekki vel við, að hjú, sem telur fram */* eða 

heilt hundrað, sje látið borga jafDt og þeir, 

sem telja fram margfalt meira. Mjer fionst 

í þessu efni verða að fara eptir efnahag 

rnanna, en ekki leggja jafnt á hið minnsta 

sem hið mesta. Sje það aptur meiningin, 

að gjaldinu skuli jafna niður eptir efnum 

og ástandi, þá finnsl mjer vanta inn í 

frumvarpið ákvörðun um það.

Stefán E iriksfon : Jeg þarf nú ekki að 

fara mörgum orðum aptur um frumvarp 

þetta. þingmadur Baugæinga tókþað fram, 

sem jeg vildi hafa minnzt á. Flutnings- 

maður tók það fram móti því, sem jeg 

sagði áðan, að gjöld þessi væru ekki svo 

tilfinnanleg, en jeg tek það upp aptur, að

þetta getur verið býsna-þuogt gjald fyrir 

prófastsdæmið allt í heild siooi. það er 

rjett, sem þingmaður Bangæinga tók fram, 

að jeg var með þessu máli á þinginu 1879, 

en jeg er nú kominn á þá skoðun, að þess 

gjörist engin þörf, að leggja þennan auka- 

toll á sóknarmenn, því vilji menn vinna 

þetta verk i þjóoustu safoaðanna með fúsu 

geði án endurgjalds, eins og nú er orðin 

reynsla fyrir, því eru menD þá að ieggja á 

tolla til þess, og án þess að óskir komi frá 

safoaðarfulltrúum þar um? f>iogmaður Rang- 

æinga minntist líka á það, að í frumvarp- 

inu væri ekki til tekið, hvernig jafna ætti 

þessu gjaldi niður, en það hlýtur að vera 

meiningin, að jafna því niður eptir efnum 

og ástæðum. |>ví það sjá allir, að ekki 

getur verið rjett, að leggja sama gjald á þá, 

sem telja fram 30 hundruð, og bina, sem 

að eins telja fram */* hundrað, þó hvorir- 

tveggja hafi kosningarrjett ogeigi að gjalda 

til prests og kirkju. J>essir og aðrir gallar 

þurfa að lagast, ef frumvarpið ekki verður 

fellt, sem jeg helzt óska.

Kinar Áimundsson: Jeg skal leyfa

mjer að leiða athygli þingmanna að því, að 

frumvarp þetta er ekki skipandi, heldur að 

eins leyfandi. |>að byrjar á þessa leið:

• R/ett er, að bjeraðsfundur ákveði safnað- 

arfulltrúum 2 kr. í fæðispenioga um hvern 

dag o. s. frv.», en ekki: «Hjeraðsfundur skal

o. s. frv.*. f>að er því að eins leyft með frum- 

varpinu, aðákveða þessa þóknun, ef hlutað- 

eigendur óska hennar. Jeg skal líka geta þess, 

að í mínu kjördæmi og víðar, sem jeg þekki til, 

hefur eigifram komið neio ósk um borgun fyrir 

ómak safnaðarfulltrúanna að sækja hjeraðs- 

fund. En þessi ósk hefur komið þó frá öðr- 

um hlutum landsins. Frumvarpið er heldur 

ekki komið frá okkar brjósti, sem höfum borið 

það upp; en við höfum borið það fram eptir 

ósk annara þingmaona, sem beðnir voru að 

taka þetta mál að sjer, en sem vegna ann- 

ara auna ekki gátu koruið því við. Eptir
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því, sem þeir segja frá, þá sjest eigi, að 

hjeraðsfundir verði surastaðar haldnir, nema 

safoaðarfulltrúar fái borgun fyrir það ómak 

sitt, að sækja fundino. £>ess vegna álitum 

við, að rjettasti vegurinn væri, ekki að skipa, 

heldur að leyfa, þegur svo er ástalt, að 

veita safnaðarfulltrúum nokkra þdknun. 

Jeg sje ekki, að gjaldið geti verið lægra, 

en ákveðið er í frumvarpinu, ef það annars 

á nokkuð að vera, og álít sanngjarnt, að 

satnaðarfulltrúar fái sama gjald, sem sýslu- 

nefndarmenu fá, og skipað er með lögum. 

f>að hefur verið mikið talað um, að erfitt 

mundi vera fyrir sóknarnefnd, að jafna 

þessum gjöldum niður, en jeg vona, að sá 

andi sje víða ríkjandi, að menn gangi ekki 

eptir því, að fá borgun fyrir, að sækja hjer- 

aðsfundi, og þessi niðurjöfoun komi því óvíða 

til. £n  þar sem svo er ástatt, að bjeraðs- 

fundum verður ekki haldið uppi, nema menn 

fái borgunina, þá álít jeg, að það sje sann- 

gjarnast, að hennar sje krafizt af öllum 

sóknum prófastsdæmisins, og þá eptir hin- 

um sanngjarnasta mælikvarða, þ. e. mann- 

talinu, og gjaldinu jafnað niður innan 

sóknar af sóknarnefndinni á alla þá, sem 

atkvæðisrjett hafa á safnaðarfundi í sókn- 

inoi til að kjósa sóknarnefndarmenn. Hjer 

getur varla átt við, að jafna niður eptir 

efnahag manna, eios og sveitargjöldum er 

jafoað niður. f>etta litla tillag virðist vera 

þess eðlis, að það eigi að koma sem jafnast 

á hvero einD, sem hefur fengið dálítil rjett- 

iodi með safnaðarlöguoum. Sú skoðuo 

hefur komið fram viðvíkjandi viðaukatillögu 

okkar, að hreppstjórar eigi fremur að jafna 

niður skylduvinounni til kirkjubyggingar, en 

sóknarnefndir. En jeg skal leyfa mjer, að 

vekja alhygli manna á þvi, að það getur 

verið erfiðleikum bundið fyrir hreppstjóra, 

að hafa þessa niðurjöfnun á hendi, því sum- 

staðar hagar svo til, að margar sóknir eru 

í einum brepp. Jeg þekki hrepp, þar sem í 

eru 6 kirkjusóknir, en svo þekki jeg aptur,

að ein sókn er f þremur hreppum. Ef nú 

hreppstjórar eiga að jafna gjaldinu niður, 

þá getur sumstaðar komið ærið þungt á 

þann hreppstjóra, sem á að jafna niður í 

mörgum kirkjusóknum ; en þar sem hið síð- 

ara á sjer stað, að ein sókn er í fleiri hrepp- 

um, þá sjá allir, hve óhaganlegt það er fyrir 

umsjónarmann kirkjunnar, að þurfa að hafa 

marga hreppstjóra til að jafna niður; þetta 

starf liggur auðsjáanlega sóknarnefndinni 

næst. Ef þingmaður Strandasýslu vildi 

standa upp, þá vona jeg, að hann gæti sann- 

að orð mio. Jeg man, að hann hefur sjálf- 

ur byggt kirkju, og treysti jeg honum til 

að skýra frá, hve heppilegt það er, að fela 

mörgum hreppstjórum umsjón með viðhaldi 

eða bygging kirkna og kirkjugarða í einni 

sókn. Að endingu skal jeg lýsa því yfir, að 

jeg hef ómögulega getað saoofærzt um, að 

tillögur þeirra, sem móti frumvarpinu hafa 

talað, væru til bóta, og hefði jeg þó gjarnan 

fallizt á þær, ef svo hefði verið. Eo þar 

sem eogar tillögur hafa komið fram, sem 

hafa getað bætt frumvarpið verulega, þá vona 

jeg, að þiogdeildio samþykki frumvarpið 

sjálft, eins og það er með viðaukatillögunni. 

En ef mönnum dytti betri ráð í hug, þá 

vildi jeg heldur, að breytingaruppástungur 

kæmu fram við 3. umræðu, eða menn bæru 

sig saman við okkur flutningsmennina utan 

þings.

Ásgeir Einarsson: Jeg held jeg megi

kannast við, að orð þingmanns Eyfirðinga 

sjeu á rökum byggð. Jeg þekki sannarlega, 

hvernig til gengur sumstaðar, þar sem 3 

hreppstjórar eiga að sjá um viðbald eða 

bygging kirkjugarða, því þar sannast eins 

ogoptar, að *ekki verður búdrjúgt, þar sem 

margar eru ráðskonur». Jeg veit bezt, 

hvað traust girðingin var um kirkjugarðinn 

á |>ingeyrum. Yona jeg, að þar hefði verið 

ólíkt eptirlit, ef sóknarnefndinni hefði verið 

falin umsjón með byggingunni, enda hagar 

I opt svo til, að hreppstjóri býr langt frá og
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utansóknar og á því kann ske óhægt með, 

að hafa nákvæmt eptirlit með verkinu. 

En svo er líka líkara til, að sóknarnefndin 

tæki betur að sjer kirkjuviðgjörðir og kirkju- 

byggingar, en opt á sjer stað, og að hún 

kynni ekki við, að sjá moldarveggina i 

kirkjunum, eins og í örgustu hesthúskofum. 

Jeg verð því, að mæla fast fram með við- 

aukatillögunni, og það því fremur, sem kjós- 

endur mínir hafa skorað fastlega á mig, að 

styðja að því, að því fyrirkomulagi, sem nú 

er í þessu efni, verði breytt til, einmitt í 

þá stefnu, sem viðaukatillagan fer fram á. 

J>ví í þessa dýrðlega erindisbrjefi fyrir 

hreppstjóra hefur þessari skyldu verið Ijett 

af hreppstjórum, svo nú er enginn til þess. 

Mjer finnst lang-tiltækilegast, að fallast á 

það fyrirkomulag, sem viðaukagreinin fram 

fer á. Og er það tvöföld skylda, sem kuýr 

mig til að fallast á viðaukatillöguna, nefni- 

lega mín eigin sannfæring og vilji kjósanda 

minna.

Ftutningsmaður: þingmaður Rangæ-

inga virtist benda á, að rjettast mundi, að 

greiða þetta gjald, sem hjer um ræðir, úr 

sýslusjóði. það, sem kom honum til þessa, 

hefur sjálfsagt verið ímyndunin um örðug- 

leika á, að innheimta þetta gjald. Hann 

tók það fram, að vel gæti það komið fyrir, 

að einn og sami maður væri bæði safnaðar- 

fulltrúi og sóknarnefndarmaður, og þaðgæti 

því orðið óþægilegt fyrir safnaðarfulltrúann; 

að verða að krefja inn gjald handa sjálfum 

sjer. t lögunum um stjórn safnaðarmála 

er það reyndar ekki tekið fram, að sami 

maður megi ekki vera bæði safnaðarfulltrúi 

og sóknarnefndarmaður. En það mun þó 

óvíða eiga sjer stað, og getur heldur ekki 

vel átt sjer stað, þar sem safnaðarfulltrú- 

inn einmitt á að hafa yfirumsjónina með 

störfum sóknarnefndarinnar. f>að er líka 

ómögulegt að segja, að þessi safnaðarfull- 

trúi sje að innheimta handa sjálfum sjer, 

af því að þegar búið er að jafna gjaldinu

niður og innheimta það, á að senda það til 

prófasts, áður en fulltrúinn fær borgun sína 

greidda. f>ingmaður Rangæinga gat þess 

og, að á frumvarpinu væri ekki mögulegt 

að sjá, hvernig ætti að jafna gjaldinu niður. 

£>að er satt, að þettá er ekki ákveðið i 

frumvarpinu, en það er með vilja gjört. 

Höfundar frumvarpsins álitu, að bjer væri 

um lítið gjald að ræða, og að hjer ættu bræð- 

ur hlut að máli. f>ví vildu þeir heldurekki, 

að nein lagaákvörðun kæmist inn í þetta 

bræðraband, sem á að vera milli sóknar- 

manna. Við álitum, að okki ættibjer að fara 

eptir efnum og ástæðum, eins og þegar 

gjöld eru heimtuð til fátækrasjóðs og sýslu- 

sjóðs, því gjöld eptir efnum og ástæðum er 

sú gjaldgreiðsla, sem dregur of mjög dám 

af sameignarskoðun, sem ekki ætti að koma 

fram nema í þeim gjöldum, sem miða til 

framfærslu ómögum og þurfamönnum, þó 

hún hafi verið látin hingað ná til fleiri út- 

gjalda. Jeg hef nú látið meiningu mfna I 

ljósi um þetta mál, en jeg skal geta þess, 

að jeg tek þakklátlega móti ðllom endur- 

bótum á frumvarpinu, en get þess þó fyrir 

fram, að jeg vil ekki hafa neinn samfjelags- 

skap á þessum gjöldum, sem hjer ræðir um, 

við sýslusjóð.

Sighvatur Árnason: Jeg skal að eins 

geta þess, að þó jeg sje ekki samþykkur 

frumvarpinu, eins og það liggur fyrir, þá 

ætla jeg mjer samt að greiða atkvæði með, 

að það komist til 3. umræðu, í von um, að 

það taki umbótum þaugað til.

Síðan var fromvarpiðog viðaukatiHagan 

borin undir atkvæði, og var:

1. Viðaukatillaga undir 2. tölulið um við- 

bót við 1. lið frumvarpsgreinarinnar 

felld með 7 atkvæðum móti 4.

2. Frumvarpsgreinin felld með 6 atkvæð- 

um móti 5.

3. Viðaukauppástungan unðir 3. tölutið 

samþykkt með 6 atkvæðnm.
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4. Fyrirsögnin felld með 6 atkvæðum 

móti 5.

5. Málina vísað til 3. umræðu með 7 at- 

kvæðum.

Á 24. fnndi efri deildarinnar, 2. dag 

ágústmánaðor, tók Sutning^maður frum- 

varpið aptur, sjá næsta mál.

«
Frumvarp til viðaukalaga við lög 27. 

febráar 1880 um stjórn safnaðarmála og 

skipun sóknarnefnda og bjeraðsfunda. Frá 

þingmanni Strandamanna og 2. þingmanni 

Eyfirðinga. Frnmvarpið er prentað í fyrri 

parti alþingi8tíðindanna, bls. 328.

FYBSTA UMBÆÐA í  EFRI DEILD, 

á 24. fundi, 2. dag ágústmánaðar.

Benidikl Krisl)ántson\ Af því að jeg 

er viðriðinn frumvarp, sem varð fyrir illri 

meðferð hjer í deildinni, þannig að höfuð 

og bolur var tekinn ofan af líkama þess, 

þá tek jeg fæturna aptur, og vil helzt, að 

þeim sje fleygt út í skúmaskot. Hinir nýju 

flutning8menn bæta upp missinn.

Flutningsmaður (Áigeir Einarsson): 

Jeg þarf ekki að halda langa umræðu um 

þetta mál; frumvarpið ber með sjer, hvaða 

þýðingn það hefur; tilgangurinn bæði fyrir 

kjósendum mínum, sem báðn mig að bera 

þetta mál fram, og svo fyrir mjer sjálfum 

eptir minni sannfæringú er sá, að fá ein- 

hverja stjórnarmynd, sem ómissandi er til 

þess, að kalla menn til og segja þeim að 

lagfæra kirkjugarðsspotta eða segja fyrir um 

flutning efuiviðar til kirkju, og hverjir að 

því eigi að vinna; en til þess hefur enginn 

orðið og enginn settur verið, síðan þetta 

dýrðlega erindisbrjef hreppstjóranna kom og 

losaði þá frá þeim störfum. Mjer finnst 

líka, að það liggi eins nærri sóknarnefnd- 

inni, að sjá um þetta, eins og hreppstjóran- 

um, sem e f t il  vill býr í annari sókn langt

burtu, enda vildi stundum fara svo, að þeir 

stunduðu það ekki betur en þeir þurftu.

Að svo mæltu var málinu vísað til 2. 

umræðu með 8 atkvæðum.

ÖNNUR UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 26. fundi, 4. dag ágústmánaðar.

Flutningsmaður (Ásgeir Einarsson): 

Eptir því sem frumvarpi þessu var tekið 

hjerna um daginn, ætla jeg, að jeg þurfi 

ekki að mæla með því, enda er frumvarpið 

svo smátt og litilfjörlegt, að jeg voria, að 

enginn fari að leggjast á svo lítið barn.

Með því að ekki tóku fleiri til máls, 

Ijet forseti ganga til atkvæða, og var frum- 

varpsgreinin samþykkt með 7 atkvæðum, 

og málinu síðan vísað til 3. umræðu með 7 

atkvæðum.

f>RIDJA UMRÆDA I EFRI DEILD, 

á 28. fundi, 6. dag ágústmánaðar.

Frumvarpið var umræðulaust samþykkt 

með 7 atkvæðum, og kvað forseti það nú

mundu sent forsela neðri deildarinnar með 

tilmælum um, að leggja það fyrir deildina.

FYRSTA UMRÆÐA I NEDRI DEILD, 

á 51. fundi, 16. dag ágústmánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í efri deildinni, sjá I, 408.

þorlákur Guðmtindsion: Skylda sú, er 

bvílt hefur á hreppstjórum, að jafna niður 

dagsverkum til skylduvinnnu við kirkjur og 

kirkjugarða, á nú að færast yfir á sókn-

aruefnd, og get jeg eigi sjeð ástæðu

til þess nú, þegar einmitt er farið að

launa hreppstjórum. þeir geta eins gjört 

það eptirleiðis, eins og þeir hafa gjört það 

hingað til. Jeg mæli þess vegna móti 

þessu frumvarpi.

Eirtkur Briem: Mjer sýnist, að þótt

frumvarpið sje eigi þýðingarmikið, þá sje
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þó betra að hafa það, en hafa það ekki. f>að 

er víða svo ástatt, að hreppaskil og sóknar- 

skil fara eigi sanoan, og þá er óviðkunn- 

anlegt, að hreppstjóri úr annari sókn jafni 

niður þessari skylduvinnu á sóknarmenn. 

Eptir því, sem nú er komið, á heldur eigi 

hreppstjórinn, heldur öll hrcppsnefndin að 

hafa starfa þennan á íiendi, en það getur 

líka verið, að hreppsnefndin sje utan sókn- 

ar, og þá er það óviðkunnanlegt og ósam- 

kvæmilegt við þá grundvallarreglu, sem að 

öðru leyti er fylgt um niðurjöfnun á skött- 

um og skyldu'm, að sú nefnd jafni því nið- 

ur, sem sjálf tekur engan þátt í gjaldinu, 

og sem gjaldendur hafa engan þátt átt í að 

kjósa.

Varaforseli: Jeg skal geta þess, að

frumvarp þetta hefur einn kost, og hann er 

sá, að það gieiðir úr þeim vafa, sem er á 

því, hver eigi að jafna þessari skylduvinnn 

niður og veita henni forstöðu. Hvorki 

sveitarstjórnarlögin nje hið nýja «instrúx» 

hreppstjóranna tekur það skýrt fram, hvort 

hreppstjórar eða hreppanefndir eiga að hafa 

þetta á hendi, og er að því leyti nauðsyn- 

legt, að föst ákvörðun sje sett um það. 

Hinn háttvirti 2. þingmaður Húnvetninga 

tók það fram, að í sumu tilliti ætti það vel 

við, að hreppsnefndin hafi eigi starfa þenn- 

an á hendi, heldur sóknarnefndin, eins og 

frumvarp þetta fer fram á. |>að er að vísu 

í því tilliti eðlilegra, að hreppstjórar hafi 

starf þette á hendi, að þeir eru launaðir, en 

aptur er það líka fyrir sóknarnefndirnar, að 

þær skiptast á, og verður fyrir þá sök sýslan

þessi ekki mjög tilfinnanleg fyrir þær. Jeg 

mæli með því, að frnravarpið komist til 2. 

umræðu.

Eiríkur Kúld: Jeg get ekki anhnd en 

mælt með frumvarpi þessu, en jeg skal bæta 

því við, sem hinn háttvirti varaforseti tók 

fram, að það er nanðsynlegt, að sóknar- 

nefndirnar hafi þessa stjórn á hendi. . |>að 

geta verið einn eða tveir hreppstjórar, en 

3 sóknir, og það er óeðlilegt, að utansókn- 

armaður blandi sjer inn í þau mál, sem 

beinlínis snerta sjerstaka sókn. Jeg mæli 

með frumvarpinu, að það gangi til 2. um- 

ræðu.

Með því ekki tóku fleiri til máls, var 

þessari umræðu lokið. Ljet forseti því næst 

ganga til atkvæða um, hvort frumvarpið 

skyldi ganga til 2. umræðu, og var það 

samþykkt með 11 atkvæðum gega 6.

ÖNNUR UMRÆÐÁ í  NEÐRI DEILD, 

á 61. fundi, 23. dag ágústmánaðar. 

Enginn tók til máls og ljet forseti þvi 

ganga til atkvæða. Var frumvarpið þá 

samþykkt með 17 atkvæðum, og því vísað 

til 3. umræðu einnig með 17 atkvæðum.

Í>RIDJA UMRÆDA í NEDRl DEILD, 

á 64. fundi, 25. dag ágústmánaðar. 

Fruravarpið var umræðulaust samþykkt 

með 21 atkvæöi, og kvað forseti það nú 

mundu verða afgreitt til landshöfðingja sem 

lö g  f r á  a l þ i n g i .

xxm.
Um gagnfræðaskóla.

Lagafrumvarp um gagnfræðaskólann á i FYRSTA UMRÆDA I NEÐRI DEILD, 

Möðruvöllum. Frá fjárlaganefndinni. Sjá i á 37. fundi, 8. dag ágústmánaðar.

fyrri part alþingistíðindanna, bls. 326—327. 'i Fluiningsmaður (Arnljótur Úlafsson)'.
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Nefndin f fjárlagamálinu leyfir sjerað koma 

fram með þetta frnmvarp, og er tilgangur 

þess, að til taka nákvæmar, en áður er gjört, 

hvað sje gagnfræðaskóli. Fyrsta greinin til- 

greinir tegundir gagnfræðanna í almennum 

orðum, með því að í henni eru taldar allar 

þær fræðigreinir gagnfræðinnar, sem kenndar 

geta orðið hjer á landi að svo stöddn. 2. 

greinin hljóðar um það, að þriðji kennari 

sje settur við skólann, því að reynslan hefur 

sýnt, að þar getur eigi búfræðiskensla þrif- 

izt saman við gagnfræðiskennslu. Kennari 

sá, er var við skólann í vetur, hefur tekið 

það mjðg vel fram í brjefi til skólastjóta; 

þetta brjef (jekk landshöfðingi, og verður 

það afhent forseta. Áuk þessa stefnir allur 

hugur manna nú að því, að sjálfstæður bún- 

aðarskóli komist á. Hin 3. grein frumvarp- 

sins hljóðar um það, að skólastjóri bafi 

byggingarráð yfir Möðruvöllum og bjáleig- 

um, og álít jeg það nauðsynlegt. Amtmað- 

urinn í norður-umdæminu hefur afhent 

skólastjóra byggingarráðin á Möðrnvöllum, 

og í byggingarbrjefi því, er skólastjóri gaf 

hinum nýja ábúanda þar í vor, stendur 

meðal annars, að ef ábúð hans verði skól- 

anum á nokkurn hátt til skaða, þá skuli 

það varða uppsögn. Bóndinn skal skyldur 

að veita öllum piltum kost, og á skólastjóri 

að semja við hann um kostinn og verð á 

honum. Hvað kostnaðinn snertir, þá er 

munurinn að eins hjer um bil 500 kr., því 

að búfræðingurinn hefur 800 kr. og afgjald 

af Möðruvöllum, sem er um 300 kr., en 

þriðji kennarinn á að hafa 1600 kr. í laun. 

Jeg vona, að hinn háttvirta deild hafi ekki 

á móti frutnvarpinu, því að kostnaðurinn, 

sem það fer fram á, er lítill, en þá fyrst er 

kennslan eðlileg og nægileg. þessi skóli er 

menntnnarskóli alls landsins, og þó að skól- 

inn sje á MöðrnvöIIum, þá er það engin 

mótmæli á móti honum, því að svo er hjer 

um hvern æðri skóla, t. d. latínuskólann.

það samþykkt með 14 atkvæðam á móti l, 

að málið skyldi ganga til 2. nmræðu.

ÖNNUB UMRÆÐA 1 NEÐBI ÐEILD, 

á 43. fundi, 11. dag ágústmánðar. 

Engar nmræður urðu nm málið, og var 

gengið til atkvæða, og fjellu þau þannig:

1. grein samþykkt með 21 atkvæði

2. — ----- — 1 8 ----

3. -------- ----  2 2 ---

4. — ----- — 2 2 ----

5. — ----- ----  2 2 ----

og frumvarpinu vísað til 3. umræðu með22 

atkvæðum.

fa r  eð fleiri óskuðu ekki að taka til 

máls, ljet forseti ganga til atkvæða, og var

|>BIÐJA UMBÆÐA í  NEÐBI DEILD,

á 49. fundi, 15. dag ágústmánaðar.

Framsögumaður (Arnljótur ólaftson): 

Jeg þarf ekki að halda langa ræðu fyrir þessu 

máli, því það hefur gengið til 3. umræðu 

orðalaust, og er það vottur þess, að mílið 

er nytsamt og á rökum byggt. Jegskal nú 

leyfa mjer að taka fram þau helztu atriði, 

seiu mál þetta er á byggt. f*að, sem frum- 

varp þetta greinir á við lögin, sem nú eru 

um Möðruvallaskóla, er það, að eptir fruln- 

varpinn er ætlazt til, að gagnfræðiskennslan 

sje aukin, en búfræðiskennslunni hætt. f*ví 

að reynslan hefur sýnt, að þær geta ekki 

blessazt saman. Nú er og í ráði, að stofna 

búnaðarskóla, og þá dregst búnaðarkennslan 

eðlilega þangað. Ef nú Möðruvallaskólinn 

á að verða að fullkomnum notum, þarf að 

auka þar kennsluna, einkum í stærðafræði, 

því það verður afi hlúa að skólanum einungis 

sem gagnfræðisskóla til menntunar alþýðu. 

Skólann vantar enn þá einn kennara og 

húsrúm fyrir alla þá, er þangað til náms 

sækja. En þótt húsið rúmi eigi meir en í 

meata lagi 50 lærisveina, er samt þörf á 3. 

kennaranum. |>vt sveinunum verður að 

skipta niður i 3 bekki, og ætlar nefndin, að 

500 kr. árlega nægi til þess. Hversu mjög 

stækka þurlt skólahúsið sakir eptirsóknar 

þeirra, sem nema vilja þar, svo langt hugs-
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aði nefndin eigi. Hún hefur einungis tek- 

ið til fjo í aokafjárlðgunum, sem hún ætl- 

ast til að byggt sje fyrir geimsluhús og 

leikfimissalnr fyrir skólaniu ( ölln þessa 

verðnr reynslan að kenna manni, áð leggja 

einungis til það, sem nauðsynlegt er. Jeg 

vona, að hin heiðraða deild taki máli þessu 

með sama velvilja sem við hinar fyrri 

umræður.

Grimur Thomsen: Mætti jeg koma

fram með eina spurningu, og hún er við- 

vikjandi 3. grein frumvarpsins. Gr mein- 

ingin í þeirri gpein sú, að skólastjóri

skuli bæði eiga kost á að búa sjálfur á 

jörðunni, og byggja hana öðrum, ef hann 

vill. fv í ef bann einungis má búa á henni, 

þá fellst jeg á hana, en jeg get eigi fallizt 

á það, að hann megi byggja hana hverjum 

sem hann vill.

Framsogumaður: Skólastjóri á aðhafa

ráð yfir að byggja öðrom jörðina, því skóla- 

piltar þurfa að geta fengið kost, og til þess 

þarf bryta, og því afhenti amtmaðurinn í 

norður- og austur-amtinu skólastjóra bygg- 

ingarráð jarðarinnar ásamt sjálfum sjer. Skóla- 

stjóri segir nú, eptir frumvarpinn, við manni: 

«f>ú skalt fá jörðina, ef þú veitir skólapilt- 

um svo og svo gott fæði, sem eigi kostar 

meira en 1 kr. um daginn*. Geti maður- 

inn ekki tekið þessum kostum, fær hann 

ekki jörðina, og leitar þá skólastjóri að 

öðrum ábúanda. En það er sjálfsagt, að ef 

einhver slíkur ábúandi verður skólanum til 

skaðn, þá verður bonnm byggt út.

Grímur Thomsen: En hvernig fer nú,

ef skólastjóri engan bryta getnr fengið, er 

liann þá eigi skyldugnr sjálfur til þess að 

taka piltana í kost ?

Framtögumaðuri Nú þykir mjer binn 

háttvirti þingmáður Borgfirðinga fara að 

gjörast spurull. Jeg fyrir mitt leyti ætla 

nú, að getgáta hana muni naumast rætast. 

í  fyrra var þar kona, sem var ekki búandi, 

en veitti þó piltum kost. J>etta verður að 

vera likt og var við skólann á Bessastöðum, 

en jeg vona þó, að hinn háttvirti þingmaður 

Borgfirðinga sje mjer samdóma um það, að

meiri sje trygging þess, að fá góðan bónda 

á jörðina, ef rektor ræður byggingunui, af 

því búfrsðingurina átti áður að vera bryti 

skólans, en það fórst fyrir i efri deildÍBBÍ 

1879, og nú i  hann að fara.

Haltdór Kr. Friðriktson: Jeg verð að 

játa það, að jeg kann eigi við, að skóla- 

stjóri hafi byggingarráð fremur á þessari 

einu jörð, en á öðrum opinberum eigndm. 

Jeg get ekki betur sjeð, en yfirvöldin og 

umboð8maður geti eins útvegað hæfan mann, 

sem geti selt lærisveinum fæði, eins og 

skólastjórinn.

Jón Ólaftson: Mig furðar á því, að

þeir þingmenn, sem hafa á móti 3. grein 

frumvarps þessa, skyldu ekki hafa komið 

fram með breytingartillögur við 2. nmræðu, 

er bættu úr þossum annmörkum, ef þeim 

var annt um að lagfæra það. Jeg vona þó, 

að það sje ekki tilgangurinn með þessum 

athugaaemdum þeirra, að vilja fella frum- 

varpið.

Síðan ljet forseti ganga til atkvæða og 

var frumvarpið samþykkt með 21 atkvæði, og 

kvaðst forseti mnndu senda það forseta efri 

deildarinnar með tilmælum um, að leggja 

það fyrir deildina.

FYBSTA UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 39. fundi, 17. dag ágústmánaðar.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í neðri deild, sjá I, 464.

Enginn tók til máls, og bar forseti 

því undir atkvæði, hvort málið skyldi ganga 

til 2. umræðu, og var það samþykkt f einu 

hljóði.

ÖNNUR UMRÆÐA í  EFRI DEILD, 

á 41. fundi, 20. dag ágnstmánaðar.

- Ásgeir Einarsson: Af því jeg sje, að

enginn ætlar að taka til máls, þá ímynda 

jeg mjer, að öllum líki þetta lagaframvarp 

vel, og sízt er jeg á móti því. I>að má



575

segja md þennan skóla, að «leiðir eru lang- 

þurfaœeon*, þvi að nú hin siðustu ár bafa 

á hrerjtt þingi koroið lög um hann. |>etta 

er nú sú eina af hinum óæðri stofnun- 

um, 8em algjórlega liggur á brjóstum lands- 

sjóðsins, en þá vil jeg iika láta dálítið 

styrkja hioar stofnanirnar, sem eru að eins 

undirbúniogar undir þessa, til þess aðgjöra 

menn h«fa til þess að ganga á bana. Jeg 

vona, að 1. grein frumvarpsins verði ekki 

breytt á næsta þingi; það eru nú orðnar 

nálægt 20 víiindagreinir, sem á að kenna 

i skólanum, og þó er búfræðiskennslan tekin 

burt, svo að jeg ítnynda mjer, að það nægi 

i bráðina. Uni 2. gr. get jeg nú lítið sagt; 

það bafa aðrir betor vit á því en jeg, og 

væri gott, að þeir ljetu álit sitt í Ijóei. Jeg 

sje það, að það eykur kostnaðinn, að bæta 

við nýjum kennara, en jeg reiði mig á það, 

að sá einn hefur fjallað um þetta mál i 

neðri deildinni, sem ekki er vauur að ausa 

gulli úr landssjóðnum, nema nauðsyn beri 

til, og jeg þykist viss um, að hann hefur 

ekki gjört þetta af rasandi ráði. Úr þvi að 

skólinn er kominn svona langt, þá sýnist 

mjer, að allir ættu að vilja hlynna að þvi, 

að hann kæmist í sem bezt horf, og gangi 

sem bezt.

Einar Ásmundagon: Mjer virtist þing- 

maður Strandamanna fara vinsamlegum 

ordum um þetta mál; hið eina, sem honum 

þótti að, var það, að honum þótti leiðin- 

legt, að svo opt skyldu koma lög fyrir 

þiogið um stofnun þessa gagnfræðaskóla. 

J>etta er ekki svo mikið tiltökumál, þegar 

gætt er að því, að það hefur verið Utið um 

skóla til þess að mennta alþýðuna, fyr en 

þessi gagnfræðaskóli komst á stofn ; menn 

voru því ekki svo inu í málinu sem skyldi; 

en því fleiri tilraunir sem gjörðar eru til 

þess að bæta hann, í þvi betra horf mun 

hann komast, og jeg vona, að eigi þurfi nú 

að gjöra fjórðu atrennuna á fjórða þingi til 

þess að bæta bano. fað  hefur reynzt, að 

búfræðbkennslan getur ekki samþýðzt gagn- 

fræðakennsluna; þegartvær ósamkynja grein- 

a i eru þannig sameinaðar i eioum skóla, þá

verður önnurhvor venjnlega að hafa yfir- 

höndina, og bjer bafa gagnfrsðin orðið of- 

an á, sem eðlilegt er í gagnfræðaskólanum. 

|>að befur sýnt sig, að búfræðiskennslan 

getur ekki orðið að fullum notum á skóla 

þessum, og þvi hafa menn nú tekið þá 

stefnu, að gjöra gagnfræðiskennsluna full- 

komnari en áður, en skilja búfræðina frá. 

Jeg álit það nauðsynlegt, að kennararnir 

sjeu ekki færri en 3, því að 2 bekkir duga 

ekki; þeir verða að vera 3, og jeg vil 

skjóta því til hinna háttviiiu skólagengnu 

þingmanna hjer í deildinni, bvort ekki muni 

vera nauðsyolegt, að þar sem piltar koma 

inn i skólann misjafolega uodirbúuir, að 

þeir geti átt kost á að vera fleiri en 2 ár 

í skólanum. Launin handa þessurn við- 

bætta kennara held jeg að sjeu sanngjarn- 

leg, og ekki of mikil, því að jeg held, að 

það þurfi bjer eins valda menn til að vera 

kennarar í þessum skóla sem í latínuskól- 

anum. fað  er 3. gr. snertir, þá hef jeg 

beyrt það reyndar utanþings, aðsú ákvörð- 

un kæmi ekki skólanum sjálfum við, og 

ætti þvi ekki heitna í þessu lagafrumvarpi. 

fað  er lika satt, að hún snertir ekki bein- 

línis skólann, en mjer sýnist hún hvorki 

gjöra til nje frá, og jeg verð að segja, að 

mjer stendur á sama, hvort hún er í frum- 

varpinu eða ekki; jeg sje ekki, að húu gjöri 

neion skaða, og jeg sje heldur ekki, að hún 

sje skótanom neitt í hag. Um annað þarf 

jeg ekki að tala; þaðer sjálfsagt, að skólinn 

standi undir yfirumsjón Iandsstjórnarinnar, 

eios og ákveðið er i 4.grein, og að kostn- 

aðurinn til skólans sje greiddur af lands- 

sjóði, eins og ð. greinin ákveður.

f>ar eð ekki tóku fieiri til máls, var 

gengið tU atkvæða, og

1. grein frumvarpsins snmþykki mað 10 

atkvæðum.

2. grein frumvarpsins samþykkt með 10 

atkvæðum.

3. grein frumvarpsins feHd með 6 at- 

kvæðum gegn 4.
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4. greio frumvarpsins samþykkt með 10 

alkvæðum.

5. grein framvarpsins samþykkt með 10 

atkvæðum.

Síðan var málinu vísað til 3. umræðu í 

einu faljóði.

þR IÐ JA  UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 42. fuodi, 22. dag ágústmán.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræða, sjá I, 492— 493.

Frumvarpið var umræðulaust samþykkt 

með 10 atkvæðum, og siðan afgreitt til 

neðri deildarinnar.

EIN UMRÆDA í  NEDRI DEILD, 

á 62. fuodi, 24. dag ágústmáo,

Framsögumaður (Arnljótur Ólafston): 

Hin báttvirta efri deild hefur gjört þá einu 

breytingu á þessu frumvarpi, að fella úr þá 

grein, er hljóðaði um byggingarráð skdla- 

stjóra á jörðunni Möðruvöllum með hjáleig- 

um. Reyndar virðist mjer breyting þessi 

óheppileg. en jeg vil þó ráða deildinni til 

að samþykkja frumvarpið, eins og það nú 

er, því þessi grein, sem er felld úr, ætti 

ekki að standa binum öðrum greinum frura- 

varpsins fyrir þrifum.

Síðan ljet forseti ganga til atkvæða, og 

var frumvarpið samþykkt með 19 atkvæð- 

um, og kvaðst forseti mundu senda það til 

I laudshöfðingja sem lö g  f r á a l þ i n g i .

XXIV. 

Um bann gegn innflntningi á ntlendn kvikfje.

Frumvarp til laga um bann gego inn- 

flutningi á útlendu kvikfje. Frá 2. þiog- 

manni Suður-Múlasýslu, 2; þingmanni Norð- 

ur-Múlasýslu og 2. þingmanoi Skagfirðinga. 

Frumvarp þetta er preotað í fyrri parti 

alþingistíðindanna, bls. 49.

FYRSTA UMRÆDA í  NEÐRI DEILD, 

á 8. fundi, 21. dag jálímán.

Flutningsma ður (Jón Ólafsson): Frum- 

varp þotta, sem jeg stend undir ásamt 2 

öðrum þiogmönoum, er sprottið af hættu 

þeirri, sem innflutniogur útlends kvikfjen- 

aðar getur haft í för með sjer. Jeg veit, 

að hinum heiðruðu þingmönnum muni minnis- 

stætt, hversu fjárkláðinn kom, og hverjar

voru binar hörmulegu og skaðlegu afleið- 

ingar hans. |>að gæti þvr sannarlega orðið 

of dýrt spaug, ef að, jeg vil segja, rælni 

einstakra maona kæmi slíkum hörmungum 

aptur yfir land og lýð. í  ððru lagi hef jeg 

talað við ýmsa búfræðinga bæði inoan- 

lands og utan, og hefur það verið eindreg- 

inn dómur allra þeirra, að þess konar inn- 

fiutningur kvikfjenaðar hjer til landsins 

væri dnauðsynlegur; ekkert gott gæti af 

hooum leitt, en að hann gæti valdið mikl- 

um skaða. Aö því er snertir frumvarp þetta, 

skal jeg fúslega játa, að 2. gr. þess er ef 

til vill of stranglega orðuð, og mörgum 

kann að sýnast, að leyfa mætti innflutning 

kvikfjenaðar undir vissum tryggjandi skil- 

yrðum. Sakir þess vil jeg láta þá ósk mÍDa
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í Ijósi, að kosnii væru menu í nefnd, til 

þess að hugleiða þetta mál; og gæti svo 

nefnd sú brejtt þessu frumvarpi á þann hátt, 

er þingmðnnum virtist æskilegast, og bappa- 

sælast yrði. Mjer virðist þriggja manna 

nefnd mætti nægja.

Síðan var samþjkkt 3 manna nefnd 

með 13 atkvæðuin og umræðunni frestað. 

í  nefndina voru kosnir:

Jón Ólafsson með 16 atkvæðum

Benidikt Sveinsson —  9 — »—

Jón Jónsson —  9 — »—

í  nefndinni var Benidikt Sveinsson kos- 

inn formaður, og Jón Ólafsson skrifari og 

framsögumaðpr.

FKAMHALD FYBSTD UMRÆÐU í  

NEDRI DEILD, 

á 43. fundi, 11. dag ágústmán. 

Nefndarálit, s já l, 271—272.

Framwgumaður ( lón Ólafsson): Jeg

sje enga ástæðu til að fjölyrða um þetta 

mál. Tilgangur nefndarinnar er auðsjeður, 

að sporna við innfiutningi útlends fjár í 

landið, einkum því, er skaði eða tjón mætti 

að verða, og vill því að eins leyfa innflutning 

með tryggjandi skilyrðum.

H. K. Friðriksson: f>að er llú um

þetta frumvarp, eins og sum ðnnur, sem 

komið hafa til umtals á þinginu, að það 

miðar til að skerða persónulegan rjett manna, 

og það heldur freklega. f>að er sannarlega 

hart, að banua bónda, sem vill og hefur á- 

stæður til að bæta fjárstofn sinn með út- 

lendu fje, það er hart, segi jeg, að banna 

honum það með lögum. Hin rjetta stefna 

uefndarínnar hefði verið sú, að banna inn- 

fiutniug á sjúku fje, og að fyrir skipa ná- 

kvæmar reglur um skoðun hins innflutta 

Qár, svo að vissa væri fyrir því, að 

fjeð væri eigi sjúkt af neinum sóttnæmum 

sjúkdómi. £>að er gjört annarstaðar, 

og þegar sýki gengur einhverstaðar, þarf 

stranglega að banna að flytja fje þaðan 

inn í landið. Jeg skal 'gjarnan játa, að 

sauðfjenaður getur tekið mikium bótum hjá

oss án þess, að bæta hann með útlendu kyni, 

en það er ófrelsi að mega ekki eiga skepnu, 

þó útlend sje, ef hún getur engum orð- 

ið að nokkrum sem helzt skaða; að banna 

bóndanum að reyna að bæta fjárstofn sinn 

með útlendu Qe, það er óþolandi. fetta leyfi, 

sem gjört er ráð fyrir að fá megi, þegar 

svo stendur á, á landshöfðingi að veita með 

aðstoð dýralæknis. Dýralæknirinn er nú 

enginn til, svo það er eigi auðið eptir þvi, 

sem nú er ástatt, að nokkur maðnr geti 

fengið þetta leyfi. Jeg tek það fram aptur, 

að hin rjetta stefna nefndarinnar hefði ver- 

ið sú, að setja sem allra-öflugastar skorður 

við innfiutningi sjúkra skepna í landið, og 

binda innflutning allan því stranga skilyrði, 

að full trygging væri fyrir því fengin, að 

fjenaðurinn væri ósjúkur, en eins og frum- 

varpið er, ræð jeg innilega frá, að sam- 

þykkja það.

Framsögumaður: Jeg vil leyfa mjer

að taka fram, að það er ekki rjett hjá hin- 

um háttvirta þingmanni Reykvíkinga, að 

með lögum þessum sje öllum bannað að 

flytja inn útlendar skepnur, og eiga þær, og 

það þótt þær sjeu heilbrigðar; en það getur 

verið, að hinum báttvirta þingmanni þyki 

það nóg, að lögreglustjóri skoði fjeð, og að 

honum þyki það eins góð trygging eins og 

skoðun dýralæknisins. En hvað sem um 

það er, þá má hinn háttvirti þingmaður 

vita það, að honum er leyfilegt eptir sem 

áður að flytja inn útlendan kvikfjenað, hvort 

sem það eru bústjórnarQelagssvín eða ann- 

að. |>að væri þá ekki í fyrsta sinn, þó að 

hinn háttvirti þingmaður Ijeti flytja svín 

inn í landið, en þau hafa dáið, og ekki orð- 

ið landinu að neinum verulegum notum, 

nema þeim, sem ef til vill hefur lagt sjer 

þau til munns. En þar sem menn eru að 

tala um að flytja fje inn til kynbóta, þá 

held jeg mjer sje óhætt að segja það, að 

menn búast við meira gagni af því, en von 

er til að verði. Hinn háttvirti þingmaður 

Reykvíkinga sagði, að sjer fyndist eigi eiga 

að banna að flytja inn annað en veikar 

skepnur, og það er líka einmitt það, sent
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frumvarpið fer fram á, að veikt fje verði 

eigi flutt inn í landið. Hinn háttvirti þing- 

maður ætti allra manna bezt að muna ept- 

ir þeim hörmungum og kostnaði, sem leiddi 

af fjárkláðanum, sem einmitt kom upp af 

innflutningi á útlendu fje, og því er hætta 

að setja ekki skorður við því.

Halldór Kr. Friðrihsson: Mig furðar

á því, að 2. þingmaður Suður-Múlasýslu 

segir, að eigi sje öllum bannað að flytja 

inn útlendar skepnur, og þó segir 1. grein 

frumvarpsins það skýlaust. J>ví verður eigi 

neitað, að það er bannað, en landshöfðing- 

inn má að eins gjöra undantekningar frá 

þessu banni með ráðum dýralæknis; en 

bjer er enginn dýralæknir, og þess vegna 

yrðu þá þeir, sem vilja flytja inn Ije, að 

hafa með sjer vottorð frá dýralækni á þeim 

stað, sem skepnan fer frá, og það vottorð 

yrði þýðingarlaust, því að læknirinn gæti 

að eins gefið vottorð um, að skepnan væri 

ósjúk þá, er hann skoðaði hana, en hann 

gæti ekkert vottorð gefið um það, að skepn- 

an yrði heil, þegar hún yrði flutt til íslands 

löngu síðar. Hinn 2. þingmaður Suður- 

Múlasýslu vill láta banna innflutninginn, 

af því að háski sje fyrir höndum, og 

árangurinn óviss, en jeg  get ekki sjeð, 

að báski geti staðið af heilbrigðu fje, 

því að landshöfðinginn og lögleglustjór- 

inn geta bannað að hafa fjeð saman 

við aðrar skepnur um tíma, unz full vissa 

er fengin fyrir því, að engin næm sýki fel- 

ist í skepnunni. Að því er árangurinn 

snertir, þá getur verið, að hann sje óviss, 

en fái maður betra fje erlendis, en hjer er 

til, og fari eptir föstum og stöðugum reglum 

í blöndun fjársins, þá ætla jeg lítið efamál, 

að það geti orðið að góðu gagni, og tel jeg 

því ósanngjart að banna mönnum það, ef 

þeir sanna, að engin hætta sje fyrir höndum. 

fa ð  er kunnugt, að hjer hefur verið fluttur 

inn útlendur nautpeningur, og flestir játa, 

að hann hafi reynzt ágætlega, og fyrir vest- 

an hafa verið fluttar inn kindur frá útlönd- 

um, þótt eigi sjeu þær margar, og veit jeg 

ekkert tjón hafa af því blotizt. Eins og

frumvarpið liggur fyrir, get jeg því ekki 

fallizt á það; en jeg voua, að hin heiðraða 

nefnd lagi frumvarpið, og gjöri þá breytingu, 

að sönnun fyrir, að skepnurnar sjeu heilbrigð- 

ar, sje skilyrði fyrir því, að menn megi flytja 

þær til landsins, og það verði hið eina skilyrði.

Grímur Thomsen: J>að er að eins ein

stutt spurning, sem jeg vil leyfa mjer að 

bera upp fyrir bina háttvirtu lögfræðinga 

nefndarinnar, um það, hvernig skilja eigi 

ákvarðanir frumvarpsins í 3. gr., að fjenaður, 

sem fluttur er inn í óleyfl eða óhirtur, skuli 

vera óhelgur og rjettdræpur. Jeg hef tekið 

eptir því, að þó að þess konar ákvarðanir 

standi í lögum, þá getur það dregið dilk 

eptir sig, og vona jeg, að uppástungumenn- 

irnir vilji orða þetta námkvæmara. Jeg er 

stefnunni samþykkur; hún er af góðum rót- 

um runnin og nauðsynleg, en jeg álít var- 

legra, að orða 3. gr. öðruvísi.

Holgeir Clausen: Jeg ætla ekki að tala

mikið, en geta þess að eins, að mjer sýnist 

tilgangur frumvarpsins rjettur, að vilja ekki 

hafa veikt fje inn í landiö; en jeg álít, að 

það sje auðvelt að fá fje inn í landið á þann 

hátt, að með fjenu fylgi seðill frá dýralækni 

þaðan, sem fjeð er, og þar sem hann skoðar 

það, sem vottorð um heilbrigði þess. En 

jeg er því ósaraþykkur, að banna að flytja 

inu í landið útlent fje, og hygg jeg, að held- 

ur ætti að verja mörg þúsund krónum til 

þess, að fá betra kúakyn og hestakyn, en 

hjer er. Erlendis hafa menn opt stórar sýn- 

ingar, og þar fá þeir, sem beztar skepnur 

eiga, verðlaun, svo að það borgar sig vel 

að bæta kynið, efþað og skyldi komast hjer 

á. Jeg hef sjálfur verið svo óheppinn að 

eiga tvær kýr, svo að jeg veit vel, hver 

kostnaður er við þær, og hvað þær gefa af 

sjer; það er sannarlega ekki mikið, en það 

kemur til af því, að hjer er ekkert gjört til 

þess að bæta kynið, og því verða skepnur 

bjer ónýtar. Jeg vil greiða atkvæði með því, 

að veikt Qe verði eigi flutt í landið, en eigi 

með banni gegn innflutningi.

FramsögumaSur: Jeg vil leyfa mjer

að taka fram viðvíkjandi hinum tveimur
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háttvirtu þingmönnnm, þingmanni Snæfell- 

inga og þingmanni Reykvikinga, að jeg get 

ekki sjeð, að það sje neraa orðamunur á 

banni með undanþágum og leyfi með skil- 

yrðum, en í sjálfu sjer er það eifct og bið 

sama. Hinn háttvirti þingmaður Reykvík- 

inga sagði, að bjer væri enginn dýralæknir, 

en þó er hann einmitt hjer í Reykjavík, og 

þó hjer væri enginn, þá verð jeg að segja, 

að nefndin áleit það ekki hlutverk sitt, að 

fara að búa til dýralækna. Hinn sami hátt- 

virti þingmaður sagði, að það væri hart, 

að mega ekki flytja inn útlendan fjenað, 

ef dýralæknir gæfi vottorð um, að fjcð væri 

heilbrigt; og þess vegna vil jeg benda hin- 

ura háttvirta þingmanni á það, að þcgar 

vottorð kemur frá dýralækni, þá má lands- 

höfðinginn leyfa innflutninginn, en sá, sem 

vill flytja fjenað inn i landið, verður sjálf- 

ur að sjá um, að koma með vottorð frá 

dýralækni. Jeg ætla ekki að tala um, 

hvaða þörf er á þessum innflutningi, eða 

bvaða hagur getur orðið af honum, því að 

hjer liggur ekki fyrir að banna hann, held- 

ur að eins að lögbinda skilyrði fyrir hon- 

um til að afsfýra hættu, sem af honum 

gæti hlotizt, en þó skal jeg að eins geta 

þess, að búfræðingar segja, að útlent fje 

gangi úrættis bjer sakir hins stranga lopt- 

laga, sem hjer er; að minnsta kosti er það 

svo í Noregi um hið skozka fje, að það má 

að vísu á búnaðarskólum og fyrirmyndar- 

búum balda þrifnaði í því fje, en hjá bænd- 

um verður sú raun á. að það þrífst ekki, 

og þá skyldi maður halda, að sama ætti 

sjer því heldur stað hjer.

Eiríkur Kúld: Jeg er öldungis sam-

þykkur hinum háttvirta 2. þingmanni Suð- 

ur-MúIasýsIu um tilgang frumvarpsins, en 

eins og það liggur fyrir, er það alveg óbaf- 

andi, því að það gengur of nærri borgara- 

legu frelsi. |>að befur verið tekið fram, að 

eigi væri vert að flytja hingað til landsins 

útlenda hesta, og getur það vel verið á 

rökum byggt, en jeg veit, að útlendar kýr 

hafa reynzt hjer vel. Á minni æfi, og er 

hún ekki löng, hefur þrisvar sinnum verið

flutt fjð til Vesturlandsins, nokkrar kindur 

af «Merino»-kyni, fyrst til Flateyjar, svo til 

Hrappseyjar, og síðan til bónda eins í 

Mýrasýslu; reyndar var arðurinn af kind- 

unum sjálfum ekki mikill í bráðinni, en við 

kynblöndunina fjekkst hið bezta og falleg- 

asta fje, sem jeg hef þekkt, og sjerstaklega 

ullargott; cn að hið útlenda fje hafi gengið 

hjer úr sjer, það get jeg ekki sagt, að svo 

hafi reynzt í þessurn tilfellum. Jeg er öld- 

ungis samþykkur hinum háttvirta þingmanni 

Snæfellinga um það, að það dugar ekki að 

leggja slíkt band á borgaralegt frelsi, eins og 

mjer virðist 1. gr. fara fram á, þar sem 

sagt er, að enginn megi flytja inn fje nema 

með leyfi landshöfðingjans, sem þó er tak- 

markaður við ráðleggingu dýralæknis, en 

hjer er enginn dýralæknir til. Eptir þvf, 

sem stendur í þessari grein, verður sá, er 

vill fá sjer útlent fje, fyrst að fara til 

landshöfðingja og hann að fá vottorð um 

frá útlendum dýralækni, að það sje hættu-

laust; svo fyrst löngn síðar kemur leyflð,

og enda svo seint., að ekki væri ómögulegt, 

að það fje þá geti verið orðið veikt. Jeg 

vil leyfa mjer að skjóta því til nefndarinn- 

ar, hvort hún vill eigi breyta 1. gr., líkt og 

hinn háttvirti þingmaður Reykvíkinga hefur 

farið fram á. 3. greinina felli jeg mig heldur 

eigi vel við, og álít jeg varhugavert að setja 

slikt í lög.

Jón Jóntson: Eins og þegar er búið

að taka fram, hafði ncfudin hugsað sjer, að 

vottorð þau, sem getur um í frumvarpinu, 

fengjust hjá útlcndum dýralæknum; en þar 

að auki vil jeg leyfa mjer að benda á, að 

innan skamms kynnu að fjölga dýralæknar 

hjer á landi. í  gær var sýslufjelögunum 

veittar 15000 kr. til eflingar búnaði, og það 

flnnst mjer eigi óhugsandi, að sýslufjelögin 

kynnu að vilja hvort um sig eða fleiri í

fjelagi verja nokkru af því fje til að ráða

dýralækni, á sama hátt og sýslunefndir 

fleirum sinnum hafa ráðið búfræðinga. 

Nefndin gjörði ráð fyrir, að landshöfðingi 

setti tryggjandi reglur um aðflutninginn í 

hvert sinn, er spurning yrði um hann, og
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að f þeim reglum yrði skipað fyrir um 

sóttvarnir og eptirlit með hinu aðflutta fjc. 

Hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga 

spurði, hvernig ætti að skilja ákvarðanirnar 

í 3. gr., og er hægt að svara honum upp 

á það. Samkvæmt greininni sjálfri er hver 

skepna rjettdræp, sem sleppur nr verði þeim 

eða hirðingu, er eigandi ’samkvæmt reglum 

landshöfðingja á að hafa á henni. Nefndin 

ætlaðist til, að slík kind væri óhelg öllum, 

er vildu drepa hana, og hefur slíkri reglu 

þráfaldlega verið fylgt fram hjer á landi, 

meðan verðir voru gegn Qárklánum. (Egill 

Egilson: Kúlusauðirnir!) Jeg veit vel, að 

sá lögreglustjóri, er ljet drepa þá kláða- 

gronuðu sauði, er þingmaðnr Mýramanna nú 

nefndi, af því að þeir höfðu sloppið yfir 

Deildargilsvörðinn, var dæmdur til að greiða 

eigandanum skaðabætur, en þetta er alveg 

eins dæmi. Margir aðrir, bæði lögreglu- 

stjórar og einstakir menn, hafa látiö drepa 

kláðagrunaðar kindur, er sloppið höfðu yfir 

varðlínu, svo togum skipti, án þess að 

nokkrum datt í hug að heimta skaðabætur 

fyrir það. í  öðrum löndum er einnig álitið 

sjálfsagt, þegar vörður gegn hættulegum 

dýrasjúkdómi hefur verið settur, að drepa 

öll þau grunuðu dýr, er úr verðinum sleppa. 

J>að er sjálfsagt, að sá prívatmaður, sem 

drepur aðflutta kind, verður að sanna, að 

hún hafi samkvæmt lögum þessum og 

reglum landshöfðingja verið rjettdræp; en 

geti hann sannað það, er hann einnig laus 

allra mála við eigandann.

Benidikt Sveinsson: Jeg gatekksann-

færzt af ræðu hins háttvirta þingmanns 

Reykvíkinga um, að það væri ekki ijett að 

banna innfiutninginn á kvikfje fyrir fram. 

En er það meining hans, að rjett sje að banna 

að flytja skepnurnar inn i landið, þegar þær 

eru komnar inn í landið? Jeg verð Iíka 

að frábiðja lögreglustjóruoam þann starfa, 

að eiga að dæma um sjúknað fjenaðar, því 

að þeir geta ómögulega dæmt nm, hvort 

einhverjar skepnur eru sjúkar eða ekki; það 

getur enginn heimtað af þeim, að þeir geti 

haft vit á því, og þess vegna er alveg

nauðsynlegt, að dýralæknir gefi vottorð um 

slík mál, og það er öldungis nauðsynlegt, 

að vottorðið sje gefið fyrir fram, gefið áður 

en skepnan er komin inn í landið; með 

þessu eina móti er hægt að koma í veg 

fyrir, að sjúkar skepnur fiytjist inn í landið. 

Hinn háttvirli þingmaður spurði um, bvað 

orðið «óhelgur» þýddi. f><ið hefur vafalaust 

verið spaug hjá honum, því að hann er svo 

lærður og svo sögufróður, að hann veit, 

hvað orðið «óhelgur» þýðir. J>að hefur tvær 

merkingar; önnur er: sama sem «van- 

helgui ", og hin er: «rjcttlaus •, sem engan 

rjett á á sjer, enga lagavernd hefur, og 

ekkert eptirmál getur risið út af, hvernig sem 

með er farið, hvort sem er um lifandi eða 

dautt að ræða. Jeg skal beuda hinum hátt- 

virta þingmanni á 22. kapítula Jóns laga- 

bókar; þar stendur: «ok er þá óheilngt

heyit og engit», og síðar í sama kapítula-: 

«síðan er oheilagt heyit og engit». í  kapí- 

tula 23. stendur: «ella er heyit óheilagt við 

búfje þess, er þar á beit svo nær». í  kapi- 

tula 32. stendur: «|>á er sá garður óheii—

agur við broti fyrir þeim, er þar þurfa at 

fara». fannig kemur orðið fyrir í þessari 

merkingu í öllum íslenzkum lögum og sömu- 

ieiðis í daglega máiinu, og það mun iifa 

framvegis í tungu vorri með hinni sömu 

merkingu, meðan við mælum voru máli. 

£>að getur því ekkert verið á móti því, að 

hafa þetta orð i frumvarpi þessu, einkum 

þegar orðið «rjettdræpur» er með til sfeiln- 

ingsauka fyiir þá, sem ekki þykjast skilja 

mælt mál.

Guðmundur Einarsson: |>að er sannar- 

lega vorkunn, þótt hinir heiðruðu flutnings- 

menn frnmvarps þessa vilji gjalda varhuga 

við innfiutningi á fje inn í landið; það er 

von, að mönnum sje í fersku minni, hvað 

af því hefur hlotizt og getur hlotizt. En 

þó verð jeg að lýsa yfir þeirri skoðun minni, 

að mjer virðist 1. gr. of hart orðuð og 

ofmikið band Iagt á innflutning penings. Jeg 

verð þvi að vera meðmæltur breytingu á þessu 

við 2. umræðu, en þó þannig, að svo fnll- 

nægjandi skorður verði viðlagðar, að sótt-
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næmi í peningi flytjist eigi inn. J>að er 

eptir minni meinÍDgu eigi eins happasælt 

og margir kunna að ætla, að flytja kvikfje 

bjer inn í landið til kynbóta. Jeg álít, að 

fje vort sje svo kyngott, að það heppnist 

bezt óblandað, og sje miklu bæfilegra að 

verjast sjúkdómum en blandað fje. Jeg er 

eigi á því, að «Merino»-fjeð sje flutt hingað; 

það er of finuliað og skinnveikt fyrir lopts- 

)ag voit og meðferð, eu aptur á móti pykír 

mjer líkindi til, að Schumanns-fjeð, ættað 

frá Skotlandi, geti orðið bjer að góðu gagni, 

einkum á eyjum hjer í Faxaflóa, eða sunn- 

anvert með honum.og austur með landi, en 

þó með þessu nauð»ynlega skilyiði, sem 

hinn háttvirti þingmaður Reykvíkinga tók 

fram, að það hafi sero bezta og líkasta hirð- 

ing, fóður og alla meðferð hjer, eins og 

það hefur alizt upp við. fað, sem er að 

frumvarpi þessu, er það, að það er of hart 

orðað, eins og jeg tók fram, og þegar því 

hefur verið breytt dálítið og liðkað, þá mun 

jeg gefa því átkvæði mitt.

Tryggvi Gunnarsson: Meiningin í frum- 

varpi þessu er góð, en orðunin og fyrir- 

komulag efnisins er miður en vel fyrirkom- 

ið. Jeg er hlynntur stefnu frumvarpsins 

og vil ekki fella það, því að það er vel 

hægt að bæta það svo, að það geti orðið 

vel aðgengilegt. fetta er svo algeugt mál 

í hverju einasta landi öðru cn íslandi, og 

svo víða lög fyiii' því, að það hlýtur að 

vera ljett, að setja hjer lög um það efni. 

Flutningur á lifandi fje milli Janda skeður 

daglega erlendis, og grundvallarreglurnar 

hljóta að vera hinar sömu fyrir þetta land 

eius og önnur. Jeg vil nú leyfa mjer að 

fara nokkrum orðum um greinar frumvarps- 

ius. í  1. gr. er bannað að flytja inn fje, 

nema landshöfðinginn leyfi. |>að er nokkuð 

óeðlilegt, þetta skilyrði. Vel getur skeð, að 

það líði langur tími frá því, að dýralæknir- 

jnn gefur vottorðið um, að kindin sje heil- 

brigð, og þangað til að leyfi landshöfðingja 

er fengið. Svo stendur, að landshöfðinginn 

veiti undanþágu, og að reglurnar skuli 

prenta í stjórnartíðindunum deildinni B.

Hvað á það að þýða, aðsetja slíkt á prent 

Getur það verið mótmeðal gegn pestarveiki ? 

Og er meiri trygging í þeim reglum, sem 

landshöfðingi setur, erí þvi, er þingið 

ákvarðar? Svo kemur 2. grein. I>ar 

stendur meðal annars: «enda bæti hann 

allan skaða, sem af þeim Qenaði hlýzt>. 

Eptir þeirri reglu hefði sá, sem lömbin 

flutti inn í Miðdalinn um árið, átt að borga 

allan kostnaðinn af fjárkláðanum. f>að 

hefðu þurft að vera talsverðar eigur til 

þess, að borga það allt, en hefðu efnin 

hrokkið skammt, þá voru þessi ákvæði i 

lögunum gagnslaus. |>að er og eptirtekta- 

vert, að sekt liggur við að brjóta lögin, 

en sekt og fullar skaðabætur, ef reglur 

landshöfðingja eru eigi haldnar, svo hans 

ráðstafanir eru rjetthærri en lög þau, er 

alþingi semur. Svo ketnur 3. grein. |>ar 

stendur: *sá fjenaður, sem inn er fiuttur í

óleyfl, skal óhelgur og rjettdræpur hverjum 

manni þeim, er hittir-. Eptir þessu er 

svo, að ef jeg hef fengið kind frá útlönd- 

um, án þess áð hafa leyfi landshöfðingja 

til þess, og þó jeg hafi baldið kiridinni 

inni hjá mjer svo eða svo lengi alveg heil- 

brigðri, og hleypi henni svo út alveg heil- 

brigðri, þá hefur hver sem vill leyfi til að 

skjóta hana, hvar sem hún sjest; þetta 

kann sumum að þykja hart. Eptir minni 

meiningu er eigi hægt að brúka nokkra

grein frumvarpsins óbreytta, en reglur um 

sóttvarnir fyrir innflutt fje eru nauðsynleg- 

ar; má þvi ekki fella frumvarpið; hægt er 

að bæta það með breytingartillögum, og vil 

jeg fúslega sameina mig við hina háttvirtu 

þingmenn í því efni.

Vnraforseti: J>etla mál ætti öllum

þingmönnum að vera alvörnmál; það hefnr 

allt af mikið illt hlotizt af fjárkláðanum, 

sem að minnsta kosti kom upp eptir að 

útlent fje var innflutt, til þess, að menn 

láti sjer það í Ijettu rúmi liggja. Jeg skai

leyfa mjer að geta þess, að eitthvert kvis

hefur komið í vor um það, að flutt mundi 

verða inn skozkt fje á þessu sumri, og sðk- 

um þessaskoruðu menn í einu htjóði á okk-
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nr þingmenn sína á sýslufundi, sem haldinn 

var í vor, að koma fram með frnmvarp á 

þinginu, sem færi því fram, að innftutningur 

á útlendu fje væri alveg bannaðnr, eða að 

minnsta kosti ekki leyfður nema með 

strðngustn skilyrðnm. þetta höfðnm við f 

hyggju að gjöra, en slepptum því, þá er við 

nrðum varir frnmvarps þossa, sem hjerligg- 

ur fyrir. Að þvf er snertir galla þessa 

frumvarps, þá get jeg ekki sjeð þá. |>aðer 

annaðhvort að gjöra, að leyfa eða banna, og 

í þessu frumvarpi er innflutningur eigi 

bannaður svo, að hann sje ómögulegnr, eins 

og nokkrir háttvirtir þingmenn hafa sagt; 

en það er bannað, án þess að fjeð sje sett 

undir opinbera gæzlu, og það verð jeg að 

álíta alveg rjett. Jeg get ekki sjeð, að það 

sje neitt óeðlilegt, eins og hinn háttvirti 1. 

þingmaður Suður-Mnlasýslu sagði, að lands- 

böfðinginn geti veitt undanþáguleyfi með 

tryggjandi skilyrðum; mjer finnst það held- 

ur eigi skerða tilfinnanlega eignarrjettinn, 

eins og binn háttvirti þingmaður Dalamanna 

sagði, þótt eigi sje leyft hverjum einasta 

manni sem vill, aðflytja inn útlendan fjen- 

að af monti eða hvaða hvötum, sem kann 

að vera. Sektirnar, sem til eru teknar í 2. 

gr., virðast ekki of háar, og þótt eigi sje 

vissa fyrir því, að hinn brotlegi eigi til fyr- 

ir sektunum, þá sje jeg ekkert á móti því, 

að leggja þær á, því að eins fer hjer að 

líkindnm og annarstaðar í þess konar til- 

fellum. Hinn háttvirti þingmaður Borgfirð- 

inga þóttist ekki skilja, hvað orðið *óhelg- 

nr» þýddi. Hinn háttvirti 2. þingmaður 

Skagflrðinga hefur svarað því; en jeg held, 

að orðið sje nokkurn veginn skýrt f frum- 

varpinu, þar sem með þvf stendur «rjett- 

dræpur», f>að er vonandi, að landshöfðing- 

inn og ritari hans sjái svo um, að ekki 

þurfi að setja •commissorium* út af þessu 

orði.

Holgeir Clausen: Einu sinni var bóndi 

og sjómaður. fe ir faittust og spnrðnst tíð- 

inda; spurði bóndinn sjómanninn meðal ann- 

ars, hvar faðir bans hefði dáið; sjómaður kvað 

hann dáið hafa á sjó. Bóndi spurði, hvar afi

hans hefði dáið. Sjómaður kvað hann einnig 

á sjó dáið hafa. Bóndi mælti þá: -Enaðþú 

skulir nokkurn tíma þora að koma á sjó, 

fyrst bæði faðir þinn og afl hafa þar bana 

beðið*. Sjómaður spnrði bóndann, hvar fað- 

ir hans hefði dáið. Bóndi kvað hann dáið 

hafa í rúmi sínu. Sjómaður spnrði bóndann, 

hvar afi hans hefði dáið. Bóndi kvað hann 

og látizt hafa í hvílu sinni. «En að þú», 

mælti sjómaður, -skulir nokkurn tima þora 

að koma í rúm, þar sem bæði faðir þinn 

og afi bafa þar bana beðið». Eins hygg 

jeg hinn háttvirti varaforseti sje hræddnr 

við fjárkláðann, af því að hann var hjer 

einu sinni áður. En mjer finnst engin á- 

stæða til að hræðast þetta; mönnum er 

innan handar að fá trygging fyrir þvf, að 

eigi sje flutt inn sjúkt fje. |>að er hægt 

að fá eina 2 autoriseraða dýralækna frá 

Euglandi eða Kaupmannahöfn; það finnst 

mjer ætti að vera nóg. Að banna alveg 

innflutning á fje, virðist mjer of ófrjálslegt. 

Jeg beld líka, að maður þurfi ekki að ótt- 

ast fjárkláðann, bara nóg trygging sje fyrir 

því, að ekki sjeu fluttar inn kláðasjúkar 

kindur.

Jón Jómson kvaðst vera hinum bátt- 

virta þingmanni Dalamanna þakklátur fyrir 

ræðu hans; hann væri sá maður, er mesta 

reynslu og þekking hefði í þessum efnum. 

Eptir sinni ætlun þyrftn menn eigi aðóttast 

drátt á undanþáguleyfinu, því að helzt væri 

það á sumrum sem menn vildu flytja inn 

Qenað, en þá værn gufuskipaferðir tfðar og 

hægt að koma brjefum til og frá landshöfð- 

ingja. Hinn háttvirti þingmaður Suður- 

Múlasýslu væri hræddur við sektirnar; en 

eptir frumvarpinu væri það auðsjáanlega að 

eins beinlínis skaðinn, en ekki óbeinlínis 

skaðinn, sem hinum brotlega ber að borga. 

I>að væri hart, ef einhver annaðhvort af á- 

settu ráði eða af skeytingarleysi sleppti sjúkri 

kind í stóran fjárhóp á bæ, og bóndinn 

þyrfti að skera allan hópinn, að hann þá 

eigi fengi neinar bætur fyrir það frá þeim, 

er skaðann gjörði.
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J>á er hjer var kotnið umræðunum, 

beiddu þeir

Friðrik Stefánsson, 

pórarinn Böðvarsson, 

forsteinn Jónsson, 

þórður Magnússon,

Egill Egilssoo,

Ólafur PálssoD, 

porsteinn Thorsteinson,

Tryggvi Guunarsson, 

að umræðuoni skyldi bætta, og var það 

samþykkt.

Síðan Ijet forseti ganga til atkvæða um 

það, bvort málið skyldi ganga til annarar 

umræðu, og var það samþykkt með 20 at- 

kvæðum.

ÖNNUR UMBÆÐA Í NEÐRI DEILD, 

á 50. fundi, 16. dag ágústmán.

B r e y t i n g a r t i l l a g a  

við frumvarp til laga um bann gegn inn- 

flutningi á útlendu kvikfje. 

í  staðinn fyrir 1. gr. kom i:

Enginn má flytja til landsins frá út- 

löndum naut, sauöQe eða hross, nema hann 

hafi vottorð áreiðaulegs dýralæknis um það, 

að fjenaðurinn sje eigi veikur af neiuum 

sóttnæmuui sjúkdómi, þá er hann er fluttur 

á skip, nje komi frá þeim byggðarlðgum eða 

bæjum, þar sem nokkur sóttnæmur sjúk- 

dómur sje eða hafi verið fyrir svo skömm- 

um tlma, að grunur um veikindi geti á 

legið.

2. gr. (ný grein).

|>á er fjenaður kemur hingað til lands, 

skal 8kipstjóri eða viðtakandi þegar skýra 

frá því lögreglustjóra, eða manni þeim, er 

haon setur fyrir sina bönd. Skal þess þá 

vandlega gætt, hvort hinar aðfluttu skepn- 

ur sjeu sjúkar. Nú reynist ein eða fleiri 

skepnur veikar af sóttnæmri veiki, skal þá 

allur binn aðflutti Qenaður drepinn þá 

þegar á kostnað eiganda; en reynist skepn- 

urnar ósjúkar, skal þess þó gætt, að þær

bafí alls engar samgöngur við annan fjenað 

hina næstu tvo til fjóra mánuði eptír. J>á 

er lögreglustjóri hefur Játið vandlega skoða 

skepnur þessar, skipar hann fyrir um, hve- 

nær þeim megi sleppa saman við annan 

fjenað.

1 staðinn fyrir 2., sem verður 3. gr. komi:

Brot gegn lögum þessum varðar skip- 

stjóra þann, er flytur sjúkan fjenað, eður 

viðtakanda hans, allt að 500 kr. sektum, er 

renna í landssjóð.

3. gr. frumvarpsins falli niður.

Fyrirsögniu orðist þannig:

LÖG

um sóttvarnir á aðfluttum fjenaði.

Tryggvi Gunnarsson. Arnljótur Ólafsson. 

porvarður Kjerúlf. H. Kr. Friðriksson.

Eiríkur KuJd.

Tryggvi Gvnnarsson: Enginn tekur til 

máls. Jeg hugsaði, að framsögumaður fyndi 

ástæðn til, að tala eitthvað um málið, þar 

sem svo stórvægilegt breytingaratkvæði 

liggur fyrir frá mjer og nokkrum öðrum 

þingmönnum; en þar sem hann lætur ekk- 

ert á sjer bæra, verð jeg að álita, að bann 

sje samþykkur því, sem breytingartillagan 

fer fram á. Fyrirsögn þessa frumvarps 

er b an n  gegn innflutningi á útlendu kvik- 

fje, en jeg vii taka fram, að i frumvarpinu 

er ekki bann,  heldur leyfl með takmörkun, 

og sama er að segja um breytingartillöguna; 

hún fer fram á leytí með takmörkun, en miklu 

eðlilegri takmðrkun en frumvarpið. í frum- 

varpinu er farið fram á, að landshöfðing- 

inn, sem gefur leyfið, skuli einnig segja 

fyrir um, hvernig eða með bverjum kostum 

skepnurnar megi flytjast inn í landið. En, 

má jeg spyrja: er liklegt, að landshöfðingi 

geti sett betri almennar reglur eða nokkuð 

meira tryggjandi, en alþingi getur ákveðið 

með lögunum sjálfum ? Jeg held ekki. 

Sumir bafa látið i Ijósi, að bezt væri al- 

gjört bann gegn öllum innflutningi fjár og 

nautpenings, af þeim ástæðum að það geti 

eigi orðið kyninu til neinna bóta. J>etta held 

jeg að sje sprottið af misskilningi, þvi að
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þótt víða sje hjer allgóður fjár9tofn, vantar 

þó mikið á, að bann sje svo góður, að ekki 

megi bæta hann mjög mikið. M«nn hafa 

áður metið gæði sauðfjenaðarins eptir 

mjólkurvexti í ám og mör í sauðum, eins 

og náttúrlegt var. í>að er svo eðlilegt, að 

menn bafi viljað leggja mesta stund á og 

metið mest þá vöruna, sem dýrust var hjer 

á landi allt til þessa tim a; en á þessu er 

talsverð breyting orðin, síðan útflutningur 

lifandi fjárins tit Englands byrjaði. í  því 

landi er pund af kjöti talsvert dýrara en 

mörinn; er því náttúrlegt, að hinn útlendi 

kaupandi líti meira á aðra kosti fjárins, 

en áður var venja hjer á landi, og eptir 

þvi hljóta landsmenn að fara, svo framarlega 

sein þeir vilja við halda þeim viðskipt- 

um. f>að er auðvitað, að sumstaðar er 

sauðfje hjer á landi með þessum kost- 

um, eða getur orðið það með góðum viður- 

gjörningi, en kynbót með þeim hætti geng- 

ur mikið seinna, en þegar nýr stofn er 

aðfenginn, annaðbvort frá útlöndum eða í 

landinu sjálfu, þaðan sem búið er að bæta 

fjárkynið að mun. Enn fremur ber þess að 

gæta, að eptir því sem grasræktin eykst 

meira í landinu, eptir því eru meiri líkindi 

til, að nautpeningur fjðlgi og uxum verði 

komið upp til að selja þá Englendingum, 

og þyrfti þá engu siður að bæta kyn þeirra 

en sauðfjárins. Mjer finnst því algjört bann 

gegn innflutningi mjög óeðlilegt og rúss- 

iskt, og vil því mæla með breytingartii- 

lögunni.

Framsögumaður (Jón tílaftson): Jeg

vil biðja hioa heiðruðu uppástungumenn, og 

sjerstaklega biun heiðraða 1. þingmann 

Suður-Múlasýslu, að skýra fyrir mjer 2. gr. 

breytingaruppástungnanna. Jeg skil hana 

ekki. f>ar stendur: «Skal þess þá vand-

Jega gætt, hvort hinar aðfluttu skepnur 

sjeu sjúkar*. Hver á að gæta þess? lög- 

reglustjórinn, eða sá, sem hann setur fyrir 

sína hönd, sem lfklegast mun verða hrepp- 

stjórinn? Setji lögreglustjórinn nú hrepp- 

stjóra fyrir sína hönd, er þá hreppstjórinn 

skyldur til að vera svo lækningafróður, að

bann geti sagt, bvort skepnan er sjúk eða 

ekki ? Er þess von, að enda sjálfur lög- 

reglustjórinn sje lækningafróður eða sjúk- 

dómafróður? Á hreppstjórinn eða enda 

lögreglustjórinn að sjá með berum augum 

maur, ef það skyldi vera kláði, sem að kind- 

inni gengur? eða á bann að vera skyldug- 

ur til að hafa verkfæri, sem til þess þurfa? 

f>að er einnig athugavert í 1. gr. breyí- 

ingartillaganna, aö innflutningurinn er bund- 

inn því skilyrði, að útvegaö sje vottorð á- 

reiðanlegs dýralæknis. Hver á að dæma 

um, hvort dýralæknirinu er áreiðanlegur? 

Er það lögreglustjóriun ? eða hreppstjórinn ? 

eða einhver annar bóndi, sem lögreglu- 

stjóri setur í sinn stað? Eigi nú hrepp- 

stjóri eða bóndi að gjöra það, getur vott- 

oiðið verið á því máli, sem bann skilur 

alls ekki, og það nafn, sem hann sjer 

undir vottorðinu, getur hann enga hugmynd 

haft um, hvort er nafn dýralæknis eða 

annars manns, hvað þá heldur dæmt um, 

hvort hann er áreiðanlegur dýralæknir eða 

ekki. |>að mundi víst mega stinga flestum 

bændum út hvaða skrifuðu blaði á útlendu 

máli, sem vera skal. Eptir breytingarupp- 

ástunguuum er því hreint engin trygging 

fyrir, að fjeð sje ósjúkt, og mætti alveg eins 

leyfa að flytja fje inn skilyrðislaust med 

hvaða pest, sem í því getur verið. (Tryggvi 

Gunnars$on: 4 mánuðir). {>eir 4 mánuðir 

eru allsendis þýúingarlausir, þegar enginn 

maður, sem vit hefur á, á að skoða fjeð á 

því tímabilL

Holgeir Clausen: Jeg er samdóma 2.

þingmanni Suður-Múlasýslu um, að þetta 

er nokkuð, sem breytingaruppástungumenn 

hafa ekki hugsaðsjer; en það væri hægt að 

fá áteiknun hjá þeim konsúf, sem er á 

þeim stað, sem fjeð er flutt frá, um það, 

að dýralæknirinn sje áreiðanlegur. Frá 

Danmörku mætti fá þetta vottorð bjá

• Landbohöiskoteno. Jeg vil með þessu að 

eins benda á gott ráð til þess, að fá trygg- 

ing fyrir, að dýralæknirinn sje áreiðan- 

legur.

Frumsögumaður: J>að er hverju orði
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sannara, að ákvæði breytingaruppástungn- 

anna er óbeppilegt, en utn áteiknun konsúl- 

anna vil jeg minna þingmann Snæfellinga 

á það, að það er okki sjálfsagt víst, að 

konsúlar sjeu á þeim stað, sem fjeð er flutt 

frá. Og svo er annað: er þingmaðurinn 

viss um, að í öllum löndum sjeu •officiellir• 

dýralæknar? Eða þó þeir væru alstaðar til, 

og þó þeirgæfu vottorð, hefur þingmaðurinn 

þá nokkra vissu fyrir, að íslenzkir hrepp- 

stjórar skilji það? Hefur hann vissu fyrir, 

að skipstjórinn gcti ekki komið með skip- 

herra-certipcat sitt, með brjef frá kærust- 

unni eða þvi líkt blað á útlendu máli, og 

sagt hreppstjóra-tetrinu, að það sje dýra- 

læknis-vottorð ? Skyldi ekki hreppstjórinn 

vera jafnnær?

Holgeir Clausen: pá sje jeg ekki ann- 

að ráð en að öllum konsúlum og dýralækn- 

um í heiminum sje gjört að skyldu, að 

kunna íslenzku. (Framsögumaður: Áður

en breytingartillögurnar verða samþykktar?). 

Annars hjelt jeg nú, að einhver ráð mætti 

hafa til að útleggja vóttorðið. Yfir höfuð 

finnst mjer menn vera of bræddir. Hjer 

má nægja sama trygging og annarstaðar,

Benidikt Sveinsson: Brennt barn forð-

ast eldinn, segir máltækið, en þetta máltæki 

sýnist ekki ætla að rætast hjer. Munurinn 

á frumvarpi nefndarinnar og breytingaruppá- 

stungunnni er hverjum manni auðsær; hann 

er í stuttu máli sá, að breytingaitillögurnar 

beinlínis hvetja menn til að flytja fje inn, 

en frumvarp nefndarinnar letur þess. (Tryggvi 

Gunnarsson: Hvernig það?) Jú, það var

einmitt Ijóst af ræðu 1. þingmanns Suður- 

Múlasýslu; hann talaði um kosti við að 

flytja inn sauði og kýr; og það kalla jeg að 

hvetja til að gjöra það. fingið ætti þó 

sannarlega sem brennt barn að forðast eld- 

inn; það ætti sannarlega, segi jeg, að hugsa 

sig vandlega um, áður en það fer að ráða 

mönnum til eða hvetja menn til þess, að 

stofna landinu aptur í annan eins háska og 

kláðinn olli. Norðmenn, sem að mörgu 

leyti hagar líkt til h já og okkur, hafa mjög 

á móti innflutningi útlends fjár, og gefa

| fremur verðlaun fyrir rýrara innlent fje en 

vænna útlent, eða innflutt, og þetta gjöra 

þeir einmitt af því, að þeir vilja hindra 

innfiutning útlends fjár. f>eir vita, að kyn- 

bætir með útlendu fje er stopull; fjeð veður, 

ef til vill, betra og vænna fyrst í stað, en 

það dregur fljótt úr því; þar á móti sá 

kynbætir, sem þeir geta komið á með inn- 

lendu fje, er varanlegur og fer vaxandi. 

Jeg held, að hjer á landi sje enn engin 

veruleg reynsla komin á um það, hversu 

gott og vænt fje okkar getur orðið með 

innlendum kynbótum. Jeg er ekki viss uin, 

að útlent fje, eða útlendar kýr, sje hóti 

betri, sízt hingað komið, þegar fram í sæk- 

ir. Jeg játa, að 1. þingmaður Suður-Múla- 

sýslu er fróður maður, og vel að sjer nm 

ýmsa hluti, en mjer liggur við að neita 

honum um það, að hann geti byggt nokk- 

urn dóm á reynslunni í þessu efni. |>á er 

sú hlið, sem nefndin hefur tekið í þessu 

máli, og hún er sú, að letja menn til inn- 

flutninga. |>ingmenn eru ekki borgunar- 

menn fyrir þeirri ógæfu og tjóni, sem af 

því getur leitt, að flytja útlent fje hjer til 

lands, eins og reynslan hefur áður sýnt. 

f>essi mögulegleiki er þó enn til, ef breyt- 

ingartillögurnar væru samþykktar (Halldór 

Friðriksson: Nei!). Jú, hann er enn til, 

og það er einmitt sá mögulegleiki, sem 

nefndin vill útiloka, að þingmaður Keyk- 

víkinga geti byrjað aptur á sama gildinu 

og í fjárkláðanum. f>að er betra, að fella 

frumvarpið alveg, en að samþykkja breyt- 

ingartillögurnar, því að þær yfírgefa alveg 

tilgang frumvarpsins.

Þorsteinn Thorsleinson: Mig furðar

alls ekki á því, þó 2. þingmaður Norður- 

Múlasýslu sje bræddur við fjárveikina eptir 

þá reynslu, sem við höfum haft, en mig 

furðar alveg á því, að hann skuli kallaþað, 

sem breytingartillögurnar fara fram á, hvöt 

til að flytja fjenað inn í landið, því að sann- 

arlega er það þó örðugleikum bundið sam- 

kvæmt breytingartillögunum. Frumvarpið 

þar á móti fer fram á hreint og beint bann, 

og það sýnir of mikla bræðslu. Mjer finnst
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breytingartillögurnar vera skynsamlegar af 

því, að þær leyfa innflutninginn, en að eins 

með þeim skilyrðum, sem mega sýnast full- 

nægjandi trygging fyrir öllu tjóni, en langt 

er frá því, að þær hvetji til þess. Eins 

og þingmaður Snæfellinga benti á, er 

bægðarleikur, að fá fulltryggjandi læknis- 

vottorð, því að þá grýlu hræðist jeg ekki, 

að fjeð komi frá þeim stöðum, þar sem 

enginn comúll er til, sem getur teiknað upp 

á vottorðið, og skylda til að fá slíka áteikn- 

un hlýtur eptir blutarins eðli að hvíla á 

þeim, er inn flytur, já, enda að bafa vott- 

orðið á því tungumáli, sem hann veit að 

menn almennt skilja hjer á landi, og þetta 

mundi víðast hægt að búa sig út með, ef 

ekki í «Original», þá í staðfestu snúnu ept- 

irriti. |>ó nokkuð líf sje farið að koma i 

verzlun og samgöngur við önnur lönd, þá 

eru þær að minnsta kosti ekki nú sem stend- 

ur við neina slika staði, þar sem consúlar 

ekki eru til. Sú reynsla er alstaðar annar- 

staðar, að kyn bætist við blöndunina; og er 

engin ástæða til að efast um, að það gjöri 

það einnig hjer. Jeg greiði því með ánægju 

atkvæöi með breytingartillögunum.

Eiríkur Kúld: Jeg verð að segja það, 

að 2. þingmaður Suður-Múlasýslu hefur opt 

verið góðfúsari lesari, en þegar bann las 

breytingartillögurnar. Síðan jeg kom fyrst 

á þing 1853, man jeg aldrei til, að jeg hafí 

sjeð svo ófrjálslegt frumvarp koma' inn á 

þing, sem þetta er. f>að gengur því næst, 

að taka frjálsræði af mönnum, því að það 

varnar manni þess ijettar manns, að verja 

fje sínu, eins og maður álítur bezt henta, 

þar sem það gjörir manni ómögnlegt, að 

bæta kynferði fjár síns með útlendu fje. 2. 

þingmaður Norður-Múlasýslu gat enga 

tryggingu sjeð í breytingartillögunum fyrir 

því, að útlend fjárpest flyttist ekki inn í 

landið. f>eim skilningi hans á breytingar- 

tillögunum skil jeg ekkert í ; því að það er 

einmitt meining breytingartillaganna, að 

setja þá tryggingu, sem allt af hefur verið 

álitia fullnægjandi. Framsögumaður fano 

það að 1. gr. breyting&rtillaganna, að hrepp-

stjórar væru engir dýralæknar; til þess skal 

jeg ekki svara neinu, því að það hefur ver- 

ið gjört af öðrum, en að 2. gr. fann hann 

það, að engin trygging væri í skoðunargjörð 

þeirra manna, sem lögreglustjórinn setur i 

sinn stað, því að til þess þurfi beinlínis 

dýralækni; en jeg ímynda mjer, að skoðun- 

argjörð samvizkusamra og greindra manna 

geti verið fullnægjandi, að minnsta kosti 

þykist jeg vita, ef kindur væru fluttar til 

Austurlandsins, að óhætt mundi að fela 2. 

þingmanni Suður-Múlasýslu þann starfa á 

hendur. f>ar að auki er sá tími, sem nefnd- 

ur er í breytingartiliögunum, fullkoœlega 

mikil trygging fyrir, að sjúkdómurinn geti 

ekki leynzt i fjenu. Breytingartillögurnar 

veita því allt eins mikla tryggingu og fram- 

varpið sjálft. Jeg set nú það tilfelli, að 

enginn dýralæknir væri hjer til, þó að einn 

sje til nú sem stendur, er hann á förtnn 

þegar minnst varir, en að 2. þingmaður 

Norður-Múlasýslu vildi kaupa sjer kind til 

að bæta fjárstofn sinn með; þingmaðurinn 

verður þá eptir frumvarpinu að skrifa lands- 

höfðingja, og bann að skrifa til Hafnar 

og fá þar vottorð hjá dýralækni, til þess að 

geta veitt leyfið til að kaupa þessa kind. 

Jeg vona, að mönnum geti skilizt, að þetta 

muni verða ópraktiskt fyrirkomukg, þegar 

til framkvæmdarinnar kemur. Ef lög ann- 

ars eiga að koma út um þetta efni, finnst 

mjer ekki áhorfsmál, að taka heldur breyt- 

ingartillögurnar. Jeg er viss un , að laga 

má í hendi sjer þær misfellur, sem fraiu- 

sögumanni þótti vera á 2. gr. í þeim, eink- 

um hvað orðfærið snertir.

Arnlintur Ólafsson: Mjer er mál þetta

ekkert kappsmál, en það verð jeg að segja, 

að jeg kann ekki við frumv&rp nefodaiinoar. 

Jeg kann ekki við það, að öllnm sje bann- 

að að flytjainn skepnnr, já, aðöUum biö&b- 

um { heimi sje bannað að flytja hingað til 

lands íjenað; jeg vil ekki koma upp eiiw 

konar China hjer á norðurskauti heiœsins, 

enda er það engin ástæða, þvi þá ættí eins 

að girða fyrir allar sigliugar frá útlöndnm. 

f>að er eigi ávallt nægileg trygging fyrir
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því, að sjúkir menn verði eigi fluttir í land. 

í  þflssu rnáli er mest þörf á skynsamlegri 

varúð, en menn þurfa ekki að ætla sjer að 

byggja fyrír alla mögulegleika og ómögu- 

legleika. f>að annað er á móti 1. gr., að 

«þó má landshöfðinginn leyfa það>. Hvern- 

ig hugsar nefndin sjer þessar Iífsreglor 

hans? Jeg set svo, að landshöíðinginn sje 

hjer og dýralæknir einnig, en hver á að 

beita reglunum út um landið, þar sem eng- 

inn dýralæknir er? Landshöfðinginn verð- 

ur að fela það valdsmönnunum á hendnr, 

og þannig sömu mönnum, sem við viljum 

fela það á hendur í breytingartillögu vorri. 

Annaðhvort á landshöfðingi enga undan- 

þágu að geta gjört, eða ef hann gjörir 

undanþágu, þá er komið í sömu vandræðin, 

eins og í breytingartillögu vorri, en þó verri 

að því leyti, að frumvarpið áskilur ekkert 

vottorð um heilsu Ijárins, þegar það kemur 

á skip; en ef sjúkdómur kemur fram í 

skepnunum, þá mun hann optast búa i 

þeim, áður en þær koma út á skipið, þótt 

að sóttnæmi geti búið í skipinu og sýkt þær, 

en þetta ber miklu sjaldnar við. Jeg get 

ekki betur sjeð, en að breylingartillagan 

fari því fram, sem er almennt tryggjandi, 

að sá, sem fær fjenað fluttan til landsins, 

verði að hafa votiorð frá dýralækni um 

heilbrigði kvikfjárins, eða þá frá öðrum, setn 

hefur vald til að gefa það. Jeg bið menn 

vel að gæta að því, sem stendur í 2. gr., 

að lögreglu8tjóra skal þegar skýrt frá því, 

er fjenaður frá útlöndum kemur hingað í 

land, og að hann skal þá vandlega skoð- 

aður. Setjum nú svo, sem opt kann verða, 

að skoðunarmenn hafi ekki gott vit á sjúk- 

dómum. En það gjörir litið til, því jeg 

vona, að kláðahræðslan sje svo mikil hjer 

á landi, að það geti ckki orðið að neinu 

tjóni, og að menn sjeu miklu fremnr of var- 

kárír og hræddir, en hið gagnstæða. Menn 

vita og, að fjenaður er ekki alveg heilbrigð- 

ur — hann er að minnsta kosti sjósjúkur, 

er hann kemur af sjó, og að þeir, sem ekki 

bafa gott vit á, segi þvi, að þeir þori ekki 

að fortaka, að fjenaðurinn geti verið veikur.

Æfinlega er tilefni til þess, að gefa slikt 

vottorð. Auk þessa á að gæta fjárins 2— 4 

mánuði, áður en því verður sleppt saman 

við annað fjo. Er þá nefndin svo sjúk- 

dómsfróð, að hún viti, hvort sjúkdómur geti 

leynzt í fjenu lengur en 4 mánuði? Ef 

deildin vill hafa nokkuð framgengt í þessu 

máli, þá virðist mjer mannúðlegra og rjett- 

ara, að fallast heldur á breytingartillöguna 

en frumvarp nefndarinnar. Nefndinni befur þó 

sjálfsagt gengið gott til með frumvarpið, en 

hún hefur óneitanlega borið of mikinn kvíð- 

boga fyrir, að kláðinn kynni að komast 

bjer inn aptur. Jeg veit og get sagt, að 

hinar mestu kynbætur á Englandi voru eigi 

af því, að útlent fje, frá Spáni t. d., væri 

flutt inn í landið, heldur af þvi, að hinn 

nafnfrægi Bakewell valdi úr innlendu fje og 

hirti það og tímgaði á binn bezta bátt.

Jeg er eigi meðmæltur innflutningi á 

útlendu íje, en heldur eigi honum svo mót- 

fallinn, að jeg vilji þvergirða fyrir hann, 

því að það yrði einnig árangurslaust.

Jón J6ns*on: Jeg get ekki sjeð, að

það sje neinn munur á þessum orðum: «það 

er öllum bannað* og «enginn má», eða hver 

er munurinn á þeim? Munurinn á nefndar- 

frumvarpinu og breytingartillögunni er þá 

einkum sá, að breytingartillagan vill fela 

lögreglustjórunum eða hreppstjóruuum ábyrgð- 

ina á þvi, að skilyrðanna fyrir aðflutningi 

kvikfjár sje gætt, en vjer viljum, að lands- 

höfðingi bafi ábyrgð þcssa. Einnig er það, 

ef að Ije sleppur úr sóttvörn, þá viljum við, 

að það sje óhelgt og rjettdræpt, en þetta 

vilja breytingartillögumennirnir fella burt, 

og væri fróðlegt að heyra ástæður hinna 

háttvirtu breytingarmanna fyrir þessari til- 

lögu sinni. Viðvíkjandi 2 eða 4 mánaða 

tímabilinu, sem svo mikið befur verið talað 

um, held jeg, að kláðasagan sýni ljóslega, 

að á þcssu landi, þar sem vantar dýralækni, 

og þar sem bgendur verða að bafa eptirlit 

með hinum sóttgrundaða fjenaði, getur drep- 

sótt legið niðri, einkum í sauðfje, svo missir- 

um akiptir.

Framsögumaður: Hinn háttvirti 1.
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þingmaður ísfirðinga lagði alla áherzlu á 

bann það, er frumvarpið fer fram á, en það 

er furða, að hinn háttvirti þingmaður skuli 

ekki geta skilið það, að bann með undan- 

tekningu er alveg það sama og leyfi með 

skilyrði. Hinum háttvirta þingmanni Barð- 

strendinga ætla jeg að svara því, að þar sem 

hann gaf mjer þau Compliment, að jeg 

hefði opt verið góðfúsari lesari en hjer á 

breytingartillögur 1. þingmanns Suður-Múla- 

sýslu, þá kann jeg honum þakkir fyrir Com- 

ptímentin, og skal endurgjalda honum þau 

með að segja, að hann hefur opt verið 

skarpskyggnari lesari, en hann hefur verið 

á þessar breytingartillögur. En jeg vil benda 

honum á það, að þegar um lög er að ræða, 

þá er eigi komið undir því, að vera góðfús 

lesari, heldur að vera skarpskyggn lesari. 

Hinn háttvirti þingmaður sagði einnig, að 

sá tími, sem nefndur er í breytingartillög- 

unum, væri nægileg trygging fyrir því, að 

sjúkdómar gætu ekki leynzt í fjenu; en það 

er þó engin trygging fyrir því, að hið út- 

lenda íje verði geyrnt aðskilið frá öðru fje, 

þegar engin sekt liggur við því eptir breyt- 

ingartillögunum, þó að eigendur þess láti 

það fara saman við annað fje, heldur má 

maður óhlýðnast, án þess að fá nokkra refs- 

ing fyrir. það er nefnilega að eins fyrsti 

viðtakandi, sem ekki má sleppa fjenu saman 

við, en hann má selja það öðrum eiganda, 

og sá eigandi hefur óbundnar hendur. En 

aptur á móti er gengið að skipsfjóranum, og 

hann á að sæla miklum útlátum, ef hann 

flytur inn sjúkan fjenað. f>að er einnig 

undravert, sem hinn háttvirti 1. þingmaður 

ísfirðinga leyfði sjer að segja, að eigi væri 

hætt við, að fje yrði fiutt inn í landið frá 

öðrum stöðum én þeim, þar sem væri dýra- 

læknir eða Consút, en það vantar mikið á, 

að þessi ályktun sje rjett, því að dýralæknar 

eru eigi nærri alstaðar, og hvað Comútana 

snertir, þá hafa þeir ekki vit á dýralækn- 

ingum, og því vil jeg ekki eiga vottorð undir 

þeim. Viðvíkjandi 3. gr., sem breytingar- 

tillögumennirnir vilja fella burt, þá álít jeg, 

að mjög mikið sje tapað við að missa hana,

því að það er mikið aðhald fyrir eiganda 

fjárins að hlýða lögum og lögskipuðum 

reglum, ef hann veit, að hver, sem fjeð hitt- 

ir, má drepa það, ef eigi er með það farið 

samkvæmt lögum.

Tryggvi Gunnnrsson: Mjer er þetta

mál ekki áhugamál, en jeg álít, að það sje 

nauðsynlegt fyrir nefndina, að aðhyllast 

breytingartillögurnar, ef hún vill, að frum- 

varpinu verði framgengt. Jeg tók áðan 

fram, að það væri ekki bann, heldur skil- 

yrði, sem alþiugi ætti að ákveða, og jeg 

skil ekki, hvernig menn geta treyst lands- 

höfðingjanum betur í því tilliti, heldur en 

því, sem alþingi kemur sjer saman um. 

Hvað 3. gr. snertir, þar sem hvpr útlend 

skepna á að vera rjettdræp, þá vona jeg, 

að ekki sjeu fleiri en einn eða tveir í þing- 

deildinni, sem hana samþykkja. |>að hefur 

komið fiam sú mótbára, að eigi væri nægi- 

leg trygging í 2. gr. breytingartillaganna, 

en þó er hún enn þá minni í 1. gr. nefnd- 

arinnar. 2. gr. fer fram á, að þegar dýra- 

lækni vantar, þá skuli lögreglustjóri láta 

skoða fjeð, strax sem það kerour til lands- 

ins, og annast um, að það hafi engar sam- 

göngur við aðrar skepnur 2— 4 mánuðina 

fyrstu; hjer verður að uiinu áliti ekki farið 

öðruvísi að, og verður að álitast fulltryggj- 

andi. J>að hefur einnig verið talað, að 

breytingartillagan væri að eins til að hvetja 

meun til að flytja fjenað inn í landið, en 

það er eigi rjett; það gjörir hún ekki frem- 

ur en frumvarpið. Jeg held því heldur 

ekki fast fram, að nauðsynlegt sje að flytja 

fje inn til kynbóta, því að okkar kyn má 

vel bæla án þess, með því að fá úr öðrurn 

sveitum betri stofn, eins og jeg hef áður 

sagt. f>annig gætu t. d. Eyfirðingar bætt 

fjárkyn sitt á 2—3 árnm með því að fá fje 

úr |>ingeyjarsýs]u, þar sem það er miklu 

betra en í Eyjafirði, en aptur á móti þyrftu 

þeir tvöfalt lengri tíma til þess, að breyta 

hjá sjer fjárkyninu einungis með heygjöfum
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og góðom viðurgjörningi. Viðvíkjandi því, 

að Norðmenn flytji ekki inn fjenað, eins og

2. þingmaður Norður-Múlasýslu hefur sagt, 

er það eigi ijett hermt, því að jeg hef 

sjálfur sjeð þar œargt útlent fje, bæði hjá 

bændum, á búnaðarskólum, og svo á sjálf- 

um búnaðarháskólanuœ í Ási, sem gengið 

hefur á undan öðrum í því efni. Eins og 

frumvarpið liggur fyrir, álit jeg það alveg 

óhafandi, svo að ekkert land í heimi mundi 

geta aðhyllzl annað eins lagaboð, ekki einu 

sinni Kússland.

Mdgnús Andrjesson'. Ef þörf er á að 

gefa nokkur lög um þetta efni, þá virðist 

mjér sjálfsagt, að aðhyllast fremur frum- 

varp nefndarinnar, heldur en breytingar- 

tillögur þær, er hjer liggja fyrir. í hvoru- 

tveggja er reyndar innflutningur á útlendu 

kvikfje bannaður nema með tilteknum und- 

antekningum og skilyrðum, og að þessu 

leyti er því frumvarpið og breytingaruppá- 

stungurnar hvort öðru samhljóða; en það, 

sem að minni ætlun mælir mjög með 

frumvarpinu fram yfir breytingaratkvæðin, 

er það, að í því er ábyrgðin á innflutn- 

ingnum dregin saman á einn stað, til 

landshöfðingjans, og það finnst mjer í þessu 

máli vera alveg nauðsynlegt; en eptir breyt- 

ingartillögunum er ábyrgðin dreifð fyrst og 

fremst t-il allra lögreglustjóra umhverfis 

strendur Íslands, og ekki þar með búið, 

heldur einnig til annara þjóna þeirra, hrepp- 

stjóra og annara slíkra manna. í>annig má 

vel hugsa sjer, að í sama mund sigli mörg 

skip upp sitt á hverja höfn umhverfis land- 

ið með útlent kviklje, og hver á nú að 

gæta að, hvort fjenaðurinn sje sjúkur eða 

ekki? Á einum staðnum getur verið að 

lögreglustjórinn sjálfur sje viðstaddur, og 

gjörir hann það; á öðrum staðnum og þriðja 

staðnum er einhver hreppstjóri eða bóudi 

S stað hans, sem á að gæta þessa; og verið 

getur, að margir þeir gjöri þetta vel og 

samvizkusamlega, en það er aðgætandi, að

ef einn einasti af öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli, sýnir hirðuleysi, þá er öllu 

landinu voði búinn, og ef nú illa tekst til, 

þá veit enginn, hver ábyrgð hefur á því, og 

sá, sem í raun og veru hefur valdið því, 

mun eiga hægt með að kenna það öðrum. 

þetta virðist mjer háskalegt. En ef lands- 

höfðinginn einn á að gefa leyfi til að flytja 

inn fjeð, þá að minnsta kosti veit hann jafnan 

af því fyrirfram, að von er á þessum fjen- 

aði, og þar eð hann veit með sjálfum sjer, 

að hann einn hefurábyrgð á því, ef einhver 

Qársjúkdómur færist inn í landið af útlendu 

kvikfje, þá er lítt hugsanlegt annað, en að 

hann jafnvel sjálfs sín vegna álíti nauðsyn- 

legt að setja sem tryggastar varúðarreglur 

í hverju einstöku tilfelli, til þess að fyrir- 

byggja allt tjón af innflutningnum. En 

eptir breytingartillögunum er það alls ekki 

óhugsandi, að það gæti komið fyrir, að 

einhverjir hættulegir fjársjúkdómar læddust 

inn í landið gegnum greipar hreppstjór- 

anna eða annara þjóna lögreglustjóranna. 

Á binn bóginn skal jeg játa, að bæði frum- 

varpið og breytingartillögurnar leggja á

frelsi manna það hapt, er jeg álít óhæfilegt, 

nema almenn og brýn nauðsyn sje til þess.

Framsögumaður: Viðvíkjandi spurn-

ingu hins báttvirta 1. þingmanns Eyfirð- 

inga, hvort nefndin væri svo sjúkdómsfróð, 

að hún geti sagt, hvort 4 mánuðir sje 

nógur eða ónógur tími, þá vil jeg leyfa

mjer að benda hinum háttvirta þingmanni 

á, að þegar hinir konunglegu Commissairar 

voru hjer, — en annar þeirra, prófessor

Tscherning, var dýralæknir —  þá ætluðu 

þeir 6 mánaða tíma til að sjá, hvort sýki 

kæmi eigi fram í fjenu. f>ótt vjer nefndar- 

menn sjeum ekki dýralæknar eða sjúkdóma- 

fróðir, þá höfum vjer bjer dýralækna-álit 

fyrir oss, sem vjer höfum byggt á. Jeg 

hef komið fram með þetta frumvarp eptir 

undirlagi okkar bezta búfræðings, og jeg 

álít, að fulla nauðsyn beri til, að setja



skorður við innflutningi, því að eigi er 

lengra síðan en 2 sumar, að (je var flutt 

í reiðuleysi inn í landið. Hinn bátt- 

virti 1. þingmaðar Suður-Mulasýslu sagðist 

hafa sjálfor sjeð útlent fje í Noregi; það er 

mikið rjett; Norðmenn hafa reynt að flytja 

inn útlent Qe, eo bafa komizt að þeirri 

niðnrstöðu, að það væri eigi til að bæta 

fjárkynið, og þess vegna eru þeir nú hættir 

við að flytja inn útlendan kvikfjenað, þvf 

að það, sem þeir bafa flutt inn, hefur úr- 

kynjazt eptir 2 eða 3 kynslóðir. Á skólum 

og fyrirmyndarbúum má halda kyninu við, 

en til þess eru ekki tök fyrir bœndur al- 

mennt. f»að sannar því ekkert, þótt fyrir- 

myndarbú og skólar geti látið fje þetta 

þrtfast. Bf þingm&ðurinn vill setja upp 

•driuhw  á íslandi, þá getur hann og 

fengið plöntur til að gróa þar, sem ekki 

mundu Hfi halda { hverju túni á íslandi, 

Þoroariur Kjerulf: Mjer er ekki kunn- 

ugt um það, að sótt á kvikfje geti legið 

niðri í 6 mánuði, eins og binn háttvirti 2. 

þingmaður Suður-Mólasýslu sagði, en hitt 

veit jeg, að það er hægt að halda sjúkdóm- 

inum niðri í 6 mánuði, ef allt af er verið 

að káka við að lækna hann. Jeg held, að 

sjúkdómurinn muni annars ekki haldast 

lengur niðri en 4 mánuði. Hinn háttvirti

2. þingmadur Árnesinga sagði, að munur- 

inn væri mjðg lítill á frumvarpinu og 

breytingartillögunum, og að betra væri að 

hafa ábyrgðina á einum stað. Á þá dýra- 

læknirinn að ferðast út um allt landið og 

skoða kvikfje, sem er innflutt hjer og þar? 

Er það praktiskt fyrir kaupendur? Jeg 

ætla það geti orðið eins dýrt og hinn inn- 

flutti peningor. Svo get jeg ekki ímyndað 

mjer, að menn fari að flytja annan pening 

inn en nautpening, því að flytja inn úti- 

göngupening held jeg að verði að litlu 

gagni, enda veit jeg, að margir búmenn eru 

á sama máli, þar sem hjer er allt annað 

loptslag en þar, sem fjenaðnrínn yrði helzt

fluttur frá. Menn munu fyrst reyna að 

blanda kynið í landinu og eiga að gjðra það. 

En með nautpening er allt öðru máU að 

gegna, því hann er mestan hluta ársins i 

fjósinu, og loptslagið hefur því eigi svo mik- 

il áhrif á hann, sem útigöngupeniaginn. 

Jeg held þannig, að það sje engin bætta á, 

að kvikfje muni verða innflutt annað en 

lítið eitt af nautpeningi,

Framtögumaður: Jeg er binum hátt-

virta 1. þingmanni Norður-Múlaeýslu þakk- 

látur fyrir bendingar hans, en jeg held, að 

hann sje miklu betri mannalæknir en dýra. 

Hann sagði, að sjúkdómur mundi ekki 

leynast í skepnu lengur en 4 mánuði, nema 

væri verið að káka við að lækna hana, 

en hver getur gefið vissu fyrir, að það ekki 

yrði gjört? Hver ætli efist um, að eins 

lækningafróður maður, og hinn háttvirti 

þingmaður Beykvíkinga til dæmis, færí að 

káka við að lækna og baða og baða, ef 

hann befði fengið kláðasjúka kind innflutta. 

Nei, hann er allt of kunnur að lækningum 

á rollum sínum til þess, að menn efist um, 

að bann mundi káka við þær, ef á lægi.

Jón Jóruion: Auk þess, sem jeg tók

áður fram um sóttvarnartímann, vil jeg út 

af því, sem 1. þingmaður Norður-Múlasýslu 

sagði, taka það fram, að öll ógæfan f kláða- 

málinu kom einmitt af því, að menn voru 

einlægt að káka við kindur sínar, f blóra 

við þá, sem áttu að lita eptir kindunum, og 

svona verður það með alla sóttnæma sjúk- 

dóma í kvikfje hjer á landi. Eptirlitið er 

sðkum itrjálbyggðar landsins svo veikt, að 

menn geta aldrei fengið tryggingu fyrir því, 

að þeir menn, sem eru hræddir við pestar- 

sjúkdóm f fjenaði sínum, haldi ekki anpað- 

bvort viljandi eða óviljandi sjúkdóminura niðrí 

í fjenaðinnm með einhverju káki. f>es8 vegna 

þarf Bóttvamartiminn að vera lengri bjer 

en annarstaðar, þar sem taka má grunaða 

fjenaðinn frá eiganda og koma honum fyrir 

undir nákvæmt eptirlit hjá dýralækni.
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Sfðan var gengið ti! atkvæða, og Qell 

atkTæðagreiðskn þannig:

1. BreytÍBgartillaga 5 þingmanna við 1. 

grein felld með 11 atkvæðum móti 10.

2. 1. gr«in frumTarpsins samþykkt mað 12 

atkvæðum móti 6.

3. 2. grein frumvarpsins samþykkt nMð 12 

atkvæðam.

4. Breytingartillaga 5 þingnanna við 2. 

greiu við það feilin af sjálfu sj«r.

5. 3. grein samþykkt með 12 atkvæðum 

móti 10. Var nafnakall við haft, og 

sögdu

Já :

Magnús Andrjesson,

Arnljétur Ólafsson,

Benidikt Sveitusoo,

Friðrik Stefáasson,

Jón Jónsson,

Jón Ólafssoa,

Lárus Blöndal,

Ólafur Pálssoo,

I>órarinn Böðvarsson,

£>órður Magnússon, 

þorlákur Gaðmuodssoo,

|>orsteinn Jónsson.

Nei:

Eiríkur Bríem,

Eiríkur Kúld,

Grímur Tbomsen,

GudtDaadur Einarasoo.

Halldór Friðriksson,

Holgeir Clausen,

Tryggvi GuBnanson, 

f>orkell Bjarttason, 

f>orsteinn Thorsteiflson, 

porvarður KjerulL 

Við |>að raj tillaga 5 þuigmaotia við

3. gr. faliin.

6. Að frnmvafpið gengi til 3. umræðu, var 

samþykkt með 12 atkvæðum gegn 5,

f>RH)JA UMRÆÐA í  NEÐRI DEILÐ, 

á  61. fuodi, 23. dag.ágúatmáo.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt, 

við 2. umræðu, sjá I, 519.

Fratnsögumaður (Jón Ólafason): Mál

þetta var svo útrætt við 2. umræðu, að svo 

virðist, sem eigi þyrfti að eyða nú mörgnm 

orðum að því, einkum þar sem eogin breyt- 

ingartillaga hefur komið fra® við það. Og 

þótt nú aje orðið svo á liðið þiogtímaoo, 

að tvísýnt sje, hvort mál þetta oái fram að 

ganga, finost mjer uigi rjett, að deildin 

felli þad, því ad þaft gclur verið góður 

undirbúningur undir næsta þing. Jeg skal 

leyfa mj«r ad geta þess, að það er leiðiolegt, 

að mát, sem var eins vel undir búið og 

þetta, og sem koai jafnsneioma ionáþingið, 

skuli eigi vera komið lengra á veg m þá 

en þetta.

Með því eigi tóku íkú i til máls, var 

umræðunni iokið, og Ijot forseti því næst 

gaaga til atkræða um þetta mál, og var 

þ*ð samþykkt með 13 atkvæðum gegn 5.

FYRSTA UMRÆÐA í  KFRI DEILD, 

á 46. fuodi, 24. dag ágústmán. 

Sighvatmr Amaton: Jeg vil layfa mjer

að mæla með frumvarpinu, að það fái fram- 

gang óbreytt, eins og það kom frá neðri 

deild, því ad það <er vitaskold, að ef á að 

fara a# breyta trnmvarpian, þá er þaðsama 

sem að íella það, þar eð tím i þingsins er nú 

Ngar á förom, f>að er kuosugra en frá 

þurfi að segja, hvewu mikið tjón faefur leitt 

« f því tvnvar siasuio áður, tA útleni kvik- 

Qe befur verið flutt ino í la«dið, og þvi 

ættu menn að láta gjer það að rarnajði 

rerða, þar i&oflutniogurinu getur valdið 

óútsegjanlegum skaða og mæðu, og mig furðar 

á því, að engino skftli ha£a komið með fram- 

varp í þessa ste/nu fyr en þetta. f>að get- 

ur verið, að frumvarpið, eins og þad oú er, 

þyki atkogavert aonaðhvprt að orðfæri «Da 

en j«g áht, að ekii sjieu þctr galiar á



því, að það sje svo fráfælandi, að beri að 

kasta því; þvi að ef raönnutn geðjast ekki 

sem alls kostar bezt við fruinvarpið, þá er 

hægt í hendi að lagfæra það seinna, t. a. ib. 

á næsta þ ing i; en jeg álít aiveg nauðsyn- 

legt að fá þessi lög nú þegar. Jeg veit 

dæmi tiJ, að menn blaupa til og flytja inn 

útlent kvikfje upp á eigið eindæmi án alls 

eptirlits, og það getur haft skaðlegar afleið- 

ingar í för með sjer. Mjer er svo annt 

um máiið, að jeg vil leyfa mjer sð stinga 

upp á því við hinn háttvirta forseta, að 

hann hlutist til um, að það fái sem fyrst 

framgang, en það veiður vitanlega ekki 

nema með afbrigðum frá þingsköpunum, þar 

eð tíminn er orðinn svo stuttur. Eptir 

þessar tvær árásir, sem landið hefur orðið 

fyrir, þá er illt, ef menn skyldu vera svo 

óvarfcárir, að hafa engar reglur fyrir sliku, 

svo að menn geti verið viðbúnir þegar 

þriðja árásin kemur, því að eins og mál- 

tækið segir, þá er «seint frið að festa, þá 

fjendur ríða um hlað.

|>ar eð ekki fleiri tóku til máls, var 

gengið til atkvæða, og frumvarpinu skotið 

til 2. umræðu með 8 atkvæðum.

ÖNNUB UMRÆÐA í  EFBI DEILD,

á 47. fundi, 24. dag ágústmánaðar.

Magnús Stephenseni 1. þingmaöur 

Bangæinga hjelt i dag langa og kröptuga 

ræðu fyrir frumvarpi þessu, og skal jeg 

ekki vera mólfallinn frumvarpiuu yfir höfuð; 

en þó er í því ein ákvörðun, sem jeg get 

ekki samþykkt; hún er í 3. gr. frumvarps- 

ins. fessi grein þykir mjer geta gefið 

tilefni til þess gjörræðis, sem ekki ætt» að 

eiga sjer stað, þar sem hver maður eptir 

henni getur vaðið út á skip, sem hefur út- 

lent kvikfje innanborðs, er hjer á að koma 

í land, og drepið það, ef hann þykist vita, 

að fyrirmælum 1. greinar hafi ekki verið

fylgt. En hitt fiýtur af sjálfu sjer, að lög- 

reglustjórnin verður að gjöra þær ráðstaf- 

anir, sem fulltryggjandi eru, um þann fjen- 

að, nem fluttur kynni að vera til landsins í 

óheimild laganna. En með þessari 3. grein 

er jeg hræddur um að frumvarpið nái ekki 

samþykki konungs.

Sighvatur Árnason: Jeg er ekki mót-

fallinn neinu af því, sem hinn háttvirti

4. konungkjörni þingmaður sagði. Mjer 

þykir líka 3. gr. frumvarpsins athugaverð, 

enda mættu þær ákvarðanir um sektir, 

sem standa í 2. gr., nægja í þessu tilliti, 

hvað afbrot gegn lögunum snertir. En jeg 

horfi mest í það, að þingtíminn er nú á 

förum, svo jeg er hræddur um, að frum- 

varpið verði sjálfdautt í þinginu, ef breyt- 

ingar eru gjörðar við það. En gæti frum- 

varpið allt um það náð fram að ganga, 

vildi jeg vera með breytingu á 3. gr., sem 

jeg hef nokkuð verið á móti, en sem jeg 

verð þó, ef til vill, nauðugur að aðhyllast, 

af því að jeg álít þetta frumvarp hæst 

nauðsynlegt.

Mngnús Stephensen: Jeg skal friða

samvizku hins heiðraða I. þingmanns Bangæ- 

inga, að þvi er tímann snertir. Hann veit 

sjálfur, að í dag hafa hjer verið gjörðar 

breytingar á 2 frumvörpum, sem má til að 

afgreiða á þessu þingi, og úr þvi þau þurfa 

að verða útkljáð, getur þingmaðurinn verið 

alveg rólegur. Jeg skal í öðru lagi geta 

þess, að af því að mjer var kunnugt um á- 

huga þingmaunsins á þessu máli, þá leiddi 

jeg í tal við hinn háttvirta forseta, að sjá 

svo um, að frumvarpið gæti komið aptur 

til umræðu á morgun, og hefur hann lofað 

að fá samþykki landshöfðingja til þess. Hafi 

þingmaðurinn verið mótfallinn 3. gr. frum- 

varpsins áður, má hann þvi heldur greiða 

atkvæði með þvi, að fella bana, sem bann 

þá getur haft betri von um, að frumvarpið 

verði að lögum.

Sighvatur Árnason: Jeg held, að jeg
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aætti mig nú vel við þessa aðferð, sem dú 

er bent á af hinum 4. konungkjörna þing- 

manni. En fyrst nú á annað borð á að 

gjöra breytingu á frumvarpinu, og fella úr

3. gr., vildi jeg setja nokkuð í staðinn, 

nefnilega ákvörðun um það, að íjenaður sá, 

sem ólöglega er innfluttur, verði tekinn 

til niðurlags með valdi að tilhlutun lög- 

reglustjórnarinnar.

Var því næst gengið til atkvæða, 

og var:

1. og 2. gr. samþykktar með 8 atkvæð- 

um hvor.

3. gr. felld með 6 atkvæðum.

Var málinu síöan vísað til 3. umræðu 

með 8 atkvæðum.

fR IÐ JA  UMRÆÐA í  EFRI DEILD, 

á 48. fundi, 25. dag ágústmánaðar.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 551.

B r e y t i n g a r t i l l a g a  

við frumvarp til laga um bann gegn inn- 

flutningi á útlendu sauðfje.

Við 2. gr. Eptir orðin: «er fjenaðinn á»

kom i: «og skal Qenaðurinn

gjörður upptækur og drepinn 

að tilhlutun lögreglustjórnar- 

innar*.

Magnús Stephensen. Sighvatur Árnason.

Benidikt Kriatjánsson.

Forseti leitaði samþykkis deildarinnar 

til þess, að þetta mál mætti koma til um- 

ræðu þegar í dag, þar sem það hefði verið 

til 2. umræðu í gær, og þannig ekki liðið 

nógu langur tími milli umræðanna sam-

kvæmt þingsköpunum; gat hann þess jafn- 

framt, að landshöfðingi hefði fyrir sitt leyti 

gefið samþykki sitt til þessa.

Síðan samþykkti deildin í einu hljóði, 

að frumvarpið kæmi til umræðu.

Sighvatur Arnason: Jeg skal geta

þess, að það hefur laumazt dálítil prentvilla 

inn í breytingartillögu okkar þriggja þing- 

manna; þar stendur: Eptir orðin: «er fjen- 

aður á«, komi: o. s. frv., en á að vera, 

eins og frumvarpið sýnir: Eptir orðin: «er 

fjenaðinn á», komi o. s. frv., sem jeg óska 

að verði lagfærð. |>essi viðbót, sem breyt- 

ingartillagan fer fram á, á inn í 2. grein 

frumvarpsins, eins og það var samþykkt við

2. umræðu hjer í deildinni, og er þessi til- 

laga f stað 3. greinar frumvarps neðri 

deildarinnar, sem var felld hjer í deild. Jeg 

skal annars ekki vera orðmargur um þessa 

breytingu okkar, því jeg vona, að hinir 

háttvirtu deildarmenn geti fellt sig við 

hana. Eins og sjá má af breytingartillög- 

unni, er hún sama efnis og 3. gr. frum- 

varpsins, en er á annan veg, sem er bæði 

vissari til framkvæmdar og ekki hæpinn í 

sjálfri sjer, eins og uppástunga 3. groinar 

frumvarpsins var eptir minni meiningu. 

Okkur uppástungumönnum þótti þessi á- 

kvörðun þarfleg, og enda nauðsynleg, til 

þess frá upphafl til enda eindregið og al- 

varlega að tryggja það, sem þessi lög 

innihalda.

J>ví næst bar forseti breytingartillög- 

una undir atkvæði, og var hún samþykkt í 

einu hljóði.

Frumvarpið sjálft var samþykkt með 10 

atkvæðum og síðan endursent neðri deild.

EIN UMRŒDA í  NEDRI DEILD, 

á' 66. fundi, 26. dag ágústmán.

Framsögumaður (Jón Ólafsson): Mjer

þykir ekki þörf að fara mörgum orðum um 

frumvarp þetta n ú ; það kemur nær því 6- 

breytt frá hinni heiðruðu efri deild, og hef-
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ur hún að eins fellt úr 3. greinina, en jeg 

vona, að þeir, sem greiddu atkvæði með 

frumvarpinu áður, gjöri það eins nú, því 

aðalstefna þess er óbreytt fyrir þessu, og 

þótt jeg reyndar kynni betur við að hafa 

þessa grein með, þá finnst mjer það ekki

varða svo miklu, að á það sje hættandi, að 

breyta frumvarpinu tímans vegna.

Var frumvarpið síðan samþykkt roeð 

14 atkvæðum móti 3, og kvaðst forseti 

mundu afgreiða það til landshöfðingja sem 

lö g  f r á  a l þ i n g i .

XXV. 

Um ílskiveiðar á opnum skipnm.

Frumvarp til laga um bann gegn niður- 

skurði á hákarli á Húnatióa innan Iínunnar 

milli Hornbjargs og Skagatáar. Frá þing- 

manni Strandasýslu. Frumvarpiðer prentað 

í fyrri parti alþingistíðindanna, bls. 120.

FYKSTA UMEÆÐA í EFKI DEILD,

á 13. fundi, 20. dag júlímánaðar.

Flufmngsmaður (Ásgeir Etnarsson): Jeg 

ætla nú ekki að fara að halda langa ræðu 

núna fyrst um sinn um þetta málefni. f>að 

getur þó verið, að sumir sjeu þeir þingmenn 

hjer í salnum, sem ekki eru sem kunnugastir 

þessu máli, en jeg ætla samt að bíða, þang- 

að til skorað verður á mig að gefa frekari 

upplýsingar. f>ess skal jeg þó strax geta, 

að þar sem í frumvarpinu er tiltekin línan 

milli Hornbjargs og Skagatáar, þá getur það 

vel verið, að mönnum þyki það svæði nokkuð 

sjerstaklegt, og því getjeg þess, að jeg mun 

annaðhvort sjálfur breyta eða aðhyllast breyt- 

ingaruppástungu í þá stefnu, ef deildinni 

þykir það eiga betur við. En hvað málið 

sjálft snertir í heild sinni, þá er það að segja, 

að frá ómuna'tíð hefur verið hákarlsafli á 

Húnallóa, og Strandamenn stundað hann I

mjög mikið. Fyrst framan af, þegar ekki 

voru nema opin skip, var hákarlinn fluttur 

í land, og kom opt í góðar þarfir í harð- 

indum. En síðar, þegar þilskipin komust á 

gang, þá ljetu menn sjer mest um það hugað, 

að ná lifrinni á land, en hirtu lít-t um 

skrokkana, heldur skáru þá niður, mönnum 

til skaða og veiðinni til stórskemmdar. Sumir 

gátu þá róið fyr en aðrir, og þannig skemmt 

veiðina fyrir alla vertíðina. Kom þá inikill 

ágreiningur upp milli manna. Sumir vildu 

skera niður, en fleiri álitu það ótækt. f>egar 

hinn háttvirti 3. konungkjörni var sýslu- 

maður í Strandasýslu, var reynt að fyrir- 

byggja þetta með samtökum; þessi samtök 

lukkuðust vel í fyrstu, en þess var eigi langt 

að bíða, að þau færu út um þúfur. pegar 

nú samþykktarlögin um fískiveiðar á opnum 

skipum komu út, reyndi sýslunefndin að 

fyrirbyggja þennan niðurskurð með því að á- 

kveða með samþykkt sektir fyrir niðurskurð. 

En sektir þær, sem ákveðnar eru í lögum

14. desbr. 1877, um flskiveiðar á opnum 

skipum, gátu eigi dugað til að hindra þetta, 

því þegar menn fluttu á land 20—40 tunnur 

lifrar, þá ljetu menn sig ekki muna um, að
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greiða 100 kr. sektir, og var því skorið niðnr 

eptir sem áður. En það, sem lakast er, er 

það, að það er partur af ísafjarðarsýslu, sem 

liggur inn að Húnaflóa, og þeir sem þar búa, 

hafa eigi getað haldið fund með ísfirðingum, 

þegar niðurskurðarmálið var rætt þar, því þá 

var takmarkað við Hornbjarg að norðan, 

og þess vegna tók einungis bænarskráin tillit 

til Húnaflóa. Aðalbreytingin, sem hjer er 

farið fram á, er sú, að sýslunefndin megi 

með samþykkt ákveða sektir, sem líkindi eru 

til að muni betur hindra brot gegn fiski- 

veiðasamþykktum, en þær sektir, sem ákveðn- 

ar eru í lögum 14. desbr. 1877, um ýmisleg 

atriði, sem snerta fiskiveiðar á opnura skip- 

um. Hvað tímatakmarkið snertir, að ekki 

megi sleppa bákarli í sjó til 1. sunnudags í 

einmánuði, þá er það sett af þeirri ástæðu, 

að að því liðnu koma þilskip ísfirðinga út á 

hákarlaveiðar, og geta þá Strar.damenn opt 

náð i góðan lifrarafla áður, eða jafnhliða þil- 

skipunum. í  vor var nú ekki hægt að stunda 

veiðina fyrir ísum. Frá Gjögri og Reykjar- 

firði voru úti 3—4 skip, sem skáru niður, 

og svo þegar hin skipin korau, var allur 

afli farinn. |>etta málefni er því mjög áríð- 

aridi fyrir Strandamenn að fái framgang, 

og mjer er það kunnugt um Húnvetninga, 

að þeir vilja helzt, að aldrei sje skorið niður, 

og gjöra það heldur ekki. {>etta er því á- 

hugamál kjósanda minna og enda fleiri, og 

þvf vona jeg, að deildin taki vel undir það, 

enda kemur hjer ekki neitt peningaspursmál 

fyrir landssjóðinn.
Sighvatur Árnnton: Mjer dettur ekki

í hug, að fara að hafa á móti sögu flutn- 

ingsmanns um, að það sje alroennt áhuga- 

roál kjósanda hans, að bann sje lagt á nið- 

urburð á þessum tíma, sem í frumvarpinu 

ræðir, og að þeir sjái sjer hag við að flytja 

hákarlinn í land, en ekki bera hann niður. 

En eptir þvf, sem mjer virðist stefna frum- 

varpsins vera, þá get jeg ekki fellt mig við 

það. Mjer linnst annað spursmál liggja 

bjer undir samþykkt, það, að bera eigi niður,

en þar á móti finnst mjer ekki eiga við, að 

fara að gjöra undantekningar frá hinum 

almennu lögum fyrir lftinn blett, að þvf er 

snertir sektirnar, þannig, að lifur á einum 

staðnum komi í staðinn fyrir krónur ann- 

arstaðar. Lög 14. desbr. 1877 um ýmisleg 

atriði, sem snerta fiskiveiðar á opnum skip- 

um, ákveður í 7. gr. sektir fyrir brot gegn 

fiskiveiðasamþykkt frá 1— 100 kr., en mjer 

skilst framvarpið vilja Ifka hækka þetta 

sektagjald, með þvf að gjöra upptækan all- 

an afla, þvf það getur verið heill lifrarfarm- 

ur, sem um er að ræða, sem er í standi til 

að hlaupa svo hundruðum króna skiptir, og 

svo er sektagjaldið of rfgbundið við allan 

afla, að mjer finnst. f>ar að auki álít. jeg 

það mjög svo fsjárvert, að breyta sektunum 

þannig, að hálfir farmar af lifur verði 

gjörðir upptækir fyrir að hafa sleppt þó ekki 

sje nema einum skrokki, og það kannske í 

slæmu sjóveðri, þó ekki væri lffsnauðsyn. 

|>að getur líka verið talsverður skaði, að mega 

ekki afla meiri lifrar, ef hún býðst einung- 

is af því, að menn verða að hirða og máske 

innbyrða skrokkana. Með þvi að skipa þetta, 

er líka auðvitað, aðoptar yrði hleðsla á skipiuu, 

sem getur orðið mjög hættulegt, einkum af 

þvf, að opt er langræði í þeim sjóferðum. 

Jeg get þvf ekki annað fyrir mitt Ieyti en 

lagt það til, að frumvarpinu verði annað- 

hvort breytt eða hafnað, eins og það nú 

er.

Einnr Ásmundsson: Jeg vil ekki að

svo stöddu verða til þess, að spilla fyrir 

þessu frumvarpi, þó mjer líki það engan 

veginn í því formi, sem það nú er. Flutn- 

ingsmaður drap á, að hann mundi fús að 

koma fram með breytingaratkvæði, og því 

mun jeg bíða þar til það kemur, því vel 

má vera, að það verði ekki óaðgengilegt. 

f>ess vegna skal jeg ekki vera á móti því, 

að málið gangi til 2. umræðu. Mjer virðist 

annars 1. þingmaður Kangæinga líta rjett á 

þetta mál í mörgu tilliti. Jeg áleit, að lög, 

sem sett eru um þetta efni, geti ekki orðið 

annað en viðaukalög við lögin 14. desbr. 

1877, um ýmisleg atriði, sem snerta fiski-
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veiðar á opnuni skipum, og verði því að n á ! 

yfir allt land. Jeg vil, að sýslunefndunum 

sje með lögum gefin heimild t.il að taka 

eitthvað það inn í samþykktina, sem þær ; 

álíta betur fari, t. a. m. hærri sektir. f>ess- 

vegna vil jeg ekki, eins og hjer er gjört, 

takmarka heimildina við eina sýslu eða 

nokkurn hluta landsins, en jeg álít ijettast, 

að setja almenna ákvörðnn í framvarpið 

nm þetta efni, þvi það má ganga að þvi 

vísu, að sýslunefndirnar taka ekki slíkar á- 

kvarðanir inn í samþykktir, nema þær sjái 

í því hag almennings. Jeg get heldur ekki 

neitað því, að mjer finnst þessar sektir 

frumvarpsins vera ærið þungar, þegar þess 

er gætt, að 40 tunnur lifrar gjöra hjer um 

bil 24 tunnur lýsis, og hver lýsistunna 

kostar um 40 kr., þá er það ekki lítil fjár- 

hæð, sem sá maður mætti greiða í sektir, 

er aflaði 40 tunna lifrar, en bryti fiski- 

veiðasamþykktina með því að skera niður. 

Jeg vona, að flutningsmaður athugi sjálfur 

þetta efni vel, og komi með breytingar- 

tillögu, sem ræður bót á þeiin annmörkum, 

sem búið er að benda á og sem á frum- 

varpinu eru, svo sem fyrirsögninni og ýmsu 

öðru. fv í þó að jeg í þetta sinn leggi það 

til, að málið gangi til 2. umræðu, þá er 

það ekki sagt, að jeg styðji að því, að það 

komist til 3. umræðu, nema það taki bót- 

um.

Magnús Stephensen : Mjer skildist 1.

þingmaður Eangæinga vilja leggja nokkuð 

annað í frumvarpið, en það, sem að minni 

ætlun er meining þess. Mjer skilst ekki, 

að frumvarpið fari fram á neitt nýtt bann, 

eða setji neinar nýjar reglur um fiskiveiðar, 

heldur að eins heimili sýslufundunum, að 

ákveða, að í stað sekta þeirra, sem ákveðn- 

ar eru í lögum 14. desbr. 1877, 7. gr., 

fyrír brot gegn fiskiveiðasamþykktum, skuli 

koma sú ákvörðun, að aflinn sje upptækur, 

ef þörf gjörist. fessa heimild áiít jeg alls 

ekki hættulega, því jeg trúi sýslufundunum 

svo vel, að ákveða eigi slíkar sektir, 

nema þeir sjái, að þær sjeu áríðandi til

þess, að banninu sje hlýtt, en sýslufund- 

irnir eiga að ákveða, hvað ákjósanlegt sje 

að banna, og hvað svo áríðandi, að slíkar 

sektir þurfi við að leggja. 1. þingmaður 

Rangæinga verður víst ekki á móti því, að 

frumvarpið komist til 2. umræðu, til þess 

að breytingar verði við það gjörðar. Jeger 

líka á þeirra skoðun, að frumvarpið þurfi 

að ná yfir allt land, eins og lögin 14. desbr 

1877, um ýms atriði, er snerta fiskiveiðar 

á opnum skipum, en ekki yfir eitt einstakt 

svæði að eins; sömuleiðis þykir mjer nokk- 

uð hart að ákveða, að gjöra skuli allan 

aflann upptækan; mjer finnst rjettara að á- 

kveða, að gjöra skuli svo og svo mikinn 

hluta hans upptækan, eptir því sem sýslu- 

fundur finnur ástæðu til. Jeg vona, að 

flutningsmaður taki þessum bendingum, og 

að það megi koma sjer saman við hann um 

breytingar á frumvarpinu.

Stefán Eiríhsson : það er uú þegar

búið að tala nokkuð í þessu máli, og þarf 

jeg því ekki að vera langoröur, enda er 

jeg ekki sem kunnugastur, hvernig til hagar 

á Húnaflóa. En af ræðum þingmanna hef 

jeg þó sannfærzt um, að öll nauðsyn sje að 

breyta verulega frumvarpi því, sem hjer 

liggur fyrir. Jeg skal t. a. m. taka það 

fram, að sektir þær, sem frumvarpið fer fram 

á, eru að mínu áliti mjög svo ósanngjarnar. 

Að hugsa sjer t. a. m. að ætla sjer að 

skylda mann, sem aflað hefur um 40 tunnur 

af lifur, en tleygt út einum bákarlsskrokki, 

að láta af hendi fyrir það allan attann, 

þetta er svo ótilhlýðilegt, að það nær engri 

átt. Allt um það skal jeg ekki vera því 

mótfalliun, að málinu sje vísað til 2. um- 

ræðu, ef ske mætti, að það þangað til tæki 

æskilegum breytingum.

Flutningsmaður: Jeg gat þess strax,

að frumvarpið þyrfti ef til vill að laga, og 

jeg vil gjarnan bera mig saman við lög- 

fróða menn um það. Strandasýslumenn 

bjeldu, að menn mundu ef til villekki vilja
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banna niðurskurð á ððrum svæðum, en til 

er tekið í frumvarpinu, og gátu því ekki 

stungið upp á, að b&nnið næði yfir a l l t  

land. f>eir hugsuðu, að þinginu mundi 

ekki þykja meira fyrir, að banna niðurskurð 

á hákarli á Húnaflóa, heldur en að banna 

selaskot á Breiðafirði, eins og það hefur 

gjört, og þeir vildu helzt, að bannið næði 

yfir allt land, en þorðu ekki að fara því fram. 

f>að kom reyndar til umtals, og þess er 

getið hjer í bænarskránni, sem jeg hef undir 

höndum, að breytt væri 7. gr. í lögum 14. 

desbr. 1877, en okkur kom þó saman um, 

þegar jeg samdi frumvarpið, að láta það 

gilda að eins um Strandasýslu, því að ef 

lagagreininni væri breytt, þá benti það til, 

að bannið ætti að gilda um allt land. ping- 

manni Skaptfellinga þótti sektirnar of háar, 

en jeg sje enga ástæðu til að hafa þær 

lægrí; það fer víst engum að detta í hug, 

að kasta út einum skrokk, heldur bitt, að 

sleppa nokkru til muna, til þess að geta 

komizt með sem mest í land. Jeg er viss 

um, að þó að sektirnar væru settar mörg 

hundruð kiónur, þá yrði niðurskurður al- 

Qiennur eptir sem áður; þeim þætti ekki 

mikið fyrir að borga það; og ef upptækur 

vaerí gjörður nokkur hluti, til að mynda ‘/4 

aflaiis, þá vildu menn víst fúslega láta 10 

tunnur af lifur, ef menn gætu komið 40 

tunnum í land, |>að ætti aldrei að leyfast 

niðurskurður á Húnaflóa á vissu tímabili, 

sem spillir svo mjög veiðinni. En jeg vil, 

sem sagt, bera mig saman við hina hátt- 

virtu þingmenn, sem breytingartillögur hafa, 

til þess að laga frumvarpið.

Sighvatur Árnason: Jeg ætla að eins

að gjöra eina athugasemd, en jeg vil þó 

geta þess fyrst, að jeg vil, að mál þetta 

gangi til 2. umræðu, í von um, að það þá 

geti fengið þær endurbætur. J>að var eigin- 

lega binn 4. konungkjörni þingmaður, sem 

kom mjer til að standa upp núna. Mjer 

fannst nú, að okkur bæri saman, en hann

sagði, að jeg legði aðra þýðingu f frumvarpið 

en hann, sjer í lagi viðvíkjandi þeirri hættu, 

sem gæti leitt af því, að hákarlinn er fluttur 

í land; jeg skal ekki þrátta um það við þing- 

mannion, en jeg veit dæmi til, að menn 

hafa komizt I hættu fyrir það, að halda öllu 

saman ; en jeg get vel fmyndað mjer, að 

öðru máli sje að gegna um þetta á Húnaflóa, 

heldur en fyrir opnu hafi. Jeg vil geta 

þess, að ef það eiga að verða almenn lög, 

að eigi megi bera niður hákarl, þá verður 

eflaust ileira að koma til athugunar.

Flutntngsmaður: |>að var ekki mein-

ing mín, að bannið ætti að gilda um allt 

land; það er sýslunefndanna, að ákveða 

hver í sinni sýslu um, hvernig eigi að baga 

samþykktunum. Engin sýslunefnd er skyld- 

uð til neinna þess háttar samþykkta móti 

vilja sínum. |>ingmaðurinn talaði um, að 

það væri hættulegt, að innbyrða hákarl 

vegna ofhleðslu, en það er ekki tilfellið. 

E>ví hann er hafður utanborðs, þegar afli 

býðst. f>að getur að eins orðið hættulegt, 

ef skipin fá mótvind, þá talar enginn um, 

þó að menn skeri hákarlinn, því að þá 

getur það orðið mesta lífsnauðsyn.

f>ví næst var málinu vfsað til 2, um- 

ræðu með 9 atkvæðum.

ÖNNUR UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 16. fundi, 23. dag júlímánaðar.

B r e y t i n g a r t i l l a g a  

við frumvarp til Iaga um bann gegn nið- 

urskurði á hákarli á Húnaflóa innan línunn- 

ar milli Hornbjargs og Skagatáar. Frá 2. 

þingmanni Eyfirðinga.

1. Frnmvarpið sje orðað á þessa leið: 

í  stað sekta þeirra fyrir brot gegn 

fiskiveiðasamþykkt, sem ákveðnar eru í lög- 

um 14. desbr. 1877 um ýmisleg airiði, er

snerta fiskiveiðar á opnum skipum, má á-

kveða í samþykkt, að allur hákarlsafli, sem

á land er fluttur á opnum skipum frá 30.
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í einmánuði, sje gjörður upptækur, ef nokkru 

af bákarlaskrokkum befur verið sleppt í sj<5, 

án þess lífsnauðsyn lægi við, og fellur þá 

afli sá, sem fluttur er á land, f fátækrasjóð. 

I*ó má ákveða þeim, er brotinu kemur upp, 

allt að belmingi aflans.

2. Fyrirsögn frumvarpsins sje þannig 

orðuð:

FRUMVARP 

til viðaukalaga við lög 14. desbr. 1877 um 

ýmisleg atriði, er snerta flskiveiðar á opn- 

um •skipnm.

Flutningsmaður: Mál þetta fjekk svo

góðan byr við 1. umræðu, að jeg vona, að 

jeg þurfl ekki að vera margorður um það í 

þetta sinn. f>að er komin fram breytingar- 

tillaga, sem reyndar breytir mínu frumvarpi, 

það er að segja, hún er yflrgripsmeiri, en 

jeg felli mig samt betur við bana, svo að 

ef enginn er á móti henni, þá er jeg á- 

nægður. Jeg vona svo góðs af þingmönn- 

um, að þeir verði þessu frumvarpi hlynntir, 

og má kalla það sannarlegt nauðsynjamál 

fyrir Strandarsýslubúa, og jeg skírskota í 

því tilliti til hins 3. konungkjörna þing- 

manns; þegar bann var sýslnmaður þar, þá 

vissi hann, að það var áhugamál allra 

sýslubúa.

Af því að ekki tóku fleiri til máls, var 

gengið til atkvæða, og var:

1. töluliður í breytingartillögu 2. þing- 

manns Gyfliðinga samþykktur með 9 

atkvæðum.

f>ar við var frumvarpsgreinin fallin.

2. töluliður í breytingartillögu 2. þing- 

manns Eyfirðinga samþykktur með 9 

atkvæðum.

f>ar við var fyrirsögn frumvarpsins 

fallin.

Síðan var málinu skotið til 3. umræðu 

í einu hljóði.

fR IÐ JA  UMRÆÐA í  EFRI DEILD, 

á 18. fundi, 26. dag júlímánaöar.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 224.

B r e y t i n g a r t i l l a g a  

við frumvarp til viðaukalaga við lög 14. 

desbr. 1877 um ýmisleg atriði, er snerta 

fiskiveiðar á opnum skipum. Frá Sighvati 

Árnasyni, Skúla f>orvarðssyni, Stefáni 

Eiríkssyni.

1. lnn í frumvarpsgreinina, á eptir orð- 

unum «allur hákarlsafli* sje bætt: «eða 

nokkur hluti hans».

2. Orðin: «nokkru af> falli burt.

Flutningsmnður: £>að er komið fram

breytingaratkvæði, raunar ekki mikið, að 

eptir orðin «allur hákarlsafli* sje bætt

• nokkur bluti hans»; jeg veit ekki, hvort 

þetta getur breytt meiningunni eða í hvaða 

tilgangi það er gjört, og þætti mjer vænt 

um, að uppástungumenn vildu upplýsa það. 

Hitt breylingaratkvæðið er, að orðin «nokkru 

af» falli burt,, og er jeg ánægður með það, 

að minnsta kosti spillir það ekki, en bætir 

heldur. Jeg skal svo ekki fara fleirum orð- 

um þetta, fyr en jeg heyri skýringar uppá- 

stungumanna.

Sighvatur Árnazon: Jeg skal geta

þess, að þessi tvö breytingaratkvæði, sem 

jeg ásamt tveim öðrum þingmönnum hef 

komið fram með, standa að nokkru leyti í 

sambundi hvort við annað. í  frumvarpinu 

er gjört ráð fyrir, að allur hákarlsaflinn skuli 

upptækur; en það er mín meining, að ó- 

eðlilegt sje, að sektargjaldið sje bundið 

við allan aflann; mönntim er kunnugt, að 

sektarákvæði hafa allt af mismunandi stig, 

en hjer er ekki nema eitt stig, og geta 

brotin þó vissulega verið misstór. Hjer 

getur minni sekt verið lögð við meira brot, 

og aptur meiri sekt við minna brot; 

það er t. d. óeðlilegt, að ef að eins einum 

eða tveimur skrokkum er sleppt, þá skuli 

heill farmur vera gjörður upptækur; en 

aptur getur svo verið, að mörgum skrokk- 

um hafi verið sleppt, en aflinn, sem í land 

kemur, sje ekki nema helmingsvirði við hinn 

aflann. f>að þarf allt af að hafa eitthvað



599

til hlaupanna, þegar ákveða skal sektir, og 

það þess heldur, þegar, eins og hjer er á- 

statt, að sektarupphæðin er eins dákveðin í 

eðli sínu. Mjer finnst því betra að breyta 

ákvörðuninni í frumvaipinu svo, að sektin 

sje ekki bundin við allan aflann.

Flutningtmaður: pað er meiningar-

munur að því leyti milli mín og þingmanns- 

ins, að hann skilur svo, að hákarlinn sje 

fluttur uppi í skipunum i land, eníStranda- 

sýslu er því ekki svo varið, því að þar er 

róið fyrir honum. En mjer sýnist, að hjer- 

3ðsfundasamþykktirnar geti ráðið, hvernig að 

skuli fara; jeg er því ekki svo mjðg á móti 

breytingaruppástungunni, þvi að hún spillir 

ekki aðalmálinu, og ef deildin fellst á hana, 

þá skal jeg ekki vera á móti henni.

Sighvatur Árnason: Samþykktír hafa

ekki heimild til að breyta því, sem steudur 

f almennum lðgum; sekta-aflanum verður 

ekki skipt í sundur eptir ákvæðum frum- 

varpsins, hvort heldur að brotið er smátt 

eða stórt; hann hlýtur að vera allur upp- 

tækur, hvort hann er mikill eða litill og 

hvernig sem á brotinu stendur; þess vegna 

er -nauðsynlegt, að breytingaratkvæðið kom- 

ist að.

|>á var gengið til atkvæða, og

1. tölul. í breytingaruppástungu 3 þing- 

manna samþykktur í eiuu hljóði.

2. tölul. í breytingaruppástungu 3 þing- 

manna samþykktur í einu hljóði.

Frumvarpið með áorðnum breytingum sam- 

þykkt i einu hljóði.

Kvað forseti málið þá mundu verða sent 

forseta neðri deildar með tilmælum um, að 

leggja það fyrir þá deild.

FYBSTA UMBÆÐA í  NEÐBI DEILD, 

á 62. fundi, 24. dag ágústmánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í efri deild, sjá I, 236.

Pórður MagntUson: Jeg vildi gjarnan 

mæla með þvf, að frumvarp þetta fengi að 

ganga i gegnum deildiua, því það er hið

mesta nauðsynjamál, ekki einungis fyrir 

þær sveitir, sem þetta mái er upp komið í, 

heldur og fyrir fleiri bjeruð, þar sem líkt 

hagar til. |>að er opt og einatt eina bjarg- 

ræðið í harðindaáruin, að dorga hákarlinn 

upp um fs í ísafjarðar- og Strandasýslum 

og víðar, því það er kunnugt, að hákarlinn 

gengur inn á hvern fjörð og jafnvel upp 

í landsteina, þó að ís sje. En það verður 

ærið örðugt, að ná tilgangi samþykktanna, 

og má heita næstum ókleyft, að koma sekt- 

unum við um þetta efni, eptir þeim lögum, 

sem nú gilda í samþykktum. f>etta fruœ- 

varp, ef það verður að lögum, getur fyrir- 

byggt lagabrotið, því það er hið fyrsta og 

öflugasta aðhald, að aflinn sje gjörður upp- 

tækur. f>að er því vissulegur munur, að 

hver og einn megi fara fram á ísinn og 

afla hákarlinn fram undan sinum bæ, ell- 

egar hitt, að vera allslaus allan harðasta 

tfmann úr árinu. I>að sýndi sig bezt f vet- 

ur. Jeg mæli því sterklega með þvi, að 

frumvarpið fái að ganga til 2. umræðu.

Eiríkur Kúld: Jeg er ekki á móti

frumvarpinu f sjálfu sjer, en jeg held það 

sje ekki nauðsynlegt f sjálfu sjer, af því 

það má ráða bót á þessu með bjeraðsam- 

þykktum eins og öðrum fiskiveiðarmálúm. 

Jeg vil styðja málið f sjálfu sjer, af því það 

er nauðgynjamál, en jeg held sem sagt, að 

ekki þurfi lög frá þinginu til að koma þvi í 

lag, sem hjer er um að ræða.

Pórður Magnúston: Jeg ætlast ekki 

til, að þetta sje öðruvísi en innan vissra 

takmarka. í  frumvarpinu er ekki farið 

fram á annað, en að mega gjöra samþykkt- 

irnar á þann hátt, að lögunum verði meiri 

gaumur gefinn, en hingað til hefur átt sjer 

stað.

Porsteinn Thorsteinson: Hversu hent-

ugt þetta kann að vera fyrir einstakar sveit- 

ir, skal jeg ekki umdæma, en jeg held það 

sje ónauðsynlegt sem lagaboð. (Lárus 

Blöndal. Nei). Jeg held það liggi undir 

verksvið fiskiveiðasamþykkta.

Lárus Blöndal: Jeg held það sje

misskilningur hjá hinum háttvirtu þingmönn-
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um, sera bafa haldið því fram, að ekki 

væri nauðsyn á lögum um mál það, er bjer 

liggur fyrir, þar eð það væri innan handar, 

að skipa fyrir um það með hjeraðssam- 

þykktum. Sektirnar eru samkvæmt lögnn- 

um frá 14. desbr. 1877 svo iágar, að menn 

íiona hagnað í að brjóta samþykktirnar. 

Ef mig minnir rjett, þá mega sektir þær, 

sem ákveðnar eru í samþykktum, ekki fara 

frani úr 100 kr.; þess vegna vilja margir 

hákarlagarpar vinna það til að borga þess- 

ar 100 krónur fyrir brot gegn samþykkt- 

unum. Til þess nn að koma í veg fyrir, að 

slikt eigi sjer stað, er í frumvarpinu farið 

fram á, að í bjeraðssamþykktir um fiski- 

veiðar á opnum skipum megi taka ákvörð- 

un um að gjöra aflaon upptækan.

Halldór Friðrihsson: Jeg er ekki með- 

mæltur þessu frumvarpi, og hef aldrei verið 

hlynntur þessum samþykktum. J>að er 

merkilegt, að 2. þingmaður ísfirðinga skuli 

rera með þessu máli. Honum hlýtur þó að 

vera kunougt (það mun ekki hafa verið 

alllangt frá honum, og er alkunnugt), að 

vegna þess, að maður einn fór um bá- 

nótt og Öutti lóðir sínar og sýndi dugnað 

og atorku, þá var hann sektaður fyrir 

bragðið. f>essar samþykktir og þessi lög 

eru ekki til annars, en að drepa niðar all- 

an dugnað og alla framtakssemi, og venja 

menn á slóðaskap, deyfð og leti. Sú ætlun 

gengur manna á milli, og er því miður al- 

menn við ísafjörð og eins við Húnaflóa, að 

þessi eða hin veiöiaðferð muni spilla veið- 

inni, þótt enginn viti neitt uui það, hvern- 

ig fiskigöngunni er háttað, og geti eigi 

komið með neina líklega, því síður fulla 

eða áreiðanlega ástæðu fyrir ætlun sinni. 

Hjer fyrir sunnan hefur og verið kvartað 

og kvartað, en flestir munn þó hafa hrósað 

happi yfir því, að slík samþykkt komst 

ekki á. f>að eru sannarlega barðir kostir 

fyrir þann, sum kæmi með 1000 kr. virði 

í land, og hefði fiskað meira, en hann 

gat innibyrgt, að allur atiinn skuli vera 

gjörður upptækur fyrir honum, og það í 

raun rjettri af engum öðrum ástæðum, enl

þeim, að hann sýndi dugnað, og hafði dáð 

í sjer til að bjarga sjer og öðrum.

Lárus Blöndnt: fíngmaður Reykvík-

inga sýnir það, að hann þekkir ekkert til í 

Húnaflóa eða yfir höfuð til þess naáls, sem 

bjer ræðir um. . Jeg get — eptir því sem 

gagnkunnugir og áreiðanlegir menn bafa 

skýrt mjer frá — frætt hinn báttvirta 

þingmann um það, að það er margreynt, 

t. d. á Gjögri og annarstaðar við Húnaflóa, 

að það tekur fyrir allan hákarla-afla þa^ 

þegar farið er að skera niður, og þegltf 

hákarla-jaklir úr Fljótum og frá Eyjafirði 

koma í íióann, fer á sömu leið. Jeg vildi 

því spyrja hiun báttvirta þingmann, hvort 

rjettara eða hyggilegra sje, að líta á stund- 

arhag hins einstaka eða varanlega hags- 

muni almennings.

Varaforseti: Jeg er þessu máli gagn-

kunnugur, og værn nokkur tiltök á því, að 

frumvarpið gengi fram sökum tímaleysis, 

skyldi jeg mæla með því. Mjer er það 

fullkunnugt, að einstakir menn a fprákelkni, 

ekki dugnadi (Heyr), skemmdu veiðina fyrir 

almenningi, bæði í Stranda- og ísafjarðar- 

sýslu, með því, sem menn kalla, að skera 

hákarl niður, eða láta hákarlsskrokkana í 

sjóinn. |»að er reynsla allra sjómanna, 

sem stunda þessa veiði, að þegar þetta er 

gjört, þá hverfur allur atli seiut og snemma 

á því ári. Eins og 1. þingmaður Húnvetn- 

inga tók fram, þá er hjer að eius farið 

fram á, að sýslunefndin megi setja hærri 

sektir við, en áður hefur verið, af þeim 

ástæðum, að sektirnar hafa verið svo lágar, 

að þær hafa ekki hamlað mönnum frá, að 

brjóta samþykktirnar En sektirnar verða 

ekki ákveðnar hærri, en þær eru í lögunum 

um samþykktir.

Haltdór Friðriksson: Mig furðar á því

að heyra, að 1. þingmaður Húnvetninga þyk- 

ist svo gagnkunnugur hákarli og háttum 

hans. Jeg man þó þessu eins kunnugur 

og hann. |>að er hægt að koma með það 

og tíeygja því út sem fullri vissu, að þegar 

farið sje að skera niður undir Gjögri, þá 

hverfi allur hákarlinn. En hefur hann fylgt
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bákarlinum á sjávarbotninum ? Jeg efast 

um það. pað er kunnugt, að hákarliun leitar 

út á djúpið, þegar kemur fram á sumarið. 

I>ótt hákarlsskrokkarnir væru fluttir í land, 

mundi það þá víst, að hákarlinn færi ekki 

saml sem áður? (Margir: J ú !). |>að er 

ofurhægt að segja jn ; en það er óhægra 

að sanua það. f>að leyfi, sem hjer er farið 

fram á, er sama sem sýslunefndin setji eða 

gefi þetta leyii. [>að er varlega farandi í 

það, að hepta alvinpuvegi uianna, atorku 

og dugnað. Jeg segi dugnað, en ekki *þrá- 

kelknit; en þegar einhver vill neyta krapta 

sinna og sýna dáð og dugnað, þá er það einatt 

kallað >prákelkni‘ , þegar það er eigi að skapi 

annara, sem annaðhvort ekkert vit bafa á 

málinu, eda sjá ofsjónum yfir afla annara.en 

bafa eigi sjálfir dáð í sjer, til að sýna sama 

dugnað. Jeg er sannarlega kunnugur þessu 

bæði vestan af Isafirði og eins hjer úr 

Gullbringusýslu. Menn imynda sjer og segja, 

að þetta komi af þeim eða þeim ástæðum, 

án þess að hafa nokkra hugmynd um or- 

sakirnar. Jeg er sannfærður um, að það 

er ekki rjett að leggja hapt á þennan at- 

vinnuveg, hákarlaveiðarnar, nema það verði 

sannað með gildum gögnum, að niðurskurð- 

urinn sje hin sanna orsök til þess, að há- 

karlinn hleypur undan landi, en að það sje 

ekki tómur hugarburður, eins og jeg verð 

að ætla að enn eigi sjer t'tað.

Eirikur Kúld: Jeg er ekki eins kunn- 

ugur bákarli, eins og hinn háttvirti þing- 

maðar Reykvíkinga telur sig, enda hef jeg 

aldrei hákarl verið. Enjeg er þó svo kunn- 

ugur, hvernig þessu hagar til á Breiðafirði 

og víðar, að jeg get sagt svo mikið, að það 

er engiu heil brú í því, sem þingmaður- 

inn mælti á móti málinu sjálfu. Hann 

sagði, að niðurskurðurinn væri ekki þess 

ollandi, að bákarlinn ekki fengist. f>að er 

þó alkunnugt og almennt viðurkennt, að 

undir eins og búið er að sleppa nokkrum 

bákarlsskrokkum niður að mun, þá tekur fyrir, 

eins og hákarlinn hverfi algjörlega, og er það 

ætlun flestra manna að hann muni þá Ieggj- 

iist á skrokkana og jeta þá; að hákarlinn

jeti skrokkana af þeim, sem daúðir eru, þó 

hákarl sje, sjest af því, að þegar mikið er 

um hann eða gengd mikil, þá veður hann 

ofan sjávar og jetur af skrokkum þeim, sem 

veiddir eru og bundnir við skipið, og verður 

þá svo nærgðngull, að það má enda veiða þá 

með skutlum. Á Breiðaflóa var áður góður 

atíi og vissulega notasælli, meðan ekki var 

sleppt hákarli frá skipi nema í lífsnauðsyn, 

en síðan farið var að gjöra það, fór svo, að 

undir eins og bákarlinum var sleppt á mið- 

unum, þurfti ekki að róa þangað aptur fyr, 

en ný gengd kom, því þá fer hann líklega 

dýpra og af grunnmiðunum. Jeg skal játa, 

að þessi ákvörðun, sem frumvarpið ræður til, 

geti verið varbugaverð, því það getur verið 

lífsnauðsyn að sleppa frá sjer afla til að ná 

landi, og ætti þá það rnál helzt að koma 

undir álit hjeraðsnefndar. En að segja, að 

það sje að hepta atvinnu manna og dugn- 

að, þótt þeim sje ekki með lögum heimilað, 

að spilla atvinnu fyrir öðrum, það get jeg 

ekki sjeð að eigi við rjett rök að styðjast. 

þess ber einnig að gæta, að með þessu er 

mikltim afla fyrir borð varpað. Norskur 

maður, Svend Foin, sem mestan hákarlsafla 

hefur á Norðurlöndum nú sem stendur 

og er þessu málefni gagnkunnugur, hefur 

sagt, að lifrin sje ekki meira verð en há- 

karlsskrokkarnir, sem í útlöndum eru margra 

peoinga virði, og enda skinnið af hákarlin- 

um, þótt það skrápur heiti, er tilreitt í 

Cbagrin og haft við bókband. Menn sjá 

því, að hjer er miklu fje í sjóinn . kastað. 

pað er leitt, að nú er svo liðið á þingið, 

að frumvarpið nær líklega ekki fram að 

ganga sökum tímaleysis, og vildi jeg þó 

gjarnan óska þess.

Þorsteinn Jónsson: A f því jeg hef

verið við sjó, þá ætla jeg að gefa þær upp- 

lýsingar, sem mjer eru kunnar í þessu 

efni. Jeg hef reyndar ekki alla æfi verið 

við hákarlaveiðar, eins og þingmaður Reyk- 

víkinga sagði, en þó síðan jeg var 20 ára. 

Eptir minni reynslu og eptir allra kunnugra 

manna dómi, sem jeg þekki til, þá held jeg 

engum blandist hugur um, að niðurskurð-
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urinn er eitur og eyðilegging fyrir hákarla- 

veiðina. Við höfum haft mörg samtök að 

því og margra ráða í leitað, að reyna að 

koma í veg fyrir það, að skrokkarnir fæm 

ekki í botn. Gn við böfum enga samþykkt 

gjört um það, að tlytja hann í land, því 

við getum sjaldau sökum óstöðugrar veður- 

átlar legið nema einn dag í mánuði, og 

hugsum þá nátturlega mest um það, að fá 

sem mest þann daginn. f>ess vegna sker- 

um við niður, þegar við öðum svo mikið, 

að við þurfum þess, en beri svo við, að næsta 

dag sje blíðviður, svo að við gelum rennt á 

ný, þá fáum við ekki bein, þó við förum 

jafnvel 3 til 4 mílur burtu frá fyrri legunni. 

pessi lög yrðu því gagnslaus fyrir okkur af 

þeim ástæðum, sem jeg þegar hef talið, en 

af því jeg sje, að frumvarpið getur orðið að 

góðum notum, þar sem veðurátt er stöð- 

ugri, en grípur ekki inn í okkar rjett, þá 

vil jeg gefa því atkvæði mitt.

Jón Jónsson: fingmaður Reykvík-

inga sagði, að menn misskildu opt orðið 

«þi'ákelkní». En það er annað orð, sem eins 

opt er misskilið og það er frelsi. (Heyr!). 

Menn vilja opt með þessu orði frelsi tákua 

óstjórn og ofbeldi, ogþann •dugnað», að vaða 

yfir og láta sem mest til s íh  taka (Heyr! 

Heyr!). En þetta er mikill misskilningur; 

ekkert ástand er ófrjálsara en það, sem 

heimilar einstöku dugnaðarmönnum að rifa 

allt undir sig. J>að er skilyrði fyrir sönnu 

frelsi, að allir hafa jafnan aðgang til að 

bjarga sjer, og að lögreglustjórnin haldi

• dugnaðarmönnunum» í skefjum, þegar 

dugnaður þeirra kemur í því, að skemma fyrir 

öðrum. í  Norvegi voru ástæðurnar eins fyrir 

nokkrum árum og þær eru bjer nú; dugn-

aðarmennirnir, sem svo voru kailaðir, spilltu 

öllum samtökum og hrer skemmdi fyrir öðr- 

um. (Heyr!). En svo sáu menn, að slíkt 

yrði til hins mesta skaða og komu föstu 

skipulagi og vissum reglum á fiskiveiðar 

sinar, og síðan hafa þeir aflað langt um 

meira en áður; siðan telzt afli þeirra í tug- 

um millióna, þar sem hann áður var að eins 

örfáar milliónir. Jeg held þvi, að allt það 

miði til góðs, sem alþingi getur gjört til 

að eíia góða reglu viðvikjandi fiskiveiðum, 

og með því að frumvarp það, sem hjer ligg- 

ur fyrir, gengur i þá stefnu, er jeg því 

mjög hlynntur.

Með þvi að ekki tóku fieiri til máls, 

var frumvarpinu vísað til 2. umræðu með 

18íitkvæðum.

ÖNNUR UMRÆ ÐA í  NGÐRI DEILD, 

á 66. fundi, 26. dag ágústmán.

Með því að enginn tók til máls, þá var 

gengið til atkvæða og frumvarpið samþykkt 

með 20 atkvæðum, og þvi síðan vísað til 3. 

umræðu, sömuleiðis með 20 atkvæðum.

Í>RIDJA UMBÆDA í  NEDRI DEILD, 

á 68. fundi, 27. dag ágústmán.

Af þvi að enginn óskaði að taka til 

máls, Ijet forseti ganga til atkvæða, og var 

frumvarpið samþykkt með 19 atkvæðum.

Kvaðst forseti þá mundu senda frum- 

varpið landshöfðingja sem 1 ö g f r á a 1 - 

þ i n g i .
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XXVI. 

Kosning presta.

A.
Frumvarp til laga um kosningu presta. 

Frá þingmanni Borgfirðinga. Frumvarpið 

er prentað í fyrri parti alþinsristíðindanna, 

bls. 38.

FYBSTA UMEÆÐA í NEÐEIDEILD, 

á 6. fundi, 9. dag júlímánaðar.

Flutningsmnður (Grimur Thomsen)'.

f>að vill svo vel til með þetta mál, að það 

er ekkert nýmæli hjer á landi. Sú stefna 

var hjer á 16. og 17. öld, að söfnuðirnir 

kusu sjálfir presta sína. Eirkjuordinanzía 

Kristjáns konungs 3. segir, að alþýða eigi 

að kjósa presta sína, en biskup samþykkja 

kosninguna. Á 17. öld eða 1607 og 1633 var 

. gjörð breyting á þessu þannig, að beztu 

bændur skyldu kjósa prestinn; þó fjell þetta 

smám saman í dá, og var það fremur af 

deyfð en öðrum orsökum; en engin lögleg 

breyting var gjörð á því fyr en 10. maí 

1737. Og hefur með ýmsum lagaákvörðun- 

um síðar, svo sem konungsbrjefi 1740, og 

síðar með konungsúrskurði 14. maí 1850 

og erindisbrjefi landshöfðingja verið ákveðið, 

að konungur og stiptsvfirvöld og landshöfð- 

ingi skyldu veita preslaköllin.

Eins og þetta hefur áður verið hjer á 

landi, eins hefur það og verið og er enn 

sumstaðar í ððrum löndum, t. a. m. í Sví- 

þjóð, Skotlandi og Vesturheimi, og má vera 

það sje í fleiri löndum, þar sem jeg er ó- 

kunnugur. 1 Svíþjóð hefur það viðgengizt 

síðan 1686 á dögum Carls X I. Nú hafa 

ný lög frá 27. febrúar 1880 hjer hjá oss 

stigið eitt fet í þessa stefnu, þar sem 7. gr. 

tjeðra laga veitir söfnuðinum heimild til, 

þegar brauð er nndir veitingu, að mæla fram 

með einum þeirra, er um það sækja. 

En þegar þetta stig var stigið, þá hefur 

þess ekki verið nægilega gætt, að taka það 

fram, hvort veitingarvaldið ætti að taka

þessa meðmælingu til greina eða ekki, og 

hefur það því ærið litla þýðingu. Menn eru 

því sáróánægðir með þennan litla rjett, og 

það mun vera vilji alþýðu, að á þessu verði 

sem bráðast bót ráðin; og hygg jeg því, að 

mál þetta sje á rjcttum tíma fram borið, 

að sóknatnefndir eða söfnuðirnir fái þennan 

rjett, sem farið er hjer fram á. En í 

þessu litla fi umvarpi þorði jeg ekki að taka 

nákvæmlega fram, hvernig kosningarnar ættu 

fram að fara. Mjer virðist., að það mætti 

vera eptir reglugjörð frá próföstum eða 

stiptsyfirvöldum, þannig að annaðhvort kjósi 

hver sókn út af fyrir sig, eða þá allar til 

samans á sameiginlegum fundi. En um 

þetta atriði hygg jeg að stiptsyfirvöldin eða 

prófastar geti samið þær ákvarðanir, er bezt 

þyki við eiga. Aðalatriðið er það, að enginn 

sje kosinn nema sá, sem hefur lögboðna 

hæfilegleika, og fyrir þessu atriði veitir 1. 

gr. frumvarpsins nægilega tryggingu. Hitt 

annað, sem minna er í varið og sem ná- 

kvæmarlýtur að kosningunni, mun koma af 

sjálfn sjer.

Porkell Rjmnason: Jeg er flutnings- 

manni þakklátur fyrir það, að hann hefur 

komið með frumvarp þetta. En þó get jeg 

ekki verið honum að öllu leyti samþykkur. 

Að söfnuðirnir fái að rdða því, hver prestur 

þeirra verði, það or náttúrlegnr og eðlilegur 

rjettur. pað er áríðandi, hvernig sá er, sem 

á að stuðla að því, að allt gott og göfugt, 

kærleiki og friður, þróist og útbreiðist í 

söfnuðinum. Jeg hygg því, að það sje bæði 

rjett og nauðsynlegt, að söfnuðirnir fái 

þennan rjett, því það eru líkindi til, að þeir 

velji helzt þann, sem mest mundi styðja að 

þessu, þann, sem er hæfastur fyrir þessa 

stöðu. En hverjum rjetti fylgir og um leið 

skylda, og í þessu frumvarpi er söfnuðunum 

lögð mikil og helg skylda á herðar. En að 

svo komnu er jeg hræddur um að söfnuð- 

irnir hjer á landi sjeu ekki þessari skyldu
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að fullu vaxnir, og rjetturinn verði því ekki 

ætíð vel brúkaður. |>að er því mín skoðun, 

að það væri nauðsynlegt, að veitingarvaldið 

hefði fyrst um sinn hönd í bagga með, og 

vildi jeg því koma inn í frumvarpið ákvörð- 

un í þá átt, að veitingarvaldið og söfnuð- 

irnir rjeðu veitingunni; þá yrði skipun prest- 

auna • svo trygg, sem hægt er. Að öðru 

leyti erjeg frumvarpinu mjög hlynntur. Jeg 

álít, að það gefi mikla rjettarbót, og að það 

muni hafa blessun í för með sjer og happa- 

sælar afleiðingar.

Varaforseti: Jeg vil inín og annara

vegna breyta eplir fyrirmælum forseta «að 

gæta hófs» í umræðum um þetta mál og 

tala sem stytzt. En jeg verð þó að fara 

nokkrum orðum um frumvarp það, er hjei 

liggur fyrir. Hvað fer fruinvarpið fram á? 

Að taka veitingarvaldið frá þeim, sem nú 

hafa það, og fá það í hendur — hverj- 

um? Jm  skal jeg síðar svara. J>að, sem 

frumvarpið fer fram á, or ekki jus pro- 

ponendi, rjettur til að stinga upp á, heldur 

jus vocandi, rjettur til að kalla, skipa presta. 

Jeg vil spyrja, hvoit eigi væri uauðsynlegt, 

að bæta inn í þetta frumvarp, að hjer með 

væri 4. gr. stjórnarskrárinnar úr lögum 

numin. Hvað á að varasl? Hvað á að á- 

vinna? Mjer getur dottið í hug, að brauð- 

in þyki veitt ranglega. Jeg skal fúslega 

játa það, að sá, sem á að veita brauðin, 

hefur margs að gæta og þarf á margt að 

líta, og þess vegna má ekki Iíta á eitt ein- 

göngu, þegar hann er dæmdur; hann hefur 

að líta á hæfilegieika prestsins, á hag og 

þarfir safnaðarins, og á það, að hver og 

einn sje þar settur, sem bezt, á við; en í 

þessu tilliti hygg jeg við mundum ekkert 

veitingarvald fá betra en það, sem nú er, 

og það eins fyrir það, þótt við eigi höfum 

ávallt annan eins biskup og þann, sem nú 

er, sem bæði er alkunnur að samvizku- 

semi, og auk þess þekkir persónulega flesta 

presta á landinu. Biskupinn veitir að vísu 

ekki, en ávallt munu tillögur hans mikils 

metnar, þegar hanu er stöðu sinni vaxinn. 

Landshöfðinginn hefur veitingarvald hjer á

landi, og hann hefur einnig mjög mörg 

tækifæri til að kynnast prestunum, og við 

veitingu hinna svo kölluðu konungsbrauða

— sem jeg fyrir mitt leyti vildi helzt að 

ongin væru — mun að mesfu farið eptir 

tillögum biskups og landshöfðiugjans. það 

veitingarvald, sem hjer er stungið upp á, 

er allra-sízt betra en þeir. Jeg skal játa 

það, að það væri æskilegt, að söfnuðirnir 

gætu átt það atkvæði, sem þeir geta átt í 

veitingu brauðanna, þar eð presturinn stend- 

ur í nánara sambandi við söfnuðinn, en 

nokkur annar embættismaður. En þó er 

að mínn áliti ekki allur munur í þessu til- 

liti á prestum, sýslumönnura og læknum, og 

jeg tek það aptur frain: pað er fyrir mín- 

ura augura ekki allur raunur, á meðan kirkj- 

an og ríkið er ekki aðskilið. En þó að þetta 

væri æskilegt, þá er annað mál, hvernig því 

verður komið fyrir, svo að vel fari. í Dan- 

mörku hefur þetta mál verið rætt um 20 

ár, og þó liefur það ekki komizt þar enn á- 

f>ingmaður Borgfirðinga tók til dæmis Sví- 

þjóð, Skotland og Vesturheim. Mjer er ekki 

kunnugt, hvernig þessu hagar til í Svíþjóð. 

í Skotlandi, eða skozku kirkjunni, eiga 

söfnuðirnír reyndar mikinn þátt i kosningu 

presta, en «Consistoriet» veitir þó brauðin, 

þótt söfnuðirnir mæli fram með prestinum, 

og þessi aðferð veldur þar miklum erfiðleik- 

um og drætti á veitingunni. Sje því farið 

fram, að presturinn sje kjörinn. eða brauð- 

ið veilt á safnaðarfundi, sem mjer finnst ó- 

hugsandi, ineð atkvæðafjölda, hver verðnr 

þá niðurstaðan önnur en sú, að veitingar- 

valdið kemur í hendur eins eða' tveggja 

manna í hverri sókn, og það var einmitt 

það, sem jeg ætlaði að svara í fyrstn. Og 

þessir einn eða fieiri menn yrðu opt og 

jafnvel optast ókunnugir mörgum af sækj- 

endunum, og inundi vild og vinátta þeirra 

einstöku manna ráða þar mestu. Jeg ef-

ast ekki um, að þetta yrði hið aumasta 

handahóf, eða sóknarmenn opt fengju lakari 

prest, en ef þeir hefðu ekki átt neinn kost 

á að kjósa hann sjálfir.

Jeg vil, að allir prestar sjeu góðir, og
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breyti ein8 og vera ber, en jeg skal jafn- 

framt geta þess, að það getur verið hæpið 

að treysta atkvæðum safnaðanna. Jeg hef 

sjálfur verið með, að dæma frá embætti 

þann prest, sem nálega allir sóknarmenn 

sóttu um að fá að halda. f»etta dæmi sýn- 

ir, að annað eins getur komið fyrir. En 

með því jeg er ekki málinu algjörlega mót- 

fallinn, þá vil jeg leggja það til, að nefnd 

sje sett í það. Vil jeg þó undir eins lýsa 

því yfir, að jeg hef euga von um, að nefnd- 

in geti kotnið fram með aðgengilegar á- 

kvarðanir um hluttöku safnaða í veitingu 

brauða fyrir næstu aldamót.

Var síðan samþykkt 3 manna nefnd, og 

hlutu kosningu með flestum atkvæðum þessir: 

Grímur Thomsen, með 11 atkvæðum 

þorkell Bjarnason, — 10 — • —

Arnljótur Ólafsson, — 9 — •—

í nefndinni var Grímur Thomsen kos- 

inn formaður, Arnljótur Ólafsson skrifari 

og forkell Bjarnason framsögumaður.

FllAMHALD FYRSTU UMRÆÐU í 

NEDRI DEILD, 

á 15. og 16. fundi, 20. dag júlímánaðar.

Nefndarálit, sjá I, 128— 129.

Framsögumtiður (Þorkell. B/urnason): 

f>að, sem frumvarpið og nefndin fer fram 

á, er í raun og veru engin nýmæli. I

• kirkju-ordinanziu» Christians III. frá 1537 

stendur, að beztu sóknarmenn skyldu kjósa 

prestinn ásamt prófastinnm, og í «kirkju- 

ordinanziy. Christians IV. frá 1607 er 

þetta nákvæmar ákveðið þannig, að sókn- 

armenn skuli velja 7 helztu bændur, sem á- 

samt prófastinum skuli síðan kjósa söfnuð- 

inum prest. fetta tíðkaðist fram vfir alda- 

mótin 1700, en það hvarf þá og fjell, dó 

eins og löggjafarvald landsins og fieira. 

En þegar stjórnarbótin kom og með henni 

tráarfrelsið, þá fór að vakna löngun hjá 

söfnuðunum, til þess að hafa meiri áhrif á 

það en áður, hver væri skipaður yfir þá, 

til að gegna andlegum þörfum þeirra. Til 

að fullnægja þessari löngun, er frumvarp

þetta samið. Höfuðbroytingar nefndarinnar 

við frumvarpið eru tvær. Önnur sú, að 

kosningar presta eru lagðar í hendur sókn- 

arnefndunum í staðinn fyrir í hendur alls 

safnaðarins, og gjörði nefndin það af tveim 

ástæðum. Fyrst er það, að örðugt er víða 

að sækja fundi á vetrardag, og gæti þá 9V0 

farið, ef þeir væru illa sóttir, þegar kjósa á 

prestinn, að einungis þeir, sem næstir eru 

fundarstaðnum, kæmu einir, og væru þóekki 

ef t i l  vill öðrum betur fallnir til að kjósa 

prestinn, og þvi mundi tilhlýðilegra, að 

sóknarnefndin gjörði það, þar eð hún mnndi 

venjulega skipuð af beztu mönnum safnað- 

arins, sem af áhuga á málinu mundu koma 

allir á kjörfund. Sóknarnefndir eru skipaðar 

til að við halda siðsemi og friði í söfnuðin- 

um, og því er ástæða til að ætla, að þær 

mundu helzt velja þann prest, er þær 

hyggðu sjer sem mest samhendan í þessu 

elni. Hin ástæðan var sú, að það var álit 

nefndarinnar, að ef einhver maður af sjer- 

stökum ástæðum vildi fá sjerstakan prest, 

þá mundi hann síður fá því ráðið við sókn- 

arnefndina, en alla búandi menn safnaðar- 

ins, og mundi því meiri trygging í kosn- 

ingu sókuarnefndanna, en alls safnaðarins. 

Hin breytingin, sem nefndin hefur gjört við 

frumvarpið, er sú, að láta veitingarvaldið 

ciga þátt í veitingunui, og er það gjört til 

þess, að tryggja það, að veitingin gcti farið 

sem allra-bezt og heppilegust fram. Með- 

an ríkið og kirkjan eru saman, verður rik- 

isstjórnin að hafa hlutdeild í því, hverjir 

skipaðir eru yfir söfnuðina. Uppfræðing barna 

stendur sjerstaklega undir umsjón presta, 

og því verður stjórnin einnig að eiga þátt 

í því, að prestsembættin sjeu scm beztum 

mönnum skipuð. Að því er snertir 7. gr., 

þá þótti ncfndinni ísjárvert, að fela fáum 

mönnum að kjósa prest í eins Qölmennum og 

menntuðum söfnuði eins og cr i Reykjavík. 

Með því að láta veitingarvaldið eiga þqtt í 

veitingunni, vildi nefndin tryggja sem mest 

skipun prestsembættanna, og mun öllum 

koma saman um, að það sje á rökum byggt. 

fetta frelsi, sem söfnuðunum ~er hjer
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veitt, er ekki fullkomið frelsi, en jeg vona 

það sje þ<5 góður vísir til meira frelsis og 

framfara, og ef söfnuðirnir nota þennan 

rjett vel, þá muni þetta frelsi miða til 

þess, að þeir fái seinna meir fnllkoraið 

kosningarfrelsi. Jeg vona og óska, að mál- 

ið fái fram að ganga, því hjer er um ein- 

hver bin dýrmætustu mannrjettindi að ræða, 

sem til eru.

LandshiifAingi: Jeg skal kannast við,

að liinni háttvirtu nefnd hefur gengið hið 

bezta til með breytingunum við frumvarp 

það, er hjer liggur fyrir. En saint sem 

áður virðist mjer mjög vafasamt, hvort 

frumvarp nefndarinnar í raun og veru hafi 

góða rjettarbót inni að halda. Jpg vona, 

að jeg þurfí ekki að taka það fram, að jeg 

sje ekki apturhaldsmaður, hvorki þegar 

ræðir um borgaralegt frelsi, nje um tiúar- 

bragðafrelsið; jeg er að minnsta kosti sjálf- 

ur sannfærður um það, að jeg sje það ekki. 

En það, sem hjá mjer hefur vakið vafa 

þann, er jeg gat um, er það, að kosning 

sú á presti, eða hlutdeild sú í þessari 

kosningu, sem frumvarpið stingur upp á, 

geti orðið skaðleg eða hættuleg, bæði trúar- 

lífínu og fjelagslífínu, ef ekki ástand það 

eða grundvöllur sá, sem á að byggja hana 

á, er til, og um það, að svo sje hjer á 

landi, verð jeg eptir minni þekkingu til 

þess mikillega að efast. Jeg vil sjer i lagi 

halda mjer til fjelagslífsins — aðrir í þess- 

aii heiðruðu deild geta betur en jeg dæmt 

uin trúarlífíð í söfnuðunum — en eptir 

minni sannfæringu er það nauðsynlegt skil- 

yrði fyrir því, að Iöggjafarvaldið geti trúað 

söfnuðunnm fyrir kosningu eða hlutdeild i 

kosningu presta, að lifandi fjelagsandi ríki 

roilli mannanna, svo að allir, hvort sem 

þeir hafa verið í minni hluta eða meiri 

hluta kjósandanna, álíti sjer skylt, siðferðis- 

lega og löglega, að hlýðnast úrskurði meiri 

hlutans, og fínni til þess, að meiri hlutinn 

eigi að ráða úrslitum sjerbvers mál.«, sem 

snertir hið borgaralega frelsi, eða setn 

frumvarpið kemst að orði: Afl ræður at- 

kvæða; ekki einungis á þeirri svipstundu,

sem kosningin stendur yfír, heldur einnig 

um allan þann tíma, sem hinn kosni prestur 

á að vera sálusorgari safnaðarins. Snúist 

hugur manna i þessu tilliti, og jeg er 

hræddur um, að svo muni opt eiga sjer 

stað, þá er að roínu áliti hin mesta bætta 

búin bæði trúarlifí og fjelagslífi safnaðarins. 

Hinir háttvirtu þingmenn geta sjálfir dæmt 

um það, hvort jeg hafi rjett að mæla, þegar 

jeg ætla, að þessi Ijelagsandi, virðing eða

• Respektö fyrir úrskurði meiri hlutans riki 

ekki sem stendur i fjelagi voru; þeir geta 

sjálfir dæmt um það, því jeg geng út frá 

því vísu, að hver þeirra hafi við stöku til- 

felli fundið til þess með sjálfum sjer, hvort 

hann vilji Iáta sjer nægja atkvæði meiri 

hlutans, ef hann sjálfur sje í minni hlut- 

anum, eða hvort hann fínni hvöt til þess 

einmitt að stríða móti úrskurði hinna. Jeg 

játa það, að þessi kosningarrjettur sje fögur 

frelsishugmynd, theoretisk skoðuð, en þegar 

til framkvæmdarinnar kemur, getur hann 

oiðið og mun að líkindum verða bæði skað- 

legur og hættulegur, og þess vegna vil jeg 

biðja hina háttvirtu þingmenn að skoða 

huga sinn vel og vandlega, þegar þeir eiga 

að greiða atkvæði um þetta frumvarp, og 

ekki láti leiðast eingöngu af hinni fögru 

theoretisku frelsishugmynd, en taki tillit til 

hins verklega ástands safnaðalífsins.

Eirikur Kiíld: Jeg skal játa það, að

það var margt í ræðu hins hæstvirta lands- 

höfðingja, sem jeg hefði getað skrifað und- 

ir. Jeg efast ekki um, að nefndinni hefur 

gengið gott til, og fögur hugsun hefur vak- 

að fyrir henni. Jeg er henni og í aðal- 

efninu samþykkur, en þó hef jeg ýmislegt 

að athuga bæði við málið eða búninginn 

og efnið sjálft, og vil jeg reyna til að benda 

á nokkra smágalla. Hvað snertir rjett 

þann, er taka á frá veitingarvaldinu og leggja 

söfnuðunum í hendur , þá veit jeg okki, 

nema hann gangi nógu nærri, ef ekki of 

nærri 4. gr. stjórnarskrárinnar; en um það 

skal jeg ekki fást, því jeg held, að það megi 

skilja greinina svo, að þetta sje áhættu- 

laust. J>að er eitt, sem mjer kemur und-
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arlega fyrir, þegar jeg les fruwvarpið, 

og það er, að biskup er alveg horfinn 

úr sögunni; ef 3 sækja, eiga þeir að 

sækja til landshöfðingja, og hann svo 

að skrifa sóknarnefndunum og segja: 

veljið þið nú, þessir hafa sótt! Ef nú 

einhver hefur gleyint að skrifa landshöfðingja, 

þá fer hann til prófasts, og hann er skyldur 

að koma brjefi hans til sóknarnefndarinnar 

í tæka tíð. En þetla er óumstaðar ómögu- 

legt. Jeg tek til dæmis prófastinn í Barða- 

stiandarsýsiu, sein situr á enda umdæmis- 

ins, og el nú tíaipsdalur losnaði, þá er 

honum ómögulegt að koma brjefi þangað á 

7 eða 8 nátta fiesti, enda veit hann eptir 

nefndarálitiuu máske ekkert um, nær sókn- 

arnefndin á að koma saman í þessu skyni, 

því hvergi er gjört ráð fyrir, að honum 

skuli það tilkynnt. Jeg skal leyfa mjerað 

minnast á orðið «heimasókn»; hvað er meiht 

með því? Jeg veit, að sumstaðar hagar 

svo til, að engin heimasókn er; það eru til 

prestaköll, hvar engin beneficeruð kirkja er, 

heldur einungis bændaeign; hvar er þá 

heimasókuin? pað er ogein ákvörðun, sem 

jeg ekki kann við, að ef einir 2 menu 

sækja, þá hefur sóknarnefndin ekkert at- 

kvæði um kosninguna. Nú skyldi annai 

vera mesti merkis- og ágætismaður, en hinn 

óreglumaður; ef uú sóknin vill hafa reglu- 

manninn, en veitingai valdið þekkir ekki til 

um óreglu hins, og hann að öðru leyti hef- 

ur einhverja kosti, sem veitingarvaldinu 

þykja mikils verðir, hvernig fer þá, nema 

svo, að söfnuðurinn fær eiumitt þanu prest- 

inn, er hann vildi ekki fá. þar sem leyft 

er að kjósa hvern þann, sem hafi lögboðinn 

hæfilegleika, þá getur hver óröglumaðurinn 

komið á fætur öðrum og sagt: «Jeg hef

lögboðinn hæfilegleika; jeg hef tekið em- 

bættispróf*; en hefur að öðru leyti ekkert 

það til að bera, sem til prestskapar heyrir. 

Prestur þarf að hafa fleiri en einn hæfileg- 

leika til að geta heitið hæfur til prestskap- 

ar. Jeg ímynda mjer, að tilgangurinn roeð 

frumvarpinu sje að gjöra góða rjettarbót, 

eo hvers vegna á þá fjölmeunasta brauðið

á öllu landinu, Reykjavík, að fara á mis 

við öll þessi gæði, sem eru svo dýimæt, en 

ef það eru engin gæði, þá gjörir það hvorki 

lil nje fiá. |>á vil jeg benda á málið; það 

er of fornt, og almenningur mun ekki skilja 

það; *ufl rœdur aikvaða* mun hvergi finn- 

ast í fornu máli. Sömuleiðis er ýmislegt í

3. og 5. gr., sem er eittbvað hálf-geggjað, 

en það er betra að hafa ljóst mál á lögum, 

svo allir. geti skilið þan. Mjer virðist sem 

nefndin hafi of mikið ætlað að stæla eptir 

Grágás, hvað oiðfærið snertir, en misheppnazt 

það svo, að sumstaðar verður meinigai villa, 

og má hæglega misskiljast. |>að dugar ekki, 

eius og Cbatheaubriand sagði: að ein- 

blína svo á fornöldina, að maður koini eins 

og aptur á bak inn í ókomna eða komandi 

tímaun, og eins er með málið á þeim lög- 

uui, sem þingið á að búa til; þau verða að 

sníðast, hvað málið snertir, eptir tímanum.

Pórður Magnússon: Jeg vildi gjöra

hinui hátlvirtu deild Ijóst, að jeg eptir 

sannfæringu minni, er málinu hlynntur. Jeg 

álít, að það yrði bæði prestum og söfnuð- 

um til góðs, og örvi trúarlíf vort, sem nú 

er í værð. Mjer finnst það hljóti að vera 

gleðilegt fyrir prestinn, að vera valinn af 

söfnuði framar öðrum til að vera sálusorg- 

ari hans, og vera því alstaðar eins vel kom- 

inn, eins og góður faðir til góðra baroa; 

mjer finnst líka gleðileg tilhugsun fyrir 

söfnuði, ef þeir ættu von á hjer eptir að 

sleppa við þá einokun, að kaupa þann prest 

dýru verði, sem þeir ekki vilja hafa. Jeg 

er lika viss um, þegar farið er að kjósa 

presta og keppa um þá af fleiri söfnuðum, 

þá gjöra þeir sjer allt far um að stunda 

embættið sem bezt. Viðvíkjandi nefndarálit- 

inu um heimasókn, þá þekki jeg mörg brauð, 

þar sem engin heimasókn er. Jeg get held- 

ur ekki verið svo sparsamur með kostnað 

fyrir veitingarvaldið, að jeg telji eptir því að 

skrifa öllum sóknarnefndum. Fleira ætla 

jeg ekki að athuga í þetta skipti.

Varaforseti: Jeg hef þegar áður

lýst því yfir, að jeg væri hugmynd þeirri, 

sem liggur til grundvallar fyrir frumvarpi
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þessu, meðraæltur. Hinu hef jeg borið og 

ber enn kvíðboga fyrir, að erfítt sje, að setja 

þær reglur um þetta, sem geti verið hag- 

kvæmar, þær reglur, sem hatí nokkra þýð- 

ingu fyrir söfnuðina, en gangi þó ekki of 

nærri yfirstjórn kirkjunnar. Hið fyrra 

frumvarpið var sannarlegt frelsisfrunivarp, 

og verið getur, aðjeg befði ekki orðið hinn 

síðasti til að samþykkja það, ef það hefði 

getað staðizt. Jeg áiasa ekki nefudinni, þótt 

bún ekki bafí getað yfit bugað alla erfiðleika; 

en þar sem flutningsmaður benti á, hvernig á- 

stand kirkjunnar befði veriðhjerí fornöld, þá 

tók hami ekki skýrt fram, að þá var kirkjan 

frjáls og allt fram að 1660. Hvað snertir lil- 

lögur nefndarinnar, þá er tímalengdin og 

eifiðleikar á að koma brjefum á tiltcknum 

tíma á uióti þeirn, enda mundi drátturinn 

opt verða mjög tilfinnanlegur; það gæti 

stundum varað heilt ár eða að minnsta 

kosti meiri hluta árs; þetta væri hægt að 

sýna með tölurn. Flutningsmaður gat þess, 

að þetta væri vísir til frelsis, en það er 

sannarlega ekki nema vísir; ef frelsi á að 

vera, þarf jafnrjettið og að kornast að, en 

frá þessu eru allir söfnuðir út.ilokaðir, þar 

sem ekki sækja nema 1 eða 2, og frelsið 

koinur þá að eins söfnuðunum í betri brauð- 

unum að gagni; allir aðrir eru útilokaðir; 

erþaðfrelsi? er það jafnrjetti? Jegsegi nei; 

það er ójöfnuður, og getur orðið tilefni til 

mestu 'óánægju. Veitingarvaldið á að láta 

sóknarnefndina vita, bverjir sæki; uú veilir 

hans bátign konungurinn allmörg brauð, 

hvernig á bann að láta sóknarnefndina 

vita það? á hann að fara að skrifast á við 

sóknaruefndina ? Af þeim 3, sem sóknar- 

nefndin til tekur, skal jafnan veita einhrerj- 

um; að öðru léyti segir: «Rjett er sóknarnefnd 

tið kvéða á, hvern hún vill belzt og hvern 

þar næst»; þetta er óljóst og ekki nægilega 

ákveðið; hver yrði þá niðurstaðan? hvað væri 

áunnið, ef frumvarp þetta yrði að lögum? 

að minum skilningi ekkert verulegt, en ó- 

jöfnuður og óánægja mundu verða afleið- 

ingar þess. Nú er hverjum söfnuði heimilt 

að mæla frain með hverjum presti sem er;

verði frumvarpið að lögum, verða margir, 

kann ske fiestir söfnuðir, sviptir þessari beim- 

ild, ineðau öðrum er það heimilað; þessi 

ójöfnuður mun vekja rnestu óánægju. Mjer 

finnst þetta því ekki nema hálfgjört og eng- 

in veruleg bót frá því, sem er; því í flestum 

tilfellum mundi konungur og landshöfðingi 

velja einhvern af þessum þremur, hvort 

sem væri. Jeg skal ekki mæla fleira að 

sinni, en geta þess, að jeg elska allt sann- 

arlegt frelsi, en jeg hata það, sem hefur 

yfirskyn frelsis, en er það ekki í sannleika. 

[>að liggur í tilfinningu minni, að jeg hef 

viðbjóð á þessu einióma nafni, þar sem er 

ójöfnuður og ófrelsi.

Amljótur Ólafsson: f>að er til mál-

tak, sem segir: «að lestur fiábrugðinna

bóka sje skemmtilegur*. petta máltak á 

fyllilega við ræður þær, sem haldnar hafa 

verið með og móti þessu nefndaráliti. Hinn 

háttvirti landshöfðingi breifði við aðalatrið- 

um þessa máls, hann hreifði við grundvelli 

þess; hann talaði um trúarlíf og fjelagslíf 

safnadanna. En svo kemur þingmaður Barð- 

strendinga, og minnist ekkr einu orði á 

þennan grundvöll, sem er trúarlifið og sið- 

ferðíslífið; honuip virðist eigi koma til hugar, 

að bjer væri \im trúarlíf safnaðanna að 

ræða. Eæða bans fór öll í þá átt, að setja 

út á útvortis hlið nefndaiálitsins; hún lenti 

mest öJl í útásetniDgum út á einstök orð í 

frumvarpi nefndarinnar, í einu orði sagt, 

út á málið. í  sannleika, þungt hefur hin- 

um háttvirta þingmanni verið niðri fyrir, og 

þurfandi hefur hann verið að ljetta þessu á 

sjer, að hann skyldi endilega þurfa að gjöra 

það nú þegar við fyrstu umræðu. fing- 

maður Barástrendinga sagði, að veitingar- 

vald — það var eitt af hneykslunarhellun- 

um — væri laudshöfðinginn, en varaforseti 

sagði, að það væri konungurinn (Pórarinn 

Böðcarsson: slundum). En jeg segi: veit- 

ingarvald er veitingarvald, og veitingarvald 

brauða hjer á landi er biskup, stiptsyfirvöld, 

landshöfðingi, konungur eða með öðrum orð- 

um: öll þessi völd eru stig eður liðir í veit- 

ingarvaldinu. Biskupinn mælir með sækj-
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eDdum; hann er því einn liður í veitingar- 

valdinu; jafnvel prófastarnir eru veitingar- 

vald í þes8um skilningi, því að allir þeir, 

scm hafa nokkurn þátt í veitingunni, eru 

meintir með orðinu «veitingarvald». Orðið 

•heimasókn* þótti 2. þingmanni ísfirðinga 

geta valdið misskilningi. Mjer duttu satt 

að segja ekki í bug fyr en nú þau örfáu 

brauð, hvort þau eru eitt eða fleiri á Vest- 

urlandi, sem ekki hafa ákveðið prestssetur, 

því að flest þingabrauð í landinu hafa til 

tekið prestssotur. Jeg veit, að í Norðlend- 

inga fjórðungi eru tiltekin prestssetur bæði 

á klaustur- og þingabrauðum. En hvað um 

það, presturinn á þó einhverstaðar heima. 

f>ar sem hann á beima, er hans heimasókn, 

svo að úr henni þarf aldrei nein leit að verða.

Varaforseti hafði mjög mikið út á 4. 

gr. nefndarálitsins að setja. |>ar stendur 

sú ákvörðun, að þegar að eins 1 eða 2 sækja, 

skal sóknarnefndin eigi ráða kosningu. f>etta 

þótti honum ójöfnuður; en mjer þætti gam- 

an að taka móti því breytingaratkvæði, sem 

færi fram á að veita jafnrjetti, þar sem að 

eins einn maður sækir. Veitingarvaldið ætti 

þá að kjósa annan helming hans, en sóknar- 

nefndin hinn. Sama máli er að gegna um 

þau tilfelli, þar sem að eins 2 sækja; þar 

ætti þá sóknarnefndin að velja annan, en 

veitingarvaldið binn, ef jafnrjetti á að hald- 

ast. Jeg skal enn fremur geta þess, að í

5 gr. nefndarálitsins er prentvilla; þar stend- 

ur: •lögboðinn*, en á að vera: •lögboðna*. 

Sömuleiðis á að standa í seinni hluta 3. gr. 

•bvort er sókn o. s. frv.» í stað : «hvort

sókn er ein eða fleiri*.

Eins og jeg sagði áðan, hefur lítið 

verið hreift við grundvelli málsins; en í 

þvi tillití skal jeg að eins taka það fram, 

að sú hugsun vakti fyrir nefndinni, að söfn- 

uðurinn skyldi samkvæmt trúarlífinu, sem í 

honum er, hafa leyfi til að kjósa sjer prest, 

en að veitingavaldið aptur ætti að hafa at- 

kvæði í veitingunni samkvæmt þeim yfirráð- 

um og umsjón, sem það hefur með upp- 

fræðingu barna, almennri siðsemi og alls- 

herjarreglu. Yfír sannfæring manna get-

ur ekkert yfirvald, engin stjórn eða veiting- 

arvald ráðið, hvort heldur sannfæringin er 

trú eða önnur sannfæring. £>að hefur og 

opt verið tekið fram, og það af hinum 

frægustu rithöfundum, að landsstjórnin hafi 

nóg annað að sýsla, þó hún sje ekki að 

skipta sjer um sáluhjálparefni bvers ein- 

stak3 manns; enda er sannfæringin, trúin, 

sá einkarjettur hvers frjáls manns, seqi 

engin valdstjórn, enda engin harðstjórn 

getur frá honum tekið. En þar sem um 

kosningu embættismanns er að ræða, hjer 

prestsins, er það auðvitað, að söfnuðurinn 

hefur fengið sjer þann fulltrúa, sem honum 

hefur komið saman um að velja skyldi 

handa sjer prestinn, og þessi fulltrúi er 

sóknarnefndin. Jeg veit vel, að 46. gr. 

stjórnarskrárÍDnar befur þau ákvæði inni að 

halda, er banna brot gegn almennu siðgæði 

og allsherjarreglu, en hitt er engu síður 

víst, að landsstjórnin er enginn dómari, 

bvorki eptir þessari grein nje eðli málsins, 

yfir hinu innra siðferði, dyggð hvers ein- 

staks manns, nje trú hans sjálfs Jeg veit, 

að jeg þarf ekki að minna bina báttvirtu 

herra prófasta, sem eru náskyldir sumum 

hinna háttvirtu þingmanna, á það, að krist- 

inn söfnuður á að vera útvalinn prestaflokk- 

ur, og eigi hann að vera það, verður hon- 

um sannarlega ekki gefið of mikið frelsi 

með þessu frumvarpi, eoda heyrðist mjer á 

hioum háttvirta varaforseta, að með nefod- 

arálitinu væri eigi nóg frelsi gefið. Hann 

sagði, að nefndarálitið væri hálfverk. Nefnd- 

in væri honum sjálfsagt þakklát fyrir frelsis- 

athugasemdir, ef hann kæmi með þær sem 

breytingaratkvæði við frumvarpið. Jeg ætla 

ekki að tala um þessa undantekning með 

Reykjavík; jeg gjöri ráð fyrir, að hinn hátt- 

virti þi.ngmaður Reykvíkinga muni svara til 

um það.

þegarhjer var komið umræðunum, sleit 

forseti fundi, með því að hann hafði staðið 

yfir í 4 klukkustundir, og var umræðunum 

síðan haldið áfram á næsta fundi.

Benidikt Sveinsson: Hinn hæstvirti
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landshöfðingi tók fram ýmsar almennar at- 

hugasemdir um stefnu frumvarps þessa, 

viðvíkjandi því meginatriði málsins, hvort 

það væri gjörlegt eða eigi, sem frumvarpið 

fer fram á, og hann játaði, að það væri 

samkvæmt anda kristindómsins, samkvæmt 

eðli og augnamiði kristilegrar kirkju, sam- 

kvæmt anda og grundvallarreglum stjórn- 

arskrárinnar. En hann áleit, að þótt það 

væri samkvæmt öllu þessu, að það þó eigi 

að síður ætti ekki við ástand hjer á landi 

á þessum tíma, og gæti jafnvel haft shað- 

legar og hœttulegar afleiðingar fyrir hið 

kristilega kirkjulíf og trúarlíf manna. Mjer 

íinnst þetta undarlegt, að það skuli ekki 

eiga við, fyrst það er samkvæmt anda 

kristindómsins, samkvæmt anda kristilegrar 

kirkju og samkvæmt anda stjórnarskrár- 

innar. Jeg verð að lýsa því yfir, að jeg 

hef aðra skoðun, af því að jeg skoða ástand 

tímanna eðlilega afleiðing laga þeirra og 

setninga mannlegs fjelags, sem hefur átt 

sjer stað í langan aldur. Vjer sjáum þann 

ómótmælanlega sannleik staðfestan af ver- 

aldarsögunni, að þar setn lögin eru óeðli- 

leg og andvíg hinu sanna og rjetla, þar er 

mannkynið dottið niður í deyfð og dofinskap. 

{>etta eru eðlileg áhrif og afleiðiug laganna 

og skipunar mannlegs fjelags, því vont 

trje getur ekki borið góðan ávöxt, og ein- 

mitt þess vegna er það eðlilegt, að frelsið 

sje með lögum innleitt, undireins og rödd 

þjóðarinnar heyrist; undireins og hún fer 

að andvarpa gegn ófrelsinu, skal það á 

braut numið. J>etta er hið helga hlut- 

verk löggjafans, og sjálfsögð skylda hans. 

En hvers vegna er þá þetta frelsi ískyggi- 

legt? hvers vegna hættulegt hjer á landi? 

f>að er óhugsandi, að allir söfnuðir geti 

notað þetta frelsi í einu, því að prestar 

sitja nú í flestum brauðum, og er eigi á- 

stæða til að ímynda sjer, að þeir deyi 

allir strax, eða segi af sjer, þótt þetta verði 

að lögum. Allir söfnuðir geta því eigi 

notað þetta í einu, og þannig fær þingið tíma 

og ráðrúm til að sjá smátt og smátt, hvort 

söfnuðurinn notar þetta frelsi rjettilega,

hvort hann er bæfilegur fyrir það, hvort 

hann er svo andlega frjáls, að hann geti 

notað það samkvæmt tilgangi laganna og 

öllu því, er jeg áður taldi. En það sjest 

þar á móti fyrirfram, ekki í einu vetfangi 

heldur einmitt með sjálfri reynslunni, hún 

sem er gullvog sannleikans. — En, mjer 

finnst þetta frumvarp fara hálfa leið; jeg 

vil fara lengra; jeg vil, að frelsið sjo 

meira en í orði; jeg vil, að það sje 

líka á borði; jeg vil, að söfnuðurinn hafi 

beinlínis leyfi til að kjósa sjer prest, og 

veitingarvaldið, hið æðsta kirkjuvald lands- 

ins, að eins staðfesti kosuinguna, það er að 

segja: gefi kosningunni sitt lagalega—kirkju- 

lega gildi, ef jeg mætti svo segja. Jeg 

verð að álita, að þeir háttvirtu þingmenn, 

sem koma með frumvarp þetta, hljóti að 

vera mjer samdóma, og telji hjer eigi of 

Iaugt farið. Jeg vil því áskilja mjer breyt- 

ingaratkvæði í þessa stefnu við 2. umræðu. 

Nú vil jeg heyra mótmæli þingmanna og fræð- 

ast um, hvernig binir háttvirtu þingmenn lita 

á málið, semjeg vilstyðja af fremsta megni.

Jón Ólafsson: Jeg get eigi neitað

þvi, að ýmsar misfellur eru á nefndaráliti 

þessti, en hægt mun að bæta úr þeim, og 

vil jeg eigi finna að við nefndina, en óska 

að eins, að deildinni megi takast að gjöra 

málið svo vel úr garði, að það geti fengið 

framgang og náð samþykki konungs. Hinn 

báttvirti þingmaður Barðstrendinga tók 

fram, að ýmislegt væri í ákvörðunum frum- 

varpsins, sem örðugt mundi í framkvæmdinni. 

I>ar sem talað er um í 2. gr., að, þegar

6 vikur eru Iiðnar frá auglýsingu brauðs, 

skuli veitingarvaldið senda skýrslu yfir sækj- 

endur til sóknarnefndar o. s. frv., þá álít 

jeg betra, að sækjandi sendi bæði veitingar- 

valdinu og sóknarnefndunum umsóknabrjef 

sitt jafnsnemma, svo að sóknarnefndin geti 

þegar sagt álit sitt um sækjendur, og ef til 

vill væri rjettast, að sækjendur sendu bón- 

arbrjef sin þegar til sóknarnefndar, en hún 

sendi svo áleiðis öll umsóknarbrjefin til bisk- 

ups með ummælum sínum; en þessu má 

bæta úr með breytingaratkvæði. Sömuleiðis
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hefnr fundið verið að 4. gr. J>ar er sóknar- 

nefndinni gefinn rjettur að kjósa 2, ef 3

sækja, en eigi veitist rjettur til að kjósa 

annan, ef 2 eru sækjendur. En það er eigi 

hægt að veita þennan síðari rjett sóknar-

nefnd, nema með því að gefa henni fullt 

veitingarvald, því að ef veitingarvaldið er 

bundið við tillögur nefndarinnar og hún 

mælir að eins með einum, þá befur vcit- 

ingarvaldið ekki aunað að gjöra, en strá 

sandi á tillögu nefndarinnar. f>að er eigi

rjett, að þetta sje verra en áður, því að

það er eins og áður var, en ekki verra. 

f>ar sem hinum háttvirta þingmanni Barð- 

strendinga og hinum báttvirta varaforseta 

þótti ísjárvert, að veita sóknainefndinni Jeyfi 

til að kjósa 3, ef fleiri sæktu, og heyrðist á 

hinum báttvirta þingmanni Barðstrendinga, 

að hann óskaði, að ef sóknarnefnd vildi af 

persónulegum ástæðum fá einn af um- 

sækjendum fyrir prest, þá mundi hún fá 

eina tvo óreglupresta, draslarapresta eða 

pokapresta til að sækja, og mundi hún svo 

mæla með þeira ásamt þeim, sem hún ósk- 

aði að fá fyrir prest, og yrði þá veitingar- 

valdið neytt til að veita þeim eina brauðið, 

sem nefndin óskaði að fá. En ef veitingar- 

valdið líður pokana, þá getur það líka veitt 

þeim betri brauð, og það sjáum vjer dag- 

lega. En það sje enn hátt og heyranlega 

sagt, að slíkir menn eiga ekki að eiga 

sjer stað í prestsstjett, og eigi þeir sjer 

stað, er það eptirlitsleysi kirkjustjóruarinnar 

að kenna. En setjum svo, að svona færi, 

er þá stór skaði skeður? Svo illa getur þó 

aldrei farið, að verra sje en nú er. f>ar 

sem í 5. gr. er talað um, að veitingarvaldið 

skuli veita einhverjum af 3, sem hafi lög- 

boðna bæfilegleika, þá finnst mjer það eigi 

nóglega ákveðid, því að lögboðnir bæfileg- 

leikar eru eigi annað en það, að hafa tekið 

guðfræðispróf. Nú getur hugsazt, að allir 

þeir 3, sem sóknarnefnd kýs, sjeu nýir ó- 

reyndir kandidatar, og sóknarnefnd þekki 

þá lítið, en veitingarvaldið vilji eigi láta 

neinn þeirra fá prestsembætti fyrir sínar á- 

stæður, ef til vill af því það þekkir þá sem

óreglumenn, og væri rjettara að binda 

veitingarvaldið eigi algjörlega í þeim tilfell- 

um, þar sem eigi að minDsta kosti 1 eða 2 

af sækjendum eru áður prestvígðir. J>ess 

vegna ætti að setja þau skilyrði, að einn 

að minnsta kosti af þessum þremur ætti að 

hafa verið þjónandi prestur. Hinn hæst- 

virti landshöfðingi talaði um það, að minni 

| hluti ætti að leggja sig undir meiri hluta ; 

slíkt væri nauðsynlegt til fjelagsskapar og 

til þess fjelagsandi geti þróazt. Jú, þetta 

princip er að vísu gott og verður að viður- 

kennast; cn ef nokkurstaðar á að bera 

virðing fyrir rjetti minni hlutanna og varast 

að ganga honum of nærri, þá er það ein- 

mitt í þeim efnum, sera snerta innstu hjart- 

ans trú og sannfæring manna; það er ein- 

mitt þar, sem sízt má ganga of nærri. Ef 

frumvarp um leysing á sóknarbandi kemst á, 

þá bætir það úr fyrir minni hlutanna rjetti. 

En hví er Reykjavíkur brauðið útundan? 

Skyldi vera nokkur ástæða til að ætla, að 

sóknarbörn þar vissu miður en aðrir, hvað til 

síns friðar heyrir? J>ar sem nefndin leyfir, 

að sóknarnefnd kveðji til 4 bændur að kjósa 

með sjer, virðist mjer betra, að hún skjóti 

á sóknarfundi. |>ar sem hinn háttvirti 2. 

þingmaður Norður-Múlasýslu vildi fara miklu 

lengra, held jeg, að það sje samkvæmt reglu, 

sem hann trúði mjer fyrir hjer um daginn 

að væri bezt meðal til að drepa eitlhvert 

frumvarp; það væri nefnilega að ganga 

lengra, en hófi gegndi í kröfmn sínum, því 

þá spillti maður málinu. En það skal jeg 

segja hinum háttvirtu próföstum, sem hjer 

sitja á þingi, að ef þeim tekst að drepa þetta 

mál, þá fá þeir það í staðinn, að menn 

ganga hrönnum saman út úr þjóðkirkjunni, 

eins og átt hefur sjer stað í söfnuði einum 

nýlega, sem jeg heyrði til, og sem mestallur 

sá sig neyddan til að ganga út úr þjóðkirkj- 

unni. Jeg veit, aðþessir menn, hálft þriðja 

hundrað að tölu, hefðu heldur óskað, að 

geta verið kyrrir í þjóðkirkjunni. En þeir 

voru orðnir þreyttir á óstjórn hennar, og 

sögðu eins og draugarnir forðum: «Setið

er nú, meðan vært er!» En lengur fannst
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033 ekki að oss væri vært, og því fórum vjer 

út, knúðir af aðferð þjóðkirkjustjórnarinnar. 

Og þó jeg þyki ef til vill ekki spátnannlega 

vaxinn, þá þori jeg að fullvissa þá geistlegu 

herra um það, að með því að spyrna móti 

því, að söfnuðirnir fái þann rjett, setn hjer 

er fram á farið, valda þeir því, ef þetta 

frumvarp fellur, að þá ganga menn hrönn- 

um saman, hundruðum, já, þúsundum sam- 

an út úr þjóðkirkjunni. |>eim verður þá 

ekki annars kostur. En er hyggilegt að 

spenna bogann svo hátt?

Varuforseti: Jeg hef áður látið f ljósi

skoðun mína á þessu máli. Jeg hef sýnt 

fram á, hve miklum drætti á skipun presta- 

kallanna frumvarp þelta mundi valda, ef 

það yrði að lögum, en kostirnir eru engan 

veginn eins auðsæir. Jeg skal að eins 

svara hinum heiðraða 1. þingmanni Eyfirð- 

inga því, að honum hefði verið betia að 

geyma fyndni sína um hálfu og heilu prestana, 

og svo mikill reikningsmaður og hagfræðing- 

ur erhann, að honum hefði ekki átt að vera 

of vaxið, að hafa brotið rjett, og þá mundi 

það eptir fyndni hans liafa átt að vera ‘/3. 
Jeg vil minna hann á það, að það er eigi 

jeg, heldur hann, sem hefur sagt, að hann 

skyldi koma með hagkvæmar og góðar á- 

kvarðanir í þessu máli. Jeg hef lýst því 

yfir, að það væri mjög erfitt, að koma með 

góðar ákvarðanir um hluttöku safnaðanna 

í skipun prestakallanna. En hetði jeg tekið 

þetta mál að mjer, eins og bann, þá skil 

jeg ekki, að mjer hefði orðið ómögulegt að 

finna ráð til þess, að söfnuðirnir gætu látið 

í ljósi vilja sinn um það, hvern þeir vildu 

heldur, þó að eigi væru fleiri en 2 sækjendur. 

{>að er galli, mjög mikill galli á frumvarpi 

þessu, að fæstum sóknum kemur það að not- 

um. En saga kirkjunnar bendir þó á eitt 

úrræði, að beztu menn í söfnuðum ásamt 

prófastinum skipi brauðin, þegar prestslaust 

verður ög enginn sækir. Ef nú að eins 1 

sækir, og sóknarnefnd vill eigi aðhyllast hann, 

er það þá óhugsandi, að gefa henni þá rjett 

til að vera sjer sjálf úti um prest, sem 

veitingarvaldið eðlilega verður að skipa,

þegar hann er fenginn |>etta finnst mjer 

alls eigi ómögulegt. Jeg tek það aptur 

fram, að bjer er talað um frelsi, að kjósa 

prest eptir trúarlífi slnu. Ef söfnuðurinn 

eða sóknarnefndin er trúarlífil eða trúar- 

laus, er það þá frelsið, að fá að kjósa 

prest, sem er eins? (Arnljtitur Ólafmon: 

Trúarleysi er ekki trúarlíf). Veik trú og 

svo sem dauð er líka trúarlíf; það er ekkert 

annað líf í sálunni, sem verður kallað trú- 

arlíf. Samvizkan er frjáls, hvort sem prest- 

urinn er kosinn eða ekki. Guðsorð verður 

ekki bundið, guðsorð í samvizkunni verður 

heldur ekki buudið. þetta frumvarp þarf 

ekki til þess. Hinn háttvirti 2. þingmaður 

Suður-Múlasýslu sagði á þá leið, að ef 

próföstum í deildinni tækist að fella þetta 

frumvarp og frumvarpið um leysing sóknar- 

bands, þá mundu svo og svo margir segja 

sig úr sóknarkirkjunni Jeg skal ekkert 

dæma um það, hve mikill spámaður hann 

er. Jeg skal að eins segja honum, að jeg 

gaf að síðustu atkvæði með leysing sóknar- 

bandsins; hvernig jeg greiði atkvæði um 

þetta frumvarp, sannast., þegar þar að kemur.

Framsögumaður: það hafa ýmsir tal-

að nú, og flestir kastað þungum steini á 

nefndina, nema 2. þingmaður Suður-Múla- 

sýslu (Margir : Nei!). Margir hafa sagt, 

að hún hafi farið of stutt. En þess verður 

að gæta, að eigi er hægt að gefa söfnuði 

eða sóknarnefnd meiri hlutdeild í veiting 

brauða, en hjer er gjört, því að ef t. d , 

þegar 2 sækja, sóknarnefndin til tekur, 

hvern hún vill heldur, og veitingarvaldið er 

skyldað til, að fara eptir því, þá er veit- 

ingarvaldið svipt öllum áhrifum í það sinn 

á veitinguna; um það getur engum bland- 

azt hugur. fegar spursmál er um, hvort 

rjettara sje, að láta söfnuðinn eða sóknar- 

nefnd ráða kosningu, þá verð jeg að telja 

heppilegra, að sóknarnefndin gjöri það, því 

í henni eru þeir menn, sem söfnuðurinn 

hefur sýnt það traust, að velja þá fyrir full- 

trúa sína, til þess að balda við friði og reglu 

í söfnuðinum og efla þar kærleika og sam- 

lyndi. J>að er því meiri trygging fyrir val-
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inn, ef sóknarnefndin kýs. Mjer er þetta 

alvörumál, og fyrir því hygg jeg, að nefndin 

hafi farið svo langt, sem hyggilegt og skyn- 

8amlegt er að fara. Jf»eir, sem tala nm ó- 

frjálslyndi nefndarinnar, álít jeg að vilji 

spilla fyrir málinn. Hinn háttvirti varafor- 

seti vildi, að söfnuður gæti sagt npp presti 

með '/* árs fyrirvara, og prísaði frelsisá- 

stand kirkjunnar fyrir 1660. Gn varla 

skil jeg, að hann hefði viljað vera prófastur 

þá. J>á var frelsið þannig, að prestar 

voru reknir frá einu brauði til annars 

nauðugir, eigur kirkna gripnar og gjörðar 

upptækar, þegar mönnum sýndist svo, og 

þoir, sem eigi vildu sækja kirkju, sættu 

sektum eða hýðingu. Ófrelsið kom heldur 

eigi með einveldinu, því að það var eigi 

fyr en 1737 eða 1740, að konungur tók 

undir sig að veita hin stærri brauðin og 

ljet stiptamtmanninn veita hin smærri. Við- 

víkjandi drætti þeim, sem hann talaði um að 

gæti orðið slæmur á veiting brauðanna, þá álít 

jeg betra, að söfnuðurinn fái þann prest, sem 

hann óskar eptir, þótt dálítið seinna sje, heldur 

en að honum sje settur prestur, er hann 

máske vill ekki sjá. Viðvíkjandi brjefa- 

skriptum konungs og sóknarnefndar vil jeg 

minna hinn háttvirta varaforseta á það, að 

hans hátign konungurinn hefur ráðgjafa 

sjer við hlið, og er hann vanur að skrifa, 

er skrifa þarf. Hinn háttvirti þingmaður 

Barðstrendinga bar kvíðboga fyrir þungri 

byrði á próföstum, en hjer er eigi um neina 

of þunga byrði að gjöra, enda er 'enginn 

skyldur, að gjöra það, sem hann getur ekki. 

Jeg vona, að hin heiðraða deild álíti mál 

þetta mikilsvarðandi, og jeg veit, að nefnd- 

in mun taka öllum breytingum fúslega, sem 

fara í skynsamlega stefnu. Jeg álít ekki 

rjett, að svipta veitingarvaldið alveg veit- 

ingunni, því að það væri hjer um bil hið 

sama sem að greina ríki og kirkju, en jeg 

álít ekki tíma kominn til þess enn; hið and- 

lega líf safnaðannaer eigi enn komið á það 

stig. Venjnm fyrst söfnuðina við að nota 

þetta frelsi, og undir búa þá með því undir 

það frelsi, sem þeir máske síðar fá.

Benidikt Sveinsson: f>að er virkilega 

ekki rjett, sem 2. þingmaður GuIIbringu- 

sýslu bar mjer á brýn, eða ljet í veðri vaka, 

að jeg hafi ráðgjört breytingaratkvæði af 

þeim hvötum, að jeg sje ekki blynntur þessu 

máli. Sami þingmaður gat heldur ekki 

gjört mjer skiljanlegt, að frá minni hálfu 

lægi fyrir neitt, sem gæti gefið ástæðu til 

þessa misskilnings. Jeg verð enn að segja 

hið sama og áður, að mjer finnst. þetta 

ranglátt hálfverk, því að það hlýtur hver 

maður að játa, að það er hrein tilvilj nn, 

hvort 1, 2 eða 3 sækja um það brauð, er 

veita skal. Enn fremnr sje jeg ekki betur, 

en að sóknarnefndarinnar atkvæði geti orð- 

ið að engu haft, þvi að það stendur hvergi, 

að veitingarvaldið sje skyldugt til að taka 

tillögur sóknarnefndarinnar til greina. Jeg 

verð að taka það skýrt fram, að mín tillaga 

í þessu efni er fet í frjálsari stefnu, því að 

annars mundi sú raunin á verða, eins 

og jeg hef áður tekið fram, að «feitu» 

brauðin njóti ein þessa rjettar, en hin 

fátækari, sem 1 eða enginn sækir um, og 

sem þó hafa sömu andlegu þarfir, sömu 

eðlilegu rjettarkröfu, verði optast, ef ekki 

einlægt, á hakanum. Trúið mjer til, hjer 

mun blessað krónubandið koma fram, þó jeg 

vilji eigi ámæla hinum andlegu herrum; þeir 

eru líka menn. Gn þegar þessir fáu herrar 

gjöra í öðru orðinu ráð fyrir, að hjer sjeu 

óhafandi menn í prestsstöðu, hvað segja þeir 

þá? f>eir bera frara ákæru gegn veitingar- 

valdinu, að það uni við óhafandi menn f 

embættum; en þetta er einmitt það, sem 

þeir eiga að fyrirbyggja, að nokkurstaðar geti 

átt sjer stað, að þeim presti sje veitt em- 

bætti, sem er óhafandi í embættisstöðn, 

og sem enginn óskar eptir að fá fyrir em- 

bættismann.

Uaíldnr Kr. Friðriksson: Jeg verð

reyndar að játa, að frumvarpið kemur eptir 

minni ætlun til mjög lítilla bóta. Gn úr 

því menn vilja fara að hreifa þessu, og úr 

því menn vilja fara að fá fullt frelsi f þessa 

stefnu, þá verð jeg í rauninni að játa, að 

frelsið eigi að vera fullkomið. í  því verð
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jeg að vera á máli 2. þingmanns Norður- 

Múlasýslu, og þá er sjálfsagt rjettast, 

að fara svo langt, að söfnuðirnir hafi einn- 

ig leyfi til að segja prestnnum upp með 

t. a. m. hálfsmánaðar fyrirvara. Enn frem- 

ur ætti söfnuðinnm að vera gjðrt að skylda 

að útvega sjer prest, ef enginn sækir. En 

eiginlega var það vegna annars, sem jeg 

stóð upp í þessu máli. f>ó að jeg sje móti 

frumvarpinu yfir höfuð, get jeg allra-sízt skilið 

síðustu grein þess; jeg get ekki skilið, hvað 

á að þýða þessi undantekning með eina sókn 

á öllu landinu; það er óeðlilegt, að þessi 

sókn hafi ekki sömu rjettindi og allar aðr- 

ar. Jeg vona, að deildin felli þessa grein 

úr, án þess að jeg komi með sjerstakt 

breytingaratkvæði um það, því að þess þarf 

eigi, eigi vegna þess, að Reykvíkingum sje 

svo annt um þennan kosningarrjett, heldur 

af því, að undantekning þessi er óeðlileg í 

lögum.

Holgeir Clausen: «Gaf hún enn bless- 

uð», segir máltækið. pað er til í hverju máli 

orð, sem þýða eða eru höfð um einhverja 

vissa hugmynd; þannig höfum við til að 

mynda orðin: höfðingi, snillingur o. s. frv. 

Hvers vegna eru nú þessi orð til í málinu? 

Af því að við höfum haft brúk fyrir þau. 

Eins er um orðið: «pokaprestur», sem

sjálfsagt þýðir prest, sem ekki stendur í 

stöðu sinni, eins og prestur á að gjöra. 

Jeg hef «respect» fyrir góðum presti, en jeg 

held, að enginn eigi bágara með að sjá 

pokaprest í hempu upp í prjedikunarstól, 

en jeg. Jeg verð að segja það, þó það sje 

sorglegt, að verða að segja það, að presta- 

stjettin stendur ekki hærra en kaupmanna- 

stjettin lijer á landi, og ætti hún þó 

að gjöra það. f>að er því móti öllu 

frelsi, að við fáum ekki leyfi til að sækja 

um presta, sem geta sagt okkur, hvernig 

við eigum að lifa og hvernig ekki. Jeg 

bið þingið að minnast þcss, að við eiguin 

að borga þessum mönnum, og til hvers er 

að borga þeim, ef það eru menn, sem við 

getum ekki brúkað? Gái deildin að þvf, 

að þær kirkjur, sem standa tómar nú, mundu

við hvert tækifæri verða fullar, ef menn 

mættu sjálfir velja menn til að prjedika 

yfir sjer.
Eiríkur Kúld: Jeg vildi óska þing-

manni Snæfellinga þess, að hann kæmist 

einhvern tíma í sóknarnefnd, svo að hann 

gæti haft þá ánægju, að velja sjer prest. 

Að öðru leyti verð jeg alveg að mótmæla 

því, að hann geti þekkt nokkur dæmi þess, 

er bann nefndi, nálægt sjer eða í Snæfells- 

nessprófastsdæmi. Hinum háttvirta fram- 

sögumanni verð jeg að svara upp á það, 

sem hann sagði, að mjer befði þótt það 

þung byrði á próföstum, að taka móti 

bónarbrjefunum. f>að hef jeg aldrei sagt, 

heldur hef jeg sagt, að próföstunum væri 

með nefndarálitinu lögð sú skylda á herðar, 

sem þeim er ómögulegt, að fullnægja, því 

að frá veitingarvaldinu á engin tilkynning 

að ganga til þeirra beinlínis eptir nefndar- 

álitinu, heldur til sóknarnefndarinnar, og 

getur prófasturinn því opt sakir vegalengd- 

ar ekkert vitað um, hvað fram fer, fyr en 

seint og síðar meir, þegar allt er orðið um 

seinan, eins og jeg í morgun sannaði með 

dæmi, er jeg tók fram um Barðastrandar- 

sýslu. Framsögumaður hjelt, að prófastur 

mundi ávallt vita af kjördeginum, því að 

biskup mundi tilkynna honum hanu;enhvar 

er talað um það í nefndarálitinu, að Ieita

skuli til biskups og prófasts í þessu tilliti?

Hvergi. Biskup er þar eigi nefndur, og 

prófastur að eins á einum stað. Jeg verð 

að taka fram, að hinn háttvirti 1. þing- 

maður Eyfirðinga hefur ekki leyst úr þeim 

spurningum, er jeg lagði fyrir hann út af 

nefndarálitinu. Hann sagði, að veitingar- 

vald væri sama sem veitingai vald. Að slá 

út um sig og segja þannig, dugar ekki,

þegar beðið er um upplýsingar eða skýr-

ing f því, hvað nefndin hafi meint. Hinn 

hittvirti varaforseti hefur sýnt fram á, hve 

óhappalega þingmanninum tókst að liða 

sundnr veitingarvaldið eða skipta þvf niður 

milli sóknarnefndarinnar og veitanda, þegar 

um 1 eða 2 umsækjendur er að ræða, svo 

jeg skal ekki fara um það fleirum orðum,
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en einnngis taka það fram, að einnig þetta 

sýnir, að á nefndarálitinu eru stdrgallar. 

Sami þingmaður þóttist ekki geta skýrt 

mjer frá skilningnum á orðinu «heimasókn» 

af því, að hann þekkti eigi þau prestaköll, 

þar sem einungis væru bændakirkjur, nema 

svo sem 2 í vesturamtinu. Má jeg spyrja: 

hvar verður þá heimasókn í Skarðsþingum, 

Nesþingum, Elateyjarþingum, Hítarnesþing- 

um, Ögurþingum og víðar? Að kalla það 

heimasókn, þar sem presturinn býr eða hef- 

ur búið, er hæpið. Presturinn getur verið 

dáinn, hvar er svo heimasókn prestsins ? 

Fresturinn, sem frá brauðinu fer, getur 

hafa átt jörð í prestakallinu og búið á henni, 

en annar prestur, sem kemur, er óvíst að 

eigi kost á að búa á sömu jörð, heldur í 

aunari sókn, og hver er þá heldur heima- 

sóknin? Jeg held annars, að jafnvel sje 

betra, að úr því menn láta sjer eigi 

nægja þann rjett til kosninga þessara, sem 

söfnuðirnir fá eptir lögum 27. febr. 1880, 

að fara sem allra-lengst, og heldur aðhyll- 

ast uppástungu 2. þingmanns Norður-Múla- 

sýslu, en cokkurn tíma að aðhyllast þetta 

frumvarp nefndarinnar, eins og það er úr 

garði gjört.

1. þingmaður Eyfirðinga sagði í dag, að 

landsstjórnin ætti ekki að skipta sjer af 

trúarlífinu eða safnaðalífinu, og virtist mjer 

bann vilja byggja það á stjórnarskránni, en 

jeg vii benda honum á stjórnarskrárinnar 

45. gr., þar sem sagt er, að hið opinbera 

skuli styðja og styrkja hina evangelisku 

lútersku kirkju á íslandi, og eitt af því, 

sem til þess miðar, að svo verði, virðist 

mjer vera það, að landsstjórnin eigi þátt í, 

að söfnuðirnir geti fengið sem bezta presta.

Þorlákur Guðmundswn: Mjer virðist,

að deildin ætti að láta þetta vera alvarlegt 

áhugamál; en jeg get ekki neitað því, að 

mjer befur heyrzt sumir í deildinni taka 

gamansamlega í það. |>etta mál snertir þó 

hinar helgustu tilfinningar, sem hreifa sjer 

í brjósti hvers óspillts manns, og málið 

hlýtur að hafa mjög mikíl áhrif á framtíðina

eptir þeim frelsishreifingum að dæma, sem 

farið er að brydda á hjá þjóðinni. f>að hefur 

verið haft hjer sem mótbára móti máli þessu, 

að þetta frelsi mundi verða misbrúkað

af söfnuðunum. Hvaða fielsi er til, sem

ekki má rnisbrúka, eða misheppnast að brúka. 

f>að frehi hefur aldrei til verið og mun 

aldrei til verða. |>að hefur áður komið fyrir 

þjóð og þing, að leggja fjárhag kirkjunnar 

í hendur safnaðanua; þar með er ábyrgðin 

komin á berðar safnaðanna og álaga í fjár- 

hagslegu tilliti, og þetta er uppbaflega kom- 

ið frá prestastjettinni, en hvað hafa þeir 

gjört til að útvega söfnuðunum meiri rjetl- 

indi, en þeir nú hafa? Frestarnir hjer í 

deildinni ættu nú að sameina sig og styðja 

að því, að söfnuðirnir fengju samsvarandi 

rjettindi við ábyrgðina, og yfir höfuð vinna 

samhuga að því, að búa málið svo vel úr 

garði, að það geti komizl gegnum þingið, og 

náð samþykki konungs, og þá sæi maður 

fyrst, að það væri meira en á vörunum, að 

þeir vildu efia sannarlegt frelsi í þjóðkirkj- 

unui hjer á landi.

Með því að ekki tóku fieiri til máls, 

sagði forseti umræðunni lokið og bar undir 

atkvæði, hvort frumvarpið skyldi ganga til

2. umræðu; var það samþykkt í einu hljóði.

ÖNNUB UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 18 fundi, 22. dag júlimánaðar.

Framsögumuður (Þorkell Bjarnason): 

Hinn hæstvirti landshöfðingi skoraði í ræðu 

sinni í fyrra dag á hina háttvirtu þingmenn, 

að íhuga vel, hvort fjelagslífi voru væri svo 

varið, að minni hluti mundi geta sætt sig 

við það, sem meiri hluti gjörði, þá er um 

prestakosningar væri að ræða. Jeg vona, 

að vjer íslendingar sjeum svo á veg kornnir, 

að óhætt sje fyrir hina heiðruðu deild, að 

aðhyllast frumvarp þetta með breytingum 

nefndarinnar. f>að má ganga að því vísu, 

að sóknarnefndirnar, sem jafnaðarlega munu
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sbipaðar vera hinum greindustu og heið- 

virðustu möDDum hvers safnaðar, muni fara 

gætilega í prestskosningunni, leila ráða og 

álits aafnaðarins, og byggja val sitt á áliti 

safnaðarins, þegar það er á góðum rökum 

byggt, svo tnenn bafi eigi rjetta ástæðu til 

að vera óánægðir. f>að er víst heldur ekki 

dæmalaust, að söfnuðir sjeu nú óánægðir 

með veitingu á brauðum, og það ekki ein- 

ungis minni bluti safnaðarins, heldur lika á 

stundum meiri hlutinD. Jeg held, að eigi 

sje ástæða til að ímynda sjer, að óánægjan 

verði almennarj, þótt þetta mál fái fram 

að ganga, heldur miklu fremur minni. Mig 

minoir, að einhver af hinum háttvirtu þing- 

mönnum gengi svo laogt í frelsiskröfum 

við 1. umræðu þessa máls, jeg ætla að 

það hafi verið hinn háttvirti þingmaður 

Keykvíkinga, að hann vildi, að söfnuðurinn 

mætti segja upp presti sínum með hálfsmán- 

aðar fyrirvara. Eiohver annar háttvirtur 

þingmaður vildi, að kosningarrjettur væri í 

böndum safnaðanna, þannig að veitingar- 

valdið væri skyldugt til að veita þeim einum, 

sem söfnuðurinn til tæki. En jeg vona, að 

hinir háttvirtu þingmenn sjái, að rjettur 

veitingarvaldsins er þar með alveg af num- 

inn, og er ekki nema nafnið tómt. f>að er 

ekki líklegt, að yfirstjóro kirkjuuoar geti 

látið úr hendi sjer svo alveg veitiogarrjett- 

ído, meðan kirkjan stendur undir yfirráðum 

stjórnarinnar. Stjóroin hlýtur að vilja ráða 

einhverju um það, hverjir prestar verða, þar 

sem þeir eiga fyrir hennar hönd að gæta 

uppfræðslu barna bæði í skript og reikningi, 

og gefa ýmsar skýrslur, aem eru áríðandi 

fyrir hið opinbera. f»að má varla búast

við, að stjórnin vilji ganga að þessum kost- 

um. Jeg ætla nú að snúa mjer að hinum 

einstöku greinum.

Breytingunni í 1. gr.: •sóknarnefod* í 

stað: «sóknarmeno» hef jeg áður fært á-

stæður fyrir, eo hinar breytiogarnar eru 

að eins orðabreytingar og gjöra því ekkert 

til. f>á er 2. gr. Einn háttvirtur þing-

maður fann það til, að 6 vikna frestur væri 

langt of stuttur, en frestur þessi er hinn

sami sem nú. f>að eru nú lög, að veita 

brauð 6 vikum eptir að það er auglýst, og 

eins og enginn hefur hingað til tekið hart 

á, þó lítið eitt hafi liðið fram yfir 6 vikur, 

áður en eitthvert brauð hefur verið veitt, 

eins mun enginn heldur finna að, þótt bjer 

eptir dragast kynni veiting stöku sinnum 

lítið fram yfir 6 víkoa tímaoo. Meining sú, 

sem jeg legg í orðin, að «senda áleiðis*, er, að 

eigi sje seot út í bláinn, heldur sent á leið til 

prófasts. f>ar sem eion háttvirtur þiogmaður 

vissi ekki, hvað meiot er með heimasóko, þá 

held jeg viðtekið sje að kalla heimasóku, 

þar sem «Beoificium» er, en sje oú ekki 

neitt Beoificium, þá verður sú sókn, sem 

presturinn er búsettur í, að kallast heima- 

sókn. Að biskup er ekki nefndur í breyt- 

ingartillögum nefndarinnar, kemur til af 

því, að nefndin hefur hugsað sjer veitingar- 

valdið hið sama, sem að undanförnu. Á- 

stæðan fyrir því, að í 3. gr. er ákveðið, að, 

ef sókn er 1 í brauði, skuli sóknarnefndin 

kveðja til með sjer 4 hina beztu bændur 

sókoariooar til að kjóaa prestino, er sú, að 

nefndinni þótti þá of fáir kjósa, ef þeir væru 

að eios 3; ættu allir búaodi menn að kjósa, 

eða allir þeir, sem gjalda presti og kirkju, 

mundi opt leiða af því mikioo drátt, eða 

þá þeir einir kysu, sem næstir væru kjör- 

fundarstaðnum, sem ekki má álíta beppilegt. 

Að til er tekið, að kirkjubóndinn kjósi með, 

kemur til af því, að prestur og kirkjubónd- 

inn hafa optast meir en aðrir saman að 

sælda, svo það er eðlilegt, að kirkjubóndinn 

megi bafa atkvæði í þvi, hver verður prestur 

hans. f>etta eru líka leifar af hiou forna 

valdi kirkjueigandanna; þeir gátu áður tek- 

ið sjer þann prest, sem þeir vildu, án þess 

að spyrja biskup að, ef maðurinn hafði lög- 

boðna hæfilegleika til prestsskapar, og það 

var eigi allsjaldan, að þeir ólu upp menn 

til að gjöra þá að prestum sínum seinna 

meir, og hefur því þessi ákvörðun við gaml- 

an og góðan rjett að styðjast. f>á kemur 4. 

gr. Eptir stefnu nefndarinnar mátti eigi 

gefa sóknarnefudum rjett til að kjósa miili

2 manna. f>að er hið sama, semi að segja
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veitingarvaldinu, að veita einum tilteknum 

inanni, en með því var um of skertur rjett- 

ur veitingarvaldsins. Að 5. gr. er stýluð 

svo, er sökum þess, að nefndin áleit eigi 

sanngjarnt nje rjett, að synja umsækjanda 

kosningar frá sóknarnefndunum, þótt svo 

kynni að koma fyrir, að liann yrði of seinn 

með umsóknarbrjef sitt til VKÍtingarvalds- 

ins. 6. gr. er til þess að tryggja, að eigi 

verði þýðingarlaus kosning sóknanefndanna. 

f>ó bera sjerlegar ástæður til þess, að 7. gr. 

var sett svo. í  Reykjavíkursókn eru svo 

margir gáfaðir og upplýstir menn, að þeir 

geta eigi komizt allir í sóknarnefndina, og 

ekki einu sinni víst, að binir beztu menn 

sjeu jafnan kosnir í hana; þar eru svo marg- 

ir jafnsnjallir. Gn þetta er síður upp til 

sveita. Nefndinni fannst því ísjárveit, að 

leggja sóknarnefndinni hjer þessa ábyrgð á 

herðar, sem gæli orðið mjðg þungbær. Ef 

sóknarmenn í Reykjavík yrðu opt óánægðir 

með kosninguna, gæti það orð komizt á 

Reykjavík, að hún væri óheppin í kosningum 

sínum; en nefndin vildi ekki gefa tilefni til 

þess, að slíkur orðrómur festist við Reykjavík.

Jeg ætla nú að láta hjer staðar numið 

að sinni. En eptir minni meining er mál 

þetta nsjög þýðingarmikið, og það er mín 

innilcg ósk, að hinir báttvirtu þingmenn 

styrki það, og að það nái fram að ganga.

Porlákur Guðmundsson: Gins og opt

gengur við framhald 1. umræðu, eru um- 

ræðurnar orðnar ærið langar, og finnst mjer 

ekki þörf á að orðlengja þær stórum. Jeg 

skal játa, að nefndin hefur gjört sjer far 

um að miðla hjer sem bezt málum, og 

reynt til að breyta frumvarpinu til bóta. J>ó 

kann jeg ekki við, að kosningarrjetturinn 

sje lagður í hendur sóknarnefndanna, því 

með þvl móti hygg jeg að rjettur safnaðarins 

sje stórum fyrir borð borinn. |>að er sann- 

arlega hart að gengið í þeim söfnuði, þar 

sem ern 50—70 búendur, að svo fáir menn 

skuli ráða lögum og lofum um kosningu 

prestsins, að því leyti að hún annars fæst; því 

þó sóknarmenn sæktu ekki allir fundinn eða

fáir einir kæmu, þá væri þeim sjálfuœ um 

að kcnna, ef þeir ekki nenntu eða hefðu vit 

á að neyta síns helga rjettar, og yrðu svo að 

una þeim úrslitum, er yrðu; jeg hygg því, 

að þessi breyting nefndarinnar sje óbeppi- 

leg. 7 nátta frestur til fundarboðunarinnar 

er of stuttur, þvi opt mundi ef til vill ekki 

veita af 7 vikum á vetrardag; jeg vil taka 

til dæmis í vetur sem leið, á sumum stöð- 

um. Mjer virðist 14 daga frestur vera það 

minnsta, þó skal jeg ekki vera harður á því. 

Viðvikjandi 7. grein, þá ælti hún alveg 

að falla burtu; það er undarlegt, að þessi 

stærsti söfnuður landsins skuli ekki fá þenn- 

an rjett, jafnt við aðra söfnuði landsina. 

Menn mega þó muna það, að þegar Reykja- 

víkurbrauðið var síðast veitt, þá var mikil 

hreifing hjá söfnuðinum, og þá fjekk há- 

skólakandídat það fyrir 20 ára gömlum 

skólakennara, háskólaguðfræðingi. f>etta 

hefur nú reyndar allt farið vel; en jeg í- 

mynda mjer, að það hafi verið eitthvað 

annað en heiðurstilfinning fyrir sóma Reyk- 

víkinga, sem þessu rjeð bjá nefndinni.

Varaforseti: Jeg mun hafa sagt við

1. umræðu þessa máls, að viðuoanlegar á- 

kvarðanir um þetia mál mundu varla koma 

fyrir. næstu aldamót. Jeg sagði einnig, að 

jeg væri ekki hugmyndinni mótfallinn, en 

jeg er samþykkur því, sem hinn háltvirti 

landshöfðingi sagði, að tímiun sje enn ekki 

kominn — eptir stundaglasi 2. þingmanns 

Norður-Múlasýslu — til þess að bera þetta 

mál upp. Jeg hef sjeð í blaði, sem jeg tek 

töluvert mark á hvað leggur til almennra 

mála, jeg meina ísafold, að tíminn sje eigi 

kominn til að fara þessu fram; því er jeg 

samþykkur. Framsögumaður kom með þá 

greinilegu ástæðu, að óánægjan yrði varla 

meiri en áðnr; hún þarf sannarlega ekki 

að verða meiri, en sumir hafa lýst henni 

yfir. Jeg vil Ieyfa mjer að spyrja : Hvað

á að á vinna? Svarið mun vera, að söfn- 

uðirnir verði ánægðari með prestana, en
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þeir bafa verið það. Ef þetta er rjettur skiln- 

ingur, þá skil jeg ekki, að þetta miði til 

þess, því þar sem allur þorri safnaðarins er 

undanskilinn því, að eiga blutdeild í kosn- 

ingu prestsins, þá er þetta til að vekja ó- 

ánægju bjá þeim, eins og einnig á binn 

bóginn bjá þeitn söfnuðum, þar sem ein- 

ungis eru 1 eða 2, sem um brauðið sækja, 

því þeir bafa engan kosningarrjett eptir 

þessum lögum. Einnig er stærsta presta- 

kall landsins, Reykjavík, undanskilið, og gat 

jeg ekki sjeð, að ástæður framsöguœanns 

fyrir því væru á rökum byggðar. Hvað á- 

vinnst þá með þessu fruinvarpi? Eptir 

mínum skilningi ebkert nema það, sem við nú 

höfum, því landshöfðingi hefur lýst því yfir, 

að veitingarvaldið fari eptir meðmælum safn- 

aðarins í flestum tilfellum, og eptir þessum 

lögum, þá kemur það eingöngw þeim til 

nota, þar sem fleiri en 3 sækja um biauðið, 

og þá mun það verða svo í flestum tilfellum, 

að sókuarnefndin vill það sama og veiting- 

arvaldið. pað tilfelli er vart hugsandi, að 

veitingarvaldið mundi velja annan en ein- 

hvern af þeini þremur, sem sóknarnefndin 

nefnir til.

Nefndin hefur komið með þá breyt- 

ingu, að láta sóknarnefndir kjósa, í staðinn 

fyrir sóknarmenn. fetta er þó sannar- 

lega ekki í frelsisanda þessara tíma, að 

láta 5 eða 7 menn ráða fyrir 50, 70 eða 

100 mönnum. 2. gr. er óljóst orðuð; Ijós- 

ara væri að nefna biskupinn, því bænar- 

skrár um það efni munu vanalega vera 

sendar til hans. Jeg vil benda nefndinni 

á, hvort ekki mætti fara aðra leið, því þessi 

er óheppileg, hvort ekki mætti gjöra þá á- 

kvörðun, að þeir prestar, sem um brauðið 

sækja, skrifi sóknarnefndunum og skýri 

þeim frá því. J>etta yrði til þess, að minnka 

dráttinn á veitingu brauðsins, og er það 

mjög áríðandi. J>n‘ðja grein ákveður, að þar 

sem ein er sókn, skuli sóknarnefndin kjósa 

4 beztu bændur roeð sjer til að kjósa prest-

inn. Mjer virðist önnur aðferð hontari, og 

hún er 9Ú, að kosnir væru menn, eða sókn- 

arráð, er mætlu koma fram með tillögur 

sínar um veitingn brauðanna. f>etta væri 

eðlilegra og frjálslegra, því sóknarnefndir 

eru hvort sem er ekki skipaðar til að taka 

þátt í veitingunni. í  hinum síðari greinum 

er að minnsta kosti ekki allt, sem jeg get 

fallizt á, en ef til kemur, er jeg í vafa 

um, hvort tilvinnandi er að gefa atkvæði 

með frumvarpi þessu, svo að lögum verði. 

pað getur verið spurning um, hvort veit- 

ingarvaldið er bundið með þessum orðum í 

4. gr.: oRjett er».

Pórður Magnússon: Af því jeg hef áð- 

ur lítið eitt talað í þessu máli, þá finn jeg 

mjer skylt að balda meiningu minni fram. 

Mjer þótti það of lítið frelsi, þegar 2 sækja 

um brauðið, að mega þá eigi mæla með 

öðrumhvorum; jeg hefði óskað, að söfnuð- 

urinn ætti kost á að velja um annanhvorn. 

Náist þetta fielsi, sem bjer ræðir um, þá er 

það mjög svo ónýtilegt, ef það getur ekki 

uáð til allra brauða í landinu, en til þeirra 

brauða eingöngu, sem margir sækja um. það 

ætti að minni meiningu einuig að ná til 

hinna, útkjálkabrauðanna, sem fáir sækja 

um. jpar að auki ætti kosningarrjetturinn 

að ákveða einungis einn, en ekki þrjá, því 

það er hvorki hálft nje heilt, þegar veiting- 

arvaldið má veita þeim af þessum þremur, 

sem ef til vill stendur lægst í augum safn- 

aðarins. pótt jeg játi, að þetta sje mikils- 

verð og gleðileg rjettarbót, þá finnst mjer 

hún ærið ófullkomin, ef það eru einungis 

fáir menn í landinu, sem njóta hennar, og 

því get jeg ekki verið nefndinni samþykkur 

um þeLta atiiði. Jeg felldi mig betur við 

frumvarpið; eu nefndin hefur spillt málinu, 

að mínu áliti, og mun það vart falla alþýðu 

vel í geð. >Betra er ekki en illa», og eins 

og nefndarálitið er nú, get jeg ekki gefið 

atkvæði með því.

Jón Jónsson: fingmanni Árnesinga
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þótti ísjárvert að fela sóknarnefndunum 

kosninguna á hendur, en þess ber þó að 

gæta, að þær eru kosnar á hverju ári, og 

mætti því opt, þegar prestaskipti stæðu til, 

kjósa sóknarnefndina með sjerstöku tilliti 

til prestskosningarinnar. Jeg skildi ekki 

ástæður framsögumanns fyrir því, að Reyk- 

víkingar mættu ekki kjósa prest sinn. |>að 

er kunnugt, að Reykvíkingum hefur tekizt 

misjafnlega með kosningar að undanförnu, 

en vonandi er, að þeim takist betur með 

tímanum að fylgja rjettum og góðum 

grundvallarreglum við kosningar sínar; en 

með því að svipta þá kosningarrjetti, verður 

þeim gjört alveg ómögulegt að bæta ráðsín.

Guðmundur Einarsson: Jeg er líkrar

stefnu í þessu raáli og um leysing sóknar- 

bandsins; mjer finnst lítil þörf á því að 

svo komnu, og það getur verið stór vafi á, 

hvort þjóðin er vaxin því, nú sem stendur, 

að fá þetta frelsi. Gn jeg er allt um það 

á því, að nauðsyn beri til að rýmka um 

þetta frelsi, og reyua þannig til að stilla 

straum tímans, sem ella getur komið óiga í, 

eigi að fara að stífia hann. Jeg verð því 

að vera með nefndarálitinu, þótt á því sjeu 

að minni ætlun stórgallar, en svo mun 

optar vera, að sínum lízt hvað. Jeg get 

ekki verið samdóma 2. þingmanni ísfirðinga 

um, að nefndarálitið sje verra en frum- 

varpið, því jegálít málið hafi tekið bótum hjá 

nefndinni. f>ar sem 1. þingmanni Árnes- 

inga þótti ofmikið treyst sóknarnefndunum. 

þá er jeg ekki á því, að það spilli. þetta 

líkist tvöfaldri kosningu, semjeg hygg betri 

en hinar einfoldu, þótt til alþingis ætti 

að kjósa. Nefndin befur viljað fara meðal- 

veginn. f>yki mönnum nauðsyn til bera 

að breyta nefndarálitinu, þá er enn tími lil 

þess fyrir 3. umræðu málsins.

Jón Ölafsson: Ginn heiðraður þing-

maður ljet í ljósi um frumvarp þetta, að 

það væri ótímabær burður, og að það gæti 

eigi fyr en 100 árum hjer frá orðið tíma-

bært. Gn jeg skal þá segja honum það, að 

það er ekki þetta frumvarp, sem er «ana- 

kronisme», heldur eru þeir heiðruðu herrar, 

sem eru því mótfallnir, ein Iifandi «ana- 

kronisme* hjer fyrir augum vorum í þing- 

salnum. Nei! frumvarpið er tímabært, og 

þaðjafnvel í dag. Hann vitnaði í það virð- 

ulega blað ísafold. Jú, má jeg líka vitna 

í það heiðraða blað ? f>ingmaðurinn sagði, 

að straumur tímans í þessa stefnu væri enn 

eigi orðinn svo sterkur, að ástæða væri til 

að láta undan honum. Jeg skal vitna til 

sama blaðs, til að sýna, að stiaumur tímans 

er orðinn geysisterkur. 4. júní stóð, ef jeg 

man rjett, grein í ísafold, sem taldi öll 

hugsanleg og óhugsanleg tormerki á því, að 

söfnuðir fengju nokkra hlutdeild í veitingum 

prestakalla. Sá maður, sem er, jeg vil segja 

meir en grunaður, já, allt að því sannur að 

sök að því, að vera ritstjóri ísafoldar, hefur 

mjer til mestu gleði og ánægju, það játa 

jeg, 36 dögum síðar komið fram með þetta 

frumvarp, sem fer fram á, ekki að eins að 

veita söfnuðum hlutdeild í veitingu kalia, 

nei, heldur að gefa þeim fullkomið veitingar- 

vald. Sá straumur tímans, sem á 36 dögum 

snýr manni, sem er svo kunnur að því að 

vera jafnan sjálfum sjer samkvæmur og ó- 

bifanlegur í stefnu og skoðunum, sem hinn 

háttvirti þingmaður Borgfirðinga, frá austri 

til vesturs sem skopparakringlu eða vind- 

hana, er vissulega sterkur. f>að vona jeg 

allir játi. Hinum háttvirta varaforseta og 

hinum háttvirta 1. þingmanni ísfirðinga þótti 

það merkilegt rjettleysi, að söfnuður skuli 

eigi fá að velja um 2, gáandi ekki að því, 

að þar með væri söfnuðinum veitt alveg 

veitingai vald. Söfnuðir í þeim brauðum, 

sem eigi fieiri en 3 sækja um, eru eigi ver 

staddir en áður, eins og þeir þrálega taka 

fram, heldur jafnt settir. |>að er eigi unnt 

að setja þá hærra, en í heild sinni er frum- 

varpið til mikilla bóta, hvert stig þess til 

bóta, og þeir, sem lægst eru settir, eru jafnt
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komnir sem áður, en ekki ver. Að bera 

kvíðboga fyrir því, að söfnuðir velji illa, er 

engin ástæða til, og það er ósómi að ætla 

söfnuðum slíkt. (Lárus Blöndal: Sjera Sig- 

urgeir). f>að er hið núverandi veitingarvald, 

sem hafnar hinu góða og aðhyllist og út- 

velur hið illa. Að annað eins hneyksli kem- 

ur fyrir sem það, að sóknarmenn sjera Sigur- 

geirs sækja um að halda honum sem presti, 

er að kenna því, að söfnuðirnir eru demór- 

aliseraðir, og sú demóralisation er komin 

ofan að, frá biskupi og hans eptirlitsleysi. 

fað  er einmitt ávðxtur af stjórn kirkjuvalds- 

ins, eins og hún er nú. Verra getur á- 

standið ekki orðið. Hitt er ósannað, að 

slikt hneyksli mundi fyrir koma, ef ástand- 

inu væri breytt í þá átt, sem vjer viljum, 

styðjendur þessa frumvarps. J>að hafa hljóm- 

að hjer þær raddir í salnum, að frumvarpið 

sjálft væri betra en nefndarálitið verra. En 

mín skoðun er eigi svo. £>að eru að sönnu 

stórgallar á því, en það er þó miklu betra 

en frumvarpið. Við megum vara okkur, að 

fara ekki fram á of mikið, biðja ekki um 

meira, en líkindi eru til, að okkur verði veitt. 

Hinn heiðraði sessunautur minn sagði, að 

það væri ekki nema hálft frelsi, en jafnvel 

það er miklu betra en ekkert frelsi. f>að 

er betra, að fá þetta, en ekkert. Jeg vil 

að eins óska þess, að frumvarp þetta nái 

fram að ganga eins friðsamlega og gengið 

hefur, þá er búið er að breyta því, eins og 

þarf. Jeg skal að eins taka það fram, að 

fái ekki þetta fram að ganga og haldist 

sðmu hlekkirnir og áður, þá koma fleiri en 

hina títt nefndi söfnuður & Austurlandi og 

segja sig út úr þjóðkirkjunni. Sá söfn- 

uður sagði sig úr þjóðkirkj uuni bein- 

línis af óánægju yíir kirkju-s</órninni. 

Og hver, sem þanu söfnuð þekkir, mun 

játa, að hann er fullkomlega eins vel 

kristinn og beztu söfnuðir landsins. (Hall- 

dór Friðriksson: Jpað má nærri geta!). f>ing- 

raaður Reykvíkiuga þarf ekki skop að gjöra

að því. Reyðfirðingar hafa jafnau verið 

góðir við presta sína, enda líka verið svo 

heppnir, að hafa góða presta lengst um. Og 

ávöxturinn er sá, að þeir standa ekki þing- 

manni Reykvíkinga að baki í kristilegu lífi 

og trú og kirkjulegum áhuga. Jeg er ekki 

spámaður nje spámannlega vaxinn, en það 

skulu hinir háttvirtu þingmenn vita, að 

haldist gömlu blekkirnir, munu fleiri söfn- 

uðir ganga í fótspor þessa safnaðar, og 

þynnast fylkingar þjóðkirkjunnar. (Hall- 

dór Friðriksson: «J>að er líklegt!)•. Jeg

vil segja hinura háttvirta þingmanni Reyk- 

víkinga það, að hann hefur ekkert erindi 

að vera að vappa og tvístíga og aka sjer 

hjer fyrir framan sæti mitt og grípa fram 

í ræðu mína. Honum er sæmra, að hipja 

sig burt og sitja kyrruin í sæti sínu. í  

setinu á hann bezt heima!

Eiríkur Kúld : Jeg skal játa það og

lýsa því yfir, að hótanir hins háttvirta 2. 

þingmanns Suður-Múlasýslu, sem tvisvar 

er búina að skýra þingdeildinni frá, að hann 

sje ekki spámannlega vaxinn, og sjálfsagt 

ekki heldur er það, hræða mig ekki, og 

munu ekki ráða mínu atkvæði. Hinn 

hæstvirti landshöfðingi tók fram ýmislegt 

viðvíkjandi þessu máli, og gæti jeg skrifað 

undir flest af því, sem hann sagði. Jeg 

ætla mjer eigi að fara að mæla móti stefnu 

máls þessa, en mjer finnst það ekki eins 

nauðsynlegt nú, ef leysing á sóknarbandi 

nær fram að ganga, því að þar með er feng- 

inn nokkurs konar prestakosningarrjettur 

fyrir hvert einstakt sóknarbarn. En fyrst 

nú á annað borð er farið að leysa, vil jeg 

leysa til fulls. Jeg vil taka undir með 

hinum háttvirta 1. þingmanni Árnesinga, 

að frumvarpið sje betra, en nefndarálitið; 

frumvarpið fer of stutt, nefndarálitið lengra, 

en má ske ekki nógu langt Jeg segi eins 

og Danskurinn: «Skal det være Gilde,

saa lad det være Gilde». Skýring hins 

háttvirta frarasögumanns á heimuókn
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fianst mjer ekki fullnægjandi. Setjum svo, 

að prestur sitji í anneiíusókninni. Er bún 

þá heimasókn? Er það þá heimasókn- 

in, sem hann situr í, eða ekki?

Jeg skal svo leyfa injer að benda á 

nokkur atriði í hinum einstöku greinnm.

1 3. gr. er kirkjubóndanuru gefinn jafn 

rjettnr til að kjósa með. Ef nú kirkju- 

bóndinn er hinn óhæfasti maður, hvers 

vegna á þá að veita honuin þennan rjett, 

freraur en öðrum ? Jeg verð enn sem fyr 

að álíta 6 vikna frestinn ónógan, þótt 

binum háttvirta framsögumanni þyki bann 

nógur. Setjum svo, að brauð losni um 

miðjan vetur austur á landi, og nú skyldi 

vera annar eins vetur og síðastliðinn. Nú 

skal sækjandi senda sóknarbrjef sitt, en 

hvert? og hverjum? Biskup er ekki nefnd- 

ur, segi jeg enn. Jæja, hann sendir það 

má ske til landshöfðingja, og landshöfðing- 

inn aptur eptir þessar 6 vikur brjef til 

sóknarnefnda, og svo á hún innan 7 nátta 

að eiga kjörfund. Jeg vil taka undir með 

hinum háttvirta þingmanni Árnesinga og 

segja, að kann ske þurfi 4 sinuum 7 næt- 

ur, að minnsta kosti hefði ekki veitt af 

4 sinnum 7 nóttum sumstaðar á Vestur- 

landi á umliðnuin vetri. 7. gr. frumvarps- 

ins er óhafandi, því að með henui er mis- 

boðið rjetti hinnar Qölmennustu og mennt- 

uðustu sóknar á landinu. J>að er líka fá- 

tækleg ástæða bjá hinum háttvirta fram- 

sögumanni, að bjer muni óhappalegar tak- 

ast að velja sóknarnefnd, eu annarsstaðar 

á landinu. |>að er uodarleg tilgáta, að 

ætla menn muni 1 því efni vera hjer meira 

skyni skroppnir en aðrir. f>ess ber líka að 

gæta, að sóknnrnefndir eru kosnar árlega, 

svo að þótt einu sinni kunni að takast 

misjafnlega, stendur ekki sama sóknarnefnd- 

in um aldur og æfi. Svo er nú orðfæri 

nefndarálits þessa, sem sannarlega þarf um- 

bóta við; jeg skal leyfa mjer að benda á 

fáein orð. í  3. gr. ætti að nema burtu

punktinn milli orðanna: «tæka tíð. Ef 

sókn», en setja »og» í milli í staðinn. í

3. gr. vantar «sem» milli orðanna: »t.il- 

kveða hvort» og «sókn er ein». í  5. gr. 

í staðinn fyrir: «En hver sá er umsækj-

andi rjettur», er bclra að setja: «£n sá

er umsækjandi rjettur*. f>að fer betor, að 

hafa lög á almennilegu máli, en bafa ekki 

þennan Grágásarstýl og moldviðri, sem 

ekki sjest út úr; það á ekki við að hafa 

lagamál svo forut, að almenningur ekki 

skilji. £ f jeg á að geta aðliylizt nefndar- 

álit þetta, þarf það mikilla breytinga við, 

og sern sagt, tel jeg frumvarpið sjálft betra, 

en aðalefuinu er jeg hlynntur.

Amljótur Ólaftuon: Jeg ætla fyrst að

geta þess, að ein aðalbugmynd vakti fyrir 

nefndinni, og það var sú, að það væri sitt 

hvað að vilja og að geta. Nefndin vildi nú 

þræða meðalveginn, til þess á annan bóginn 

að fá nokkurt frelsi og hins vegar að geta 

gjört sjer nokkra vissa von um, að fá stað- 

festingu konungs. |>ar sem i 4. gr. er á- 

kveðið, að sóknarnefndin megi til nefna 3, 

og veitingarvaldið veita einhverjum af þess- 

um 3 brauðið, þá skal jeg geta þess, að likt 

kom fram á prestaþingi í Danmörkn hjerna 

um árið, að þar var stungið upp á, að söfn- 

uðurinn mætti til nefna 3, þegar rætt var 

um að veita söfauðunum hlutdeild í kosningu 

presta sinna. |>essi grein frumvarpsins er 

sniðin eptir því, og vildi nefndin ekki fara 

lengra, til þess að geta gjört sjer vissa voo 

um, að frumvarpið fengi staðfestingu kon- 

ungs. Hino báttvirti 2. þíngœaður ísfirð- 

inga vildi fara svo langt, að söfnuðirnir 

mættu kjósa 1 af 2, en það væri sama, sem 

að taka alveg ráðin af veitingarvaldinu. Haon 

bjóst við, að það muadu verða mörg brauð, 

sem ekki sæktu um nema 1 eða 2 ; jeg í- 

raynda mjer, að þau verði sárfá, og þó þau 

sjjMi eigi fá eptir ástandi því, er verið hefur, 

þá verða þau að geta orðið framvegis miklu 

færri. Eptir 5. gr. frumvarpsins geta nú 

fieiri orðið umsækjendur en áður, svo kjós- 

endur verða sjaldnar bundnir við tvo, og ef 

söfuuðinuiB ar verulegt áhngamil að £á einn
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fyrir prest, þá getur hann fengið einhvern 

þann þriðja til að sækja, svo kosning kom- 

ist á. Með sjerhverju frelsi fylgir sú skylda, 

að nota það sem bezt og haganlegast, og 

svo er hjer. Jag segi fyrir mig, jeg vil 

veita þannig frelsið, að mönnum jafuframt 

innrætist sú skylda, að nota það sem bezt. 

Fyrir því má frelsið og rjetturinn eigi vera 

alveg fyrirhal'narlaus. Hvað því viðvíkur, að 

sóknarnefndin skuli kjósa en eigi söfnuður- 

inn, þá er það að visu satt, að þar koma 

fram tvöfaldar kosningar, en með því hygg 

jeg engu spillt. Jeg vil biðja hina hátt- 

virtu þingmenn að lesa athugasemdir Fáls 

amtmanns Melsteðs, þar sem teknar eru 

fram ástæður fyrir tvöfölduro kosningum, og 

satt að segja, er jeg sannfærður um, að 

þær eiga mjög vel við hjá oss í svo strjál- 

byggðu landi. Jeg verð og að biðja menn 

að minnast þess, að tvöfaldar kosningar eru 

við hafðar í frjálsu landi, þar sem er for- 

setakosningin í Bandaríkjunum í Vestur- 

heimi. Jeg verð og að biðja menn að gá 

að því, að það er ekki sóknarnefndin ein 

sem kýs, heldur og 4 beztu menn sókn- 

arinnar, ef sókn er ein, og svo kirkjubænd- 

ur optsinnis. Verða þá aldrei færri en 7 

kjósendur, stundum 9, og ef til vill 11, og 

kemur þá eins konar sóknarráð, eins og hinn 

háttvirti varaforseti benti til. Aðrar ástæð- 

ur en þær, sem jeg nú hef svarað, hafa ekki 

komið fram á móti nefndarálitinu, því í 

hinni snjöllu ræðu hins háttvirta þingmanns 

Barðstrendinga fann jeg ekki neina ástæðu 

á móti því, sem á röknm væri byggð. Við- 

víkjandi kosningarrjetti kirkjubóndans, þá 

skal jeg geta þess, að hann stendur miklu 

nær í því efni en aðrir, og á meira saman 

við prestinn að sælda en aðrir; til hans 

kemur presturinn i hvert sinn, er bann 

messar við þá kirkju, og undir honum er 

mest komið siðlegt framferði á kirkjustaðn- 

um.

|>ar sem þingmaðurinn sagði, að hann 

vildi heldur heilt en hálft, þá skal jeg ekk- 

ert rengja hann í því efni, að minnsta hef- 

ur hann ætíð, þegar um há laun hefur ver-

ið að ræða, heldur viljað hið heila en hið 

hálfa; allir vita, hversu mikill framfara- 

maður hann er; við hinir erum ekki eins 

stórstígir, enda ímynda jeg mjer, að fram- 

förin fremur gangi en stökkvi, orðið er á 

latínu progressus, þ. e. framganga, sem smátt 

og smátt þokast áfram. Jeg álít, að betra 

sje að bafa minni rjettindi, sem menn 

kunna með að fara, en að hafa þau meiri 

og kunna ekki að færa þau sjer rjettilega í 

nyt.
Halldór Kr. Friðriksson: Mál þetta

er orðið svo margrætt, að jeg sje ekki 

nauðsynlegt að bæta mikluvið umræðurnar. 

Jeg verð þó að geta þess, að jeg er 

hræddur um, að málið sje enn svo illa úr 

garði gjört, að það sæti mikilli raótspyrnu. 

Jeg skal reyndar ekki sporna á móti málinu, 

en jeg skora á nefndina, að taka málið 

aptur til nákvæmari yfirvegunar, áður en það 

fer til 3. umræðu. Jeg veit ekki, hvað 

þessar takmarkanir eiga að þýða, sem nefnd- 

arálitið fer fram á. Jafnvel þó að eins 1 

sækti, gæti verið spurning um, hvort sóknin 

ætti að vera skyldug til að taka móti hon- 

um; það gæti verið, að hún vildi beldur fá 

sjer annan, og það ætti hún að geta og 

bafa leyfi til. Sá 7 daga frestur, sem til 

er tekinn, er auðsjáanlega allt of stuttur. 

£>egar sóknarskjölin koma, mun prófastur 

eiga að veita þeim móttöku, þótt það standi 

nú reyndar hvergi tekið fram, og prófast- 

urinn á svo að afhenda þau oddvita sókn- 

arnefndarinnar; þetta tekur tíma svo lang- 

au, að það er eigi auðið innan 7 daga að 

hafa haldið fundi t. a. m. í tveim sóknum. 

{>að er yfir höfuð ekki til neins, að ákveða 

ákveðinn tíma, nema oddvitinn sje beinlín- 

is skyldur að senda þegar með skjölin, en 

hver á að borga þann kostnað? En sje 

ekki sent með þau, er oigi auðið, að reikna 

út, hvað lengi það kann að dragast, að þau 

komi á sinn stað. Ymsar greinir og orð í 

nefndarálitinu þarf betur að hugsa um, og 

breyta. Orðið heimasókn er ekki Ijóst; 

þegar presturinn er dauður, getur maður t,

a. m. ekki talað um hans heimili, eða mið-
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að heimasóknina við hans heimili, t. a. m. 

í þingabrauðum. Jeg skal að eins svara 

stuttu því, sem Beykvikingum hefur verið 

borið á brýn, að þeir hafi verið óheppnir i 

kosningum sínum, hvort heldur í bæjarstjórn 

eða annað; en jeg verð að segja, að það er 

óþarft og á ekki við, að 2. þingmaður Skag- 

firðinga beri þetta fram hjer í salnum. f>að 

er eftil vill mest ástæða til að kvarta und- 

an þeirri kosningu hjer, sem honum þykir 

bezt hafa heppnazt, og það er kosning hans 

sjálfs. ' Einnig skal jeg svara 2. þing- 

manni Suður-Múlasýslu litlu; hann hefur 

borið það fram hjer í salnura, að hann og 

aðrir hans sveitungar hafi sagt sig út úr 

þjóðkirkjonni, og ekki borið aðra ástæðu 

fyrir, en að einhver af heiðvirðustu prest- 

um landsins hafi gjörzt sóknarprestur þeirra. 

|>að getur verið full ástæða til að vanda vel 

þau lög, sem leggja annað eins frelsi og 

þetta í hendur á slíkum mönnum.

Grímur Thomsen: |>að er sjer í lagi

eitt atriði, sera jeg vil skýra, af því fram- 

sögumaður tók það ekki fram, nl. hvað til 

þess kom, að Reykjavíkurbrauðið var undan- 

skilið. Sú stefna ríkti hjá nefndinni, að 

halda þeim sögulega þræði frá 16. öld. 

Biskuparnir f Skálholti og á Hólum höfðu 

rjett til að kveðja prest sinn, kirkjuprest- 

inn á biskupssetrinu. f>essu vildi nefndin 

fylgja fram, svo veitingarvaldið gæti haft 

áhrif á, hver skipaður yrði í Reykjavíkur- 

brauðið. |>ar við bætist, að söfnuðurinn er 

svo fjölmennur, að það ætti ekki vel við, 

að kosning prestsins væri á valdi 9 manna. 

Tveir þingmenn hafa vikið orðum að mjer 

í þá átt, að jeg hafi áður verið á annari 

skoðun en nú um þetta mál. Getur verið, 

en jeg er ekki skyldari en aðrir af þing- 

mönnum að balda skoðun minni óbreyttri. 

Jeg skal og geta þess, að jeg fjekk áskorun 

frá Borgfirðingum um að bera þetta fram á 

þingi, og með þvi einnig hafa komið óskir 

um það frá öðrum stöðum, áleit jeg mjer 

skylt, sem þjóðkjörnum þingmanni, að bera 

málið fram, og vildi jeg láta þingið skera 

úr. í lögunum um stjórn safnaðarmála o.

s. frv. gjörir 7. gr. ráð fyrir þessu, og 

verður því annaðhvort að taka þá grein 

burtu eða veita söfnuðinum þennan rjett. 

fremur þingmönnum hefur þótt frumvarpið 

betra en nefndarálitið. Einn þeirra, 2. 

þingmaður ísfirðinga, rnun hafa sagt það í 

hjartans einfeldni; en hinir tveir, þingmað- 

ur Barðstrendinga og hinn háttvirti vara- 

forseti4 — jeg vil ekki gjöra þeim getsakir — 

er jeg hræddur um, méintu það ef til vill 

ekki beinlínis. Skyldi það ekki hafa legið 

svo i þeim, að frumvarpið f sínu upphaflega 

formi mundi aldrei ná staðfestingu konungs, 

en að það nú eptir nefndarálitinu gæti náð 

henni ? Nefndin vildi forðast stökk, eins og 

þingmaður Eyfirðinga komst að orði, og því 

fór hún þennan meðalveg.

J>á höfðu 8 menn beðið umræðunum 

hætt, og var það samþykkt. Jón ólafsson 
beiddist að bera sig undan áburbi og leyfði 

forseti það.

Jón Ólafsson: |>ingmaður Reykvikinga 

bar mjer það á brýn, að við hefðum sagt 

okkur út úr þjóðkirkjunni, eptir að við 

hefðum fengið heiðvirðan prest. En það 

er ekki nóg, þó við höfum fengið þann 

prest, úr því hann er ekki fær um að þjóna 

kallinu. Jeg skildi ekki fyrst, við hvað 

hinn háttvirti 2. þingmaður Skagfirðinga 

átti, er hann talaði um, að Reykvíkingar 

væru óheppnir í kosningum. En þegar jeg 

hafði heyrt þingmann Reykvikinga tala, þá 

skildi jeg, hvað þingmaður Skagfirðinga 

meinti, og jeg kannast við, að þingmaður 

Skagfirðinga hefur rjett að mæla.

Varaforseti: Jeg verð einnig að fá

leyfi til að segja fáein orð, einungis til að 

frábiðja mjer, að þingmaður Borgfirðinga 

beri það fram hjer í salnum, að jeg meini 

allt annað en jeg tala. f>að, sem jeg hef 

sagt, er skiljanlegt, eins og orðin liggja, og 

hefur þingmaðurinn ekkert leyii til að lesa 

annað út úr þeim. Hann gjörir nóg, ef 

hann heyrir og skilur það, sem talað er, þó 

hann viti ekki, hvað menn hugsa og meina.

Síðan fór atkvæðagreiðsla fram, og var
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1. breytingaruppástnnga nefndarinnar við

1. gr. frumvarpsins felld með 12 at- 

kvæðum gegn 9.

2. breytingaruppástunga nefndarinnar við 

sömu grein samþykkt með 13 atkvæðum.

3. og 4. breytingaruppástunga nefndarinnar 

við 8ömu grein samþykktar án atkvæða 

sem orðabreyting.

1. gr. frumvarpsins með áorðnum breyting- 

um var samþykkt í einu hljdði.

2. gr. nefndarinnar samþykkt með 15 at-

kvæðum gegn 2.

3. gr. nefndarinnar samþykkt með 15 at-

kvæðum gegn 1.

4. gr. nefndarinnar samþykkt með 15 at-

kvæðum gegn 1.

5. gr. nefndarinnar samþykkt með 18 at-

kvæðum.

6. gr. nefndarinnar samþykkt með 16 at-

kvæðum.

7. gr. nefndarinnar felld með 16 atkvæðum 

gegn 2.

Að frumvarpið með áorðnum breytingum 

gengi til 3. umræðu, var 'samþykkt með 

22 atkvæðum.

Í>RIÐJA UMRÆÐA 1 NEÐRI DEILD, 

á 25. fundi, 28. dag júlímán.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, og eins og því síðan var 

breytt af nefndinni, sjá I, 235—236.

Framsögutnnbur (Þorltell fijarnnson): 

fnið er tvennt, sem fundið hefur verið að 

breytingum nefudarinnar á hinu upphaflega 

frumvarpi. Fyrst það, að kosningarrjett- 

urinn væri lagður í hendur sóknarnefnd- 

anna, en eigi allra búandi manna i sókn- 

unum. En móti þessu var það jafnframt 

tekið fram, að kosningarrjetturinn mundi 

opt verða illuBórinkur, eða meiri i orði en 

á borði, því vegalengd og torfærur á vetr- 

ardag gætu hamlað mönnum frá, að sækja 

fundinn nógu almennt, svo þeir, sem næst- 

ir væru fundarstaðnum, kæmu til að kjósa 

prestinn ef til vill einir. En með því nefnd- 

in sá, að þingdeildin vildi ekki láta sókn-

arnefndirnar hafa kosningarrjettinn, þá hef- 

ur hún bætt við nýrri grein, sem kveður á 

um, hvernig sóknarmenn skuli framkvæma 

kjörrjett sinn. Auk sóknarnefndarinnar skal 

nú kjósa 4 menn í júnímánuði ár hvert í 

hverri BÓkn, sem ásamt sóknamefndinni 

eiga að kjósa prestinn. þannig verður 

stöðug kjörnefnd, sem þá má skipta um ár- 

lega, ef menn vilja. Sóknarnefndin mun nú 

einnig jafnan kosin, ef frumvarp þetta verð- 

ur að lögum, roeð tilliti til þess, að henni 

ber að kjósa prestinn. Hitt, sem fundið 

var að gjörðum nefndarinnar, var það, að 

sóknarmenn mundu ekki ávallt geta notað 

kosningarrjett sinn, og er það satt, þegar 

færri en þrír sækja. En með því engin 

tillaga er enn komin fram um það, hvernig 

á að fara að, ef einungis 1 eða 2 sækja 

um brauðið, svo að bæði söfnuðurinn geti 

neytt rjettar síns til að kjósa, og veitingar- 

vaidið þó haft veruleg áhrif á skipun em- 

bættanna, þegar svo á stendur, þá gat nefnd- 

in ekki tekið tillit til þessa, eða breytt sinni 

stefnu í því efni. Vonandi er, að það komi 

nú sjaldnar fyrir framvegis en hingað til, að 

svo fáir sæki. £>eir, sem sækja lærða skól- 

ann, fjölga árlega, og eins þeir, sem ganga 

á prestaskólann. Jeg vona deildin samþykki 

frumvarpið, og skal svo ekki fara um það 

fleirum orðum.

Þórður Magnusson: Af því jeg heyrði 

seinna, að það mundi verða frumvarpinu til 

farartálma að fara lengra í frelsinu, en það 

til tekur, þá fjell jeg frá breytingaratkvæði 

mínu, og gef atkvæði mitt með frumvarpinu, 

eins og það liggur fyrir.

Jón Jónsion kvaðst vilja bera fram' 

þá spurningu, hvort það væri formlegt fyrir 

nefndina, að koma með breytingar ionan um 

sjálft frumvarpið og kvaðst ætla það væri 

ekki rjett.

Forseti: þingmaður Skagfirðinga mun

bafa rjett að mæla; það er enginn vafi á því, 

að það er engum heimilt og ekki nefndinni 

heldur, að koma með breytingar til 3. um- 

ræðu á annan hátt, en í sjerstöku breytingar- 

atkvæðis formi. En með því framsögumaður
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er ungur þingmaður og óvanur þingstðrfum, 

virðist mjer mega stíga fram yfir þennan 

formgalla í þetta skipti, og skal jeg, ef 

enginn er á móti því, leyfa mjer að bera 

þessa nýju grein sjerstaklega undir atkvæði, 

og frumvarpið síðan á eptir.

Hnlldvr Kr. Friðriksson: Jeg verð að

mótmæla þessari aðferð forseta, því jeg álít 

hana gagnstæða þingsköpunum.

Forseii: f>ar eð þingmaður Keykvíkinga

hreifir mótmælum gegn því, að greidd sjeu 

atkvæði um greinina, þá verð jeg að vísa 

málinu til nefndarinnar aptur, og skora á 

hana, að koma síðan með málið í löglegu 

formi.

Tók síðan nefndin við málinu aptur.

FRAMHALD fR IÐ JU  UMRÆÐU í 

NEDRI DEILD, 

á 28. fundi, 30. dag júiímánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 280—281.

Breytingar-  og v ið a u k a t i l lö g u r

nefndarinnar við frumvarp til laga um 

kosningu presta, 

eins og það var samþykkt við 2. umræðu í 

neðri deild.

1. Við 1. gr. Fyrir aptan: «sóknarmönn- 

um>, komi: «þeim, er gjalda til prests 

og kirkj u >.

2. Eptir 1. gr. komi ný grein, sem þá 

verður 2. gr. og orðist þannig:

• Sóknarmenn framkvæma kjörrjett sinn 

á þann hátt, að þeir kjósa á júnífundi 

ár hvert 4 kjörmenn auk sóknarnefnd- 

ar, og skal kirkjubóndi, ef hann er til, 

vanalega vera einn af þeim. þessir 7 

menn eru kjörnefnd í hverri sókn, og 

kjósa þeir prest fyrir hönd sóknar- 

manna*.

3. Við 2. gr., sem verður 3. gr. í  stað- 

inn fyrir: «sóknarnefndar«, komi: «kjör- 

nefndar*.

4. Við 3. gr., sem verður 4. gr. 1 stað- 

inn fyrir: «sóknarnefnd» á einum stað

og «sóknarnefndir» á tveim stöðum, 

komi; «kjörnefnd» og *kjörnefndir».

5. Seinni liður 3. greinar (sem verður 4.

gr.) frá: *Ef sókn er ein — — sem

aðrir nefndarmenn* falli burt.

4. grein verður 5. grein.

6. Við 5. gr., sem verður 6. gr. í  stað-

inn fyrir: «lögboðinn», komi: >lög-

boðna», og fyrir: «sóknarnefndir>,

komi: «kjörnefndir».

7. Við 6. gr., sem verður 7. gr. í  stað- 

inn fyrir: «(sbr. 4. gr.)», komi: »(sbr.

5. gr.)».

Framsögumaður (Porkell Bjarnason): 

Jeg vona, að breytingar- og viðaukatillögur 

þær, sem fram hafa komið frá nefndinni 

við írumvarp þetta, sjeu nú í því formi, 

sem vera ber. Jeg tók síðast fram ástæð- 

urnar fyrir þeim, og skal nú að eins bæta 

því við, að nefndin hefur bætt inn í 1. gr. 

þessum orðum: *{>eim sem gjalda til

prests og kirkju*, til skýringar og skiln- 

ingsauka.

Grimur Thomsen: fessa viðaukatil-

lögu nefndarinnar sje jeg nú fyrst, og jeg, 

sem þó var einn í nefndinni, mótmæli því 

þess vegna, að þetta sje viðaukatillaga 

nefndarinnar. Auk þess er viðaukinn ekki 

heppilegur, og ósanngjarnt, að svo megi 

eigi hinn fátæki sem hinn ríki taka þátt í 

prestskosningunni, og kosningarrjettinn eiga 

jafnt allir að hafa, hvort sem þeir gjalda 

til prests og kirkju eða ekki. Hjer er kom- 

ið fram peningabandið, sem hinn háttvirti 

þingmaður Eyfirðinga befur talað um, en 

ekki sálarbandið. Jeg lýsi því yfir, að þetta 

er ekki verk nefndarinnar, og verð jeg því 

að greiða atkvæði mitt á móti því.

Framsögumaður: Jeg játa það, að

hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga var 

eigi við staddur, þá er við hinir nefndar- 

mennirnir bættum þessu við í 1. gr. En 

skilningur hans er ekki rjettur á þessaw 
orðum, 'því að á kjörfundi þeim, sem getið 

er um í 2. gr. og haldast á í júnímánuði, 

geta eigi aðrir en þeir, sem gjalda til prests
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og kirkju, framkvæmt kjörrjett sinn. Fyrir 

því höfum við hinir nefndarmenn skoðað 

þetta sem tóma orðabreyting, sem gjörði 

ekkert til meiningunni, en væri að eins 

til skilningsauka. Hinn háttvirti þingmað- 

ur Borgfirðinga má eigi taka það svo, sem 

við höfum viljað ganga fram hjá honum.

Grímur Thomsen: Hinn háttvirti

framsögumaður hefur rjett að mæla, að á 

júnífundinum geta eigi aðrir kosið, en 

þeir, sem gjalda til prests og kirkju, en 

þann má kjósa á júnífundi til kjörmanns, 

sem eigi geldur til prests og kirkju, þótt 

hann á fundinum hafi eigi kosningarrjett 

sjálfur. J>essi viðbót er ekki frá nefndinni.

Framsögumaður: Hún er þá frá meiri

hluta nefndarinnar.

Forséti kvað mega álíta hana frá 

nefndinni, ef hún væri frá meiri hluta 

nefndarinnar.

Benidikt Sveinsson: Jeg hef áður sagt,

að jeg er mjög meðmæltur tillögum um það, 

að söfnuðirnir fái meiri rjett, en nú á sjer 

stað, til þess að hafa áhrif á það, hver sje 

sálusorgari þeirra. En jeg hef ékki sagt, 

að jeg sje meðmæltur hverri helzt tillögu 

um þetta efni, hvernig sem hún er löguð, 

og hversu ónóg sem hún er til að fullnægja 

tilgangi sínum. í 5. gr. þe3sa frumvarps 

stendur t. a. m.: «Nú eru umsækjendur 3,

og er kjörfundarmönnum rjett 2 til að kjósa, 

en sjeu umsækjendur tíeiri, skulu jafnan 3 

til kosnira. Jeg set nú, að 2 ágætir prest- 

ar sæki og 2 óhafandi prestar, — eptir orð- 

um, sem fallið hafa hjer í salnum um presta, 

eru líklega sumir þeirra óhafandi — á þá 

að kjósa líka annan af þessum óhafandi 

prestum ? Sóknarnefnd má, nei, hún skal, 

þannig til kjósa annan af þessum óhafandi 

prestum, en engan til kjósa, ef að eins 2 

sækja um brauðið, og þá því síður, ef að eins 

einn prestur sækir. J>að er vonandi, að hin 

heiðraða efri deild lagi þessa og aðra eins 

galla á frumvarpinu, sem eru mýmargir; 

en það er leitt að senda frá sjer frumvörp 

í því ástandi, að menn þurfi að óska, að 

efri deiidin lagfæri þau, svo þau sjeu við-

unandi, en þó fara nú þau þvi miður að 

tíðkast breiðu spjótin!

Framsögumaður: Jeg get ekki gjört

ráð fyrir alveg óhafandi prestum. Ef 3 era 

umsækjendur, má sóknarnefnd 2 tii nefna, 

en veitingarvaldið veitir þeim, sem það á- 

lítur færastan, ogþaðer ótrúlegt, að afþeim 

prestum fáist ekki einn brúkanlegur. Ef 

fieiri sækja en 3, má sóknarnefod 3 til 

kjósa, og er það takmark ekki of þröngt. 

En eptir stefnu nefndarinnar var eigi unnt, 

að veita sóknarnefnd kosningarrjett, ef færri 

sæktu en 2, án þess að skerða rjett veit- 

ingarvaldsins. Nefndin hefur ekki sjeð 

neina mögulegleika til að haga þessu öðru- 

vísi, enda hafa engar uppástungur komið 

um það, en hefði einhver getað bætt úr 

þessu, veit jeg, að nefndin mundi hafa tekið 

því þakklátlega.

Varaforseti: Jeg ætla að leyfa mjer

að spyrja hinn báttvirta framsögumann að 

einni spurningu. J>að er t«kið til í 2. gr. 

frumvarpsins, að veitingarvaldið skuli senda 

skýrslu yfir umsækjendur til ^óknarnefndar. 

Er ekki þetta almenn skylda? En hvaða 

þýðingu hefur þetta, ef að eins sækir 1 eða 

2? J>að er alveg þýðingarlaust, og verður 

eigi til annars, en að vekja óánægju, og 

tefja fyrir brauðveitingunni. Jeg vil nefna 

til Stað í Aðalvik eða þönglabakka; um 

þau brauð sækja varla nema 2 prestar. 

Nú þegar 6 vikur eru liðnar, sendir veit- 

ingarvaldið skrána til sóknarnefndarinnar, 

og þar sem að ein3 sækir 1 eða 2, verður 

þetta að eins til þess, að vekja gremju hjá 

sóknarmönnum, er þeir slá upp í lögunum, 

og sjá, að þeir ekki hafa neitt að segja um 

veitinguna, en sjá að hinu leytinu, að 

aðrir söfnuðir, þar sem sækjendur eru 

fieiri, hafa fullan rjett til að láta i Ijósi, 

hverja þeir kjósi.

Eirikur Kúld: Jeg verð að biðja hinn 

háttvirta framsögumann að upplýsa mig 

um eitt í frumvarpi þessu, sem jeg get 

ekki skilið í 1. gr., borinni saman við 5. 

gr. 1. gr. leyfir öllum sóknum að kjósa 

sjer prest, en 5. gr. bannar söfnudtnum
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það, ef færri sækja en 3. Hion háttvirti 2. 

þingmaðnr Norður-Múlasýslu buggaði sig 

við það, að hin heiöraða efri deild mundi 

leiðrjetta gallana á fiumvarpi þessu, en jeg 

er ekki ánægður með það. Jeg vildi ekki, 

að neítt frumvarp væri svo illa úr garði 

gjört úr þessari deild, að hin heiðraða efri 

deild þyfti að laga það.

Framtögumaður: Jeg skal leyfa mjer

að svara hinura háttviita varaforseta því, 

að 2. gr. er ekki þýðingarlaus, því að sam- 

kvæmt 7. gr. safnaðarlaganna 1880 er 

sóknarnefndum heimilt að segja álit sitt um 

sækjendur, en þær geta það því að eins, að 

þær viti, hverjir þeir eru sem sækja. |>ótt 

söfnuðurinn samkvæmt 4. gr. geti ekki kos- 

ið, ef færri sækja en 3, gefst þeim þó kost- 

ur á að segja álit sitt um sækjendur, ef 

skrá um sækjendurna er send þeim. Jeg 

skal geta þess, að jeg skildi ekki spurningu 

hins háttvirta þtngmanns Barðstrendinga, 

og heyrði ekki, hvað hann sagði. Hann 

verður að fyrirgefa, þótt jeg heyri ekki eins 

vel og hann. Um daginn heyrði hann mig 

nefnilega tala þau orð, sem mjer aldrei duttu 

í hug, auk heldur að jeg talaði þau.

Varaforseti: Eptir þessari skýringu

hins háttvirta framsögumanns svipta þessi 

orð greinar frumvarpsins : «Sæki færri en

3 um brauðið, skal kjörfundur engan til- 

nefna*, svipta, segi jeg, þessi orð söfnuðinn 

þeim rjetti, sem hann hefur eptir gildandi 

lögum, því eptir þeim lögum, sem nú gilda, 

hafa þó allir söfnuðir rjett til að láta í ljósi 

vilja sinn, þó þeir hafi ekki heimtingu á, að 

hann sje tekinn til greinar, ef veitingarvald- 

inu sýnist annað.

Með því að ekki ,tóku lieiri til máls, 

Ijet forseti ganga til atkvæða og var:

1. Viðaukatillaga nefndarinnar við 1. gr.

samþykkt með 13 atkvæðum.

2„ Ný grein nefndarinnar, sem 2. gr.,sam- 

þykkt með 17 atkvæðum.

3. Breytingartillögur nefndarinnar við 2. 

og 3. gr. samþykktar án utkvæða.

4. Að seinni liðar 3. greinar falli burt, 

samþykkt með 14 atkvæðum.

5. Hinar aðrar breytingaruppástungur 

nefndarinnar voru samþykktar án at- 

kvæðagreiðslu sem sjálfsagðar.

6. Um frumvarpið í heild sinni var við haft 

nafnakall, og sögðu

Já:

Eiríkur Briem,

Magnús Andrjesson,

Benidikt Sveinsson,

Egill Egilsson,

Friðrik Stefánsson,

Grímur Thomsen,

Guðmundur Einarsson,

Jón Jónsson,

Jón Olafsson,

Lárus Blöndal,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson,

|>órður Magnússon, 

f>orkell Bjarnason, 

forlákur Guðmundsson,

I>orsteinn Jónsson, 

þorsteinn Thorsteinson, 

porvarður Kjerulf.

Nei:

Eiríkur Kúld,

Halldór Friðriksson,

J>órarinn Böðvarsson, 

og var frumvarpið þannig samþykkt með 18 

atkvæðum gegn 3.

Kvað forseti frumvarpið nú verða sent 

forseta efri deildar ineð tilmælum um, að 

leggja það fyrir deildina.

FYRSTA UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 24. fnndi, 2. dag ágústmánaðar.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í neðri deild, sjá I, 281— 

282.

Pjetur Pjetursson: J>að var ekki ætl-

un mín að taka til máls að þessu sinni, en 

úr því enginn ætlar að ræða, þá skal jeg 

leyfa mjer, að fara fáeinum orðum um frum-
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varpið. Frumvarp þetta stefnir að því, að 

veita söfnuðunum meiri hlutdeild í kosningu 

presta sinna, en verið hefur. Jeg skal játa, 

að þetta er í sjálfu sjer rjett, en innan 

sinna takmarka. En þess verður að mínu á- 

liti vandlega að gæta, þegar um það er að 

ræða, að veita söfnuðunum muiri rjettindi, 

að þá öðlist allir söfnnðir jafnrjetti. En það 

er langt frá því, að þessu sje að fagna í 

frumvarpi þessu, sem komið er frá hinni 

háttviitu neðri deild. J>að er auðsjeð, að 

eptir þessu frumvarpi koma hin smáu brauð 

eða átkjálkabrauðin ekki til að njóta jafn- 

rjettis með hinum betra eða ríkari brauð- 

um. Hin smáu brauð verða því hjer íyrir 

órjetti, því um þau sækja sjaldan þrír, og 

því síður fleiri. Jeg ætla mjer ekki á þessu 

stigi málsins að fara út í hinar einstöku 

greinar frumvarpsins, sem mjer þó þykir 

víða mjög óheppilega oiðað. Mjer kom 

fyrst til hugar, hvort þetla frumvarp mundi 

ekki vera á móti stjórnarskránni og þing- 

sköpunum. En af því að konungur, sem 

veitir ýms brauð, hefur haldið þessu valdi 

sínu að nokkru leyti óskertu, þá er kann- 

ske rjett, að leyfa því að ganga í gegnum 

þingið. í  4. gr. stjórnarskrárinnar stendur 

svo: «Konungur veitir öll þess konar em-

bætti, sem hann hefur veitt hingað til. 

Breytingu má á þessu gjöra með lagaboði*. 

Og í 20. gr. þingskapanna er kveðið svo 

að orði: «Lagafrumvörp, sem hafa inni að

halda breytingu á stjórnarskránni eða við- 

bót við hana, skulu í fyrirsögninni vera 

nefnd sem frumvörp til stjórnarskipunar- 

laga; sjeu þau eigi nefnd svo, vísar for- 

seti þeim frá». En jeg held því þó ekki 

svo fastlega fram, að frumvarp þetta stríði 

gegn fyrirmælum þessara greina, því það 

getur, ef til vill, til sanns vegar færzt. 

En hins vegar er það víst, að vald það, 

sem konungur hefur haft til að veita presta- 

köll, takmarkast með þessu frumvarpi.

Ásgeir Einarsson: |>egar frumvarp

þetta kom fyrir þingið, og enda áður, þeg- 

ar jeg sá hjer frumvarpið um skipun 

sóknarnefnda og hjeraðsfunda, duttu mjer í

hug orð Grettis gamla: «Spár mínar eiga

eigi langan aldur«. Á þinginu 1879 var 

efri deildin að skafa utan af því litla 

frelsi, sem fólgið er í 7. gr. laganna nm 

stjórn safnaðarmála og skipun hjeraðsfunda 

og sóknarnefnda, og þá tók jeg það fram 

hjer f deildinni, að það væri einmitt al- 

mennur vilji þjóðarinnar, að fá meiri þátt í 

kosningu presta sinna, enda er nú þetVa 

komið fram. f>á tók jeg það Iíka fram, 

sem einmitt nú var tekið fram af hinum 

háttvirta 1. konungkjörna þingmanni, að 

brauðin væru langt of lítið jöfnuð. það er 

líka alveg satt; það er sá eini agnúi á 

þessu máli, að öll brauð hafa ekki jafnan 

rjett til að geta notið þessara laga. En 

þó svo sje, þá get jeg huggað mig við, að 

það er ekki mjer að kenna; því lýsa al- 

þingistíðindin frá 1879 bezt. J>au sýna, að 

jeg var mótfallinn, að mál það gengi fram, 

og gaf ekki atkvæði mitt með neinn í frum- 

varpinu, nema 4. gr. J>að er óþarft, að 

vera nú að tala um þennan ójöfnuð á 

brauðunum, því hann er svo auðsjen, og 

það er líka ósjálfrátt að leiðast í ljós, hve 

laglega var gengið frá brauðamálinu þá á 

þinginu. J>ó það væri þá borið bæði ofan 

í mig og aðra, þegar við sögðum, að 

brauðamálið væri ekki nærri nógu vel undir- 

búið, til þess að hættulaust væri, að út- 

kljá það þá þegar, þá er það þegar nú, og 

er ekki langt um liðið, búið að sýna sig 

og sanna, hveijir hafi haft rjettara fyrir 

sjer. En allt fyrir þennan agnúa held jeg 

þó, að ekki sje ástæða til að fella þetta 

mál, því vonandi er, að þessi ójöfnuður 

lagist smátt og smátt, enda er nú komin 

bænarskrá til neðri deildarinuar, sem fer 

fram á, að brauðin verði sem fyrst jöfnuð. 

Jeg hef þá öruggu von, að þingdeildin, 

þrátt fyrir þennan agnúa, hafni nú ekki 

þessu frumvarpi, því þessu máli þarf og 

verður þjóðin að fá framgengt sem fyrst. 

|>ingið er vonandi nú skipað svo upplýstum 

mönnum, að það ratar ekki inní þá villu, sem 

átti sjer stað fyr á tímum, þegar menn t. a. m. 

voru að þrátta um það lítilförlega atriði,
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hvort þing8alurinn mætti vera opinn, svo 

allir gætu heyrt það, sem fram færi; þá 

höfðu menn það sem ástæðu á móti þessu, 

að enginn nema hinn iðjulansi Reykjavíkur- 

skríll mundi þyrpast þar að, en reynslan 

hefur sýnt annað. Eins þótti mðnnnm þá 

ódæði, að konungur skrifaði nafn sitt undir 

hinn íslenzka testa laganna, sem hann 

ekki skildi neitt í. Og var þessu neitað í 

mðrg ár, þangað til loksins að því varð 

framgengt. Eitt dæmi get jeg nefnt enn, 

sem sýnir, hvað menn voru þá smámuna- 

samir. |>að þótti ófært, að konungsfulitrúi 

talaði íslenzku á þinginn, þar sem slíkt 

hlyti að særa tilfinning hans hátignar, en 

einn sdmamaður í Hróarskeldu var þó svo 

skynsamur, að álíta, að h ið . gagnstæða 

mnndi ekki síður hljóta að særa tilfinning 

íslendinga. Tek jeg þetta til dæmis upp á 

það, hve ófært, já, jafnvel hlægilegt það 

er, ef þingið hafnar áríðandi málum, þótt 

eitthvað smávegis sje athugandi við þau.

Pjetur Pietursion: Jeg skal að eins 

leyfa mjer að bæta nokkrum orðum við það, 

sem jeg tók fram áðan. Jeg hef orðið þess 

áskynja, að tillaga hefur komið fram í neðri 

deild þingsins um að skora á landshðfðingja, 

að sjá um, að allir, sem sækja um brauð, 

skrifi eigi að eins landshöfðingja, heldur og 

sóknarnefndinni i því brauði, sem þeir ætla 

sjer að sækja um; þetta er að minni ætlun 

heppilegur og praktiskur máti til þess, að 

söfnuðirnir geti neytt rjettar sins í stjórn 

safnaðarmálanna. Auk þessa er og komin 

áskorun um, að brauðin hangi uppi f 10 

vikur, til þess víst sje, að söfnuðirnir fái 

tíma til að hugsa sig um og geti látið vilja 

sinn i ljósi um, hvern af umsækjendunum þeir 

vilji hafa. pegar slíkar skýrslur koma frá 

sóknarnefndunum, þá er það siðferðislegt 

aðhald fyrir veitingarvaldið, að fara eptir til- 

lögum þeirra, nema sjerstakar ástæður sjou 

því til fyrirstöðu. En þetta er ekki, eins 

og jeg sagði, nema siðferðislegt aðhald; en 

nú vilja menn fara skrefi lengra og ákveða 

lagalegt aðhald; enhvortþað heppnast, þorí 

jeg ekki um að dæma. '

Forseti: Jeg skal taka það fram, að 

jeg sje ekki, að þetta frumvarp komi í bága 

við 4. gr. stjórnarskrárinnar nje 20. gr. þing- 

skapanna. |>ess vegnasje jeg ekki ástæðu til 

að visa raálinu frá, enda er málið búið að 

ganga gegnum neðri deildina.

Með því að ekki tóku fleiri til máls, 

sagði forseti umræðnnum lokið og leitaði 

atkvæða um, hvort málið skyldi ganga til

2. umræðu; var það samþykkt með 9 at- 

kvæðum.

ÖNNUR UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 26. fundi, 4. dag ágústmán.

Pjetur Pjetursson: Jeg gat um það

við 1. umræðu þessa máls, hvaða ójöfnuði 

frumvarpið, eins og það hjer liggur fyrír, 

kæmi til leiðar milli safnaðanna, þar sem 

meir en helmingur safnaðanna hjer á landi 

yrði útilokaður frá því, að geta notið þessa 

rjettar, af því að það eru svo fáir, sem 

sækja um útkjálkabrauð og þau, sem fátæk 

eru. Nú ætla jeg að leyfa mjer að tala 

fáein orð um hinar einstöku greinir frum- 

varpsins. í  3. gr. steudur: »!>á er liðnar

eru 6 vikur frá auglýsing um, að brauð sje 

laust, skal veitingarvaldið senda skrá yfir 

umsækjendur brauðsins áleiðis o. s. frv». 

Hjer er ekki sagt, hversu langt veitingar- 

valdið á að senda þessa skrá, hvort það á 

að senda hana stutt eða skammt, en að 

eins til tekið, að það eigi að senda hana á- 

leiðis. Jeg veit heldur ekki, hvort það er 

ætið hægt, að koma því við, sem í 6. gr. 

stendur: «En sá er umsækjandi rjettur, ef

umsóknarbrjef hans er fyrir -kjördag komið 

áleiðis annaðhvort á kjörfnndinn eða til 

prófasts*. Hafi umsækjandi ekki sent veit- 

ingarvaldinu bænarskrá sína, þá getur það 

ekki sent kjðrfundinum hana, og ef allir 

tækju upp á því, að senda kjörfundinum 

bænarskrár sínar, þá gæti veitingarvaldið 

alls enga skrá sent. f>að má og vel hugsa 

sjer, að tveir umsækjendur sendu veitingar- 

valdinu skrár sínar, en hinir kjörfundinum >
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veitingamldið veit þá ekki nema af þess- 

um tveimur, og er þá ekki skylt að senda 

kjörfundinum nokkra skrá, heldur veitir 

öðrumhvorum þeirra, sem til þess hafa sótt 

um brauðið. |>annig er þessi ákvörðun, að 

umsækjendur megi senda bænarskrár sinar 

beinlínis á kjörfundinn, í mótsetningu við 

hina í 3. gr. og því alveg óhafandi. í 5. 

gr. stendur: «Nú eru umsækjendur 3, og

er kjörfundarmönnum rjett 2 til að kjósa, 

en sjeu umsækjendur fleiri, skulu jafnan 3 

til kosnir». Jeg vil setja, að 4 sæki nm 

brauðið og 2 af þeim djeu óreglumenn, sem 

söfnuðurinn ómöguléga vildi hafa fyrir prest; 

en þegar kjörfundurinn er nú skyldur til 

að senda meðmæli með 3, þá verður hann 

að til taka annan þessara óreglumanna. Menn 

raundu nú segja, að veitingarvaldinu dytti 

ekki í hug að kjósa óreglumenn, og það er 

líka satt. En af hverju er frumvarpið sprott- 

ið? Er það ekki sprottið af vantrausti á 

rjettlætistilfinningu veitingarvaldsins? Jeg 

held svo sje. En ef söfnuðurinn treystir 

veitingarvaldinu til þess að kjósa ekki óreglu- 

manninn, sem jeg til tók áðan í dæmi því, 

er jeg setti, þá er mótscgn f því, því að þá 

er það komið undir rjettlætistilfinningu og 

dánumennsku veitingarvaldsins, að það ekki 

fieygí honum itpp á söfnuðinn. Mjer sýn- 

ist það mjög hæpið, að hafa slíkar ákvarð- 

anir í frumvarpinu, því að þá erfiða lögin 

á móti sjálfum sjer og tilgangi sínum, sem 

er að hafa lagaaðhald að veitingarvaldinu. 

Jeg get ekki sjeð, að nokkur skynsöm stjórn 

geti látið þetta frumvarp, eins og það nú er, 

verða að lögum. I ’egar jeg við 1. umræðu 

talaði um málið sjálft, þá áleit jeg, að rjett 

væri, að söfnuðirnir hefðu atkvæði með, 

þegar um branðaveitingar er að ræða; en 

jeg er því ekki hlynntur, að söfnuðirnir fái 

bæði töglin og hagldirnar, eins og sagt er; 

eins og til hagar hjer á landi, ímynda jeg 

mjer, að það mundi ekki hafa góðar afleið- 

ingar, því að annaðhvort þekkja söfnnðirnir 

ekki hæfilegleika umsækjanda til hlítar eða 

geta látið leiðast til að mæia með einhverj- 

um fyrir velvildar og vináttu sakir, t. a. m.

með aðstoðarpresti, sem hefnr komið sjer 

vel við söfnuðinn, en ganga með því fram 

hjá sómamönnum, sem verðskulduðu að fá 

brauðið. En hvað leiddi af þessu? |>að 

mundi kæfa niður allt menntalíf og alla 

menntunarlöngun meðal presta; menn eru 

svo gjöröir, að þeir vænta þess, að verðleik- 

ar sfnir sjeu teknir til greina, en þegar 

það er ekki gjört, þá deyfir það löngunina 

til þess að taka framförum á menntunar- 

innar vegi. Jeg skal svo ekki tala meira 

um málið að sinni, en lýsa því að eins yfir, 

að jeg get ekki gefið þessu frumvarpi at- 

kvæði mitt.

Benidikt Kristjámson: Jeg er alveg á 

sama máli sem hinn 1. konungkjörni þing- 

maður í því, að frumvarpi þessu er í mörgu 

ábótavant, en jafnfiamt er málið svo mikils- 

vert, að æskilegt væri, að lög væru til í 

þessa stefnu. pess vegna óska jeg og treysti 

deildarmönnum til þess, að lagfæra frum- 

varpið við 3. umræðu, því að hverjum þing- 

manni er þá innan handar að koma með 

breytingartillögur, og er jeg fús á að koma 

mjer saman við aðra háttvirta þingmenn 

um breytingar.

Ásgeir Einarsson: Jeg fellst mikið

vel á það, sem þingmaður Norður-f>ingey- 

inga sagði; jeg sje, að það eru ýmsir gallar á 

frumvarpinu, og að það er ekki alfullkomið, 

en svo er nú um fieiri; mjer þóttu einnig 

gallar á frumvörpunum, sem komu í hitt eð 

fyrra um sóknarnefndir o. s. frv., en sagði 

þó, að jeg vildi heldur hafa þau heldur en 

ekki neitt; það gæti orðið prófsteinn á þjóð- 

ina, og svo sannaðist á eptir, hvort þau 

væru að nokkru gagni eða ekki; einsviljeg 

láta þetta frumvarp vera prófstein á þjóð- 

ina og veitingarvaldið. í  frumvarpinu er 

veitingarvaldinu gefinn töluverður taumur, 

að sjá um, að kosningarnar verði ekki van- 

brúkaðar, en mjer þykir hann reyndar 

nokkuð slakur, cn þó vil jeg ekki láta herða 

á fyr en sjest, að veitingarvaldið fer ekki 

eptir rjettlætistilfinningu. Sá fær sjaldau 

lof, sem á Ijósi heldur, og eifts er með veit- 

ingarvaldið; það fær opt ekki sem beztar
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þabkir fyrir gjörðir sínar, og þess vegna í- 

mynda jeg mjer, að það megi verða fegið að 

fá söfnnðina í ráðaneyti með sjer, svo að 

öll sknldin skelli ekki á veitingarvald- 

inn, ef illa kynni að takast til. |>eir 

ýmsu agnúar á frumvarpinu, sem hafa verið 

teknir fram, eru ekki svo hættulegir í byrj- 

un; það eru fleiri lðg, sem innihalda eitt- 

hvert uýmæli, að að þeim má fínna, en svo 

má allt af laga það seinna, sem reynslan 

sýnir að ábótavant er og ekki á við. J>að 

var tekið fram um daginn, að ójöfnuður 

kæmi fraiu í frumvarpinu milli brauðanna, 

og einkura yrðu það útkjálkabrauðin, sem 

yrðo út undan; en jeg held, að boðskapurinn 

um, hverjir sæktu, gæti eins komið í tæka 

tíð til þeirra; það mætti þá haga því svo, 

að iengri tími væri fyrir þau brauð. í  5. 

grein er sagt, að kjörfundarmenn megi 

kveða á, hvern umsækjanda þeir kjósi helzt 

og hvern næstan. J>etta sýnist ekki vera 

skaðlegt, heldur miklu fremur vera leiðbein- 

ing fyrir veitiogarvaldið, og það er svosak- 

leysislega að orðum komizt, að það getur 

ekki verið saknæmt. pað hefur verið talað 

um, að söfnuðirnir væru ekki þeimprestum, 

seœ um sæktu, kunnugir, og mundi kosn- 

ingin því lenda á kapellánum, ef þeir eru 

vel liðnir. {>etta get jeg vel ímyndað mjer, 

og jeg Bje ekkert á móti því, þegar söfnuð- 

inum hefur fallið vel við kapellátiinn. En 

hvað ókunnugleikanu snertir, þá held jeg, 

að söfnuðirnir sjeu ekki prestunum ókunn- 

ugri heldur en ráðgjafínu í Danmörku, og 

dæmin sýna, að hann hefur ekki æfinlega 

farið eptir tillögum biskups, sem ætti þó að 

vera prestunum kunnugastur. fað  getur 

sýnzt Bokkuð ófrjálslegt, að þegar umsækj- 

endur eru ekki fleiri en 2, þá má sóknin 

hvorugan tilnefna. J>essu mætti ef til vill 

breyta, en það er ekki vert að fara nú þeg- 

ar langt út í það, heldur láta reynsluna 

sýna, hvers við þarf og hvað bezt hentar, og 

fera sig þá heldur áfram en ekki aptur á 

bak. 1. grein byrjar svo: >Heimilt skal

sóknarmönnum þeim, er gjalda til prests og 

kirkjui. Hjer vil jeg láta bæta við: >og

hafa óflekkað mannorð», því að í flestum 

kosningarlögum eru þessi tvö bönd lögð á 

kosningarrjettinn; þessu er líka hægt að 

bæta inn í við 3. umræðu. Jeg skal svo 

ekki tala meira, en vona, að þeir þingmenn, 

sem hafa betur vit á málinu en jeg, gjöri 

hentugar breytingar á frumvarpinu.

Ámi Thortteinson: f>ingmaður Stranda- 

manna, semalltaf er svo glöggur og skarp- 

sær, tók eiiimitt það fram, sem jeg vildi 

sagt hafa, að þjófum og ræningjum værí 

ekki leyft að eiga þátt í kosningu presta, 

og þess vegna vil jeg lála bæta inn í 1. 

gr., að þeir einir megi kjósa, sem hafa óflekk- 

að mannorð. Ymsir aðrir þingmenn hafa 

gjört athugasemdir við frumvarpið, sem jeg 

get fallizt á, en mjer virðist hjá þeim vanta. 

hvernig eigi að gjöra að því, sem ábótavant 

er. Ef jeg á að láta í ljósi skoðun mína 

um frumvarpið, þá er hún sú, að það byrj- 

ar með orðum og engu öðru en orðum. 

Fyiirsögnin segir, að frumvarpið sje um 

kosuingu presta. Hvernig inniheldur frum- 

varpið það? |>að inniheldur ekki kosning- 

arrjett, heldur að eins uppástungurjett, og 

hann skorinn af nöglum sjer, þar sem að 

eins nokkrum mönnum í sókninni er leyft, 

ekki að kjósa, heldur að stinga upp á þrem 

prestum, sem veitingarvaldið getur svo val- 

ið úr. Jeg imynda mjer, að málinu værí 

miklu betur borgið, ef hver inaður í sókn- 

inni hefði beinlínis kosningarrjett; þá væri 

þeim tilgangi betur náð, að söfnuðirnir með 

atkvæði sinu fengju að ráða prestum sínum, 

heldur en að ieggja það í hendur nokkurra 

manna í sókniuni. f>að er ekki rjett að 

mínu áliti, að kosningarrjetturinn sje látinn 

vera ótakmarkaður; jeg ímynda mjer, að 

veitingarvaldið jafnframt söfnuðunum ætti 

að hafa dálitið eða nokkurt band á kosn- 

ingunum, en þegar verðleikar eru að mestu 

eða talsverðu jafnir hjá öllum umsækjendum, 

þá ættu söfnuðirnir beinlínis að kjósa, og þá 

ætti þessi rjettur ekki að vera uppástungu- 

rjettur, heldur beínlínis kosningarrjeltur, 

lagður í hvers manns hönd. f>etta gjörir 

það að verkum, að eins og frumvarpið er
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nú, get jeg ekki gefið atkvæði með því, en, 

ef til vill, ef því er breytt. Mjer fyrir mitt 

leyti sýnist bezt að snúa öllu við, og taka mál- 

ið frá annari blið en í frumvarpinu er gjört; 

látum söfnuðina kjósa milli þeirra, sem veit- 

ingarvaldið segir hæfasta, og með því fá 

þeir kosningarrjett í staðinn fyrir uppá- 

stungarjett eptir þessu frumvarpi. Að öðru 

leyti skal jeg geta þess, að í öðrum lönd- 

um er málið víða skoðað frá þeirri blið, sem 

jeg skoða það.

Stefán Eiríksson: |jað er nú búið að

ræða töluvert um þetta mál nú við þessa

2. umræðu, þó að það kæmist þegjandi í 

gegn við 1. umræðu; þiugmenn bafa víst 

glöggvað sig betur á því undir þessa umræðu 

heldur en áður. Jeg er samdóma þing- 

manni Norður-fingeyinga um það, að breyt- 

ingar þurfi að gjöra á frumvarpinu, og jeg 

fyrir mitt leyti væri fús tíl að koma mjer 

saman við hann um breytingar til 3. um- 

ræðu; en aptur á móti er jeg ekki sam- 

dóma hinum 5. konungkjörna þingmanni 

um það, sera hann talaði; hann sagði, að 

söfnuðunum væri ekki gefinn nema uppá- 

stungurjettur með þessu frumvarpi. f>etta 

get jeg ekki sjeð að sje rjett, því að það 

stendur með berum orðura í 7. gr.: «Veit- 

ingarvaldið skal brauð veita einhverjum 

þeirra, er til eru kosnir, en engura öðrum-. 

Eptir þessu finnst mjer að söfnuðirnir hafi 

meira vald heldur en hieinan og beinan 

uppástungurjett, og meira að sega, þeir hafa 

það vald, sem dugar að mestu. Hinn 1. 

konungkjörni þingmaður tók til dærais, að

2 af þeim, sem kjörfundurinn mælti með, 

væru óreglumenn, en það geta líka allt ver- 

ið óregluraenn. En bvernig sem nú það 

er, þá stingur þó kjörfundurinn sjerstaklega 

upp á einum, og jeg ímynda mjer þá, að 

hano til nefni þann, sem hann befur traust 

og þekking á. Yfir höfuð að tala ímynda 

jeg mjer, að ákvarðanir frumvarpsius megi 

vel brúka með lagfæringum, og það þurfi 

ekki að vera að hártoga þær út i yztu æsar. 

Ef mönnum þykir eittbvad, sem betur mætti 

fara, þá er ekki annað en koma með breyt-

ingar undir 3. umræðu, eins og jeg og fleiri 

hafa stungið upp á.
Sigurður Melsleð: Jeg fyrir mitt leyti

vil fallast á anda frumvarpsins, þar sem 

það miðar til þess, að gefa söfuuðunum rjett 

til að eiga hlutdeild í kosningu presta. 

f>að getur orðið til þess, að vekja og styrkja 

kirkjulegt fjelagslif og styrkja föðurlegt og 

sonarlegt samband milli safnaðarins og 

prestsins; því get jeg ekki annað en verið 

anda þessa frumvarps hlynntur. En jeg er 

hræddur um, að svo verulegir agnúar sjeu 

á frumvarpinu, að þeir rekist hver á aðra, 

svo að það geti ekki orðið góð og greið lög. 

Hinn háttvirti 1. konungkjörni þingmaður 

tók ýinislegt fiara, og þarf jeg ekki að 

taka það upp aptur. þegar menn bera 

saman 3. og 6. gr., þá geta í framkvæmd- 

inni komið ýmisleg tilfelli fyrir, sem mjer 

virðast að ekki muni geta samrýmzt þess- 

um greiuum fruravarpsins. pannig er í

3. gr. sagt, að veitingarvaldið skuli senda 

kjörfundinum skrá yfir umsækjendur brauðs- 

ins; en það er ekki tekið fram, hvað þessi 

skrá á að innihalda, hvort hún á að inni- 

halda nöfnin tóm eða Ieiðbeining til kjör- 

fundarins um, hvaða hæfilegleika umsækj- 

endur hafa o. s. frv. í 6. gr. er tekið

fram, að umsækjendur megi líka senda um- 

sóknarbrjef sín beinlínis til safnaðarins. Nú 

er mjer spurn: Hvernig geta söfnuðir í

fjarlægum ömtum þekkt nýútskrifaðan kan- 

dídat? Söfnuðirnir þekkja hann ekkert, 

vita ekki, hvernig hann er að sjer, hvaða 

einkunn hann hefur fengið, eða hvort hann 

er laus við þá meinbugi, sem geta bægt

honum frá að verða prestur. Nú gæti 

hugsazt, að þegar söfnuðurinn kýs einhverja 

tvo af þremur, sem um sækja, þá kysu 

þeir, einmitt af því þeir ekki þekkja um- 

sækjendurna, þá, sem vantaði þá kosti, sem 

þyrfti til þess að geta orðið prestur. 

Hvernig á veitingarvaldið nú að fara að? 

pað getur ekki veitt þeim brauðið, sem 

kjörfundurinn til nefnir. £>annig er það

bert, að frumvarpið er svo lagað, að þessar
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gieinir komast í bága hvor við aðra, og 

verða naumaðt samrýmdar.

Hjetur Pjetursso/i: fingmaður Austur-

Skaptfellinga tók það fram, að eptir 5. gr. 

hefðu kjörfundarmenn rjett til, að kjósa til 

einn eða tvo af þremur umsækjandi prest- 

um eða kandídðtum, og er það að vísu 

rjett, en það er aðgætandi, að veitingar- 

valdið er alls ekki bundið við annanhvorn 

af þessum tveiniur, heldur getur það tekið 

þann þriðja, ef því svo lízt, og þó umsækj- 

endur sjeu fjórir eða fleiri, og kjörfundar- 

menn því geti kosið til þrjá þeirra, þá er 

veitingarvaldið heldur ekki bundið við þessa 

þrjá. Jeg kann langtum betur við aðferð 

þá, seru hinn háttvirti 5. konungkjörni þing- 

maður benti á, að söfnuðunum yrði veittur 

fnllkominn uppástungurjettur. petta verður 

líka hægt með því móti, sem jeg tók fram 

við 1. umræðu, að skora á landshöfðingja, 

að skipa svo fyrir, að þeir, sem sækja nm 

brauð, skrifi eigi að eins landshöfðingja, 

heJdur og sóknarnefndinni, og leiti með- 

mæla hennar, og til þess, að nægur tími 

sje til að koma þessu í kring, ættu brauðin 

að hanga uppi í 10 vikur. Nú er einmitt 

framkomin í neðri deildinni uppástunga til 

þingsályktunar, sem fer fram á þessa á- 

skorun til landshöfðingja. Að ákveða, að 

hve miklu leyti menn vilja binda veitingar- 

valdið í lagalegu tiiliti til að taka þann, 

sem kjörfundarmenn mæla með, er ekki 

frágangssök. En það er sjálfsagt, að eins og 

nú stendur, er veitingarvaldið í siðferðislegu 

tilliti bundið við þann, sem sóknarnefndin 

mælir með, ef engar sjerstakar ástæður eru 

því til fyrirstöðu. Beynslan hefur líka sýnt 

það nú síðustu árin, að veitingarvaldið hefur 

ætíð tekið það til greina, þegar söfnuðirnir 

hafa kosið einn fremur öðrum fyrir prest 

sinn, og það síðast í sumar við veitinguna 

á Árnesi í Strandasýslu. {>ó þetta væri 

ekki tekið til greina við veitinguna á 

Hólmum í Beyðarfírði, þá er það öðru máli 

að gegna, þar sem bæði voru sjerstakar á- 

stæður, og lögin frá 27. febr. 1880 höfðu 

ekki fengið staðfestingu, þegar málið var

sent hjeðan. f>etta er sá eðlilegi vegur 

fyrir þingið til þess að sýna, hvernig söfn- 

uðirnir geta neytt þessa rjettar, sem lögin 

frá 27. febr. ætla þeim. J*ar er að eins 

sagt yfir höfuð, að söfnuðirnir hafi rjett á, 

að mæla með einhverjum sjerstaklega. Eo 

þessi uppástunga sýnir, hvernig söfnuðirnir 

geti neytt þessa rjettar síns.

Árni Thorsteinson: Jeg tek það upp 

aptur, sem jeg sagði áðan, að mjer sýnist 

frumvarp þetta veita söfnuðunun mjög litla 

tryggingu fyrir, að þeir fái þapn, sem 

helzt óska fyrir prest. Veitingarvaldið getur 

frjálslega valið um milli tveggja eða þriggja, 

sem kjörfundarmenn stinga upp á. Sá fyrsti 

er augasteinn safnaðarins, en ef til vill 

ekki veitingarvaldsins, sem því getur tekið 

annanhvorn hinna tveggja, sem söfnuðurinn 

vildi langtum síður. þannig verður þessi 

uppástungurjettur alveg þýðingarlaus, því 

það er svo langt frá, að söfnuðirnir eigi 

víst að fá þann, sem hann helzt kýs. Ef t.

a. m. söfnuðurinn eða eptir fumvarpinu kjör- 

fundarmenn eiga til að kjósa 3 af umsækj- 

endum, þá getur sá fyrsti verið gæðaprest- 

ur, sem söfnuðurinn vill helzt fá, annar 

meðalprestur og þriðji ljelegur, sem kjör- 

fundarmenn ljetu fylgjast með sem hinu 

þriðja eptir atvikum, eins og opt gjörist 

við kosningar, þá er veitingarvaldið alis 

ekki bundið við hinn fyrsta eða annan, 

heldur getur það eins vel tekið hinn þriðja, 

ef því svo lizt. í  2. gr. er svo ákveðið, að 

kirkjubóndi, ef hann er til, skuli vanalega 

vera einn af kjörmönnum. Jeg er nú ekki 

svo kunnugur hjer á landi, sem vera skyldi, 

og hef sjaldan átt kost á að hafa atkvæði um 

kirkjuleg m ál; en þó jeg hafi farið víða, 

þá hef jeg aldrei getað fundið, að kirkju- 

bændur væru yfir höfuð svo fremri öðrum 

í söfnuðinum, að þeir gætu verið sjálfkosnir 

kjörmenn. Kirkjubóndi getur verið jafnvel 

illa innrættur í kirkjulegum efnum, sjálfsagt 

ekki fremri öðrum í þeim, og þá finnst 

mjer óviðurkvæmilegt, að hann sje sjálf- 

kosinn í kjörnefnd. Ef jeg ekki misskil 

orðið kirkjubóndi, þá ímynda jeg mjer, að

80
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með því sje átt við heimabónda á kirkju- 

stað. Nú er svo, að optast býr presturinn 

sjálfur á prestssetrinu, og þá ætti hann 

sjálfsagt að vera sjálfkjörinu kjörfundar- 

maður, en hann er þó einmitt formaður 

sóknarnefndarinnar. Sóknarmenn kjósa 

eptir 2. gr. ár hvert 4 kjörmenn auk sókn- 

arnefndar, og skal kirkjubóndi vanalega 

vera einn af þeim. Ef jeg skil orðin rjett, 

þá á kirkjubóndinn að ganga í kjörnefnd- 

ina, en þessi ákvörðun finnst mjer alls ekki 

heppileg. Jeg fyrir mitt leyti vil fara út 

af þeim vegi, sem frumvarpið heldur, og 

inn á aðra götu. þess vegna vil jeg ganga 

inn á breytingaratkvæði í þá átt, að söfn- 

uðum sje veittur rjettur til að kjósa bein- 

línis einn af umsækjendum, og veitingar- 

valdinu sje áður leyft að taka þá burt, 

sem það álítur miður verðuga.

Ásgeir Einarsson: Mjer skildist hinn

báttvirti 1. konungkjörni þingmaður taka 

orð hins 5. konungkjörna svo, sem hann 

befði mælt með því, að söfnuðirnir fengju 

fullkominn uppástungurjett. En þá hef jeg 

ekki skilið binn 5. konungkjörna þingmann 

rjett, því mjer skildist hann vilja láta upp- 

ástungurjettinn vera hjá veitingarvaldinu, 

en aptur að söfnuðirnir fengju fullan kosn- 

ingarrjett. (Árni Thorsteinson: rjett, al-

veg rjett). |»á er það jeg, sem hef skilið 

orð þingmannsins rjett, og skal jeg játa, 

að jeg kyuni mjög vel við þá ákvörðun. Mjer 

heyrðist enn fremur hinn 1. konungkjörni 

þingmaður telja það heppilegt, að umsækj- 

endur skrifuðu sóknamefndunum, um leið 

og þeir skrifuðu veitingarvaldinu, og leituðu 

meðmæla þeirra. £>essi uppástunga var bor- 

in upp á einnm hjeraðsfundi, sem jeg var á, 

en það varð þó ekki meira úr henni i það 

skipti, en þótti þó eiga vel við. En ef á 

annað borð á að vera að fáta við frum- 

varpið, þá ætti að koma þessari uppástungu 

inn í frumvarpið. Hvað viðvíkur mótbáru 

hins háttvirta 5. konungkjörna þingmanns 

gegn því, að kirkjubóndi sje sjálfkjörinn 

kjörmaður, þá er jeg honum alveg samdóma 

í því, því þó jeg sje sjálfur kirkjubóndi, þá

er jeg alveg fús á, að gefa þann rjett eptir. 

Jeg kann allt af mjög illa við, þegar verið 

er að trana mönnum fram sem sjálfsögðum 

til hvers sem vera skal, ef menn geta ekki 

áunnið sjer stöðu sína með eigin verðleik- 

um sínum. Við slík einkaleyfi er mjer 

mjög illa. Ef menn því ekki geta áunnið 

sjer sjálfir þessa kosningu, þá vil jeg ekki 

láta binda menn þar eins og við tjóðurhæl. 

Nú eru komnar fram nýjar og mikilvægar 

breytingaruppástungur við frumvarpið, eptir 

því sem ráða roá af ræðum þeirra, sem talað 

hafa uú í þessu máli, og ef menn vildu 

nota sjer ákvarðanir stjórnarðkrárinnar og 

þingskapanna, sem leyfa, að setja nefnd á 

hverju helzt stigi málanna, sem vera skal, 

þá gætu menn nú stungið upp á, að nefnd 

yrði sett í þessu máli hjer í deildinni. f>ó 

tíminn sje nú að visu orðinn naumur og 

ekki hægt að segja, hvað lengi nefndin yrði 

að ræða málið, þá skal jeg þó leyfa mjer, 

að skjóta- því til forseta, hvort hann ekki 

vilji bera þriggja mauna nefnd undir atkvæði 
þingdeildarinnar.

Forseti bar því næst undir atkvæði, 

hvort setja skyldi nefnd í málinu, og var 

það fellt með 8 atkvæðum á móti 3.

|>ar eð fleiri óskuðu ekki að taka til 

máls, bar forseti hinar einstöku greinar 

frumvarpsins undir atkvæði, og var:

1. gr. samþykkt með 6 atkvæðum

2. —  — —  6 — —

3. — — »— — 6 — • —

4. —  —»— — 6 — • —

Um 5. gr var, vegna óljósrar atkvæða- 

greiðslu, viðhaft nafnakall.

■Já» sögðu:

Benidikt Kristjánsson,

Ásgeir Einarsson,

Einar Ásmundsson,

Sighvatur Árnason,

Skúli forvarðarson,

Stefán Eiríksson.

«Nei» sógðu:

Magnús Stephensen,

Árni Thorsteinson,
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Jón Pjetursson,

Pjetur Pjetursson,

Sigurður Melsteð.

5. gr. þannig samþykkt með 6 atkvæðnm 

móti 5.

6. gr. felld með 6 atkvæðum móti 5.

Um 7. gr. var vegna óljósrar atkvæða-

greiðslu viðhaft nafnakall.

•Já« sögðn:

Benidikt Kristjánsson,

Asgeir Einarsson,

Einar Ásmundsson,

Sighvatur Árnason,

Skúli |>orvarðarson,

Stefán Eiríksson.

•Nei» sögðu:

Magnús Stephensen,

Árni Thorsteinson,

Jón Pjetursson,

Pjetur Pjetursson,

Sigurður Melsteð.

7. gr. þannig samþykkt með 6 atkvæðum 

móti 5.

Fyrirsögnin áleizt samþykkt án atkvæða. 

Málinu vísað til 3. umræðu með 10 

atkvæðum.

f>RIÐJA UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 30. fundi, 8. dag ágústmánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 330—331.

B r e y t i  n g a r t i l l ö g u r  

við frumvarp til laga um kosningu presta, 

eins og það var samþykkt við 2. umræðu í 

efri deild.

a.

B r e y t i n g a r t i l l ö g u r  

frá Ásgeiri Einarssyni, Benidikt Kristjáns- 

syni og Stefáni Eiríkssyni.

1. grein.

pá er brauð losnar, er öllum sóknar- 

mönnum, þeim er hafa óflekkað mannorð og 

gjalda til prests og kirkju, heimilt að kjósa 

sjer prest af þeim, er nm brauðið sækja, og

hafa hina lögboðnu hæfilegleika til prests- 

skapar.

2. grein.

Sá, er sækir um laust brauð, skal 

senda umsóknarbrjef sitt í tveim samritum, 

annað til biskups, en bitt til prófasts í 

því hjeraði, sem brauðið er veitt í.

3. grein.

pá er 10 vikur eru liðnar frá því, er 

brauðið var auglýst til veitingar, skal bisk- 

up senda hjeraðsprófasti skrá yfir alla um- 

sækjendur, og má biskup, ef fleiri en tveir 

hafa sótt um brauðið, mótmæla, að einn 

eða fleiri þeirra verði kosnir. Eigi má

biskup ryðja þannig fleirum en þriðjungi 

umsækjanda.

4. grein.

Hjeraðsprófastur auglýsir söfnuði eða 

söfnuðum nöfn þeirra umsækjanda, er bisk- 

up hefur eigi mótmælt. Af þeim skal 

söfnuðurinn eða söfnuðirnir kjósa sjer 

sóknarprest á þeirri stund og stað í presta- 

kallinu, er prófastur ákveður; stýrir sóknar- 

nefnd kosningunni, ef eigi er nema ein 

sóknarnefnd í prestakallinu, en sjeu þær 

fleiri, kjósa allir sóknarnefndarmenn 3 menn 

úr sínum flokki í- kjórstjórnina. Rjett or, 

að prófastur sje sjálfur viðstaddur kjör- 

fundinn, ef honum virðist þörf á.

5. grein.

Kosningin skal fram fara, að svo miklu 

leyti sem verða má, á sama hátt, sem 

kosningar til alþingis. Enginn getur orðið 

kosinn sóknarprestur, nema hann fái meiri 

hluta atkvæða þeirra sóknarmanna, sem 

kosningarrjett hafa í prestakallinu eptir 1. 

grein og sem neyta atkvæðisrjettar síns á 

kjörfundi.

6. grein.

Eptir að kosning hefur fram farið, 

sendir kjörstjórnin tafarlaust prófasti kosn- 

ingargjörðina, staðfesta með vottorði sínu 

um, að hún sje rjett. Síðan sendir pró- 

fastur biskupi skýrslu um kosniuguna, og 

skal þá biskup gefa hinum kosna presti 

veitingarbrjef.
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B r e y t i n g a r a t k v æ ð i  

frá Pjetri PjeturssyDÍ, Jóni Pjeturssyni og 

Sigurði Melsteð.

1. grein. Við 1. og 2. gr.

Sjerhver sá, sem sækir um brauð, skal 

senda hlutaðeigandi sóknarnefnd eða sókn- 

arnefndum, ef þar eru fleiri sóknir en ein, 

samrit af umsóknarbrjefi sínu og leita mnð- 

roæla safnaðarins.

2. grein. Við 3. gr.

Sóknarnefndir skulu senda til lands-

höfðingja tillögur sínar um sækjendur, áðnr 

en 10 vikur eru liðnar frá þvi er auglýst 

var, að brauðið væri laust, og til taka, 

hver sækjanda þeim þyki bezt fallinn til að 

fá brauðið.

3. grein. Við 4. gr.

Veitingarvaldið skal jafnan fara eptir

tillögum sóknarnefnda í veitingu biauða, 

nema einhverjar sjerlegar ástæður sjeu því 

til fyrirstöðu.

4. grein. Við 5. og 6. gr.

Nú líða 10 vikur frá því er auglýst 

var, að brauð sje laust, og koma engar til- 

lögur um veitingu þess frá sóknarnefndum, 

skal þá veita það á þann hátt, er nú tíðkast.

Áxgeir Einarsson: Við frumvarp þetta

hafa komið fram nokkrar breytingar, og 

kemur nú mest undir, hvort þær verða sam- 

þykktar. J>ær breytingar, sem 3 háttvirtir 

deildarmenn hafa komið fram með, hafa 

bætt úr frumvarpinu að nokkru leyti, en þó 

er jeg nú hræddur um, að nmbæturnar sjeu 

ekki svo miklar eða góðar, að þær fullnægi 

öllum þingmönnum. Jeg læt nú bíða, að 

fara mörgum orðum um þær, þangað til jeg 

heyri meðmæli með þeim, sem sannfæra mig; 

það getur vel verið, að þaukomi. J>ó sum- 

ar breytingarnar sjeu góðar og til bóta, þá 

get jeg ómögulega fallizt á sumar. Jeg 

skoða þetta mál svo, að hjer eigi að vera 

samkynja höfuð og líkami. Kristindómurinn 

er einn líkami, og þegar við höfum presta 

og prófasta, vil jeg, að biskupinn sje höf- 

uðið yfir þeim. J>að er náttúrurjettur, og

b. forn rjettur íslendinga, að þeir hafi leyfi til 

að kjósa sjer presta sjálfir að nokkru leyti, 

og það hef jeg heyrt á mönnum úr öllum 

áttum, að þeir vilja, að söfnuðirnir hafi leyfi 

i  til að kjósa presta, og um það álít jeg að 

sje allt öðru máli að gegna en um aðskiln- 

að líkis og kirkju; þvi að þar finnst mjer 

stigið einu stóru feti of langt. Um það 

ætla jeg að megi segja, eins og J>orgeir 

Ljósvetningagoði sagði, þegar kristni var 

lögtekin: Ef lögunum er skipt, þá er friðn- 

um skipt. Leysing sóknarbandsins mun 

skipta friðnum, en þetta eykur friðinn og 

staðfestir hann; það hvetur presta til að 

vanda siðferði sitt. f>ær mótbárur hafa 

komið fram hjá sumum þingmönnum, að 

frumvarp þetta geti orðið til þess, að að- 

stoðarprestar verði teknir fram yfir eldri 

presta, en ef aðstoðarprestarnir eru góðir og 

samvizkusamir menn, get jeg ekkert, sjeð á 

móti því, að þeim sje falið vandasamt starf. 

Jeg held þvi, að stefnan í þessu frumvarpi 

sje yfir höfuð að tala góð, en það, sem að 

kynni að vera, mundi mega laga. Hinn 

háttvirti 1. og 5. konungkjörnu þingmenn 

hafa beint málinu í eðlilega og náttúrlega 

stefnu, og hefur hinn háttvirti 1. konung- 

kjörni þingmaður sýnt fram á, að lengja 

mætti tímann, sem brauðin stæðu uppi, og 

hefur hann greitt fyrir málinu. Jeg vona, 

að hin heiðraða deild vilji styðja þetta mál, 

sem getur orðið, og sjálfsagt verður til þess, 

að efla trúarlífið og hvetja embættismennina 

til þess, að standa vel og sómasamlega í 

sinni stöðu, eins og þeirrar stjettar mönnum 

sæmir.

Pjelur Pjetursson: Jeg held, að það

sje ekki gustuk að tala meira um þetta 

frumvarp, en komið er. Jeg verð þó að 

geta þess, að jeg hef hið sama móti 5. gr. 

frumvarpsins, sem jeg hafði við 2. um-

ræðu; 5. gr. er nefnilega óbreytt og hefur 

mótsögn inni að halda. En það er einnig

annað orð, sem stendur í 3. og 4. gr. og

sem ekki getur staðizt; það er orðið «heima- 

sókn«. 1 þingabrauðum er engin heimasókn, 

og þó það væri sagt við umræður þessa

6B6
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ffláls f iwðri deildinni, að heimasókn væri 

þar, sem prestinum er úthlutað ábúðarjörð, 

þá svara jeg því, að það á sjer ekki alstað- 

ar 8tað, að prestum sje óthlutuð ábúðar- 

jörð, og þar sem það kann að vera gjðrt, 

getur v«l komið fyrír, að presturinn búi á 

aHt annari jörð en þeirri, sem honum var 

útblutuð, og hvað á þá að kalla heimasökn ? 

Presturinn getur haft tvær jarðir undir, 

sína i hvorrí sókninni, og hvar á þá að 

kalla heimasdkn? Jeg álít, að þetta gjöri 

frumvarpið alveg óhafandi. Við, sem gjörð- 

um breytingaratkvæðin við frumvarpið, ætl- 

uðum ekki að finna nýjan grundvöll, en við 

vildnm vísa söfnuðunom á praktiskan veg 

til að nota þann rjett, sem þeir hafa sam- 

kværat lögum 27. febr. 1880, 7. gr., um 

stjórn safnaðarmála, en hertum þó aðhaldið 

að veitingarvaldinu, og álít jeg, að eðlilegt 

skref sje stigið til framfara, ef deildin 

vildi aðhyllast breytingaratkvæði okkar 3 

þingmanna, en að ððrum kosti álit jegmál- 

inu alveg steypt um koll.

Ásgeir Einarsson: Við ætlum ekki að

koma okkur vel saman fyrst um sinn, því 

að þeir, sem mdti mæla, álíta frumvarpið, 

eins og það er, óhafandi, og jeg get með 

engu móti fallizt á breytingaratkvæðin. 3. 

gr. talar nm, að veitingarvaldið fari eptir 

tillögum safnaðanna, nema sjerstahar kring- 

umstaðvr banni. En hver á nú að meta 

þær sjerstöku ástæður, sem kunna að banna 

veitingarvaldinu að veita samkvæmt tillög- 

um sóknarinnar? Ætli veitingin verði ekki 

að standa við sama, hvað sem um þessar 

sjerstöku ástæður má segja? J>á skulum 

við heldar fella frumvarpið alU með breyt- 

ingaratkvæðum og öllu saman, heldur en 

að samþykkja þetta. Látum vera, að stjórn- 

in vildi ekki samþykkja þetta frumvarp, eins 

og það er óbreytt, og segjum þá eins og 

Pjetur mikli: Látum Karl frænda sigra

oss, svo að við lærum að sigra hann. 

Kristnio hefur opt átt í stríði; hún hefnr 

opt haft gott af þessn stríði, og getnr baft 

það enn, og þó að þessi rjettarbót í kirkj- 

nnni, sem þetta frunrvarp fer fram á, falli

nú um koll, getnr verið, að það sje dcóli 

fyrir kirkjuna, sem hún lærír i að koma þvf 

fram, sem henni er fyrir beztu, en sem 

enn þá er ef til vill ekki kominn tími til 

að fá.
Pjetur Pjetursson: ^ingmaður Stranda- 

manna spurði, hver ætti að meta broar sjer- 

stöku ástæður, sem gætu valdið því, að veit- 

ingarvaldið sæi sjer ekki fært, að fara eptir 

tillögum sóknarmanna um veitinguna. Jeg 

get eklci svarað þingmanninum öðru en því, 

að það verður að vera veitingarvaldið, sem 

metur hinar sjerstöku ástæður, og það 

traust verður að bera til þess, að það van- 

brúki ekki þetta vald að orsakalausu, enda 

er almenningsálitið svo kröptugt, að það 

mundi fordæma veitingarvaldið, ef það að 

orsakalausu breytti frá höfuðreglunni í þessu 

rfni, en seint mun það verða, að veitingar- 

valdið hafi ekkert atkvæði um veitingu 

biauða.

Með því ekki tóku fleirí til máls, ljet 

forseti gaoga til atkvæða. Breytingartillðg- 

ur þeirra Ásgeirs Einarssonar, Beuidikts 

Kristjánssonar og Stefáns Eiríkssonar, rora 

teknar aptur af uppástungumönnum, og 

skyldu koma fram sem sjerskilið frumvarp. 

Voru þá breytingaruppástuogur Pjeturs 

Pjeturssonar og 2 annara þingmanna born- 

ar upp til atkvæða, og var:

1. Breytingartillaga þeirra við 1. og 2. 

grein felld með 6 atkvæðum móti 3.

2. Breytingartillaga hinna sömu við 3. gr. 

felld með 7 atkvæðum gega 3.

3. Hinar aðrar breytingartillögur þessara 3 

þingmanna voru þar med falinar.

4. Síðan var frnmvarpið óbreytt borið 

upp til atkvsða, og var það fellt moð

8 atkvæðum á móti 2.

B.
Frumvarp til laga um kosningu presta. 

Frá þingmanni Strandamanna, þingmanai 

Norður-|>ing«yinga og þingaianni Austur-
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Skaptfellinga. Frumvarpið er prentað f 

fyrri parti alþingistíðindanna, bls. 362.

FYRSTA UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 32. fandi, 10. dag ágústraán.

Flutningsmaður (Ásgeir Einarsson). J><5 

að þetta frumvarp sje nú til 1. umræðu, þá 

hefur þó svo mikið verið talað um efni þess, 

og búið að skýra það á allar lundir, að jeg 

þarf ekki að vera langorður. Deildin má 

vera þakklát þeim konungkjörnu þingmönn- 

um, sem beindu þessu máli í frjálslegra og 

betra horf, og einkum hinura 5. konung- 

kjörna þingmanni, sem benti á það, sem 

þessi uppástunga einkum er byggð á, að 

söfnuðirnir kjósi prestinn, þegar biskup er 

búinn að ryðja þriðja partinum af umsækj- 

endum, og eins hinum 1. konungkjörna 

þingmanni, sera gaf góðar bendingar um að- 

ferðina. En samt hreifa sjer nokkrar efa- 

semdir um raálið; menn eru hræddir um, 

að þetta fyrirkomalag sje óhentugt hjer á 

landi, og í annan stað, að stjórnin muni 

ekki samþykkja frumvarpið. Jeg skal nú 

þá fyrst tala um, við hvað þeir eru hræddir, 

sem álíta þetta óhentugt hjer á landi. |>eir 

eru hræddir um, að kapellánar yrðu fyrir 

kjöri, sem sóknarmönnum hafa verið geð- 

felldir. En þó svo verði, þá skeður ekkert 

nýtt undir sólinni, því að menn hafa dæm- 

in fyrir sjer, að kandidötum, nýskroppnum 

af prestaskólanum, hefur verið veitt fyrir 

eldri prestum; þessi ástæða er því einskis- 

virði, þvf að hún hefur komið og getur 

komið fyrir veitingarvaidið, sem nú er. |>á 

skal jeg minnast á, hverjar orsakir stjórnin 

geti haft til þess, að neita um svona sann- 

gjarna beiðni. J>ingið hefur nú samþykkt lög 

um leysing á sóknarbandi, og hvað er kjör- 

prestum þar leyft? Að skíra barn; það er 

nú það fyrsta, sem maður þarf með; að 

konfirmera barnið, að gefa í hjónaband, og 

taka til altaris. f>á get jeg ekki annað sjeð, 

en presturinn verði að messa um leið við 

raargar af þessum athöfnum. Er það nú 

samkvæmt sjálfu sjer, að söfnuðurinn megi

kjósa prost til alls þessa, en honum sje 

meinað að kjósa sjer þann fyrir algjörðan 

sálusorgara, sem honum er kærast. En 

hvað getur nú flotið af þessu, að mönnum 

er leyft að kjósa sjer kjörprest? J>að flýtur 

þar af, að söfnuðurinn, ef presturinn er 

þeim ógeðfelldur, leitar þá til annars prests, 

og hinn reglulegi prestur missti talsvert af 

tekjum sínura; og það gæti sumstaðar vel 

farið svo, að hann þyrfti aldrei að messa; 

þessu væri hægt að koraa við t. a. m. á 

Melstað og Staðarbakka; þar sem stutt er 

milli kirkna; söfnuðurinn til Melstaðs gæti 

hæglega fengið prestinn á Staðarbakka til 

að messa yfir sjer og farið til kirkju þangað, 

og kæmi svo aldrei tii kirkju á Melstað; ef 

honum er presturinn ógeðfelldur, þá yrði 

þar aldrei messað, og prestinum mætti þá 

þykja leiðinlegt að taka tekjurnar fyrir ekki 

neitt, en raissa þó mikið. f>á er enn eitt. 

Menn halda ef til vill, að það sje hættulegt, 

að biskupinn ryðji þriðjungnum; mönnum 

þykir það ef til vill of litið ; en jeg vil segja, 

að þegar kandidatar og prestar eru orðnir 

svo á sig koranir, að það þarf að ryðja meira 

en þriðjung, þá fer mjer nú ekki að lítast 

á blikuna. En hvað það snertir, að menn 

vilja ekki láta biskupinn ryðja, þá ætla jeg, 

að ráðherrann muni ekki gjöra það betur og 

sje lítið kunnugri hjer á Iandi en biskupinn. 

Menn hafa lengi haft hjer á landi mætur 

á biskupnm sínum, og guð hefur líka gefið 

okkur raargan góðan biskup, og við þurfum 

ekki lengra að fara en til þess bisknps, sem 

nú er, og eru það engar ýkjur, sem skáldið 

kvað til hans:

«J>að fræ, sem þú á fósturjörðu sáir, 

ei fölnað getur vetrarhríðum í, 

því andi helgur á það geislum stráir, 

og ódauðleikans frjóvgun veitir því. 

þetta er satt; jeg veit, að lestrarbækur hans 

eru lesnar með ábuga um allt land, og þær 

hafa hrært og glatt margt kristið hjarta. 

Er þá ekki náttúrlegt, að menn vilji eiga 

þessa yfir sjer, og eiga hin seinustu úrslit 

andlegra kirkjumála sinna undir þeim, 

heldur en undir verzlegu valdi úti í Dan-
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tnörku. Svo að jeg get ekki sjeð, að nein 

ástæða sje fyrir stjdrnina, að neita þessari 

beiðni. Jeg vil ekki fara fleirura orðum um 

þetta nú, en ef mótmæli koma, skál jeg 

reyna að segja eitthvað, og vona jeg, að jeg 

standi þá heldur ekki einn uppi.

Árni ThorUeiruon: Bæða flutnings-

manns hefur upplýst mig um margt, sem 

jeg ekki skildi áður. En það er enn eitt, 

sem mjer er óljóst og sem jeg bið hinn 

heiðraða flutningsmann að fræða mig og 

aðra deildarmenn um ; það eru ýms atriði, 

sem snerta málið í heild sinni. Jeg álít, 

að það sje gott að tala um það nú, til 

þess að málið sje sem bezt undir búið 

undir 2. umræðu. |>að stendur í frum- 

varpinu, að biskup megi ryðja allt að 

þriðjungi af umsækjendum, það er að segja, 

ef umsækjendur eru 3, þá á hann að ryðja 

einum. En hvernig á nú blessaður bisk- 

upinn að fara að ryðja, ef umsækjendur 

skyldu vera 4, 5 eða 7; ef umsækjendur 

eru 5, hvort á þá að ryðja einum eða 

tveimur? |>að er þetta, sem jeg skil ekki, 

og sem engin ákvörðun er í frumvarpinu 

um. það er og annað, sem mig langar til 

að vita. Hverjar eru ástæður til þess, að 

einmitt prófasturinn á að auglýsa kjörfund- 

inn, skipa dag og stund, og segja: <|>arna

eigið þið að koma samanN Mig langar 

til að vita ástæðurnar fyrir þessu, þær eru 

vfst einhverjar, og jeg efast ekki um, að 

þær sjeu rjettar og á rökum byggðar. 

Hvers vegna á prófasturinn að hafa þenn- 

an verkahring, og hvers vegna ákveða lög- 

in, að hann skuli vera viðstaddur á kjör- 

fundinum? Mig langar til að vita, hvaða 

þýðingu það á að hafa, að hann geti komið 

á kjörfundinn, ef honum svo þóknast. f»essi 

fundur er haldinn fyrir opnum dyrum.

Pjetur Pjetursson: Mjer þykir þetta

mál mikils umvarðandi. Jeg sje, að þetta 

frumvarp hefur tekið aðra stefnu en þá, 

sem frumvarp það hafði um sama efni, sem 

fellt var fyrir skemmstu hjer í deildinni. 

En mjer þykir þetta svo mikið vandamál, 

að jeg get ekki áttað mig á því þegar f

stað. fetta frumvarp fer lengra en hitt, 

þar sem veitingarvaldið hjer er tekið frá 

konungi og stjórn. Málið er svo mikilvægt, 

að jeg vil leyfa mjer að slinga upp á því, 

að nefnd sje sett í það, og ætla jeg að 3 

manna nefnd muni nægja.

fíenidikt Kristjánsson: Jeg þarf ekki

að bæta miklu við það, sem þingmaður 

Strandamanna hefur sagt f máli þessu, og 

það því siður, sem málið er hjer nú til 1. 

umræðu. í>að er snertir nefndaruppástungu 

hins 1. konungkjörna þingmanns, þá skal 

jeg ekki vera heiini mótfallinn, þótt jeg 

sjái, að málið muni dragast fyrir þá sök, 

og þótt jeg sjái, að frumvarp þetta ekki er 

í svo verulegum atriðum frábrugðið öðrum, 

sem fram hafa komið f þessa stefnu, að 

þess sje þörf. Af þvf að jeg ekki hef mik- 

ið að tala, þá ætla jeg að leyfa mjer að 

taka ómakið af flutningsmanni með að svara 

spurningum þeim, sem hinn 5. konungkjörui 

þingmaður beindi að honum, fyrst uði það, 

hvernig biskup ætti að neyta rjettar síns 

þess, að ryðja þriðjungi umsækjanda. |>að 

er sagt svo í frumvarpinu, að biskup skuli 

ekki ryðja meira en þriðjungi. Jeg held, 

að það liggi í augum uppi, hvað i orðunum 

felst; biskup skal þá fyrst ryðja einum, þeg- 

ar 3 umsækjeudur eru, og 2, ef 6 eru, og 

jeg fmynda mjer, að biskupinn muni naum- 

ast fara að parta menn í sundjir, þegar svo 

illa stendur á, að bann á brot f umsækj- 

anda eptir ruðningarrjetti þeim, sem hjer er 

gefinn. Hin önnur spurning hins 5. kon- 

ungkjörna þingmanns var sú, að hann ósk- 

aði að vita, hvernig á því stæði, að pró- 

fastur væri settur til að boða og vera við- 

staddur á kjörfundinum. Eptir skipun 

hjeraðsfunda og safnaðarnefnda, er ekki 

neinn viss raaður, sem verði á bent til að 

gangast fyrir kosningum öðrum fremur, en 

það er auðgengið að prófastinum, og'jeg sje 

ekki ástæðu til að álita, að ótækt sje að 

trúa honum fyrir þessum starfa og ætla 

honuín hann. Jeg skal svoekki fara lengra 

út í málið undir þessari umræðu, en ein- 

ungis benda deildinni á, að eins og hinn
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1. konungkjörni þingœaður tók fraœ, þá er 

málið mjög mikilsvarðandi, og því álít jeg 

það mikinn ábyrgðarhluta fyrir deildina, að 

stinga því nú undir stól, og láta allar þær 

umræður, sem orðið hafa um málið, bæði 

nú og áður, verða að engu. Jeg álít, að 

löggjafarvaldið bljóti að sjá, að eigi tjái að 

spyrna á móti broddunum. Hjer er að ræða 

um þann rjett, sem söfnuðirnir bafa áður 

haft um langan tíma, frá því í kaþólskunni 

og á hinum fyrstu lúthersku timum fram á 

17. öld, en sem þeir hafa verið sviptir dú 

á 8eioni Umum. f>etta er svo eðlilegur 

rjettur, að varla getur annað verið eðli- 

legra, og það mundi bvert mannsbarn sjá, 

ef mann væru ekki orðnir svo vanir því fyrir- 

komulagi, sem nú er. J>a3 er eðlilegt, þegar 

um kosningar presta er að ræða, að æðsti 

embættismaður kirkjunnar bjer á landi eigi 

hlut að máli, en þær heyri ekki undir út-

lent vald nje veraldlegt, því að þó að kirkja

og ríki sjeu óaðgreinanleg eptir því fyrir- 

komulagi sem er, þá eru þau þó sitt hvað 

og þurfa að vera það í þessu.

Árni Thonteinson: f>að fór, sem mig

grunaði, að söfnuðunum væri með þessu 

veittur ríflegur rjettur, þvi að hvort sem 3,

4 eða 5 hafa sótt, þá fellur ekki nema

einn úr kjöri, og ef 6, 7 eða 8 hafa sótt,

ekki nema tveir, og það er of lítið, ur því 

að ruðningarrjettur á annað borð er gefinn. 

En hvað því viðvíkur, að prófasturiun 

skuli auglýsa kjörfundion, þá álífc jeg, að 

það sje ógjörningur, að láta hann hafa 

þennan rjett, nema með því móti, að til- 

tekið sje í frumvarpinu, með hvaða fresti 

og hvernig hann á að auglýsa kjörfundinu. 

Að öðru leyti er jeg málinu fremur vel- 

viljaður.

Flutningsmaður: Athugasemdir þær,

sem hinn 5. konungkjörni þiogmaður hefur 

gjört, held jeg að uppástungumenn muni 

með þökkum taka til greina; hann heldur 

áfram, þar sem hann hefur byrjað, að 

greiða fyrir málinu, svo það yrði sem bezt 

úr garði gjört. Hvaðtöluna snertir á þeim, 

sem biskup má ryðja bart, þá er hægt að

ákveða hana nákvæmar, þegar stendur á 

stöku. En um það, að prófastur skyldi

auglýsa kjörfundinn og vera þar viðstaddur, 

þá álitu uppástungumenn, að það þyrfti að 

hafa einhverjar varúðarreglur, svo að söfn- 

uðirnir sfður yrðu tortryggðir um, að órói 

og æsingar hefðu átt sjer stað. Jeg held, 

að uppástungumenn vilji gjarnan bera sig 

saman við hinn 5. konungkjörna þingmann 

um þossi atriði ; og jeg ímynda mjer, að 

málið sje mönnum oiðið svo kunnugt, að 

menn geti glöggvað sig á því án nefndar. 

Menn bafa hingað til ekki verið svo fúsir 

á að setja nefndir í ílóknari mál, en þetta 

er. f>ess vegna get jeg fyrir mitt leyti 

ekki gefið atkvæði með því, að nefnd verði 

sett.

Af því að ekki tóku fieiri til máls, bar 

forseti undir atkvæði, bvort nefnd skyldi 

setja eða ekki. Var málið fellt frá nefnd 

með 7 atkvæðum gegn 4, en því vísað til

2. umræðu með 10 atkvæðum.

ÖNNUR UMRÆÐA í EFRI DEILÐ, 

á 35. fundi, 12. dag ágústmán.

Flutningsmaður (Ásgeir Einarsson): 

f>etta mál er nú búið að ganga í gegnum 

svo marga hreinsunarelda, að jeg heJd, að 

óþarft sje að fara nú um það mörgum orð- 

um. í þetta sinn skal jeg því aðeins léyfa 

mjer að hreifa nokkrum efasemdum, sem 

vöknuðu seinast um frumvarpið. Jeg ætla 

þá fyrst að snúa mjer að hinum báttvirta

5. konungkjörna þingmanni, sem raest og 

bezt hefur beint þessu máli í það horf, sem 

það nú er komið í; en nú hefur hann vilj- 

að gjöra betur en vel, með því að leiðrjetta 

bendingar uppástungumanna. Hann tók 

það fram, að þar sem í frumvatpinu stæði, 

nefnilega í 3. gr., að biskup mætti ryðja 

þriðjungi umsækjanda, þá væri þetta ekki 

skiljanlegt, ef umsækjendur væru 3, og ef 

fleiri væru, sagði hann, að það gæti ef til 

vill ekki verið hægt að ryðja einum þriðj- 

ungi. En jeg veit, að hinu háttvirti þing-
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maður skilur, að ekki er hægl að fara 

að stykkja menn í sundur, því hinir 

einstökq prestsbútar mundu verða lítt upp- 

byggilegir fyrir söfnuðinn; jeg veit líka, 

að sá báttvirti þingmaður getur reikn- 

að út, hver er einn þriðjungur af fleiri 

umsækjendum. í  þriðju greininni stendur: 

«og má biskup, ef fleiri en tveir hafa sótt 

um brauðið, mótmæla, að einn eða íieiri 

þeirra verði kosnir. Eigi má þó biskup 

ryðja þannig fleirum, en þriðjungi umsækj- 

anda». J>að var sem sje meining uppá- 

stungumanna, að ef ekki væru nema tveir 

umsækjendur, þá gæti biskup tekið hvorn 

þeirra, sem hann vildi; ef þeir væru 3, þá 

mætti hann ryðja einum, en að nauðsyn- 

legt væri rjett æfinJega að ryðja 2—3, því það 

gæti fariðsvo, að menn af einhverjum hvöt- 

um vildu kjósa einhvern einn, t. a. m. að- 

stoðarprest, sem hefði verið lengi hjá föður 

sínum, en sem þó ekki væri eins verðugur 

eins og aðrir. |>essum gæti biskup þá 

rutt, og það styrkir þetta mál, að enginn 

getur verið því kunnugri, en einmitt bisk- 

upinn, bverjir af umsækjeudunum eru sóma- 

samlegir og bæfilegir, og hverjir ekki, og 

það er víst óhugsandi, að nokkrum getl 

dottið í hug, að bann muni taka úr þá 

betri, en láta hina lakari vera eptir, og 

ráða til, að þeir sjeu teknir til greina. 1 

sambandi við þetta þótti ófrjálslegt, að 

prófastur skyldi ekki mega taka þátt í 

kosningunni, og skal jeg ekki þrátta við 

menn um það, en uppástungumönnum þótti 

nauðsynlegt, að prófastur væri sjálfur við- 

staddur á fundinum, því ef sá maður, sem 

s&fnuðurinn vildi kjósa, eigi er þess verð- 

ugur, þá gæti prófasturinn eflaust opt leið- 

beint mönnum. Eins gæti prófastur afstýrt 

æsingum á fundum, ef sumir vilda kjósa 

einbvern, sem væri miður til þess fallinn, 

en aðrir ekki, og því þótti rjettara, að bann 

væri sjálfur viðstaddur, en ekki vildu uppá- 

stungumenn gjöra honum þetta að skyldu, 

því vel getur komið fyrir, að prófastur 

vegna fjarlægðar og annríkis ekki geti sótt 

fundinn. Lika gæti prófastur haft ábrif á

kosninguna með því, að benda biskupi á, 

hver honum sýndist beztur af fleirum, sem 

kynnu að sækja um brauðið úr hans pró- 

fastsdæmi. Enn fremur hefur verið drepið 

á, að ekki ætti vel við, að láta kosningu 

presta fram fara eptir sömu reglum, sem 

kosningar til alþingis (sbr. lög um kosn- 

ingar til alþingis 14. september 1877, 32.— 

35. gr.), en jeg sje ekki, hvað getur verið á 

móti þessu, því þetta er ekki fólgið í öðru 

en því, að bóka atkvæðin, sem greidd eru 

á fundinum, og bóka nöfn umsækjanda, og 

svo atkvæðin, sem hver fær, svo biskup 

sæi, hvað margir hefðu kosið, og hver 

hefði verið kosinn, og'með hve miklum 

atkvæðufjöldu. Jeg get ekki sjeð, hvernig 

þessu, sem hreift hefur verið, verði breytt, 

því engin breytingaratkvæði eru komin 

fram, en ef einhverjir vildu koma með 

breytingar, sem betur færu, þá mundum 

vjer uppástungumenn taka því þakksamlega, 

því okkar ósk og vilji er það, að allt það 

verði fyrirbyggt, sem getur valdið því, að 

málið fari illa útbúið frá þinginu.

Pjetur Pjetursson: Jeg hef áður Játið

það álit mitt í ljósi, að jeg vildi gjarnan 

stuðla að því, að söfnuðir fengju meiri þátt 

en hingað til í kosningu presta sinna, og 

því var það, að jeg ásamt öðrum kom með 

breytingaratkvæði í þá stefnu við frumvarp 

neðri deildarinnar, en hinni heiðruðu deild 

hefur víst ekki sýnzt það fara nógu Iangt, 

því það náði ekki samþykki hennar. £>etta 

breytingaratkvæði gekk í þá átt, að gefa 

söfnuðunum kost á að segja álit sitt um, 

hverjir af umsækjendunum væru hæfilegir, 

og hverja þeir vildu helzt, og það er sjálf- 

sagt, að veitingarvaldið hefði æfinlega verið 

bundið við þessar ástæður sóknanna, nema 

alveg sjerstaklegar ástæður væru því til fyr- 

irstöðu, og jeg er alveg sannfærður um, að 

veitingarvaldið mundi aldrei víkja frá vilja 

sóknarmanna, nema þessar sjerstaklegu á- 

stæðu væru fyrir hendi, enda yrði það ekki 

til annars, en að gjöra veitingarvaldið mjög 

óvinsælt; en kæmi það fyrir, að veitingar-
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valdið án sjerstaklegra ástæða gengi fram hjá 

ósk og vilja sóknarmanna, þá væri það ný á- 

stæða fyrir þingið, til að fara feti lengra. En 

þetta frumvarp fer ekki einungis lengra, en 

breytingartillaga okkar, heldur fer það enn 

lengra en frumvarp neðri deildarinnar, svo 

aðjeg, enda þótt jeg ætli mjer að tala lítið 

eitt um þetta frumvarp, er engan veginn sam- 

þykkur hinni nýju stefnu þess.

Fyrst skal jeg leyfa mjer að benda á

2. gr. J>ar stendur: *Sá, sem sækir um 

laust brauð, skal senda umsóknarbrjef sitt í 

tveim samritum, annað til biskups, en hitt 

til prófasts í því hjeraði, sem brauðið er í*. 

Eins eðlilegt eins og það var, eptir breyt- 

ingaruppástungu okkar, að umsækjendur 

sendu samrit af umsóknarbrjefi sínu, annað 

til landshöfðingjans, en hitt til safnaðanna, 

til þess að leita meðmæla þeirra, eins óeðli- 

legt er þetta, að senda prófasti jafnskjótt 

annað samritið, en biskupi hitt. Að senda 

prófasti annað samritið af umsóknarbrjefinu, 

til hvers er það ? Jeg get ekki sjeð, að sú 

ákvörðun hafi atinan tilgang en þann, að 

vera viss um, að biskup ekki stÍDgi neinni 

bænaskrá undir stól, en slikt er ósæmileg 

tortryggni og ekki annað. í  3. gr. stendur: 

«J>á er 10 vikur eru liðnar frá því, er brauð- 

ið var auglýst til veitingar, skal biskup 

senda hjeraðsprófasti skrá yfir alla umsækj- 

endur». f>eir sem sækja um brauðið, þeir 

senda sjálfsagt strax bænarskrár sínar. Til 

hvers eru þá þessar 10 vikur? f>essi lenging 

á tímanum verður til þess og ekki annars, 

en að brauð, sem eru í fjarlægð, ekki verða 

veitt innan missiris frá því þau losnuðu. 

J>að er því með öllu óþarft eptir þessu frum- 

varpi, að tíminn sje lengdur fram yfir það, 

sem nú er, og auk þess er það skaðlegt, þar 

sem veiting brauðsins dregst svo lengi. Ept- 

ir breytingaruppástungu okkar átti söfnuðin- 

um að gefast tækifæri, til að kynna sjer kosti 

umsækjanda, og gefa þeim meðmæli sín, er 

þeir helzt kysu, og til þess var nauðsynlegt

að hafa 10 vikur; en þessa þarf alls ekki 

eptir þessu frumvarpi, því 10 vikur þarf 

enginn til að skrifa bænarskrá um prcsts- 

embætti.

í  3. gr. stendur enn fremur: *og má 

biskup, ef fleiri en tveir hafa sótt um brauð- 

ið, mótmæla, að einn eða fleiri þeirra verði 

kosnira. Ef ekki sækja nema 5, þá má 

biskup ryðja einum. Jeg er sannfærður um, 

að hver, sem verður biskup, muni þakka 

hjartanlega fyrir, að undan skilja þennan 

eina og lofa söfnuðinum að gjöra það sjálf- 

um. J>að er auðsjeð, að það er ekki nema 

tómt yfirskyn, að biskupi er veitt þetta 

vald, sem einungis verður til þess að gjöra 

hann óvinsælan.

4. gr. ákvcður, að sóknarnefndin skuli 

stýra kosningunni, en jeg skil ekki, hvers 

vegna prófasturinn má ekki stýra kjörfund- 

inum, eins og hann má stýra hjeraðsfundi. 

Líklega getur enginn bannað prófastinum 

að sækja kjörfundi, því þeir verða þó víst 

ekki fyrir luktum dyrum, en jeg held, að 

i hann kæri sig ekki mikið um það, ef hann 

hefur ekkert þangað að gjöra.

í  6. gr. er ákveðið, að prófastur skuli 

senda biskupi skýrslu um kosninguna, «og 

skal þá biskup gefa hinum kosna presti 

veitingarbrjef*. |>að er mikil ánægja, að 

biskupinn skuli eiga að hafa þáæru, aðláta 

skrifa veitingarbrjefið. Jeg held það væri 

bezt, að einhver annar hefði þessa æru, t. a. 

m. oddviti sóknarnefndarinnar. Ef kandi- 

dat verður fyrir kosningu, þá á biskup 

sjálfsagt að vígja hann! Mjer finnst frum- 

varp þetta, eins og það er, öldungis óhaf- 

andi.

Sigurður Melsteð: J>egar þetta mál

kom fyrst fyrir þingið, þá gladdi það mig, 

því jeg hef verið með sjálfum mjer, er og 

verð málinu innilcga hlynntur, ef það kem- 

ur fram í haganlegum búningi, því þá get- 

ur það orðið til þess, að glæða hið kirkju- 

lega líf, styrkja og staðfesta sambandið
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milli prests og safnaða. En það hlýtur að 

vera öllum ljóst, að þetta mál, eins og önn- 

ur, verður að koma fram í haganlegum 

búningi, sniðið eptir öllu fyrirkomulagi og 

þörfum landsins. En þetta mál hefur nú 

fengið aðra stefou, en jeg hafði hugsað mjer 

það, og skal jeg því með fáum orðum 

göra grein fyrir, hvers vegna jeg ekki get 

fallizt á frumvarpið, eins og það nú liggur 

fyrir, Hinn háttvirti 1. konungkjörni hef- 

ur nú tekið flest það fram, sem jeg ætlaði 

að segja, og þarf jeg því ekki að vera lang- 

orður.

Jeg skal þá fyrst leyfa mjer að taka 

það fram, að úr því biskup á samkvæmt 3. 

gr. að senda hjeraðsprófasti skrá yfir alla um- 

sækjendur, þá getjeg ekki betur sjeð, en að 

óþarft sje, að koma með þá ákvörðun í 2. 

gr., að sá, er sækir um laust brauð, skuli 

senda samrit af umsóknarbrjefi sínu til 

prófasts i því hjeraði, sem brauðið er í. Mjer 

er næst að halda, að þessi ákvörðun sje 

sprottin af ástæðulausri tortryggni, og vil 

því, að hún falli burt sem öldungis óþörf. 

Að því er snertir 4. gr. um stöðu prófasts- 

ins við valið, þá er jeg samdóma flutnings- 

mönnum um það, að æskilegt sje, að hann sje 

viðstaddurá kjörfundinum, enjegvil, aðhon- 

um sje veitt meira vald í þessum efnum en 

frumvarpið veitir honum, og er jeg í þessu 

alveg samdóma hinum háttvirta 1. konung- 

kjörna þingmanni. Mjer finnt sjálfsagt, að 

prófasturinn stýri kjörfundinum, því prófast- 

urinn er eptir stöðu sinni milliliður á railli 

biskups og safnaðarins, og mætir eins og 

fulltrúi biskups gagnvart söfnuðinum, og á 

hinn bóginn sem fulltrúi safnaðarins gegnt 

biskupi; af þessu ieiðir, að það er bæði rjett 

og eðlilegt, að prófasturinn stýri kjörfund- 

inum. Svo er líka t. a. m. í Svíþjóð, þar 

sem söfnuðirnir sjálfir kjósa presta sína; 

þar er prófasturinn optast settur af veit- 

ingarvaldinu til að stýra kjörfundum. fetta 

er verulegur galli á fromvarpinu, en þó er

það smámunir einir í samanburði við á- 

kvörðun 6. greinar, sem gjörir mjer það 

alveg að frágangssök, að fallast á frumvarpið. 

|>ar er veitingarvaldið tekið frá konungi, en 

gefið biskupi; þetta getur að" mínu áliti ekki 

samþýðzt kirkjurjetti vorum. Eptir hinum 

lútherska kirkjurjetti er konungurinn yfir- 

biskup kirkjunnar; hann veitir hin kirkju- 

legu embætti, ekki af því að hann er ver- 

aldlegur stjórnari, heldur af því að hann er 

yfirbiskup kirkjunnar, eins og hann veitir 

hin veraldlegu embætti, af því hann er 

landsstjórnari. í  persónu konungsins sam- 

einast hið æðsta kirkjulega og hið æðsta 

veraldlega vald; það er því ekki sem ver- 

aldlegur stjórnari, heldur sem yfirbiskup 

kirkjunnar, að hann veitir kirkjuembættin. 

f>etta atriði í hinum lútherska kirkjurjetti er 

ekki tekið til greina í frumvarpinu, og þar 

af leiðir einkum, að jeg get ekki gefið þvi 

atkvæði mitt.

Stefán Eiríksson: Eins Og hin hátt-

virta deild hefur sjeð, er jeg einn af uppá- 

stungumönnum þessa frumvarps, og þykir 

mjer því illt og undir eins undarlegt, að 

það skuli hafa mætt þessari mótspyrnu, þar 

sem vjer uppástungumenn einmitt vildum 

laga oss eptir þeirri stefnu, sem fram kom 

á þinginu í því frumvarpi, sem hjer var fellt 

áður. petta frumvarp fer að mestu í sömu 

stefnu, eins og hið fyrra frumvarp, og ligg- 

ur enda nær breytingaratkvæði hins hátt- 

virta 1. konungkjörna þingmanns, sern hjer 

er fellt áður. En eigi að síður hefnr hann 

þó fundið margt og mikið að frumvarpinu. 

Aðalmisœunurinn á hinu fyrra frumvarpi og 

þessu er sá, að veitingarvaldið er hjer dregið 

inu undir biskupinn. Hann segir til, hverja 

kjósa skuli, með því hann ryður þeim úr, 

er honum þykja miður hæfir, og segir sem 

svo við söfnuðinn: meðal þessara máttu 

kjósa, en annara ekki. |>annig er það fjærri, 

að biskupinn sje sviptur valdi sínu. Mig 

furðar því stórlega á skilningi hins 1. kon-
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angkjörna þingmanns á 2. gr., sem hann 

lætur vera sprottna af tortrvggni uppá- 

stungumanna til sín. Jeg get fullvissað 

hinn háttvirta þingmann, að uppástungu- 

mönnum hefur aldrei komið til hugar, að 

biskup mundi stinga neinni bænarskrá um- 

sækjanda undir stól, og verð jeg að segja, 

að slík orð eru ósæmandi og ekki samboðin 

þeim skilningi, sem hver hlutdrægnislaus 

maður hlýtur að leggja í 2. grein frumvarps- 

ins. Hinn háttvirti 6. konungkjörni þing- 

maður talaði mikið um það, að í 6. grein 

væri veitingarvaldið dregið undan konungi. 

|>að getur nú verið, að þetta megi taka svo, 

og frumvarpið nái ekki lagastaðfestingu þar 

fyrir, en konungur hefur veitt og veitir að 

eins fá brauð, enda kalla jeg fyrir mitt 

leyti biskupinn, en ekki konunginn aðal- 

umsjónarmanu kirkjunnar hjer á landi. p»að 

hefur enn fremur verið fundið að því, að 

prófasti væri ekki ætlað að stýra kjörfund- 

inum. Jeg fyrir mitt leyti sje enga óhæfu 

í þessu, enda gæti það vel komið fyrir, að 

prófastur einhverra hluta vegna kæmist ekki 

á kjörfundinn, helzt ef hann er fjarlægur 

kjörfundarstaðnum. Uppástungumönnum 

kom til hugar, að rjett væri, að skýrslurnar 

um tillögur og ruðning biskups gengju í 

gegnum prófast til safnaðanna, og efast jeg 

ekki um, að prófasturinn, ef hann er sam- 

vizkusamur, flýti sem mest fyrir afgreiðslu 

kosninganna, eins og hann líka með því, að 

vera á kosningarfundinum, getur leiðbeint 

söfnuðunum með kosningarnar, svo allt fari 

sem skipulegast og reglulegast fram. Jeg 

hef hugsað nákvæmlega um þetta mál, og 

vil því eindregið, að það fái framgang, með 

því þetta er sá rjettur, sem á að vera í 

höndum safnaðanna með yfirumsjón biskups.

Flutningsmaður: Jeg bjóst sannarlega 

ekki við þessari skúr, en hún hefur samt 

ekki getað gjört mig gagndrepa. Hinn 

háttvirti 1. konungkjörni þingmaður sagði, 

að uppástungumenn hefðu farið hjer í frum- |

varpinu lengra en hann, en þeir fóru þó 

ekki lengra en til biskupsins. J>eir lýstu 

því yfir, að þeir vildu, að veitingarvaldið 

væri hjá biskupi og söfuuði, en ekki bjá 

konungi eða ráðherra, enda hefur það sýnt 

sig, að þetta allra-hæsta veitingarvald hefur 

veitt embættin eptir eigin geðþótta, og ef 

maður annars kærði sig um það, þá væri 

víst hægt, að nefna dæmi þess, að þó bisk- 

up og enda landshöfðingi hafi mælt með 

einhverjum umsækjanda, þá hafi ráðherra 

eða konungur þó veitt embættið öðrum. Jcg 

þarf ekki að tala margt um þetta atriði, 

þvi það er svo margt, sem mælir með því, 

að þetta vald sje í höndum biskups, hins 

æðsta andlega valds innanlands. Jeg held 

það sje sprottið af ofmikilli kurteysi hjá 

hinum háttvirta 1. konungkjörna þingmanni, 

að hann vill ekki, að hið eðlilega vald sje 

fengið hinum háæruverðuga biskupi. f>ar 

sem segir í 2. gr., að umsækjandi skuli 

senda umsóknarbrjef sitt í Iveim samritum, 

annað til biskups, en hitt til prófasts í þvi 

hjeraði, sem brauðið er í, þá tóku uppá- 

stungumenn þessa ákvörðun upp í frum- 

varpið af því, að það kom bending i þessa 

átt fram í ræðu hins báttvirta 1. konung- 

kjörna þingmanns á dögunum, þegar þetta 

mál var fyrir deildinni, og miðar þetta ein- 

ungis til þess, að kosningin geti gengið 

fljótar fyrir sig, þegar söfnuðurinn fengi að 

vita fyrir fram, hverjir sæktu um brauðið. 

Sama er að segja um þessar 10 vikur, sem 

eptir 3. gr. eiga að bíða, þangað til biskup 

sendir prófasti skrá yfir alla umsækjendur. 

fessi ákvörðun er eininitt sprottin af því, 

að hinn háttvirti 1. konungkjörni þingmaður 

tók það fram á dögunum, að sá 6 vikna 

tími, sem tiltekinn var í frumvarpi neðri 

deildarinnar og sem viðgengizt hefur hingað 

til við brauðaveitingar, væri of stuttar, og 

breytti hann þessum 6 vikum i 10 vikur 

í breytingaratkvæði sinu ; þetta kom uppá- 

stungumönnum til að ákveða þennan 10



645

Tikna títna. Hinn háttvirti þingmaður 

sagði áðan, að þessi tími væri langt of lang- 

nr, og gæti valdið því, að brauð yrði ekki 

veitt fyr en eptir missiri. En májegspyija, 

hvað lengi hafa mðrg brauð orðið að vera 

prestslaus hingað tii? eða, það sem er 

verra, hvað mörg brauð hafa ekki orðið að 

fá þjónustu langar leiðir að, þar sem prestar 

úr fjariægð hafa átt að þjóna þcim? Jeg 

held það sjeu ærið mörg brauð, sem ekki 

hefur verið messað í neraa 2 eða 3 sinnum 

á ári. |>að sýndi sig líka á þinginu i hitt 

eð fyrra, að mönnum tók ekki sárt, þó það 

leiddi af brauðasamsteypunni, að hlje yrði 

á messum. |>að var fundið að 3. gr., og 

þótti það óeðlilegt, að prófastur væri ekki 

látinn stýra kjörfundinum; já, jeg fyrir mitt 

leyti er svo langt frá, að vera á móti þvi, 

að hann stjórni kjörfundinum, og er jeg fús 

að samþykkja breytingu í þá átt til 3. um- 

ræðu, en uppástungumenn þorðu ekki að 

taka svo djúpt í árinni, að skylda hann til 

þess, því þeim datt í hug, að prófastnr 

vegna anniíkis ekki gæti komið þvi við, og 

svo hitt, að vegalengd og torfærur gætu 

gjört honum erfitt eða kannske ómögulegt 

að sækja fundinn. En hvað er að vera 

kjörfundarstjóri? f>að er að lesa upp at- 

kvæðin og láta skrifa þau, og held jeg þurfi 

engan lærðan prófast til þess; en sem sagt: 

jeg finn mjer skylt að styðja að breytingu í 

þessa átt, ef hún kemur fram til 3. umræðu, 

þvi þó ekki sje annað, þá er þó virðulegra 

og tignarlegra, að hafa háæruverðugan pró- 

fast fyrir kjörfundarstjóra. Að biskupinn 

skrifi eða láti skrifa veitingarbrjefið, get jeg 

ekki fundið að 'sje nein óhæfa, enda held

jeg mætti finna dæmi til þess, ef vel

væri leitað, í sögu landsins. Hinn

háttvirti 6. konungkjörni þingmaðuf hefur 

þó tekið enn dýpra í árinni. Hann 

sagði, að frumvarpið færi fram á,

að taka veitingarvaldið frá konungi, 

og taldi þetta hið mesta ódæði ;

en jeg verð að gjöra ráð fyrir, að þingmað- 

urinn hafi lesið 4. gr. stjórnarskrárinnar’ 

sem segir: «Konungur veitir öll þess kon-

ar embætti, sem hann hefur veitt hingað 

til. Breylingu má á þessu gjðra með 

lagaboði». Jeg bið hinn háttvirta þing- 

mann að gæta að því, að þessu má breyta 

með lögum, svo það getur ékki verið neitt 

brot á stjómarskránni, þó frumvarpið vilji 

fá biskupi ásamt söfnuðunum veitingar- 

valdið f hendur. Hjer er alls ekki um það 

að ræða, að fara eins og herskarar og taka 

valdið af konungi með vopnum; nei, hjer 

er ekki beitt öðru en Ieyfilegum meðulum, 

heldur göngum vjer eins og börn til föður 

og biðjum hann að veita biskupi vorum 

þetta vald með söfnuðunum. Ef svo ráð- 

herrann eða konungur finnur ástæðu til að 

synja oss um bæn vora, þá vona jeg, að 

ráðherrann færi ástæður fyrir því, hvers 

vegna oss var neitað, svo vjer getum hag- 

að oss þar eptir á næsta þingi, en þeir 

munu sanna, hvað gott það er, að neita 

sanngjörnum bænum, sem svo að segja öll 

þjóðin ber upp. Menn þekkja víst 46. gr. 

stjórnarskrárinnar, sem segir: «Landsmenn 

eiga rjett á að stofna fjelög til að þjóna 

guði með þeim hætti, sem bezt á við sann- 

færingu hvers eins; þó má ekki kenna eða 

fremja neitt, sem er gagnstætt góðu siðferði 

og alls herjar reglu*. |>að er sjálfsagt, að 

ef menn borga presti sínum, þá raskast lögin 

ekki, en nú skyldu menn vilja stofna sjer 

sjerstakan söfnuð, og bvernig færi þá? jeg 

veit ekki betur, en að hinn illa ræmdi og 

ramm-ósiðaði mormónaflokkur hafi sent 

hingað úlfa í sauðaklæðum, sem hafa með 

fagurgala sínnm og lygaspuna tælt bjer 

ýmsa fáráðlinga og tekið sjer töfnuð og það 

nálœgt húsgöflum þeirra, sem áttu að vernda 

söfnuðinn. Hvar var þá hinn andlegi kon- 

ungur, sem átti að vernda kristninaP Já, 

jeg er viss um, að ef nokkuð gæli glætt 

hið veika trúarlíf, þennan andlega, ef jeg
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mætti sto segja, dauðasvefn, sem nú er bjá 

oss íslendingum, þá væri það frjálslegri 

kirkjustjórn, þá væri það fullkomin hlut- 

tekning þjóðarinnar í stjórn kirkjunnar, 

og þá einkum hluttekning eða frelsi að 

velja presta sína. En að trúarlífið sje fjör- 

ugt og vakandi og byggt á sönnum og al- 

gildum grundvelli, á því er sannarlega ekki 

vanþörf, því sagan ber þess ljósan vott, 

bæði bjá vorri þjóð og annarstaðar, að þar 

sem deyfð og doði er í andlegum, þar er 

líka meðfylgjandi vanblessun í tímanlegum 

eða borgaralegum efnum. petta var enda 

ekoðun hjá heiðingjum, svo vjer getum 

líka tekið undir með Ingólfi, er hann sagði:

• Svona fer fyrir þeim, sem ekki viija blóta».

Sighvatur Árnason: Jeg hef ekki

tafið þetta mál áður med umræðum; 

þess vegna vil jeg nú með fáum orð- 

um gjöra grein fyrir atkvæði mínu. 

Mjer fínnst það vera sá eðlilegasti og eini 

rjetti vegur, að söfnuðirnir fái sem mest at- 

kvæði í veitingu brauða, því það er vita- 

skuld, að söfnuðurinn og presturinn eru þeir 

tveir partar, sem mest hafa saman að sælda 

í andlcgu og borgaralegu lífi. Söfnuðurinn 

er sá, sem á að njóta ávaxtanna af verkum 

prestsins, og hann á að njóta alls góðs af 

verkura hans bæði í veraldlegu og andlegu 

tilliti. Og þegar litið er til þess vanda, 

sem hvilir á veitingarvaldinu, og á það, hve 

óþakklátt verk þess er, þá sýnist mjer það 

gæti verið því hollt, og ætti að vera því 

ljúft, að styðja að því, að söfnuðurinn sjálf- 

ur fengi tiltölulegan þátt í þessu valdi, og 

mjer finnst það gæti orðið aðhald fyrir 

prestinn að reynast söfnuði sínum, eins og 

hann á að reynast honum, hollur og skyldu- 

rækinn, og hins vegar gæti það gefið söfn- 

uðinum aðhald til að reynast prestinum vel 

gagnvart því, að hann gefur sðfnuðinum 

það traust, að vilja vera hans prestur og 

meðlimur. Eins og hinn háttvirti flutnings- 

maður tók fram áðan, er Islendingnm, ept-

ir 46. gr. stjórnarskrárinnar, leyft «að'-stofna 

fjelög til að þjóna guði með þeim hætti, sem 

bezt á við sannfæringu hvers eins•; hvers 

vegna má söfnuðurinn þá ekki eiga rjett á, 

að kjósa sjer fyrir prest einn af þeim, sem 

sækja um brauðið, sem laust er. Mjer 

sýnist þetta vera svo samvaxið þessari grein, 

að það sje sjálfsagt, að söfnuðurinn megi 

mestu ráða í þessu efni. En hvað viðvikur 

frumvarpinu og mótbárum þeim, sem við 

það hafa fram komið, þá ern sumar þeirra 

á rökum byggðar, og á vel við að taka til 

greina það, sem hinn háttvirti 1. konung- 

kjörna og hinn háttvirti 6. konungkjörni 

þingmaður bentu á. Viðvíkjandi 10 vikna 

frestinum í 3. gr., þá er hann, að mínu á- 

liti, óþarflega langur, og ekki til annars en 

að brauðið, sem losnað hefur, verður prests- 

þjónustulaust um opt óþarflega langan tíma. 

Viðvíkjandi sömu grein, þá er það óþægilegt 

fyrir biskupinn, að víkja einum ór tölu um- 

sækjanda, en mjer fyndist miklu rjettara, að 

láta biskupinn sjálfráðan, hvort hann vildi 

gjöra það eða ckki. Jeg vil styðja að því, 

að frumvarpið verði lagfært til næstu um- 

ræðu, og af því jeg er málinu hlynntur, vil 

jeg, að það verði sem bezt úr garði gjört.

Benidikt Kristjánsson: Jeg skal reyna

að leiða hjá mjer að taka það upp aptur, 

sem framsögumaður þessa máls og þing- 

maður Skaptfellinga hafa haft máli þessu 

til varnar, og bið jeg þingdeildina að afsaka 

mig, ef rojer skyldi verða það á. J>að

hefur komið fram, að sumum í deildinni 

hefur þótt með frumvarpi þessu nokkuð 

djúpt tekið í árinni; en jeg ætla, að ekki 

sje ástæða til að lá okkur flutningsmönn- 

um það, því að það er einmitt fyrir þá

sök, að sú raun hefur orðið á, að veitingar-

valdið ekki hefur viljað gjöra mikið úr 

rjetti þeim, sem þegar er veittur með 7. 

gr. safnaðarlaganna. Jeg verð að álíta, að 

ákvæði þeirra laga bafi verið gjörð af veit- 

ingarvaldinu alveg þýðingarlaus, en þau 

eiga þó að hafa þýðingu, þótt þau lítinn
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rjett veiti, því að þar er sagt með berum 

orðum, að söfnuðiroir hafi rjett til þess, að 

mæla með einum umsækjanda. f>að er 

reyndar satt, að orðin gefa söfnuðunum 

ekki verulega hluttekningu í veitinguuni, og 

mjer dettur ekki í hog, að leggja þann 

skilning í greinina, en þeim er gefið ráð- 

gefandi vald; og þegar söfnuðinum er veitt- 

ur rjettur til að segja álit sitt um þá 

menn, sem sækja, þá er eðlilegt ogsjálfsagt, 

að þessum rjetti er áþekkt varið eins og 

t. a. m. þegar alþingi fyrrum var að eins 

ráðgefandi þing. f>á mátti stjórnin ekki 

gjöra neitt að lögum hjer á landi, nema 

hún leitaði álita alþingis umþaðáður Veit- 

ingarvaldið er skyldugt að gjöra söfnuðin- 

um það mögulegt, að segja álit sitt um 

umsækjendur á undan veitingunni; en því 

láni hefur ekki verið að fagna hingað til, 

því að söfnuðurinn alloptast hefur ekki vit- 

að neitt um, hverjir umsækjendur væru, 

fyr en veitingin fyrir brauðinu hefur kom- 

ið. f>að er einmitt af þeim orsökum, að 

uppástungumenn vilja dýfa] árinni dýpra í, 

svo veitingarvaldinu hljóti að vera það Ijóst, 

að söfnuðum hjer á landi sje veitt atkvæði 

í brauðaveitingum, að þeir -hafa komið fram 

með þetta frumvarp, og einmitt af þvi má 

ekki lá þeim það, þó að þeir hafi viljað 

gjöra lögin sem skýlausust. Jeg skal svo 

stuttlega minnast á það, sem hinn 1. kon- 

ungkjörni þingmaður fann frumvarpinu til. 

Jeg man ekki betur, en að honum þætti 

sú ákvörðun í 2. gr., að umsækjendurnir 

skuli senda umsóknarbrjef sín bæði til bisk- 

ups og prófastsins, óeðlileg og sprottin af 

tortryggni um það, að biskupinn mundi 

stinga einhverju umsóknarbrjefinu undir 

stól. Ef hinn 1. konungkjörni þingmaður 

hefði lagt sig í framkróka með að vera 

góðgjarn, þá hefði hann víst fundið aðra 

þýðingu og tilgang í greininni; og hvorki 

mjereða hinum uppástungumönnunum datt 

einu sinni slík tortryggni í hug; en hitt vakti 

fyrir okkur, að æskilegt væri fyrir söfnuðinn, 

að fá sem fyrst að vita, hverjir sæktu, og sem 

fyrst að fá upplýsingar um hvern prest, sem

sækir. Jeg held, að það sje mikið í það 

varið fyrir hrern söfnuð, að hafa tíma til 

að komast eptir, hverjir það eru, og hvernig 

þeim er varið, sem sækja; og jeg held, að 

það hafi einmitt þegar komið bending í 

deildinni úr annari átt um þetta. Hann 

sagði, að 10 vikna tími væri allt of langur, 

og mundi það verða til þess, að brauðin 

yrðu prestslaus meira en missiri. Að vísu 

má hugsa sjer mörg tilfelli, þar sem ekki 

þarf svona langan tíma, en ef brauðið er á 

þessu landshorninu, en sá, sem um sækir, á 

hinu, þá ímynda jeg mjer, að fresturinn sje 

ekki of langur. Mig minnir líka, að það 

hafi verið tekið fram áðan, að bendingar 

um 10 vikna frest hafi áður komið fram í 

deildinni, þegar rætt var um hið fellda 

frumvarp, svo þessi frestur hefur ekki átt 

upptök sín í hjarta uppástungumanna. £>ar 

sem talað er um í 3. gr., að biskup hafi 

rjett til að ryðja þriðjungi umsækjanda, þá 

sagði hann, að þessi rjettur væri ekki nema 

yfirskyn, ogþaðmundi valáa biskupi óvinsæld 

eina. Jeg verð að skilja þessi orð þingmanns- 

ins svo, að hann álíti, að uppástungumenn- 

irnir hafi sett þessa ákvörðun í frumvarpið 

einungis af yfirskyni og til að blekkja. En jeg 

skal ekki fara fleirum orðum um, hvaða þýðing 

slík ummæli mundu hafa í sjer fólgin; 

heldur um hitt, að þetta mundi leiða til 

óvinsældar, og ætla jeg, að það ekki sje á 

rökum byggt. Ætla það sje þá nokkru síður 

til óvinsældar, að veita ekki öllum embættið, 

sem umsækja? |>egar þingmaðurinn heldur, 

að það muni auka óvinsæld, að álíta einn 

síztan af fleirum, þá verður hann eins að 

álíta það auka óvinsæld, og ekki minni, að 

álíta einn verðugastan af þremur eða 

fleirum. Jeg get ekki sjeð, að það sje 

nokkuð meiðandi í því, eða það sje þýðing- 

arlaust, þó að biskupi sje veittur þessi rjett- 

ur. f>ingmanni Bangæinga til leiðbeiningar 

skal jeg og geta þess, að biskupi er ekki 

gjört að skyldu að ryðja; hann getur látið 

það vera, ef hann vill. f>að hefur virzt 

auðvirðileg ákvörðun, að biskup skqii gefa
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veitingarbrjef, og það hefur jafnvel heyrzt 

hjá sumum þingmönnnm, að «að gefa veit- 

ingarbrjefo væri sama sem »að skrifa veit- 

iagarbrjef», það er aðsegja: J*eir hafa lagt 

þá þýðingu í orðin, að biskup ætti ekkert 

annað að vera í þessu efni en skrifari veit- 

ingarbrjefsins. Hvað er að gefa veitingar- 

brjef? Hvað er veitingarbrjef? Veitingarbrjef 

er veiting brauðsins. Veitingarbrjefið gefur 

þeim, sem veitt er, rjettindi, cg leggur honum 

skyldur á herðar, og að gefa veitingarbrjef er að 

veita brauðið, eða með öðrum orðum eptir 

frumvarpinu: að samþykkja og staðfesta kosn- 

ingu safnaðarins; og jegsje ekkert auðvirði- 

legt fyrir biskupinn, þó að hann gjöri það. 

]pað hefur verið álitið sem óþarfi og jafn- 

vel hneykslanlegt, að prófastur mætti vera 

viðstaddur á kjörfundinum, en þó ekki slýra 

honum. Er nokkur prófastsleg virðing í því eða 

prófastlegt starf að stjórna fundi eptir á- 

kveðnum reglum? Jeg held, aðþað sje ekki 

starf, sem hefur neitt geistlegt í för með 

sjer. Nei, það er alveg óþarft, að prófastur- 

inn stýri kjörfundinum; en hitt, að hann 

sje þar viðstaddur, er eðlilegt, því að hann 

er þar sem meðalgöDgumaðar milli biskups 

og safnaðarins, og það getur hugsazt, að 

þörf sje til, að hann sje þar viðstaddnr, til 

þess að allt fari reglulega fram, og geti með 

tillögum sínum verkað á hugi manna, ef 

hann sjer, að kosningin ætlar að fara í ó- 

lagi. Honum er hjer ekki gefið neitt veru- 

lcgt starf, sem hann á að framkvæma eptir 

bundnum reglum, heldur á hann að vaka 

yfir, að allt fari sómasamlega fram. fað 

hefur komið fram sú skoðun, að hjer sje 

fyrst tekinn steinninn úr, þegar veitingar- 

valdið er tekið frá konungi. Frumvarpið 

er þó byggt á lagalegum grundvelli, og skal 

jeg í því tilHti benda á 4. gr. stjórnar- 

skrárinnar. Jeg skal játa það satt vera, 

sem tekið hefur verið fram, að konungurinn 

sje eptir lntherskum kirkj urjetti æðsti biskup 

kirkjunnar. En er landshöfðingi þá líka á sama

hátt æðsti biskup kirkjunnar? í»egar kon- 

ungurinn selur einhverjum manni í hendur 

að veita prestsembættin, er þá ekki eðlilegra, 

að hann selji það í hendur biskups, heldur 

en landshöfðingja? Hjer er að mínu áliti 

eðlileg breyting gjörð, og jeg held, að þó 

að veitingarvaldið á fáeinum brauðum sje 

tekið frá konungi, þá sje það ekki •crimen 

laesae*. Mörg brauð eru veitt af landshöfð- 

ingja nú, og fyrir þetta þing kom frumvarp 

frá stjórninni um, að konungur veitti ekki 

önnur brauð en þau, sem væru fyrir ofan 

1800 kr. Mjer þykir það snubbótt fyrir 

þingið, að málið skuli hafa verið rætt svona 

mikið bæði í efri og neðri deild, og að á 

eptir skuli ekki verða svo mikið, að það 

fæðist mús.

Að svo mæltu skal jeg leyfa mjer að 

fara nokkrum almennum orðum um málið. 

Umkvartanir um óreglu presta bjer á landi 

og leti hafa hljómað í hverju blaði og 

hljómað fjöllunum hærra. Jeg vitna ekki 

til dagblaðanna af því, að jeg sje á sama 

máli og þau. Jeg játa ekki, að trúailcysi 

sje hjer almennara en áður; jeg er ekki á 

því, að prestar ge'gni ekki skyldu sinni fylli- 

lega, eptir því sem fyr befur verið, að þeir 

fylgi ekki fyllilega tímanum; jeg verð að 

biðja þingmenn að afsaka mig, þó að jeg 

tali um, að fylgja tímanum, þó að jeg tali 

svona verzlega, að prestar sjeu þau tímans 

börn að þeir fylgi tíma. Jeg er miklu 

fremur á því, að tiltölulega sjeu prestar 

betii nú en áður, að þeir hafi tekið jafnvel 

meiii framförum en menn í öðrum vísindum 

hjer á landi. En þjóðin er vaxin frá því 

fyrirkomulagi á kirkjulegum málefnum, sem 

nú er, og þegar hún er vaxin frá því, þá 

brýzt hún undan því fyr eða seinna, ef til 

vill með óskaplegu magni; þess vegna er 

byggilegt fyrir löggjafarvaldið að losa um 

böndin. Hvað blessun ætla menn að hlotnist 

af því, að láta menn vcra hugsunarlausa um 

sín safnaðarmál, hugsunarlausa um það
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bvern prest þeir skuli bafa, heldur að hann 

er lagður upp í hendurnar á þeim? Sann- 

arlegt trúarlíf getur ekki blómgazt hjer á 

landi, nerna menn sjeu kallaðir til þess, að 

hugsa um hin kirkjulegu málefui og stjórna 

þeim sjálfir Látum svo vera, að það aldrei 

fari í fyrstu nema í nokkrum ólestri sum- 

staðar, en því að eins lærir barnið að ganga, 

að móðirin sleppir því, áður en hún er viss 

um, að það geti gengið án þess að detta. 

Jeg skal láta mjer liggja í ljettu rúmi, sem 

mestjeg get, hvernig deildin fer með þetta 

mál; jeg skal leitast við að sannfæra sjálfan 

mig um, að atkvæði hennar í þessu efni sjeu 

happasæl og viturleg, en hvort jeg get það, 

læt jeg ósagt.

Pjetur Pjetursson: Jeg skal að eins

játa, að í 2. gr. er talað um «10 vikur» og 

«samrit», eins og var í breytingaratkvæði 

okkar; en þar var það eðlilegur liður í breyt- 

ingunum; en hjer í þessu frumvarpi get jeg 

ekki sjeð neina skynsama meiningu með því. 

Mjer kom ekki til hugar, að uppástungu- 

mennirnir vildu meiða biskupinn, en jeggat 

ekki sjeð neinn annan tilgang en þann, sem 

jeg nefndi, þó að jeg vildi nauðugur ætla, 

að þeir tortryggðu biskupinn svo. Jeg skal 

geta þess í tilefni af orðum þingmanns 

Skaptfellinga, að konungurinn veitir hjer öll 

brauð, annaðhvort beinlínis eða óbeinlínis, 

það er að segja: hann lætur aðra veita fyrir 

sig, hvort sem hann heldur lætur landshöfð- 

ingja eða aðra gjöra það; en eptir því 

stjórnarformi, sem hjer er, þá lætur hann 

landshöfðiugja veita. Jeg veit, að í stjórn- 

arskránni stendur, að konungur veiti öll 

þau embætti, sem hann hingað til hafi veitt, 

en þessu megi breyta meðlögum, svo aðjeg 

álít ekkert ólöglegt í frumvarpinu; en ef 

frumvarpið fær framgang, þá hætta allir 

prestar að vera konunglegir embættismenn. 

þingmaður Norður-f>ingeyinga gat þess, að 

söfnuðum hefði með 7. gr. í lögum 27. febr. 

1880 um stjórn safnaðarmála verið veittur

rjettur að mæla með einhverjum umsækj- 

anda, þegar brauðið er Iaust. fetta er satt, 

og engurn getur komið til hugar, að vefengja 

það, en það er ekki sagt, hvernig þeir skyldu 

neyta þessa rjettar síns, ogþaðvarþað, sem 

við vildum sýna með breytingartillögum 

okkar; þar átti «samritið» við, til þess að 

söfnuðirnir gætu sem fljótast fengið að vita, 

hverjir sæktu, til þess að þeir gætu neytt 

þessa rjettar síns, og í þessum tilgangi 

þurfti fresturinn að vera 10 vikur, en eng- 

inn maður er svo lengi að skrifa umsókn- 

arbrjef, eins og ætlazt er til eptir þessu 

frumvarpi. Að trúarlífið sje hjer dauft, 

finnur enginn betur en jeg ; jeg hef heyrt 

það kennt hinni kirkjulegu stjórn, en í þess 

konar orðatiltækjum á jeg ekki gott með 

að botna. Jeg veitekki, hvort menn meina 

veiting brauðanna með þessu orði: kirkju- 

stjórn eða ekki. Frá Hólmabrauði liggur á 

lestrarsalnum skjal, þar -sem sagt er, að það 

sje kirkjustjórninni að kenna, að kirkjuiífið 

sje svo dauft hjer á landi, og því verði 

þeir að segja sig út úr þjóðkirkjunni. En 

það vill svo vel til, að í því brauði er sá 

prestur, sem er hinn mesti sómi andlegu 

stjettarinnar, svo að það dæmir sig hjerum 

bil sjálft. Frumvarp þetta getur verið að 

megi laga, en eins og það nú er, ímynda 

jeg mjer, að það geti ekki eílt málið. Uppá- 

stungumenn hafa ekki sýnt, hvers vegna 

þeir setja frestinn 10 vikur, og jeg get ekki 

skilið, hvers vegna þeir hafa gjört það, nema 

til þess að breyta eptir okkar tillögum, en 

þar var það nauðsynlegt, en hjer ekki. Jeg 

skal svo ekki tala meira um málið ; ef uppá- 

stungumönnum þykir þörf á þvf, þá geta 

þeir gjört breytingaratkvæði við frumvarpið, 

en jeg finn enga hvöt hjá mjer til þess.

Sigurður Melsteð: Hinn 1. konung-

kjörni þingmaður er nú að mestu búinn að 

taka það fram, sem jeg ætlaði að segja. 

Jeg ætla að eins að leiðrjetta nokkuð það, 

sem þingmaður Norður-pÍDgeyinga sagði.
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Mjer datt ekki í hug, að 6. gr. innibindi í 

sjer nokkurt «crimen laesae majestatis»; en 

þegar landshöfðingi veitir, þá er það i raun- 

inni hið sama sem konungurinn veiti, því 

að landshöfðinginn er umboðsmaður kon- 

ungsins. Gf konungurinn vill, þá getur 

hann sett annau umboðsmann, en það er 

allt af konungurinn, sem veitir, beinlínis eða 

óbeinlínis. Eu það tinnst mjer ótilhlýðilegt, 

að konungurinn sje bundinn við að gjöra 

einhvern vissan maun að umboðsmanni sínum, 

eins og hjer er gjört, heldur hlýtur hann að 

hafa frjálsar hendur í því tilliti.

Flutningsmaður: Jeg þarf nú ekki

svo mörgu að svara. J>að hefur verið tal- 

að um, að söfnuðirnir ekki hafi getað not- 

ið þess rjettar síns, sem þeim er veittur 

með 7. gr. safnaðarlaganua, af því að það 

sje ekki tiltekið, hvernig þeir eigi að neyta 

hans. J>egar mál þetta var hjer á þingi í 

hitt eð fyrra, þá var jeg því meðmæltur, 

en mjer kom ekki til hugar, að það þyrfti 

að takast fram, hvernig veitingarvaldið 

skyldi framkvæma lögin. Jeg veit ekki bet- 

ur, en að sýslum enn auglýsi lögin og segi 

um leið, hvernig eigi að framkvæma þau, 

án þess nokkrar reglur sjeu settar fyrir 

því í lögunum sjálfum. Jeg hlýt að bafa 

misskilið hinn 1. konungkjörna þingmann; 

mjer heyrðist hann segja, að hann vissiekki, 

hvað meint væri með kirkjustjórn; jeg hjelt 

þó, að hann væri svo að sjer í kirkjnsögu, 

að hann hlyti að vita það. Hann talaði 

mest um, að sjer þætti óþarflega langur 10 

vikna fresturinn; jeg skil ekkeit í því; hann 

var þó sá fyrsti hjer í deildinni, sem benti 

til þess að hafa þennan frest; en mjer er 

það ekkert kappsmál, og menn geta þágjört 

frestinn styttri, ef svo sýnist. Mig minnir 

ekki betur, en að árið 1847, þegar mál þetta 

kom fyrst fram, þá hafí jeg átt tal um 

málið við hinn 1. konungkjörna þingmann, 

og þá man jeg ekki betur, en að hann væri 

alveg á sömu meiuingu og jeg er nú.

Magnúí Stephensen: Jeg bef ekki fyr

lagt neitt til þessa máls, og er ástæðan sú, 

að mjer hefur ekki verið málið svo ljóst, 

að jeg hafí getað komizt að nokkurri fastri 

niðurstöðu, sem jeg hafi getað fylgt. Jeg 

hef þótzt geta sjeð agnúa á tillögum þeim, 

sem fram hafa komið, en ekki getað komið 

fram með uppástungur til þess að beina 

þeim í betra horf. Nú sem stendur er hin 

æðsta stjórn kirkjumálefna hjá konunginum, 

en þar af leiðir ekki, að það sje hið æski- 

legasta og bezta fyrirkomulag, og að þvj 

mætti ekki beina í betra horf. Hingað til 

hefur ekki verið gjörð nein uppástunga um 

breyting á stjórn kirkjumálefna í heild sinni 

heldur um ýms einstök atriði í þeim, og 

hjer liggur nú eitt fyrir: um kosningu presta. 

I>að er talsverður vandi að taka einn ein- 

stakan þátt úr stóru máli og ætla sjer að 

ráða bót á honum, án þess að breyta öðr- 

um; og þessi þáttur, sem hjer er um að 

ræða, er ekki minnst varðandi partur í 

stjórn kirkjumálefnanna, og það er varla 

hugsandi, að honum verði ráðið svo til lykta, 

að hann ekki komi í bága við hina. Eptir 

þvi fyrirkomulagi, sem nú er, er presturinn 

ekki eingöngu embættismaður safnaðarins, 

og ekki eingöngu kirkjunnar, heldur Iíka 

embættismaður hins veraldlega valds; þess 

vegna verður að hafa allt þetta þrennt fyrir 

augum, þegar um það er að ræða, að koma 

öðru skipulagi á veitiugu prestsembætta. 

Mjer virðist allir að eins hafa litið á söfn- 

uðinn, en ekki hina partana, sem hjer eiga 

að koma til greina, og því verður skoðan 

þeirra einstrengingsleg. f>að eru ekki lítil- 

fjörleg störf, sem prestunum eru falin á hend- 

ur af hinu verzlega valdi; þeir eiga að 

halda bók yfir fædda og dána, og gefa vott- 

orð um þessi atriði, og hafa þessi vottorð 

fullt sönnunarafi fyrir öllum dómstólum. 

peir eiga að sjá um uppfræðing barna, ekki 

að eins í kristindóminum, sem þeir gjöra 

sem embættismenn kirkjunnar, heldur og í
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skrípt og reikningi, sem þeir ekki gjöra í 

þarfir kirkjunnar. J>eir gefa í hjónaband 

ekki að eins sem embættismenn kirkjunnar, 

heldnr sem embættismenn hins veraldlega 

valds, af því að fyrir hinn veraldlega valdi 

getur ekkert hjónaband gilt nema það, sem 

presturinn hefur staðfest; þeir taka og þátt 

( sveitarstjórnarmálum. ÖU þessi atriði cru 

að mínu áliti svo þýðingarmikil, að það get- 

ur ekki komið til giðina að útiloka hið ver- 

aldlega vald frá að hafa atkvæði með, þeg- 

ar ura prestsembætti' er að ræða. Meðan 

ekki er gjörð breyting á því fyrirkomulagi, 

sem nú er, þannig, að prestarnir eingöngu 

sjeu embættismenn safnaðanna, þá get jeg 

ekki gpfið atkvæði mitt með þessu frumvarpi. 

Orsökin til þess, að jeg hef tekið þetta fram, 

er sú, að þessu máli er fylgt fram með svo 

miklum ákafa, að ef einhver þingmaður leyfir 

sjer að hafa á móti þessu fyrirkomulagi, 

sem hjer er farið fram á, þá virðist. eiga að 

gjöra sjerstaklega ábyrgð gildandi á hendur 

bonum, og jeg fyrir mitt leyti vil ekki 

skorazt undan að bera þessa ábyrgð.

Benidihl Kristjánsson: Jeg ætla að

leyfa mjer að svara hinum 4. konungkjörna 

þingmanni nokkrum orðum. Mjer skildist 

hann álíta það aðalgallann á frumvarpinu, 

að það væri ekki tekið til greina, að prest- 

arnir væru líka embættismenn hins verald- 

lega valds, og jeg skil svo orð hans, að 

ýms vottorð, sem prestarnir eigi að gefa, 

tapi þýðingu sinni, ef kosning presta er í 

höndum safnaðanna. Jeg imynda mjer, að 

bisknpinn sje settur af konunginum en ekki 

kosinn af söfnuðum, og að veitingar þær, 

sem hann gefur, sjeu því að nokkru 

leyti veiting stjórnarvaldsins. Hvernig er 

um hreppstjórana hjer á landiP peir eru 

kosnir eptir frjálsri atkvæðagreiðslu, eiuungis 

að amtmaður tekur einn af þremur. Gefa 

þeir ekki skýrslur, sem nauðsynlegar eru, 

og sem þnrfa að vera tryggilegar? Eptir 

setningu hins 4. konungkjörna þingmanns, þá 

þyrfti annaöhvort kouungurinn eða annað1

í veraldlegt vald að sRipa hreppstjórana. 

Hreppsnefndirnar eru alveg kosnar eptir 

frjálsu hreppsbænda vali, og þó eru atörf 

þeirra þess eðiis, að hin borgaralega stjórn 

verður að byggja á þeim sem gildum og 

góðum; og hvers vegna getur þá ekki prest- 

urinn og störf hans verið gild og góð, þó 

að konungurinn skipi hann ekki? Mjer 

finnst, að öll embættisverk hans sjen eins 

góð og gild, þó að söfnuðurinn velji hann. 

Jeg verð því að játa, að þessar mótbárur 

hins 4. konungkjöra þingmanns ekki ern 

sjerlega sláandi.

Magnús Stephensen: Jeg bjóst aldrei

við, að hinum heiðraða sessunaut mínum 

mnndi finnast inikið til röksemdaleiðslu 

minnar. En þar sem hann fór að bera 

saman hreppstjóra og presta, þá álit jeg það 

mjög óheppilegan samanburð. Hann játaði 

sjálfur, að hreppsnefndirnar styngju upp á 

þrem mönnum, og svo skyldi amtmaður velja 

einn af þeim fyrir hreppstjóra; en hjer eiga 

söfnuðirnir að til nefna einn mann, og svo á 

biskup að skrifa veitingarbrjef — jeg leyfi 

mjer að hafa orð hins háttvirta 1. konung- 

kjörna þiugmanns: •skrifa veitingarbrjef•. 
Heldur þingmaðurinn, að þetta sje jafnt 

hlutfall ? J>að getur ekki önnur vei ið mein- 

ingin, en að biskup eigi að «skrifa» veit- 

ingarbrjefið, og þó að sett sje inn í frum- 

varpið, að hann eigi að «gefa veitingarbrjef*, 

þá er það ekki nema til þess að villa sjónir 

fyrir mönnum, að ætla að Ieggja aðra þýð- 

indu í orðið «gefa» heldur en *skrifa», því 

þingmanninum dettur víst ekki í hug, að 

biskup geti neitað að gefa þeim manni 

veitingarbrjef, sem söfnuðurinn hefur kosið. 

Fyrst að þingmaður Norður-J>ingeyinga ekki 

veit það, þá skal jeg segja honum það, að 

hreppstjórarnir gefa ekki nein vottorð, sem 

hafa lagalegt sönnunarafl, eins og prestarnir; 

þess vegna verður stjórnin að hafa hönd í 

bagga með, að halda taum á því, hverjir 

það eru, sem veitt eru brauðin. Jeg er því 

sem áður fastur á minni fyrri skoðun, þar 

eð hinu verzlega valdi er ekki gefinn þátt- 

ur í veitingunni. Jeg skal og taka það
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fram, að það, að biskupi er gefínn rjettur 

til að ryðja 1 af 3, 4 eða 5, er alveg þýð- 

ingarlaust, og sama sem að bann hafi eng- 

an rjett.

f>ar eð ekki tdku fleiri til máls, var 

gengið til atkvæða og var:

1. gr. frumvarpsins samþykkt með 7 atkv.

2. — — — — — 6 —

3. -  — —  —  -  7 -

4. — — »— — •— — 6 —

5. — — »— — »— — 6 —
6.  —  — » —  — » —  —  6 —

Málinu var síðan vísað til 3. umræðu

með 9 atkvæðum.

fR IÐ JA  UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 37. fundi, 15. dag ágústmán.

B r e y t i n g a r t i l l a g a

um frumvarp til laga um kosningu presta.

1. 3. gr orðist þannig :

•f>á er 8 vikur eru liðnar frá því, er 

brauð var auglýst til veitingar, skal 

biskup senda hjeraðsprófasti skrá yíir 

umsækjendur. Hefur biskup vald til 

að mótmæla kosningu þeirra umsækjanda, 

er eigi hala tekið prestsvígslu, ef hon- 

um þykja áslæður vera til þess*.

2. Við 4. gr. Fyrir orðin: «er prófastur

ákveður* komi: «er sóknarnefndarmenn 

prestakallsÍDs koma sjer saman um, og 

auglýsa öllum sóknarmönnum með næg- 

um fyrirvara».

3. Við sömu gr. Orðin: «Rjett e r ---

þörf á» falli burt.

4. Við 6. gr. Fyrir: «veitingarbrjef» komi:
• köllunarbrjef*.

Sighvatur Árnason. Skúli f>orvarðsson.

Einar Ásmundsson.

f>ar eð breytingartillögu hinna 3 þing- 

manna ekki hafði verið útbýtt fyr en á 

fundinum, bar forseti undir atkvæði þing- 

deildarmanna, hvort hún mætti koma til 

nmræðu, þó hún væri of seint fram komin

eptir þingsköpunum, og var það samþykkt í 

einu hljóði.

Flutningsmaður (Asgeir Einnrsson): 

Jeg ætla mjer ekki að tala margt um þetta 

mál í þetta sinn. Bæði jeg og aðrir eru 

búnir að íæða það fram og aptur, svo að 

ekki virðist þörf að halda nú langar tölur. 

Hvað viðvíkur breytingartillögu þeirri, sem 

nú er framkotnin, þá fel jeg deildinni, að 

fara með hana, eins og henni bezt líkar. 

I>að er margt eða kannske flest í henni, 

sem jeg get fallizt á, þó jeg hafi verið bú- 

inn að hugsa vandlega um málið, og sje 

ekki mikið fyrir að breyta þeirri hugsun, 

sem jeg var kominn á, en sem sagt, jeg fel 

deildinni breytingartillögurnar, þvi þær eru 

þannig lagaðar, að þær raska ekki stefnu 

málsins. Á seinasta fundi, sem þetta mál 

var fyrir, gjörði jeg ráð fyrir að geyma mjer 

að svara fáeinum orðum, sem mjer þótti 

mest vert af þeiro orðum, sem þá voru 

töluð gegn frumvarpinu. Einu þingmaður, 

roig minnir hinn háttvirti 4. konungkjörni, 

gjörði þá athugasemd á síðasta fundi, er 

þetta mál var til umræðu, að mál þetta 

væri eins og slitið út úr stærri heild, sem 

sje aðalkirkjumálinu, og þótti honum hjer 

farið of stutt, og óþarfi að taka fyrir þetta 

atriði, heldur skildist mjer hann vilja láta 

aðskilja kirkjuna frá ríkinu, ef málið ætti 

að vera fullkomlega gjört. En jeg get alls 

ekki sjeð, að þetta mál sje tekjð út úr 

aðalkirkjumálinu, því þetta er alveg nýtt 

mál, ný uppástunga, sem ekki hefur komið 

fram áður á þinginu. Uppástungumenn 

vildu heldur ekki fara lengra út í málið, 

en hjer er gjört, því þeir vildu, að þetta 

frelsi, sem hjer er farið fram á, væri 

nokkurs konar prófsieinn á þjóðina, til 

þess menn gætu sjeð, hvort hún kynni 

með að fara, og ætluðust þeir til, að 

þessi lög eins og sveitarstjórnarlögin miðuðu 

til að vekja þjóðina til umhugsunar um eig- 

in hagi sína, svo vel í andlegu sein í ver- 

aldlegu tilliti. Úr þeim roótbárum, sem 

komið hafa gegn þessu frumvarpi, að það
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væri þannig lagað, að fara mætti í kring 

um það, get jeg ekki mikið gjört, og detta 

mjer í því tilliti í hug orð Örsteðs sáluga, sem 

talinn var mesti lögspekingur í Danmörku á 

sínum tíma, er hann sagði, aðþað væri ekkert 

lagaboð undir sólinni, sera ekki mætti fara 

í kring um. Hvað snertir fyrstu breytingar- 

tillöguna, þá sýnir hún, að uppástungumenn 

hafa viljað gjöra hjer miðlun. |>að kom 

fyrst fram á dögunum, að mönnum þótti

6 vikur of stuttur tími við brauðaveiting- 

una, og því leyfðum vjer okkur að ákveða 10 

vikur í frumvarpi okkar, en sá tími þótti 

sumum helzt til langur; nú hafa uppá- 

stungumenn farið meðalveginn og stungið 

upp á 8 vikum, sem jeg fyrir mitt leyti hef 

ekkert á móti. Um breytingaratkvæðin yfir 

höfuð læt jeg mjer liggja í Ijettu rúmi, og 

að því er snertir 4. breytingu, að fyrir orð- 

ið: «veitingarbrjef» komi: «köllunarbrjef»,

þá líkar mjer sú breyting vel, og þykir mjer 

það orð fallegt og vel valið. |>að kom fram 

á dögunum sú skoðun, að óþarfi væri, að 

prófastur væri við staddur á kjörfundinum, 

og hafa uppástungumenn því undir 3. tölu- 

lið á breytingartillögunni viljað fella úr orð- 

in: «Rjett er — — þörf á»; enjeg vilekki, 

að þessi orð sjeu tekin burtu; því þegar 

prófaslur er við staddur, þá er það trygging 

fyrir biskupinn, að allt hafi farið reglulega 

fram á kjörfundinum, en jeg vil ekki með 

neinu móti, að kosningarjetturinn sje van- 

brúkaður. |>ess vegna vil jeg fyrst hafa 

nokkur takmörk, en ef það sýnir sig, að þau 

skaða, þá má seinna þröngva að. Jeg get 

því ekki fallizt á þessa breytingu.

Einar Ásmundsson: Jeg hef hingað til 

ekki tekið þátt í umræðunum um þetta mál, 

og ætlaði mjer heldur ekki að gjöra það, en 

af því jeg er bendlaður við breytingartillögu 

þá, sem nú er fram komin, þá vil jeg með 

fáum orðum láta í Ijósi skoðun mína á mál- 

inu. Jeg hef fylgt umræðunum um þetta 

mál og yfirvegað athugasemdir þær, er fram 

hafa komið móti frumvarpinu, en af því 

mjer hafa ekki sýnzt þær neitt verulegar, 

þá hef jeg hingað til greitt atkvæði með

frumvarpinu, og virðist mjer svo, sem jeg 

enn verði að gjöra það.

Af öllum þeim athugasemdum, . sem 

gjörðar hafa verið við frumvarpið, virðist 

mjer mótbára hins háttvirta 4. konungkjörna 

þingmanns þýngst á metunum, sem er sú, 

að meðan þjóðfjelagið og kirkjan eru sam- 

einuð, þá megi stjórnin ekki sleppa hendi 

sinni af veitingu prestsembættanna. Hinn 

háttvirti þingmaður gat þess, að presturinn 

væri að miklu leyti í þjónustu stjórnarinnar 

og hennar embættismaður, en ekki einungis 

embættismaður kirkjnnnar, og skal jeg ekki 

bera á móti því, að þetta sje rjett skoðað. 

En jeg get ekki kallað, að stjórnin sleppi 

hendinni af prestunum eða kosningu þeirra, 

meðan hún annast kennsluna á prestaskól- 

anum og ræður því, hvað prestaefnunum er 

kennt, skipar biskupinn og lætur hann vígja 

prestana, enda er það einmitt vígslan, sem 

gjörir prestinn að presli, en ekki lærdómur- 

inn, því þó maður hafi gengið á 20 háskóla 

og tekið 20 sinnum próf í guðfræði, þá verð- 

ur hann ekki prestur fyrir það; það er fyrst 

vígslan, sera innsiglir hann og gjörir bann 

að presti. Nú þegar stjórnin er búin að 

útvelja hæfilegan og fullgildan mann til 

prestskapar, þá er ekki annað eptir, en að 

ákveða, hvar hann skuli vera prestur; en ef 

einhver maður er hæfilegur til að vera prestur 

á þessum stað, hvers vegna er hanu þá ekki 

eins hæfilegur til að vera það á hinum; ef 

hann er álitinn hæfur til að vera prestur 

suður og vestur á Reykjanesi, því er hann 

þá ekki eins hæfur til að vera prestur 

norður og austur á Langanesi, og ef hann 

er hæfilegur til að vera prestur norður og 

vestur á Hornströndum, hvers vegna skyldi 

hann þá ekki vera eins hæfilegur til að vera 

það suður og austur í Öræfum. Jeg get þá 

ekki sjeð, hvað getur verið á móti því, að 

söfnuðirnir fái að velja sjer þann prest, sem 

þeir helzt óska, og söfnuðunum væri bezt 

ætlandi að þekkja, hverjir eru bezt til þess 

fallnir, að vera prestar þeirra hvers um sig, 

því það getur vel verið, að einn sje vinsælli 

og hentari þessum söfnuði, en annar, og
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söfnuðinum að fá þennan prest, úr því hann 

á annað borð má vera prestur einhverstaðar. 

Jeg get ómögulega sjeð annað, en að stjórnin 

hafí hönd f bagga með prestaskipuninni eptir 

sem áður, þó frumvarpið verði að lögum; sá, 

sem á annað borð er hæfur til að skíra 

börn, útdeila sakramentunum, gefa í hjóna- 

band o. s. frv., og stjórnin álitur færan til 

þess á þessum stað, hvers vegna skyldi hann 

þá ekki vera eins fær til að gjöra þessi 

verk á öðrum stað? Um aðrar mót- 

bárur við frumvarpið ætla jeg ekki að

tala, því þær eru, að mínu áliti, mjög svo 

ljettar. Vjer þrír þingmenn höfum orðið 

samtaka í því, að koma með breytingartil- 

lögur við frumvarpið. J>að kom fram sú

skoðun hjer um daginn, að 10 vikur væri 

of langur tími til að auglýsa laust prestakall, 

en aptur þótti 6 vikur of stuttur tími, og

því vildum vjer fara meðalveg og ákveða, 

að 8 vikur skyldu líða frá því brauðið var 

auglýst til veitingar, og þar til biskup skyldi 

senda prófasti skrá yfír umsækjendur. 3. gr. 

höfum við að öðru leyti leyft okkur að orða 

öðruvísi, en gjört er í frumvarpinu; þar 

stendur: . . . »má biskup, ef íleiri en tveir 

hafa sótt um brauðið, mótmæla, að einn

eða fleiri þeirra verði kosnir. Gigi má þó 

biskup ryðja þannig fleirum, en þriðjungi 

umsækjanda*. f>essu höfum vjer sleppt, og 

látum engan hafa vald til, að svipta þá, 

sem einu sinni hafa fengið prestsvígslu og 

unnið hafa prestaeið, þeim rjetti að koma 

til greina við valið; að eins viljum vjer, að 

biskup hafl vald til að mótmæla kosningu 

þeirra umsækjanda, sem eru kandídatar, og 

ekki hafa tekið prestsvígslu, því stjórnin og 

kirkjan er ekki búin að setja sitt innsigli 

á þessa menn og einkenna þá sem hæfa til 

prestsþjónustu. f>essi breyting virðist oss 

eðlileg og samkvæm anda þessara laga. 

f>au mótmæli, sem komu fram á dögunum 

gegn því, að prófastnr ákræði stund og 

stað í prestakallinu, hve nær og hvar kjör- 

fundurinn skyldi haldinn, virtist oss á rök- 

um byggð, og þótti oss rjett, eðlilegt og

frjálslegt, að láta sóknarnefndarmenn presta- 

kallsins koma sjer saman um þetta, og því 

tókum vjer þessi mótmæli til greina í breyt- 

ingartillögu vorri. Sömuleiðis var það tekið 

fram einkum af hinum háttvirta varaforseta, 

að það mundi ekki verða til góðs, að prófasti 

væri veitt með lögunum heimild til að vera 

á kjörfundinum, og virtist oss því rjett að 

sleppa þeim orðum úr 4. gr., sem veittu 

honum þessa heimild. Að síðustu höfum 

vjer breytt einu orði í síðustu grein frum- 

varpsins, því oss þótti rjettara að nefna 

staðfestingarbrjef biskups • köllunarbrjef»,

en veitingarbrjef, þvl eins og hjer stendur á, 

þá er það eiginlega söfnuðurinn, sem veitir, 

en biskupinn að eins staðfestir köllunina, og 

það virðist oss líka tilhlýðilegtað hann gjöri.

Magnús Stephensen: Jeg verð að

vera á sömu skoðun nú við 3. umræðu 

þessa máls, eins ogvið 2. umræðu. Mönn- 

um hefur ekki getað tekizt að breyta skoð- 

un minni síðan við 2. umræðu. Eins og 

fyrirkomulagið er nú á stjóm kirkjumál- 

efnanna, þá hefur konungur hið æðsta vald 

í öllum kirkjumálefnum, og þetta á ekki 

að eins við hjer, heldur og í Danmörku og 

öðrum löndum, þar sem hin evangelisk- 

lútherska kirkja er þjóðkirkja, og eðlileg af- 

leiðing af því er það, að konungur veitir 

öll geistleg embætti; en þó að þessu sje 

þannig varið, þá er er ekki þar með loku 

fyrir skotið, að söfnuðirnir geti fengið ein- 

hverja hlutdeild, eitthvert atkvæði í veit- 

ingu prestsembætta, en þetta atkvæði getnr 

eptir mínum skilningi aldrei verið fullnað- 

aratkvæði, heldur hlýtur fullnaðaratkvæðið 

ávallt að vera hjá konunginum, hvort sem 

hann veitir embættin beinlínis sjálfur, eða 

óbeinlínis gegnum landshöfðingja eða aðra 

embættismenn. Svo lengi sem konungur 

hefur hið æðsta vald í andlegum efnum, og 

svo lengi sem presturinn er ekki eingöngu 

embættismaður safnaðarins, heldur einnig 

embættismaður hins veraldlega valds, svo 

Iengi get jeg ekki sjeð, að rjettur safnað- 

anna til að taka þátt í kosning prestanna 

geti verið annað en uppástungurjettur.
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Frumvarp neðri deildarinnar fór því að 

raínu áliti í rjetta stefnu, en þetta frum- 

varp fer allt of langt. og kemur beinlinis 

í bága við stjórnarfyrirkomulag kiikjunnar 

og við verksvið prestsembættanna, þar sem 

það fer fram á, að veita söfnuðunum fullt 

atkvæði um það, hverjir skuli verða prest- 

ar þeirra, eða ráða einir veitingu brauðanna, 

og á þessu verður engin breyting, þó breyt- 

ingartillögur hinna þriggja þingmanna verði 

samþykktar, því þær eru ekki nein efnis- 

breyting, nema ef vera skyldi breytingin við

3. gr., þar sem stendur: «Hefur biskup

vald til að mótmæla kosningu þeirra um- 

sækjanda, er eigi hafa tekið prestvígslu, ef 

honum þykja ástæður vera til þess» ; í 

stað þess, að biskup hefur eptir frumvarp- 

inu vald til að ryðja allt að þriðjungi um- 

sækjanda, hvort sem þeir eru vígðir eða ó- 

vígðir. Hinn háttvirti þingmaður Eyfirð-

inga lagði áherzlu á það, að biskupi væri 

með þessari breytingartillögu veitt vald til 

að mótmæla kosningu þeirra umsækjauda, sem 

ekki hefðu nokkurs konar slimpil til að mega 

vera prestar, en mjer finnst þessi röksemda- 

leiðsla ekki geta átt við kapelána, því þó bisk- 

up álíti einhvern færan til að vera kapelán 

og þjóna brauði upp i  annars prests ábyrgð, 

þá er ekki sagt, að bann bafi gefið honum 

stimpil til að þjóna prestsembætti upp á 

eigin ábyrgð. Ef menn því vildu fylgja 

skoðun þingmanns Eyfirðinga, þá ætti bisk- 

up að hafa vald til að mótmæla kapelánum, 

sem aldrei hafa fengið myndugleika til að 

þjóna prestsembætti upp á eigin ábyrgð.

Að öðru leyti má segja um þetta mál, 

að það sje mikið vandamál, sern þarf langr- 

ar og ítrekaðrar íhugunar við, og því hefur 

þessum tíma verið vel varið, að því leyti, 

sem margar skoðanir hafa komið fram um 

rnálið, sem hafa gjört það, að menn nú 

hafa Ijósari hugmynd um það, en áður; 

en að ráða málinu til lykta nú á þinginu, 

álít jeg ekki heppilegt. Skoðanir manna 

eru mjög misjafnar og ólíkar. Efri deild- 

in hefur aðra skoðun á málinu, en neðri 

deildin, og innan deilda eru skoðanir manna

einnig mjög mismunandi. f>ar að auki er 

svo, að þó þessi deild samþykki frumvarpið, 

þá er mjög hæpið, að neðri deildin gjöri 

það, og þó neðri deildin samþykki frum- 

varpið, þá er jeg sannfærður um, að það 

nær aldrei staðfesting konungs, þar sem 

frumvarp þetta fer fram á, að hafa alveg 

endaskipti á því fyrirkomulagi, sem verið 

hefur um langan aldur og er enná veitingu 

prestsembætta; því í stað þess, að konung- 

ur hefur nú einn allt vald í veitingu prests- 

embætta, þá er þetta nú með frumvarpinu 

fengið í hendur söfnuðinum einum, þvi jeg get 

enga takmarkandi þýðingu lagt í það, þó 

biskupi sje veitt vaid til að mótmæla nokkrnm 

umsækjendum eða gefa köllunarbrjefið. Mjer 

fyndist eðlilegast, að byrja með því, að tak- 

marka vald konungsins í brauðaveitingum á 

þann hátt, að söfnuðunum sje veitt nokkur 

hlutdeild eða atkvæði með um veitingarnar, 

og reynslan svo beri rott um, hvernig það 

fyrirkomulag sýnir sig í framkvæmdinni, 

og ef það sýnir sig, að það hefur vei farið, 

þá er tími til að rýmka það seinna. Að 

endingu skal jeg lýsa því yfir, að jeg er 

sem fyr eindregið á móti frumvarpinu, og 

sömuleiðis breytingartillögunum, sem ekki 

bæta það í neinu tilliti.

Flutningsmaður: f>að datt ofan yfir mig. 

þegar jeg heyrði skoðanir hins háttvirta 4. 

konungkjörna þingmanns, og þegar jeg heyrði 

hann efast um, að konungur hefði svo mik- 

ið vald, að hann gæti veitt söfnuðunum rald 

til að kjósa sjálfir presta sína. Jegskal eon 

leyfa mjer að benda hinum háttrirta þing- 

manni á 4. gr. stjórnarskrárinnar, þar sem 

steudur: «Konungur veitir öll þess konar em- 

bætti, sem bann hefur veitt hingað til. 

Breyting má á þessu gjðra með lagaboði*. 

Eptir þes8ari grein stjórnarskrárinnar get 

jeg ekki betur skilið, en að konungur geti 

samþykkt hrerja breytingu á reitingu prests- 

embætta, sem löggjafarþingið samþykkir. 

fingmaðurinn sagði, að bann vildi fyrst 

reyna að veita söfnuðunum uppástungurjett. 

þessi uppástuuga komst nú inn á ráðgjafar- 

þingið, og hvað var mikið gj&rt úr banni
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þá. Hinn báttvirti þingmaður vill ekki, að 

þessu máli sje nú ráðið til lykta, og ætlar, 

að þd efri deildin samþykki það, þá muni 

neðri deildin og allra sízt konungur veita 

því samþykki sitt, en jeg hef áður sagt, að 

jeg væri alls ekkert á móti því, þó svo færi, 

en jeg álít, að málið verði aldrei betur rætt, 

en ef það fengi nú að fara til neðri deildar- 

innar, og henni gefinn kostur á, að taka það til 

meðferðar, og ef svo ólíklega fer, að neðri 

deildin fellir það, þá er efri deildin úr sök- 

inni, en ef nú neðri deildin samþykkir, en 

konungur aptur á móti veitir því ekki stað- 

festing sína, þá vona jeg, að konungur eða 

ráðgjafinn færi gildar ástæður fyrir neitun- 

inoi. A þessum ástæðum gætu menn svo 

byggt skoðanir sínar á næsta þingi, því jeg 

efast ekki um, að ráðgjafinn færi skynsamar 

ástæður fyrir synjuninni. Vjer erum heldnr 

ekki svo óvanir því, að oss sje synjað um 

bænir vorar, og það jafnvel ekki síðan þing- 

ið fjekk löggjafarvald; vjererum heldur ekki 

svo óvanir við ósamþykki hjer á þingi í vor- 

um stærstu og mest umvarðandi málum. 

Vjer munum allir, hve deildar skoðanir 

manna voru í stjórnarhótarmálinu forðum, 

og hve lengi konungur neitaði því máli um 

staðfestingu, þangað til menn um síðír urðu 

á eitt sáttir, og þá var þess heldur ekki 

lengi að bíða, að vjer fengjum stjórnarbót, 

og svo mun fara um þetta mál, og jeg 

treysti því, að drottins almætli muni styðja 

það og styrkja, og þá mun það fá framgang, 

hvað sem roótstöðumenn þess segja og spá. 

En jeg treysti því, að deildin samþykki 

frumvarpið, hvað sem hún gjörir við breyt- 

ingartillögurnar. Jeg skal þó að síðustu 

taka það fram, að jeg hef ekki á móti þeirri 

breytingu, að sóknarnefndarmenn ákveði 

stundina, þá er kjörfundinn skal halda og 

staðinn, þar sem hann skal halda, en á hina 

breytinguna, að prófastur megi ekki koma 

á kjörfundinn, get jeg ekki fallizt. Jeg 

álít, að það sje rjett og geti verið hollt, að 

prófastur komi á fundinn, ef honum þykir 

þess þörf, en hins vegar vil jeg ekki gjöra 

honum það að skyldu, ef honum þykir það

óþarfi. Ástæður mínar fyrir þessari skoðun 

hef jeg tekið fram áður; jeg læt mjer hjer að 

eins nægja að geta þess, að nærvera próf- 

asts mun auka álit fundarins í augum bisk- 

ups.

Benidikt Kristjánsson: Jeg hef einu sinni 

áður tekið til máls um þetta frumvarp, en finn 

nú að nýju ástæðu til að fara um málið nokkr- 

um orðum, og skal jeg reyna að forðast að taka 

það upp aptur, sem talað hefur verið um 

þetta mál. Við þessa uroræðu er fram kom- 

in breytingartillaga við frumvarpið, sem jeg 

fyrir mitt leyti hef ekkert á móti, enda 

þótt hún sje gjörð við frumvarp, sem jeg 

hef átt hlut að og skrifað undir, já, jeg 

skal segja það hreinskilnislega, að jeg játa, 

að hún sje heldur til bóta, en að öðru leyti 

er hún ekki neitt sjerlega mikilsvarðandi.

Jeg þarf ekki að taka það upp aptur, 

8em hinn háttvirti þingmaður Eyfirðinga 

sagði, að stjórnin hefði enn, þótt þetta 

frumvarp yrði að lögum, töluvert hönd í 

bagga með veitingu prestsembætta; hún 

hefur umsjón með prestaskólanum, annast 

vígslu prestanna, lætur taka af þeim presta- 

eiðinn. J>etta ætla jeg sje nægileg trygg- 

ing fyrir stjórnina, að þeir, sem sækja, sjeu 

hæfir til að vera í brauðum bæði sem ver- 

aldlegir og geistlegir embættismenn. Hinn 

háttvirti 4. konungkjörni þingmaður gekk 

nú harðast fram móti frumvarpinu, og hóf 

sóknina, þegar þeir, sem byrjuðu á- 

hlaupið, voru farnir að linast í sókninni og 

hopa á hæli. Hann fann það helzt að 

frumvarpinu, að það gjörði algjörða breyt- 

ingu á öllu fyrirkomulagi því, er væri á 

hinni evangelisk-lútersku kirkju, eigi að eins 

í Danmörku, heldur og f öllum löndum, 

sem játuðu hina evangelisk-lútersku trú, 

þar sem konungurinn væri höfuð kirkjunnar 

— líklega hjer á jörðu. J>að getur nú 

verið gild ástæða, ef það liggur f eðli hinn- 

ar evangelisk-lútersku trúar, að konungur- 

inn sje höfuð kirkjunnar! En, má jeg 

spyrja, leiðir þetta fyrirkómulag af þvf, að 

hún er evangelisk? fað get jeg ekki skilið;
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eða máske það sje af því hún er lútersk? 

Máske það liggi fremur í því orði. Lúter 

var þó ekki nema maður, sem hafði guðlega 

köllun, eins og sv'o margir aðrir guðsmeon; 

fyrir utan það, að mjer er ekki Ijóst, að þetta 

sje ráðstöfun frá Lúter sjálfum. En það liggur 

i skipulagi lútersku kirkjunnar: samvizku-

frelsi og trúarfrelsi, og hvers vegna þá ekki 

líka safnaðarfrelsi ? Jeg verð líka að segja, 

að mjer þykir það undarlegt, að sama þing, 

sem leyfir hverjum einstöknm safnaðarlimi, 

að taka sjer þann prest, er hann vill, ann- 

an en sóknarprestiun, skuli ekki vilja gefa 

söfnuðinum í heild sinni rjelt til að kjósa 

sjer prest. Hinn háttvirti 4. konungkjörni 

þingmaður vildi hafa kapelánana á sama 

bandi sem aðra guðfræðinga, er ekki hefðu 

tekið prestsvígslu, af því þeir þjónuðu ekki 

embættinu upp á eigin ábyrgð. En má jeg 

spyrja: vinna ekki allir kapelánar prestaeið? 

hafa þeir ekki ábyrgð á gjörðum sínum í 

hvert sinni, sem þeir vinna prestsverk? 

Kapelánarnir hafa þó fengið þetta innsigli, 

sem þingmaður Eyfirðinga nefndi það, til 

prestsþjónustu, svo að bver söfnuður ætti 

að mega kjósa þá fyrir prest. |>að er enn 

eitt atriði. sem jegskal leyfa mjer að benda 

á og sem jeg held að ekki haíi verið tekið 

fram, en sem þó er þýðingarmikið atriði. 

Áherzlan liggur á þvi skilyrði, að prestur- 

iun geti gegnt köllun sinni í söfnuðinum 

sem prestur. En jeg ætla, að sá prestur 

sje forgctíns skipaður yfir söfnuð, sem ekki 

getur ánnnið sjer elsku safnaðarins, traust 

og virðingu; en hver er tryggingin fyrir 

þvi? Á aðra hliðina sn, að söfnuðurinn hafi 

sjálfur valið hann, en á hina hliðina sú, að 

presturinn sje elskuverður og virðingarverður 

maður. f>essu er allt öðruvísi varið með 

veraldlega embættismenn; þeir þurfa ekki 

aldeilis nauðsynlega hvorki elsku eða virð- 

ingu þeirra, or þeir eru skipaðir yfir, ef þeir 

einungis eru árvakrir embættismenn og 

rjettlátir. Jeg segi ekki, að þeir geti tekið 

undir með Súllu, sem sagði, að sjer væri 

sama, þó menn hötuðu sig, efmenn einasta 

óttuðust sig. Sýslumanninum t. a. m. er

ekki um það eitt að gjöra, að menn elski 

sig og virði, ef hann er árvakur og gegnir 

vel stöðu sinni; en presturinn þar á mdti, 

ef hann ekki ávinnur sjer elsku og virðingu 

safnaðarins, þá niður brýtur hann, í stað 

þess að hann á að upp byggja. í>etta vakti 

fyrir þinginu, þegar verið var að ræða um 

sóknarbandsleysinguna- Hvað sem menn 

vilja ræða um þetta mál, og hvaða álit 

sem menn hafa um það, þá álít jeg, að hjer 

sje að ræða um mikilsvarðandi mál, sem 

fram fylgja á afalefli. f>að getur nú verið, 

eins og tekið hefur verið fram, að ekki sje 

nauðsynlegt, að þetta frumvarp verði nú að 

lögum, en þó það verði samþykkt hjer í 

deild, þá er það ekki orðið að iögnm fyrir 

það; þá er neðri deildin eptir, og þó hún 

samþykki það líka, þá á það eptir að oá 

samþykki konungs, og mig minnir, að hinn

4. konungkjörni þingmaður spáði þvi, að 

það mnndi aldrei verða. Maður getur allt af 

sagt, að með því að ræða málið í báðum 

deildum, þá koma fram meiningar manna 

um málið, og það er líka mjög æskilegt, 

og jeg ætla, að það megi treysta vizku kon- 

ungs og ráðherrans að sjá, hvað bezt á við 

í þessu efni, og bera vit fyrir þinginu, ef á 

þarf að halda, en ef ráðherrann verður á 

sama máli og þingið, þá er það ný vissa 

fyrir því, að þingið hafi ekki gjört glappa- 

skot.

tjetur Fjetursson: Jeg ætlaði ekki að 

tala meira í þessu máli, en jeg var búinn 

að tala, en af því mjer heyrðist hinn hátt- 

virti þingmaður Norður-|>ingeyinga segja, 

að þeir væru farnir að hörfa aptur, sem 

fyrst hefðu hafið mótmæli gegn þessu frum- 

varpi, þá stend jeg upp til þess að láta 

hann vita, að það er engan veginn svo fyr- 

ir mjer. Jeg hef enn ekki breytt þeirri 

skoðun, sem jeg hafði á þessu máli við 1. 

og 2. umræðu þess. Jeg hef ekki aðrar 

ástæður nú móti frumvarpinu, en þær, sem 

jeg hef áður til fært. Jeg hef tekið það 

fram bæði við 1. og 2. umræðu, að jeg 

væri því hlynntur, að söfnuðirnir fengju 

nokkurn atkvæðisrjett í kosningu presta
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sinna, en hjer þykir mjer farið langt of 

langt, en þó þingmaður Eyfirðinga álíti 

ástæður mínar ljettvægar, þá hef jeg þó 

komið með ástæður, sem enn eru óhraktar, 

á móti frumvarpinu. Jeg skil ekki, að þetta 

frumvarp geti orðið að lögum, eins og það 

er orðað, og ekki heldur þó breytingartil- 

lögurnar verði samþykktar, því þær bæta 

frumvarpið lítið. |>ó að jeg þess vegna 

hafi þagað, þá er það engan veginn af hug- 

leysi fyrir mjer, heldur af því, að jeg hef 

lært að þegja, þegar jeg sje, að ástæður 

inínar eru ekki teknar til greina, og mjer 

þykir ekki svo gaman að heyra mig sjálfan 

tala, að jeg geti ekki þagað,

Stefán Eirihsson: Jeg ætla einungis

að leyfa mjer að tala fáein oið um þetta 

mál, áður en gengið er til atkvæða. I>að 

komu fram í neðri deildinni nokkuð hörð 

orð frá einum þingmanni, þegar ræða var 

um leysing á sóknarbandi, um óreglu presta, 

og þetta frumvarp, sem hjer ræðir um, fer 

nú einmitt fram á, að gefa prestum aðhald 

til að vanda vel stöðu sína, og eptir minni 

meiningu gefur þetta frumvarp miklu meira 

aðhald í þessu efni, en frumvarpið um leys- 

ingu á sóknarbandi, sem þó átti að vera 

aðalástæða þess. það kom spádómur um 

það bæði frá hinum 1. og hinum 4. konung- 

kjörna þingmanni, að þetta frumvarp mundi 

ekki ná samþykki konungs, en það er nú 

hægt að spá fram og aptur um það efni, eu 

annað að vita það með vissu. En jeg álít 

það gott, að málið komi fram fyrir stjórnina, 

hvort sem hún leggur til, að það verði stað- 

fest eða ekki; en jeg get ekki sjeð, hvaða 

ástæðu stjórnin geti haft til að neita söfn- 

uðunum um þann fyllsta rjett þeirra. Jeg 

get ekki betur sjeð, en að söfnuðirnir eigi 

heimtingu á því, að mega kjósa presta sína, 

því að því betur sem kosningin heppnast, 

því betri verður upplýsingin í söfnuðinum, 

en aðalástæðan er, sem sagt, fyrir löggild- 

ingu þessa frumvarps, að prestarnir við það, 

að söfnuðirnir hafi þann rjett að kjósa prest 

sinn, muni vanda betur stöðu sína, þvi satt

að segja er þeim sumum ábótavant í því 

efni.

í>ví næst bar forseti breytingartillögur 

hinna þriggja þingmanna, Sighvats Árna- 

sonar, Skúla J>orvarðarsonar og Einars Ás- 

mundssonar, undir atkvæði, og var:

1. töluliður samþykktur með 6 atkvæðum

2. — •— — «— — 9 — • —

3. — •— — •— — 7 — «—

4. — «— — «— í einu hljóði.

Frumvarpið í heild sinni þannig breytt

var samþykkt með 6 atkvæðuin.

Forseti kvað frumvarpið nú verða sent 

forseta neðri deildarinnar með tilmælum um, 

að leggja það fyrir deildina.

FYlíSTA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD,

á 57. fundi, 20. dag ágústmánaðar.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu f efri deildinni, sjá I. 

472-473.

Varaforseti: Jeg er hinum háttvirta

forseta samdóma um, að þefta frumvarp 

megi nú kallast nýtt frumvarp, eins og það 

er nú orðið, þegar það kemur frá efri deild- 

inni; og af því að þetta er 1. umræða, má 

jeg ekki fara út í einstök atriði. Sá er að 

vísu munur á þessu frumvarpi og hiuu, að 

það er þó meining í þessu, þar sem hitt var 

nálega meiningarlaust, sem fór til efri deild- 

arinnar. Gæti þetta frumvarp að lögum orð- 

ið, þá væri þó sá kostur við það, að öllum 

söfnuðum er gefinn kostur á, að eiga þátt í 

kosningu presta, Og yrði með því komið í 

veg fyrir þá óánægju, sem það mundi valda, 

ef að eins sumum söfnuðum gæfist kostur 

á að taka þátt í kosningunni, en sumum, og 

jafnvel fiestum alls ekki, og það á hinum 

rýrustu brauðum, sem optast eru skipuð 

hinum lakari prestum. En þessi hefði orð- 

ið niðurstaðan eptir hinu fyrra frumvarpi. 

En jeg tel það víst, að þetta frumvarp getur 

ekki náð staðfestingu konungs. Eptir4. grein 

stjórnarskrárinnar á konungur að veita
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b ranð ÍD . |>ar stendur að vísu, að gjöra 

tnegi breytingu á þessu með lögum, en því 

er enn alls eigi breytt með lögum, og er 

því frumvarpið beinlínis á móti stjórnar- 

skránni. Konungurinn er hinn æðsti yfir- 

maður kirkjdnnar og æðsti biskup bennar, 

og kirkjan er þjóðkirkja, en söfnuðiruir ekki 

frjálsir söfnuðir, hver út af fyrir sig. Um 

hin einstöku atriði ætla jeg mjer ekki að 

tala við þossá mnræðu, on það getm verið, 

að jeg komi með breylingaralkvædi til 2. 

eða 3. umræðu.

Jón Ólafsson: Jeg vil að eins leyfa

mjer að leggja það til, að deildin lofi frum- 

varpinu að fá framgang breytingarlaust, því 

að það er auðsætt, að ef á að fara aðgjöra 

breytingaratkvæði við frumvarpið, þá getur 

því ekki orðið framgengt á þessu þingi, en 

það er þjóðinni ofmikið áhugamál til þess, 

að þingið megi fella það. Jeg vona, að 

hinn báttvirti varaforseti gefi þvi atkvæði 

silt, er hann hugsar sig betur um. Að 

frumvarpið striði móti stjórnarskránni, nær 

eogu tali. Ef konungur samþykkir frum- 

varp þetta, þá er þar með að lögum breytt 

ákvæðum 4. gr. í stjórnarskránni, og það á 

alveg löglegan hátt. £>eir, sera ekki fást 

við að skilja, en láta sjer nægja trúna, munu 

að vonum hafa næga trygging fyrir því, að 

frumvarpið sti íði ekki á móti stjórnarskránni, 

í því, að lögfræðingar efri deildarinnar bafa 

samið það.

Af því að fleiri tóku ekki til máls, 

lvsti forseti því yfir, að umræðunum væri, 

lokið, og var því næst samþykkt með 13 

atkvæðum, að málið skyldi ganga til 2. um- 

ræðu.

ÖNNUR UMRÆÐA í  NEÐRI DEILD, 

á 61. fundi, 23. dag ágústmánaðar. 

Eiríkur Kúld: það hefur verið sagt 

hjer í salnuin við fyrri umræður þessa máls, 

að einstöku prestar sjeu svo ósiðvandir, að 

8öfnuðir megi eigi við þá una, og getur vel 

veiið, að einstök dæmi finnist til þessa; að

minnsta kosti þykist jeg vita, að frumvarp 

það, sem hjer liggur fyrir, muni ef til vill 

vera af þessum rótum runnið. Hvað sem 

sagt varð um frumvarpið, eins og það gekk 

til efri deildarinnar, verð jegað álíta, að það 

hafi nú hjá efri deildinni tekið þeim stakka- 

skiptum og komi nú í þeim búningi til okk- 

ar aptur, að það sje með öllu óaðgengilegt. 

Eins og jeg áður hef lýst yfir þeirri skoðun 

minni, að frumvarpið sje í sjálfu sjer eigi 

áríðandi, eins verð jeg enn að halda því 

fram, því að hjer á landi er mjer ekki 

kunnugt að nein slík óánægja sje með 

veitingu brauða, að . þessi breyting á 

því fyrirkomulagi sje nauðsynleg. Sam- 

kvæmt 3. gr. frumvarpsins hefur biskup 

einungis þann einkarjett, að hann má mæla 

móti óreglumönnum, sem ekki eru prest- 

vígðir; hann hefur þá ekkert leyfi til að 

mæla móti prestvígðum manni, hvernig sem 

hann kann að vera; gæti þessu samkvæmt 

hæglega farið svo, að söfnuðurinn fengi 

þann prest, sem miður gegndi. En það 

getur komið fyrir annað tilfelli, að enginn 

prestvígður sæki um brauðið, heldur að eins 

einhver kandidat, sem biskup álítur óhæfan 

og mælir móti; hver verður svo afleiöingin? 

Brauðið fær að vera prestlaust, ef kandidat- 

inn er annaðhvort svo mikill óreglumaður, 

að biskupiun samkvæmt skyldu sinni verði 

að mæla móti honum, eða hafi aðra þá ó- 

kosti til að bera, sem biskupinn álítur að 

gjöri hann óhæfan til að vera prestur. Móti 

því, að brauðið undir þessum kringumstæð- 

um standi óveitt og prestlaust, eru engar 

ráðstafanir gjörðar í frumvarpinu, og engin 

skylda lögð á söfnuðinn að vera sjer í út- 

vegum um prest til brauðsins, en þetta 

hefur veitingarvaldið hingað til álitið sjer 

skylt. Samkvæmt 5. gr. frumvarpsins 

er jeg hræddur um, að gjörræði gæti 

ráðið kosningu, þar sem að eins er heimt- 

aður meiri hluti atkvæða til þess, að kosn- 

ingin sje gild; eitt einasta atkvæði getur 

þá ráðið kosningunni. Eins og til hagar 

hjer um kosningar, bæði til alþingis og 

annars, gætu æsingar komið svo miklu til
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leiðar, að reglumaðurinn verði á hakanum 

fyrir óreglumanninum. Við 6. gr. frum- 

varpsins kastar fyrst tólfunum. Samkvæmt 

þeirri grein er biskupinn gjörður að skrifara 

hjá sóknarnefndunum; hann hefnr beinlínis 

ekkert annað vald. fegar svona lög koma 

frá alþingi, er jeg hræddur um, að margur 

úti um landið fari að brosa, og er það óvið- 

kunnanlegt, að alþingi gefi sjálft tilefni til 

þess, að það verði til athlægis. En að öðru 

leyti er jeg alls ekki hræddur við svona lag- 

að frumvarp, því að engin stjórn getur látið 

sjer detta í hug, að samþykkja það, þar sem 

vald það, er samkvæmt 4. gr. stjórnarlag- 

anna heyrir konungi til, er algjörlega dregið 

úr höndum honum; því eptir frumvarpinu 

hefur konungur ekkert að segja við veiting- 

una, ekki landshöfðingi, ekki biskup, nema 

að því lcyti sem hann fær leyfi til að skrifa 

fyrir söfnuðinn veitingarbrjef prestsins. Jeg 

vona, að deildin sjái það sóma sinn, að 

fella þetta frumvarp, en gjöri hún það ekki, 

vona jeg þó að minnsta kosti, að stjórnin 

samþykki það ekki.

Porhell Bjarnason: Jeg er samþykkur

mörgu af því, sem hinn heiðraði þingmaður 

Barðstrendinga sagði, nema í því, að presta- 

kosningar sjeu ónauðsynlegar yfir höfuð að 

tala; þar get jeg ekki verið með honum. En 

þó jeg áður hafi verið með því, og sje því 

enn meðmæltur, að sóknarmenn fái að kjósa 

presta sína, þá finnst mjer efri deildin hafa 

skemmt þetta mál; hún hefur tekið undir 

sig hjer meira stökk, en við mátti búast af 

jafnkyrrlátum og spökum mönnum, sem þar 

eru, þar sem hún vill taka alla skipun 

prestakallanna úr höndum veitingarvaldsins; 

jeg verð því að álíta, að óhyggilegt sje, að 

samþykkja málið í þessari mynd, sem það 

liggur hjer fyrir, og bezt sje að láta það 

bíða, því þá verður Ijóst á næsta þingi, 

hvort þjóðin vill alveg leggja skipun presta- 

kallanna í hendur safnaðanna, eða láta hana 

vera bæði í höndum veitingarvaldsins og 

safnaðanna, eins og frumvarp neðri deildar- 

innar fór fram á. Jeg er hræddur um, að 

fortölurog fiokkadrættir við kosningar geti

valdið því, að skipun prestakalla verði með 

þessu móti engu betri en verið hefur, og 

hygg jeg því ráðlegast sje, að fresta málinu 

til næsta þings, svo að landsmönnum gefist 

kostur á, að hugsa um það og ræða það í 

blöðunum. f>etta mál er svo áríðandi, að 

rjett er, að gefa almenningi færi á að láta 

um það álitsitt í Ijósi, áður en því er ráðið 

til lykta.

Friðrik Stefánsson: Samkvæmt 31.gr.

stjórnarskrárinnar er hver þjóðkjörinn þing- 

maður skyldur að tala eptir sannfæringu 

sinni. Bæði vegna þess, og einnig vegna 

þess, að þetta er vilji kjósanda minna, gef 

jeg með glöðu geði atkvæði með þessu 

frumvarpi óbreyttu. f>ingmaður Barðstrend- 

inga var þar á móti hræddur um, aðsljórn- 

in mundi ekki vilja samþykkja svona fijáls- 

lynd lög. En þingmaðuiinn á ekki að 

hugsa um það, ef honum að öðru leyti 

líkar sú frjálsa stefaa, sem frumvarpið hef- 

ur. Stjóinin þarf þess með, því heldur sem 

hún er ókunnug, að sjá vilja og meiningu 

þingmanna, hvort sem það er í samræmi 

við hennar meiningu eða ekki; þingmenn 

eiga ekki heldur að vera að þreyta sig á 

því, að geta sjer til, en vita þó ekki að 

gjör, hvað stjórnin muni samþykkja eða ekki. 

Piíki prestanna, sem slíkia, er ekki af þess- 

um heimi, og því er það nauðsynlegt, að 

meiri aðskilnaður komist á milli kirkjunnar 

og ríkisins. En það getum vjð verið vissir 

uin, að stjórnin sleppir aldrei svo tökunum, 

að kirkjan verði ríkinu hættuleg, eins og 

hún var fyrir siðaskiptin. Útásetningar 

þingmanns Barðstrendinga út á 6. gr. hafa 

ekki mikið að þýða, því að það er ekkert 

óvirðulegri staða fyrir biskupinn að vera 

skrifari sóknarnefndanna en landshöfðingj- 

ans. það sem hann talaði um, að agita- 

tionir myndu eiga sjer stað hjer, þá vil jeg 

minna hann á, að þær eiga sjer ekki síður 

stað annarstaðar, og sýna þær að eins, að 

menn hafa áhuga á málunum.

Ólafur Pálsson: Jeg hef áður verið

þessu máli meðmæltur, en nú, eins og það 

er orðið, get jeg ekki annað en verið móti
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því; mjer finnst efri deildin hafa spillt svo 

málinn, að það er nn svo útbúið, að jeg'er 

nú með sjálfnm mjer sannfærður um, ijð 

það öðlast aldrei samþykki, eins og það nú 

liggur fyrir, og gef jeg því atkvæði mitt á 

móti því.

Jón Jóntion: Jeg get rel ímyndað 

mjer, að þingmaður Barðstrendinga sje á 

móti þessn frumvarpi, því það er ekki sam- 

kvæmt stjórnarkreddum hans, en jeg get. 

síður skilið í því, að 2. þingmaður Gull- 

bringu- og Kjósarsíslu skuli bafa móti því, 

þar sem hann hefur áður talað svo, sem 

hann væri því hlynntur, að efla andlegt líf 

safnaðanna; það verður æfinlega örðugt, að 

skipa fyrir um kosningu safnaða á prestum 

sínum; en mjer finnst, að þær ákvarðanir, 

sem nú liggja fyrir, sjeu fullt eins aðgengi- 

legar og þær, er lágu fyrir í frumvarpi því, 

er áður hefur veriðrætt hjerá þingi. Hvað 

vald biskupsins snertir, þá virðist mjer það 

samkvæmt frnmvarpinu jafnvel roeiia, en 

það vald, sem biskup nú hefur. Samkvæmt 

hinum nú gildandi lögum er þannig á móti 

því, að veitingaváldið, konungur eða lands- 

höfðingi, veiti brauð, þrátt fyrir hörðustu 

mótmæli biskups. Annað mál er, að slíkt 

sjaldan mun koma fyrir. J>ingmaður Skapt- 

fellinga óttaðist, að stjórnin mundi ekki 

samþykkja þetta frumvarp, en hvað veit 

hann nm það? En skyldi seísunautur hans, 

þingmaður Borgfirðinga, hafa hvíslað ein- 

hverju að honum um þetta, þá vil jeg svara 

báðam þessum því, að þeir eigi að greiða 

atkvæði samkvæmt sannfæringu sinni, og 

eigi samkvæmt því, sem þeir álíla að stjórn- 

inni sje ljúft eða leitt.

Eiríhur Kúld: Jeg skal ekki svara 2

þingmanni Skagfirðinga mörgum orðum; 

mjer fannst á ræðu hans, að hann væri á

líkri skoðun og jeg, að máiið hefði vesnað

við meðferðina í efri deild. En jeg vildi 

þó leiðrjetta þá missögn í ræðu þingmanns- 

ins, að biskupinn fái samkvæmt frumvarp- 

inu, eins og það nú liggur fyrir, meira

vald, en hann hafði eptir hinu fyrra, því að

það er þvert á móti. Viðvíkjandi orðum 1.

þingmanns Skagfirðinga, verð jeg að láta 

þingmanninn vita, að jeg tek ekki þau orð 

hans til þakka, er hann lætur sjer það um 

munn fara, að jeg tali ekki eptir sannfær- 

ingu minni, og verð að frábiðja mjer slík 

orð og getsakir. 1 þessu máli, sem öðrum, 

tala jeg eptir sannfæringu. En er það 

víta-vert, þó jeg tali af minni sannfæringu, 

en ekki móti henni, þó hún fari í sömu 

stefnu og mundi verða meining stjórnar- 

innar?

Friðrih Stefánsaon : f>að er misskiln-

ingur af þingmanni Barðstrendinga eða 

misheyrn, ef hann hefur tekið orð mín svo, 

að hann talaði ekki eptir sannfæringu sinni. 

Jpg sagði, að því ókunnugri sem stjórnin 

væri, því meira þyrfti hún þess með, og 

því meita væri áríðandi, að þingmenn töl- 

nðu eptii saunfæringu sinni.

Síðan var gengið til atkvæða, og var

1. og 2. gr. frumvarpsins samþykktar með

11 atkvæðum móti 5.

3. gr. samþykkt með 11 atkvæðum móti 9.

4. — — — 11 — —  — 8.

5. — — »— — 10 — »— — 7.

6. —  — •—  =  10 — » —  —  8.

Var síðan frumvarpinu vísað til 3. um- 

ræðu með 11 atkvæðum inóti 6.

J>R1ÐJA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 64. fundi, 25. dag ágústmánaðar.

4
B r e y t i n g a r t i 11 ö g u r

við frumvarp til laga um kosningu presta, 

eins og það var samþykkt í efri deild.

1. Við 3. gr. «Hefur biskup . . . ástæður

vera til þess* falli burt. I þess stað 

komi: >Ef fieiri eru umsækjendur en

einn, nefnir biskup til 2 af þeim, sem 

sækja, og mega söfnuðirnir kjósa milli 

þeirra*.

2. Við 4. gr. Fyrir: «er biskup hefur eigi 

mótmælt* komi: «sem biskup hefur 

tilnefnt*.

3. Við 6. gr. Fyrir síðustu málsgrein:
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• Síðan sentlir ................. kosna

presti köllunarbrjef* komi: «Frófastur

sendir biskupi skýrslu um kosninguna, 

og verður bún samþykkt af konungi 

eða þeim, sem hefur til þess umboð 

hans, og gefur hann út köllunarbrjefið*.

4. Við 5. gr. Fyrir: •meiri hluta atkvæða* 

komi: • */3 hluta atkvæða*. 

f>órarinn Böðvarsson. |>orknll Bjarnason.

Eiríkur Kúld. Guðmundnr Einarsson.

Lárus Blöndal. J>orlákur Guðmundsson.

Varafnrseti: Jeg veit ekki, hvort þetta 

frumvarp hefur nokkurn verjanda í deild- 

inni, en jeg hef nú ásamt fleirum leyft 

mjer að koma fram með breytingaratkvæði 

við það. Jeg skal geta þess, að það mun 

einungis liufa staðið á mínn atkvæði síð- 

ast, að frumvarpið gengi ekki til þessarar 

umræðu, en jeg greiddi atkvæði með því, 

ekki af því, að mjer þætti frumvarpið fram- 

bærilegt, eða hjeldi, að það mundi verða 

samþykkt þannig af stjórninni, heldur til 

þess að gefa mönnum tækifæri á, að laga 

það. Jeg álít, að frnmvarpið sje reist á 

skökkum grundvelli, og fæ ekki betur sjeð, 

en kirkjan verði með því regluleg fríkirkja 

og engri yfirstjórn háð. Jeg er alls ekki 

ánægður með yfiistjórn kirkjunnar og álít, 

að hún þurfi umbóta með, en að byggja 

lagafrumvörp þannig, það álít jeg ekki rjett. 

Jeg hef leitazt við, að koma þeim breyt- 

ingum á frumvarpið, að það verði nokkurn 

veginn samkvæmt því, sem nú er. Biskup 

hefur vald til að ryðja nokkrum frá, sem 

ekki hafa tekið prestsvígslu, og honum 

þykir ástæða til þess; ástæða gæti verið, 

þegar prostur liefur enga hæfilegleika; þessi 

ákvörðun held jeg sje of rífieg, að biskup 

hafi ekkert að segja um hina. Jeg hef 

stungið upp á, að biskup til nefni 2 og 

söfnuðurinn hafi rjett til að kjósa annan- 

hvorn þeirra. f>essa ákvörðun álít jeg haf- 

andi; hún gefur öllum söfnuðum, sem geta 

haft. þnnnan rjett, kost á að kjósa, og 

biskupinum er með því gefið meira vald, en 

hann nú hefur; yfirstjórn kirkjunnar gjörir

ekki annað en staðfesta kosninguna. f>etta 

álít jeg góða og rjetta breyting, og vona, að 

allir þingmenn skilji uppástunguna, og finn 

jeg að svo komnu ekki ástæðu til að mæla 

frekar með henni, en verði þessar breyt- 

ingar minar ekki samþykktar, hika jeg ekki 

við, að greiða atkvæði móti frumvarpinu.

Jón Jónsson: Ef deildin fellst á þessa 

breytingu, mun útsjeð um, að málið nái 

fram að ganga á þessu þingi, og þá er allur 

sá tími, sem varið hefur verið til að ræða 

þelta mál, orðinn árangurslaus. Jeg játa, 

að hið sama getur orðið, þó við samþykkj* 

um lögin, því stjórnin getur hafnað þeim, 

en á því höfum vjer enga ábyrgð. Úr því 

að frumvarpið þrátt fyrir galla þá, sem á 

því kynnu að vera, er vel notandi, og getur 

orðið undirstaða undir frekari breytingum á 

þjóðkirkju vorri í frjálslega og þjóðlega stefnu, 

get jeg ekki, sem fulltrúi Skagfirðinga, verið 

með að fella það annaðhvort beinlínis eða 

þá óbeinlínis með breytingaruppástungum.

Foneti: Jeg get huggað þingmenn

með því, að það er ekki hætt við, að frum- 

varpið geti ekki náð fram að ganga á þessu 

þingi, þótt samþykktar kynnu að verða 

nokkrar breytingar á því, nema ef efri deild- 

in ekki fellst á þessar breytingar; annars 

er tíminn nógur.

Grímur Thomsen: Jeg er samdóma

hinum heiðraða 2. þingmanni Skagfirðinga, 

að ef breytingar verða samþykktar við frum- 

varpið, þá verði það til að eyðileggja málið. 

þetta frjálslega frumvarp er komið frá hinni 

heiðruðu efri deild, þar sem sitja bæði bisk- 

up landsins, forstöðumaður prestaskólans og 

merkur prófastur, og því álít jeg óhætt fyr- 

ir neðri deildina, sem vön er að fara nokk- 

uð lengra, að samþykkja frumvarpið óbreytt. 

f>að er von, þó jeg sje þessu frumvarpi 

hlynntur, því þetta frumvarp er nú mjög 

líkt því frumvarpi, sem jeg kom upphaflega 

fram með, í aðalstefnu sinni. Efri deildin 

hefur tekið af því þann apturbaldsblæ, sem 

komst á það hjer í deildinni, og hika jeg 

því ekki við að gefa þvi atkvæði mitt, eins 

og það nú er, óbreyttu.
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Eirikur h'úld: Jeg álít málið, eins og 

það kom frá binni heiðruðu efri deild, öld- 

ungis óhafandi. Hinn háttvirti þingmaður 

Borgfirðinga kveðst fallast á frnmvarpið, af 

því að það koroi frá efri deild, þar sem sitji 

bæði biskup landsins, forstöðumaður presta- 

skólans og merkur prófastur; þetta getur þá, 

eptir því sem honum fórust orð, ráðið hans 

atkvæði, en ekki mínu; það er sannfæring mín, 

að frumvarpið, eins og það nú er orðið, sje 

ónotandi. Jeg sýndi við 2. umræðu þessa 

máls fram á gallana á þvf, og tek það upþ 

aptur, að jeg álít það nærri hlægilegt í aug- 

um þjóðarinnar, þar sem biskupinn er orðinn 

skrifari hjá sóknarnefndunum; annað erhann 

ekki eptir frumvarpinu, nema að hann roá 

undan skilja 2 umsækjendur, þó með því skil- 

yrði, að þeir sjeu óvígðir. Afleiðingin hjer 

af getur orðið sú, að sá, sem er óhentugri, 

kemst að, en reglumaðurinn situr á hakan- 

um, ef hann ekki er prestvígður. Eptir þessu 

frumvarpi er veitingarvaldið auðsjáanlega 

tekið úr böndum hans hátignar konungsins, 

og jeg veit ekki nema það gangi of nærri

4. gr. stjórnarskrárinnar. Jeg vona og hugga 

mig við, að þótt frumvarpið fái framgang 

á þinginu, sem liklegt er eptir því, sem binum 

háttvirta þingmanni Borgfirðinga fórust núna 

orð, þá samþykki stjórnin það ekki, því það 

mundi hafa skaðlegar afleiðingar.

Jón Ólafsson: Jeg vil styrkja þetta

mál, og jeg verð að vera hinum hátt- 

virta þingmanni Borgfiröinga og 2. þing- 

manni Skagfirðiuga samdóma um, að breyt- 

ingar á frumvarpinu verði til þess að fella 

málið, því það er ekki líklegt, að hiu heiðr- 

aða efri deiid fallist á þessar breytingar, þar 

sem frumvarpið við þær verður enn ófrjáls- 

legra en frumvarp það, sem áður fór hjeð- 

an; það má miklu fremur nærri ganga að 

því vísu, að hún fallist ekki á breytingar 

þessar. J>ar sem hinu báttvirti þingmaður 

Barðstrendinga sagði, að þingmaður Borg- 

firðinga hefði sagt, að hann vildi fallast á 

frumvarpið óbreytt, af því það kæmi frá 

hinni heiðruðu efri deild, þá er þetta ekki 

alls kostar rjett hermt, því hann hafði það

fyrir aðalástæðu, að það væri nú líkara hinu 

upphafiega frumvarpi, sem hann kom fratq 

með. Jeg ímynda mjer, að þeir, sem eru 

vissir um, að þetta frumvarp nái ekki stað- 

festingu konungs, þeir muni þó gefa frum- 

varpinu atkvæði sitt, til þess þeir fái að 

sjá, hvað stjórninni þykir að því, og geti á 

næsta þingi komið með frumvarp, sem þeir 

eru vissir um að stjórnin fellst á.

þorkell Bjarnason: Jeg álít þetta

frumvarp miklu verra en það, sem fórhjeð- 

an frá deildinni, en þó jeg sje hræddur um, 

að stjórnin muni ekki samþykkja það, eins 

og það nú er, þá ætla jeg samt, samkvæmt 

því sem hinn heiðraði 2. þingmaður Suður- 

Múlasýslu tók fram, að gefa því atkvæði 

mitt, því þá er þó það unnið fyrir málið, að 

maður hefur fengið að heyra álit stjórnar- 

innar, sem getur orðið til gagns fyrir þetta 

áriðandi mál á næsta þingi.

Vamforseli: Viðvíkjandi mótbáru hins 

heiðraða 2. þingmanns Skagfirðiuga skal 

jeg taka það fram, að ef það er ástæða til 

að flaustra frumvörpum af, að þau fái ann- 

ars ekki framgang á þinginu, þá held jeg, 

að það sje betur ógjört, þar sem hann þó 

játaði, að frumvarpið væri ísjárvert. Hvað 

það snertir, að gefa stjórninni kost á að 

íhuga málið, þá held jeg, að hún geti það, 

þegar hún sjer frumvarpið í alþingistíðind- 

unum. Hinn háttvirti þingmaður Borgfirð- 

inga kvaðst hljóta að verða frumvarpinu 

meðmæltur, þar sem það kæmi frá hinni 

heiðruðu efri deild, þar sem sætu biskup 

landsins og forstöðumaður prestaskólans, en 

það getur margt farið fram í efri deildinni, 

án þess að þeir sjeu því samþykkir, enda 

efast jeg ekki um, að þeir hafi verið þessu 

frumvarpi mótfallnir. Hinn háttvirti 2. 

þingmaður Suður-Múlasýslu sagði, að frum- 

varp það, sem fór áður hjeðan frá deild- 

inni, hefði verið frjálslegra, en þetta frum- 

varp yrði, ef þessar breytingar kæmust á. 

f>etta er ekki rjett; það, sem mest er í 

varið, er, að það verði sem almennast; hitt 

var að eins bundið við einstaka söfnuði; 

sumir höfðu eptir þvf engan rjett. Hinn
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háttvirti 2. þingraaður Gullbringusýslu vildi 

gefa frumvarpinu atkvæði sitt, af því að 

stjérnin mundi ckki samþykkja það, til 

þess að menn fengju að sjá ástæður hennar 

móti því. Jeg verð að kaila þetta merki- 

lega ástæðu; jeg held, að allir þingmenn 

geti ímyndað sjer, hverjar ástæður stjórnin 

mundi til færa. Jeg vil ekki fara þá leið, 

að búa til frumvöip, sem eru óbrúkandi, ef 

ekki hneykslanleg, einungis til þess að fá 

að vita ástæður stjórnariunar á móti því, 

og til þess að fá að vita, hvernig frumvörp 

eiga ekki að vera. J>að er sannarlega dýr 

aðferð til að fá að vita, hvernig frumvörp 

eiga að vera.

Jón Ólnfsson: f>að er ekki til þess

að fá að vita, hrernig frumvörp eigi að vera, 

eins og hinn háttvirti varaforseti sagði, — 

því að á þvi á hið löggefandi þing að hafa 

rit — að rjer viljurn heyra ástæður stjórn- 

arinnar móti frumrarpinu, heldur til þess 

að rita, hvernig vjer gelum fengið máli 

roru framgengt. J>að eru margar ástæður 

hugsanlegar fyrir stjórnina til þess að hafa 

á móti frumrarpinu, en hverjar þær kynnu 

að verða, það er mjer hulið og líklega hin- 

um háttvirta varaforseta líka. það getur 

vel verið, að stjórnin verði á sömu skoðun 

og hin heiðraða efri deild, og það getur 

líka verið, að húo verði á sömu skoðun og 

hinn háttrirti raraforseti, en það getur eng- 

inn sjeð fyrir, á hrerri skoðun bún mundi 

verða. par sem binn háttvirti varaforseti 

sagði, að 2. þingmaður Skagfirðinga hefði 

játað, að enda þótt frumvarpið ræri ísjár- 

rert, þá rildi hann samþykkja það óbreytt, 

þá held jeg, að hinn háttrirti varaforseti 

hafi mi88kilið hann. Mjer heyrðist hann 

segja, að þótt frumvarpið kynni að virðast 
ísjárvert, en ekki að það ræri ísjárvert. 

En það er skiljanlegt, að hann vilji heldur 

rjettarbót með sraágöllum, en alls enga 

rjettarbót,

Var þá gengið til atkræða, og fjell at- 

kræðagreiðsla þannig:

1. Breytingaratkvæði 6 þingmanna ffllt með 

13 atkvæðum gegn 9.

2. Breytingaratkvæði 6 þingmanna fellt með

13 atkræðum gegn 9.

3. Breytingaratkvæði 6 þingmanna fellt með

12 atkvæðum gegn 8.

4. Breytingaratkvæði 6 þingmanna fellt með

14 atkvæðum gegn 9.

Frumvarpið í heild sinni samþykkt 

með 12 atkvæðum gegn 11, og var við haft 

nafnakall og sögðu þá:

Já:

Beniáikt Sveinsson,

Egill Egilson,

Friðrik Stefánsson,

Grímur Thomseu,

Holgeir Clausen,

Jón Jónsson.

Jón Ólafsson, 

f>órður Magnússon, 

forkell Bjarnason, 

porsteÍDn Jónsson, 

forsteinn Thorsteinson, 

þorvarður Kjerulf.

Nei:

Eiiikur Briem,

Magnús Andrjesson,

Arnljótur Ólafsson,

Eiríkur Kúld,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Kr. Friðriksson,

Lárus Blöndal,

Ólafur Pálsson,

Tryggri Gunnarsson, 

pórarinn Böðvarsson, 

þorlákur Guðmundsson.

Krað forseti frumrarpið nú verða af- 

greitt til landshöfðingja sem 1 ö g f r á a 1 - 

þ in  g i .
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XXVII. 

Ffiðun á laxi.

Frutnvarp til laga um friðun á laxi. 

Frá nefndinni í Elliðaármálinu. Frumvarp- 

ið er prentað í fyrri parti alþingistíðindanna, 

bls. 292—293.

FYRSTA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 31. fundi, 2. dag ágústmánaðar.

Flutningsmaður (Jón Ólafs»on): Frum- 

varp það, sem þingmenn hafa bjer fyrir sjer, 

er komið frá þeirri nefnd, sem kosin var af 

þinginu til að atbuga þetta mál. |>að er 

byggt á frumvörpum, sem bafa legið fyrir 

þinginu 1879, og lagað eptir þeim ákvörð- 

unum, sem þá sýndust hafa beztan byr í 

báðum deildum; því vona jeg, að frumvarp- 

ið gangi friðsamlega og þögult gegnum 

deildina.

Porkell Bjamason: Jeg er kannske

hinn eini af hinum heiðruðu deildarmðnnum, 

sem um nokkur ár bef haft laxveiði undir 

höndnm, og því hef haft tækifæri til að 

kynna mjer nokkuð við reybslu þetta mál. 

Lög um friðun laxins ættu að vera svo, að 

Iaxveiðin eyðist ekki, þar sem bún er, en af 

annari hálfu þó svo frjálsleg, að rjettur 

þeirra, sem laxveiði eiga, sje ekki um of 

takmarkaðnr. Tilgangur frumvarps þessa er 

tvennur: 1. að friða laxinn almennt, og

2. að friða laxinn svo í hverri á, þar sem 

fleiri eiga reiði, svo að veiði spillist ekki 

fyrir þeim mönnum, sem ofar búa við ána. 

f>essum tvennum tilgangi vill frumvarpið 

nú ná. En í viðleitni sinni í þessa átt þykir 

rojer frumvarpið sumstaðar fara of stutt, en 

sumstaðar of langt. Án þess að fara nú 

við 1. umræðu út í einstakar greinir frum- 

varpsins, skal jeg benda á tvær ákvarðanir 

seui dæmi upp á hvorttveggja. Of langt 

þykir mjer gengið í þeirri ákvörðun, að eigi 

má leggja net nje veiðivjel lengra en út í

miðjan dýpsta ál, sem gæti opt orðið eigi 

Iengra en faðmur; en dæmi upp á, að of 

stutt sje gengið f frumvarpinu, nefni jeg 3. 

gr. Ádráttarveiðar eru einmitt hættulegast- 

ar til styggðar laxi við árósa. Jeg hef gjört 

þessar fáu atsugasemdir í bráðina, en hugsa 

mjer annars að gjöra breytingaratkvæði við 

frumvarpið til 2. umræðu.

Grímur Thomsen: Jeg vil að eins

benda hinum heiðraða 2. þingmanni Gull- 

bringusýslu á, að það eru engin nýmæli, að 

ekki megi girða lengra út en í miðjan ál. 

fað er ákvörðun, sem tekin er orðrjett úr 

enskum og norskum lögum; enda getnr 

þingmaðurinn um þetta fræðzt af alþingis- 

tíðindunum í hitt eð fyrra. Um hitt atriðið, 

þar sem þingmanninum þótti nefndarfrum- 

varpið fara of stutt, er öðru máli aðgegna, 

og getur hann að öllum líkindum komið 

sjer saman við nefndina um það; en jeg er 

hræddur um, að nefndin geti ekki orðið 

honum samdóma um, að breyta þeirri á- 

kvörðun, að leggja veiðivjelar eigi lengra en 

út í miðjan ál (l’orkell Bjarnason: Jeg

sagði út í miðjan dýpsta ál). Jæja; það var 

einnig mín meining.

Síðan var málinu vísað til 2. umræðu 

með 14 atkvæðum.

ÖNNUR UMRÆDA í NEDRI DEILD, 

á 33. fundi, 4. dag ágústmánaðar.

B rey tingar-  og v ið a u k a t i l lö g u r  

við frumvarp til laga um friðun á laxi.

Við 1. grein.

1. Orðin: «miðri — mánudagsnætur* falli 

burt, en í staðinn komi: «náttmáium á 

laugardaga og til náttmála á sunnudaga*

2. í  2. málsgrein: «10. dags september- 

mánaðar* breytist talan í: «1.».
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Við 2. grein.

3. Á eptir orðinu: <• árkvísl•> bætist inn í: 

«þó getur hlutaðeigandi sýslunefnd eða 

sýslunefndir, eptir ósk meiri hluta þeirra 

manna, er veiði eiga í á, undao skilið 

hana frá þessari reglu og sett í staðinn 

aðrar ákvarðanir<.

4. Aptan við greinina bætist: «og ef öðru 

verður eigi við komið, skal hreppsnefnd eða 

hreppsnefndir hafa heimild til að ákveða, 

að þeir veiði saman frá öðru landi ár- 

innar eða árkvíslarinnar, eða þá sinn 

tímann hver».

Við 3. grein.

5. Aptan við greinina bætist: «Svo má og 

eigi við hafa ádráttarveiði í stöðuvötnum 

eða sjó úti fyrir árósum, sem lax gengur 

í, nema sýslunefnd eða sýslunefndir leyfi*.

f>orkell Bjarnason.

Framsögumaður (Jón Ólajsson): Jeg

finn ekki ástæðu til að tala fyrir máli þessu 

fyr, en ef jeg heyri mótbárur koma fram á 

móti því.

Porkell Bjarnason: Öllum þingmönn-

um mun koma saman um, að laxveiði er 

mikilsvarðandi atvinnuvegur; af söltuðum 

laxi bjer af landi mun t. d. bafa út fiutzt 

1872 til 1875 árlega lax fyrir 30,000 kr. 

En það er vandasamt, að búa til lög um 

þetta efni, sem nái svo til allra og eigi svo 

við alla, að engra rjettur sje fyrir borð bor- 

inn, þegar um veiði er að tala, því viða er 

mjög ólíkt, hversu til hagar. í  Kjósarsýslu 

eru 4 ár, sem lax er í, og allar smá-ár; þó 

mun mikill munur vera á stærð á laxi, t. d. 

í Helliránum, Korpólfsstaðaá og Laxá í Kjós, 

og það er mjög vafasamt, hvort hin sama 

regla getur gilt fyrir allar þessar ár. Jeg 

held, ef vel væri, þá yrðu reglurnar að vera 

nærri eins margar, og árnar eru á land- 

inu. Jeg felli mig því mjög vel við þá á- 

kvörðun í frumvarpinu, að gefa sýslunefnd- 

unum sem mest vald í þessu efni. En nú

ætla jeg að fara fáeinum orðum um hinar 

einstöku greinir frumvarpsins. í  1. grein 

held jeg að það sje ekki heppilegt, að á- 

kveða friðunartakmarkið frá rpiðri sunnu- 

dagsnótt til miðrar mánudagsnætur, því það 

getur hæglega misskilizt. Jeg jmynda mjer, 

að nefndin hafi meint með því kl. 12, en 

eptir því sem meint er vanalega í daglegu 

máli, þá er það kl. 2—3, og gæti það ef til 

vill orðið sumum til ásteytingar. Og hvers 

vegna á að binda þetta friðunartakmark við 

miðnætti? Er það til þess að gefa mönn- 

um tækifæri á að stunda ólöglega veiði, þeg- 

ar allir aðrir eru háttaðir og sofnaðir? 

Hvers vegna hefur nefndin ekki farið hjer 

eptir lögum Norðmanna? |>au ákveða frá 

miðjum aptni til miðaptans; jeg hef gjört 

breytingaratkvæði við þetta og sett tak- 

markið frá náttmálutn til náttmála, af því 

mjer er kunnugt um, að ílestir vitja um 

net sín kveld og morgna. þá hef jeg og 

gjört breytingaratkvæði við timatakmarkið, 

hvenær hætta skyldi veiðinni, og viljað færa 

það fram frá 10. september til 1. september, 

eptir þeirri reynslu, að lax gengur niður 

síðast í ágúst og fyrst í september, og sagði 

Arthur Feddeisen, einhver mesti fiskafræð- 

ingur, sem Danir eiga, mjer, að laxinn 

gjörði það til að styrkja sig í sjónum, áður 

en hann fer að hrygna, en það byrjar hann 

varla fyr en seint í október. Jeg vil því 

færa þetta tímalakmark fram; annars kann 

jeg betur við þá ákvörðun, sem í þessu efni 

stendur í lögunum frá 11. maí 1876.

£>á kemur 2. gr. Jeg man ekki betur, 

en hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga 

segði við 1. umræðu, aðsama ákvörðun væri 

í lögum Norðmanna og Englendinga. f>ó nú 

þessi ákvörðun stæði þar, þá er engin sönn- 

un fyrir, að hún sje ekki óbrúkandi hjer. 

Ef ekki má leggja nema út í miðjan dýpsta 

ál, þá getur svo farið, að netið nái svo áð 

segja ekkert, því állinn getur legið öðru 

megin við landið, en áin breið fyrir utan
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álinn og vel lagnfær. þetta getnr því orð- 

ið til þess, að svipta beinlínis einstaka menn 

þeim veiöirjetti, sem þeir eiga að hafa. En 

ef þessi ákvðrðun skyldi nn ekki standa í 

lögum Norðmanna og Englendinga, bvað 

þá? Jeg bef kynnt mjer lög Norðmanna 

um þetta efni frá 1863 og lög Englendinga 

frá 1861, og ekki fundið hana, en þingmað- 

ur Borgfirðirigja er víst trúvcrðngur maður, 

og mjer hefdr Jiklega sjozt yfir hana, og ef 

8vo er, væri vel gjört af honum, að benda 

mönnum á, hvar hún stendur í lögunum. 

þíi kemur 4. töluliður breytingaratkvæðisins 

við 2. gr. Jeg vil biðja menn að íhuga vel 

þessa ákvörðbn frumvarpsins, að þar sem 2 

eiga veiði báðum megin að á, megi aldiei 

skemmra veta bil á milli netanna en 40 

faðmar eptir árfarvegnum upp og ofan; en 

ef hylurinn er nú ekki nema 20 faðma lang- 

ur, hver á þá að víkja og láta af hendi sinn 

veiðirjelt? Mín bieytingartillaga fer fram 

á, að hreppsnefnd skuli ákveða, að þar sem 

svo stendur á fyrir, veiði þá báðir öðrum 

megin árinnftr eða þá sinn tímann hvor, því 

svo að eius gela báðir notað veiðina. Og 

finnst mjer hauðsynlegt, að þessi breytingar- 

tillaga komist á, ef þessi ákvörðun frum- 

varpsins á að slnnda óhögguð.

J>á kemur 5. töluliður. Jeg veit fyrir 

víst, að ekkert spillir eins mikið laxveiði og 

ádráttarveiði fyrir utan árósa, því það fælir 

laxinn frá, að ganga upp í árnar, og því 

var það, að jeg kom með þetta breytingar- 

atkvæði. Mjer er kunnugt um, að fyrir 

nokkrum árUm var töluverð veiði í Leirvogsá, 

en nú er bún öll horfin, og jeg heyri alla 

kenna það ádráttarveiðinni, sem þar hefur 

verið fyrir utan árósinn.

£>á kem jeg til 4. gr. frumvarpsins. 

Hvað er nú smálax? Ætli margan geti 

ekki greint á um það; sumir kalla þetta 

smálax, aðrir hitt, og engum ber saman. 

En nú bætir nefndin úr með því, að möskv- 

ar megi ekki vera minni ummáls en 9

þumlungar, þá votir eru; en jeg vil benda á, 

að með því að hafa netið tvöfalt, má veiða 

langt um smærri lax, en þann, sem er 9 

þumiungar ummáls, þó möskvinn sje 9 þuml- 

ungar í hvoru netinu, og það er hvergi 

bannað. Yfir höfuð held jeg, að greinin sje 

ekki eins fullkomin, og æskilegt væri; en 

ein ákvörðun er þó góð í henni, og það er, 

að hún ákveður bilið, sem vera skuli milli 

rimlanna í laxakistum. pá er 7. gr. par 

er ekkert ákveðið, hvað gjöra eigi við ólög- 

lega veiði. Menn geta veitt ólöglegá og veitt 

meira en fvrir 200 kr., sem er hæsta sektini 

og það eru ekki góð lög, sem leiða menn 

svo í freistni að brjóta þau, því þegar menn 

hafa ágóða við að veiða ólöglega, þó menn 

sæti sektum, hygg jeg, að þeir muni finnast, 

sem ekki hika sjer við það. Jeg vil geta

þess til sönnunar því, að menn geti veitt 

meira en fyrir sektinni, sem hjer er til tekin, 

að jeg þekki þau dæmi, að eins dags laxveiði 

hefur farið fram úr 300 kr. |>etta vona jeg 

að bendi á, að frumvarpið er ekki gott og 

gilt, eða sem bezt úr garði gjört. Hver á 

nú að taka sektina? Um það er engin á- 

kvörðun. Á sá að gjöra það, sem fyrsl 

kemst að því, að veitt er ólöglega, eða sýslu- 

maðurinn eða hreppstjórinn? Jeg mun þó 

gefa frumvarpinu atkvæði mitt, ef breytingar 

mínar komast á, þó það sje ekki sem bezt.

Magnús Andriesson: Mjer finnst breyt-

ingartillagan við l-'gr. óhafandi. Jeg þekki 

fieiri ár en eina, sem aldrei veiðist í fyrri 

en í september, og ef breytingaratkvæði 

þetta yrði samþykkt, þá væri veiðin í þeim 

eyðilögð. fannig eru nokkrar ár í Árnes- 

sýslu. J>að er eðlilegt, að svo sje með 

margar ár uppi til fjalla, því laxinn gengur 

ekki svo langt upp eptir fyr en seint. Jeg 

hefði heldur viljað færa takmarkið til 20. 

septembers frá 10., en til 1. s. m. Ef þessi 

breyting kæmist á, þarf fleiri breytinga með, 

þá yrði líka að færa takmarkið frá 10. júní: 

til 1. s. m.; annars yrði friðunartíminn ekki

84*
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9 mánuðir. Bieytingaratkvæðið við 2. gr. 

er heldur ekki gott, og gæti haft í íör með 

sjer, að rjettur þeirra, sem ofar búa meðán- 

um, yrði fyrir borð borinn af þeim, sem neð- 

ar búa. Annars felli jeg mig við flest f 

frumvarpirro, og mun greiða atkvæði með 

því, því jeg álít það góða og þarfa rjettar- 

bót, eins og nú er ástatt.

Grimur Thomsen: Hinn háttvirti 2.

þingmaður Gullbringusýslu er kunnngur lax- 

veiði í einni á, og eptir því þóknast bonum 

að gjöra athugasemdir við gamalt frumvarp; 

því þetta frumvarp er frá síðasta þingi; það 

fjekk þá bezta byr, og hinn heiðraði höf- 

undur þess situr nú í efri deildinni. Að öðru 

leyti skal jeg geta þess viðvíbjandi orðatil- 

tækjum þeim, sem þingmaðurinn beindi að 

mjer, þar sem hann vildi efast nm, að það 

væri rjett hermt af mjer, að ákvörðunin í

2. gr., um að ekki megi leggja net eða 

garða lengra en út í miðjan dýpsta ál, fynd- 

ist annaðhvort í norskum eða enskum lög- 

am, þá gegnir það furðu, að þingmaðurinn 

skuli ekki hafa lesið þetta, fyrst hann hafði 

bókina undir höndnm, á meðan hann var

að semja þessi hugvitssömu breytingarat- 

kvæði, og þar sem hann hefur hana enn 

fyrir sjer.

í  alþingistíðindunum fyrir árið 1867,

sfðari parti bls. 272, stendur: «Nái

nokkur fiski-stffla lengra en hálfa leið yfir 

á, þegar vatn er sem minnst í benni, skulu 

á henni vera opin göng», og enn fremur:

• Hin opnu göng skulu vera milli stífluend- 

anna, þar sem áin er dýpst*. þetta hefur 

þingmaðurinn ekki getað fundið; en jeg

skal ekki fara fleirum orðum um það, hvern- 

ig binn heiðraði 2. þinginaður Gullbringu- 

sýslu lesi, beldur snúa mjer að því, hvernig 

hann skrifi. |>að kemur hjer fram í breyt- 

ingaratkvæðunum. Hann vill breyta tíma- 

takmarkinu og setja 1. september í staðinn 

fyrir 10., en hinn háttvirti 2. þingmaður 

Árnesinga hefur þegar sýnt fram á, hversu

óheppilegt þetta er. Höfundur breytingar- 

atkvæðisins þekkir einungis eina á og fer 

eingöngu eptir henni; ,  víðsýnið er ekki 

meira; það nær ekki út fyrir Kjósina. |>etta 

er lika óþörf ákvörðnn, því það er á valdi 

sýslunefnda, að ráða tímanum, eptir frum- 

varpinn. Allt svo fær þingmaðurinn á- 

kvörðun frá sýslunefndinni í Kjósar- og 

Gullbringnsýslu, eða, jeg vona frá Kjósar- 

sýslu, um það, hvenærhann megi byrja og 

enda laxveiði sína vor og haust.

f>á kemur breytingflratkvæðið við 2. gr. 

£>að fer alveg fram á það sama og stendur 

í 5. gr. frumvarpsins ; þess vegua er auð- 

sætt, að þessi breyting, án þess að breyta 

nokkru í 5. gr., gjörir lögin með öllu ó- 

brúkandi, en þingmaðurinn hefur ekki kom- 

izt lengra, þegar hann las 2. gr., og bjó 

til breytingaratkvæðið. |>ar á ofan er hon- 

um þetta ekki nóg, heldur þarf einnig að 

hnýta því við, að við hlið sýslunefndanna 

skuli einnig koma til kasta breppsnefndanna. 

Jeg verð að játa, að sú skoðun hefur aldrei 

fyr komið fram á þingi, að hreppsnefndir 

standi sýslunefndum jafnhliða að valdi og 

verksviði í sama málefni. Önnurhvor verð- 

ur að hafa yfirtökin.

Verði nú sýslunefndin á einni skoðun 

og hreppsnefndin á annari, hvor skyldi þá 

lúta í lægra haldi? Jeg cr hræddurum, að 

sýslunefndin yrði ofan á með sínar tillögur, 

ef 2. þingmaður Gullbringusýslu væri í henni. 

Breytinguna við 3. gr. get jeg fellt mig 

við ; jeg hef að sönnu ekki talad við með- 

nefndarmenn mína, en jeg held nefndin 

geti gengið að henni. Reyndar er þetta 

tekið fram f frumvarpinu, þar sem sýslu- 

nefndum er heimilað að setja ákvarðanir 

um það, sem áfátt kunni að þykja f lögum 

þessum; en allt um það skal jeg ekki vera 

á móti þessari breytingu.

Jeg skal játa, að það komu fram ýms- 

ar athngasemdir í ræðu þingmannsins, sem 

sýndu, að hann hefur mikið hugsað um,
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hvernig fara mætti kring um þessi lög 

og jeg treysti honum til að fara í kring 

um þau, en það má um öll lög, ef viljjnn 

er góðnr. J>ingmaðurinn hefur lagzt djúpt, 

til að hugsa um það, hvernig hann gæti 

orðið lögbrotsmaður, ef þetta yrði að lög- 

um. Hvað það snertir, er hann taldi á- 

góða að því, að veiða ólöglega og sæta 

9ektum, þá getur það viðar komið fyrir. 

Að sigla fyrir hvert annnes og brjótá hvern 

agnúa ir.eð lögunum, er alveg ómögulegt. 

f*að er einnig ómögnlegt, að allir sjeu á- 

nægðir með lögin. Sje hann óánægður 

með hin fyrri laxalög, þá vona jeg, að hann 

og fleiri, sem eru óánægðir með þau, muni 

játa, að þetta er bót frá því, sem nú er. 

Stefnan er sú, að gjöra ákvarðanirnar svo 

skýrar, að eptir þeim sje hægt að_sjá og 

dæma, hvort brotið sje gegn Söguuum eða 

ekki; þess vegna er hjer farið scm næst á- 

kvörðunum Norðmanna og Englendinga, 

enda mun frumvarp þetta svo skýrt, að ó- 

hætt verði eptir því að fara, ef það verður 

að lögum. Jeg ætla að enda með því, sem 

mig furðar mjög á að heyra komið fram 

með á þingi, bvernig veiða megi með tvö- 

földu neti. Jeg er viss um, að 2. þingmað- 

ur Gullbríngusýslu er samvizkusamur maður, 

en nefndin er saklausari en svo. að henni 

dytti í hug, að nokkur afbrotamaður væri 

svo hugvitssamur og tvöfaldur, að vilja bijóta 

lögin með tvöföldu neti. f>að er reyndar 

gott, að þessar mótbárur komu fram, því 

ef hinn heiðraði þingmaður freistar að veiða 

með þessu móti, eru meiri líkur til, að sýslu- 

nefndin sje viðbúin að ná í bann, og kenna 

honum, hver er andi laganna. þótt einhvern 

bókstaf kunni að vanta.

Porkell Bjarnason: f>að hafa komið

fram mólbárur frá 2 báttvirtum þingmönn- 

um gegn breytingartillögum mínum. 2. þing- 

maður Árnesinga hugði 1. breytingaratkvæð- 

ið ekki hentugt vegna þnrrka og vatnsleysis

í ánum f Árnessýslu um sumartímann. En 

má jeg spyrja, hvort það er rjett eða ábata- 

samt að drepa laxinn, þegar hann er kominn 

að því að hrygna og orðinn horaður. En 

jeg skal ekki fara fleirum orðun um það. 

f>ar á móti verð jeg að fara nokkrnm orð- 

um um ræðu þingmanns Borgfirðinga, þvf 

mjer virtist bún ekki á góðumrökum byggð. 

Hann sagðijeg þekkti að eins eina á. Hvað- 

an veit hann það? eða er þetta góðgjörn 

tilgáta? Hann er reyndar víðskyggn og 

sjálfsagt víðskyggnari en jeg á lög, þó að 

hann lesi þau á stundum, eins og sagt er 

að ein ónefnd persóna lesi bifliuna. En 

hver, seni les lög Norðmanna og Englend- 

inga um laxveiði, mun sjá, að ákvörðun sú, 

er hann las upp, er allt annað en það, sem 

jeg talaði uni, og hann sagði um daginn 

að stæði í þeim; honum hefur þar skjátlað. 

Hann sagði, að sýslunefndirnar gætu ákveð- 

ið veiðitímann, en jeg vil biðja hann að gá 

betur að og lesa 5. gr. frumvarpsins; þar 

stcndur, að sýslunefndirnar megi ekki fara 

út fyrir grundvallarreglur þessara laga, og 

að þær megi ekki í nokkru haggast. Eru 

það ekki grundvallarreglur laganna,að veiði- 

tíminn er fastákveðinn frá 20. maí — 20. 

ágúst, og frá 10. júuí — 10 september? 

Mjer skilst, að þessar grundvallarreglur taki 

svo ýtarlega fram um tímatakmarkið, að 

ekki megi byrja eða enda öðruvísi, en að 

sýslunefndin megi einungis gjöra breytingar 

innan þessaia takmaika, því ef hún mætti 

ganga lengra, þá væri henni heimilt að 

breyta lögum, sem alþingi hefur sett, en jeg 

ímynda mjer þingmaðurinn skilji þetta álíka 

vel, og hann sagðijeg hefði skrifað.

f>ingmann Borgfirðinga furðaði á því, 

að hreppsnefndir væru nefndar í breytingar- 

tillögu minni, og sagði, að slíkt hefði aldrei 

fyr komið fram á þingi. f>að er þó undar- 

legt, hvernig þingmaðurinn talar, þar sem 

þetta sama kemur einmitt fyrir í þessn 

frumvarpi, sem hann hefur sjálfur verið
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því, sem hann hefnr sjálfur skrifað.

Hann sagði jeg hefði mikið hngsað um, 

hvernig fara mætti kring um þessi lög, og 

hvernig jeg gæti orðið lögbrotsmaður. Jeg 

veit ekki, hvað er að «injuriera» mann eða 

bera á annan ærumeiðandi sakir, ef ekki 

þetta. Veit hann inn f huga minn? Mikill 

er vísdómur hans. Jeg álít mjer skylt að 

hugsa um, hvernig lögin verði svo úr garði 

gjörð, að þan verði ekki brotin með rökum, 

af því jeg veit, að mennirnir eru ekki allir 

góðir. En sje hann svo saklaus og heilagur, 

að hann viti ekki, að neitt illt sje til, þá er 

von, þó að hann hugsi ekki um þetta; en 

hvernig getur þá þetta góðmenni ætlað 

mjer svona illan tilgang, eins og hann gjörði? 

pau lög eru sannarlega ekki góð, sem fara 

rná í kring um; og þessi lög gefa sannai lega 

tilefni til freistingar og nndanbragða.

Halldór Friðriksson: Umræðurnar um

þetta mál bæði fyr og síðar sýna, að það 

or ekki áhlaupamál, að búa til laxalög, 

einkum fyrir þá, sem hafa aldrei sjeð lax. 

pingið hefnr opt reynt til að semja lög 

um laxveiðar, en því hefur ekki enn tekizt 

það svo, að viðunandi þyki. J>að þykja 

talsverðir gallar á lögunum 1876, og það 

hefur líka sýnt sig, að þeir eru, þegar

svo kveður rammt að, að eigendur eða 

nýtendur verða fegnir heldur að fleygja frá 

sjer veiðinni algjörlega, heldur en þurfa að 

hlíta þoira afarkostum, sem lögin setja 

þeim. í  þessu frumvarpi er alveg hið

isama; það ónýtir veiðina fyrir einstökum

mönnum og gefur tilefni og vekur freistni 

til að fara í kring um lögin. J>að er al- 

kunnngt, að laxinn er misjafnlega stór, og 

það dugir ekki að setja fastar reglnr um 

möskva og speli eða bil milli þeirra, sem 

gilda skuli um allar ár um allt land, því 

að með því getur svo farið, að veiðinni 

verði eytt í mörgutn ám, og það hefor

jafnvel verið gjört. 2. þingmaður Gull-

bringusýslu sýndi Ijóslega fram á, að þetta 

lagafrnmvarp er óhafandi. |>ingmaður Borg- 

firðinga vitnaði í lög Englendinga, en þar 

stendur hvergi, að bannað sje að girða yfir 

dýpsta álinn, því að það væri hið sama 

sem að banna alla veiði; en það er sitt 

hvað, að girða yfir dýpsta álinn og að girða 

út í miðja ána. Norðmenn leyfa að girða 

út í miðja á, hvort sem dýpsti állinn ligg- 

ur við annað Iandið eða í miðri ánni, enda 

væri það einatt hið sama, að banna að 

setja veiðivjel yfir dýpsta álinn, og að 

banna alla veiði í ánni; það veit bæði jeg 

og þingmaður Borgfirðinga, þótt hvorugur 

okkar sje laxfróður. fessi ákvörðun er því 

alveg ófær og óhafandi hjer á landi.

1 veiðilögum Englendinga 1861 stendur 

sama ákvörðun og í Jónsbófcar Llb. 56. k.:

• Engi skal fyrir öðrum veiði spilla eðr 

banna þá, sem hann hefir að fornu haft>. 

Englendingum þótti engin minnkun að taka 

þetta upp í sín lög. En ákvarðanir þessa 

frumvarps fara alveg gagnstætt því, að 

gæta eignarrjetts manna, og það svo, að 

hver þingmaður mun sjá, ef hann skoðar 

málið hlutdrægnislaust, að engin stjórn 

mun geta gengið að slíknm lögum. Báð- 

gjafinn getur ekki sett þessar reglur án 

þess að ganga of nærri eignarrjetti manna. 

Hin eina regla, sem jeg hygg að megi 

setja, og bin eina, sem hægt er að setja 

um friðun laxins, er, að drepa ekki ungan 

lax.

Flutninffsmaður: |>ingmaður Reykvík-

inga sagði það værí ekki áhlaupamál að búa 

til Iög, og það er nú aldrei nema satt. En 

jeg hjelt honum, sem sagt er að semji 

grammatík á milli mjalta, mundi ekki vaxa 

í augum, að búa til svona lítinn lagaskekil; 

það er þó ekki meira verk, en að semja vís- 

indaleg rit. Jeg skal jafnframt leyfa mjer 

að benda honum á, að í frumvarpinu er 

ekki farið fram á, að takmarka veiðirjett eða 

eignarrjett manna fram yfir það, sem gjört
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er í ákvörðunum þeim, er nú gilda um það 

efni. Laxalögin frá 4. maí 1876 segja það 

sama, og við höfum ekki þrengt að laxveið- 

unum (H a l l d ó r  F r i ð r i k s i o n  : • Við munum

bráðum sjá»!). Jeg bið þingmanninn að 

vera ekki að taka fram í fyrir mjer; bann 

getur geymt sína vizku að sinni; hann á 

síðar kost á að svara.

Jeg get fyrir mitt Ieyti gengið inn á 

flest breytingaratkvæði hins háttvirta 2. þing- 

manns Gullbringusýslu. fó  er jcg saradóraa

2. þingmanni Árnesinga um, að ekki sje 

heppilegt, að færa takmarkið frá 10. sept- 

ember til 1. Laxinn hrygnir svo misjafnt 

á ólíkum stöðum, að það gæti víða valdið 

skaða, ef þetta væri bundið við þann 1. 

september, eins og breytingartillagan fer 

fram á. Okkur er um að gjöra, að halda 

föstu við friðunar-principið, og þeim breyt- 

ingum, sem ekki raska því, getum víð tekið. 

Jeg vil taka það aptur fram, að tilgangur 

okkar er, að gjöra lögin sem ljósust, koma 

þeim í eina heild, og setja þær reglur um 

þetta efni, sem eigi geti orðið eins herfilega 

misskildar, og áður hefur átt sjer stað.

Grímur Thomsen: Jeg skal ekki eyða

mörgum orðum til að svara hinum hátt- 

virta vin mínum, þingmanni Reykvíkinga. 

Við höfum opt áður á þingi leitt sainan 

hesta okkar i þessu máli. Allir vita og 

þekkja, hve kappsmaður hann er á þingi, en 

í sumum málum er hann, eins og bann 

sjálfur nefnir fjöruga og baldstýruga hesta, 

nokkuð stokkhálsaður. Hinn háttvirti þing- 

maðnr Gullbringusýslu var í vafa um, hversu 

breið göngin ættu að vera milli stifluend- 

anna. Jeg vil benda honum á, að lesa í 

sömu opnunni í lögum Englands nokkrum 

linum neðar; þar stendur: •Göngin skulu

hvergi vera mjórri, þar sem mjóst er, en 

svari ’/io hluta árbreiddarinnar; þó skulu 

göngin aldrei þurfa að vera víðari en 40 

fet eða mjórri en 3 fet». £>arna getur hann 

sjeð og lesið, að göngin þurfa ekki að vera 

víðari en 40 fet og ekki þrengri en 3 fet

eptir ensku lögunum, en jafnaðarlega */io af 

árbreiddinni. Hinn háttvirti þingmaður má 

heldur ekki taka orð mín svo, sem jeg 

beindi því að honum, að hann sjálfur mundi 

gjörast lögbrotsmaður, beldur hitt, að hann 

hefði hugsað svo vel um brot á lögum þess- 

um, að menn gætu fengið góða leiðbeiningu í 

ræðu hans, þegar þeir læsu hana í þingtíð- 

indunum, og langaði til að fara kring um 

lögin.

Hinn háttvirti þingmaður sagði og, að 

í frumvarpinu stæði ekki, hverætti að taka 

sektirnar. i  6. gr. frumvarpsins stendur, 

að sýslumaður skuli taka upp öll ólögmæt 

veiðigögn; hanu setur lðgreglurjett, dæmir 

hinn brotlega í sekt, o. s. frv. Jeg verð að 

biðja hinn háttvirta þingmann að gæta 

vel að því, og leggja áherzlu á það, að ein- 

mitt í frumvarpi þessu er yfirvöldunum 

gjört að skyldu, að taka upp hin ólögmætu 

veiðigögn, til þess að lengur sje eigi neinn 

vafi á, hver það á að gjöra. f>eir, sem 

þykjast verða undir eða hart út undan við 

þennan lögreglurjett, þeir geta áfrýjað mál- 

inu til æðri dómstóla, og er ákvörðun um 

það óþörf í lögum þessum.

En eitt er það, sem okkur láðist eptir 

í hitt eð fyrra, og það var, að uudan taka 

mætti einstakar ár, eins og er i ensku lög- 

unum; þar er undantekin áin Tweed. Eins 

gæti nú þingmaðurinn komið með þá breyt- 

ingartillögu á frumvarpi þessu, að lög þessi 

skyldu ná til allra áa, nema Láxár í Kjós. 

Viðvíkjandi ákvörðunum frumvaipsins um 

hreppsnefndir hefur hinn háttvírti þing- 

maður heldur ekki rjett að mæla. Jeg vona, 

að hann skilji það, að það er annað, að gefa 

hreppsnefndiuni vald til að ákveða, hvar og 

bvernig veiðivjelar skuli leggja, heldur en 

það, sem hann fer fram á í breytingartil- 

lögum sínum; því að það er hið sama, sem 

að gefa þeim það mikla vald, að ákveða 

um veiðirjett annara hreppsbúa, því að 

opt er það, að á skilur hreppa, og 

með því móti væri hreppsnefndinni gefið 

vald út fyrir sín takmörk. En ágreiningi 

milli hreppa verður sýslunefnd að skera úr.
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Jeg get ekki, sem hinn háttvirti flutnings- 

maður, fellt mig við breytingartillögur hins 

háttvirta þingmanns, nema viðaukann við

3. gr.; honura mun jeg gefa atkvæði mitt.

H a l l d á r  F r i ð r i k s s o n  : Jeg skal ekki

svara öllum útúrdúrum 2. þingmanns Suð- 

ur-Mú)asýslu; en jeg skal að eins geta 

þess, að lög þau, sem hann vitnaði til, eru 

viðaukalög, og að ákvarðanir Jónsbókar standa 

því óhaggaðar eptir sem áður. En ef þetta 

frumvarp á að ná tilgangi sínum, vantar í 

það orðiu: • Hjer með er 56. kap. í landsleigu- 

bálki Jónsbókar úr lögum numinn», og þarf 

að bæta þeirri ákvörðun inn í frumvaipið.

Þ o r l i í k u r  G u ð m u n d n s o n :  Jeg tók það

skýrt fram á þingi 1879, að mjcr likaði þá 

ekki tímatakmarkið í lögunum, og að það 

mundi valda óánægju, sjer i lagi sumstað- 

ar í Árnessýslu. Eins og það er viðurkennt, 

að þorskanetalagnir spilli fiskigöngu, á sama 

hátter og með laxinn, að efveiðin er byrjuð 

of snemma, getur það spillt fyrir þeim, sem 

ofar búa með laxánum. Jeg er því ongan 

veginn samþykkur hinum háttvirta þing- 

manni Gullbringusýslu um tímatakmarkið, 

og vil helduc sameina mig við binn hátfc- 

virta samþingismann minn, að lengja held- 

ur takmarkið fram um haustin. |>essi setning, 

sem hjer er sú sama, sem jeg mótmælti 

hjer á þingi 1879 um Jagnir og upptekn- 

ingu á sunnudagsnóttum Og mánudags- 

nóttum, áleit jeg óhafandi og álít svo enn, 

og verður til þess að kasta skugga á lögin, 

því að það er eíns og hinn háttvirti þing- 

maður Gullbringusýslu tók fram, það er 

mjög óljóslega orðað og getur verið skilið á 

margvíslegan bátt, og aldeilis ómögulegt 

fyrir yfirvaldið, að hafa eptirlit með því, eða 

fyrir hina, sem veiði eiga í kring, að gá 

að rjetti sínum. |>að er bæði Ijósara og 

frjálslegra að binda það við náttmál, og ef 

sú ákvörðun ekki fær framgang, greiði jeg 

atkvæði mitt á móti frumvarpinu, því sú 

setning er skuggaleg og ófrjálsleg. J>að er 

einnig mikið spursmál, hvort ekki er geng- 

ið of nærri eignarrjetti þeirra, sem veiði 

eiga í smáám, með þeirri ákvörðuD, aðeigi

megi leggja leogra út en í miðjan dýpsta ál; 

því að það getur opt og tíðum verið hið 

sama, sem mega ekkort leggja, og er konaið 

undir farveg árinnar.

E i r í k u r  K ú l d : Ef jeg hef skilið rjett

ræðu hins háttvirta þingmanns Borgfirðinga, 

þá hafði hann það fyrir ástæðu fyrir að lög 

þessi væru nauðsynleg, að brýna þyrfti fyr- 

ir yfirvöldunum, að það væri þeirra skylda, 

að gjöra upptæk ólöglegar veiðivjelar manna. 

Ef þelta er einungis tilgangnrinn, þá eru 

þau alveg óþörf, því það er fyllilega leyft 

í binum eldri laxaveiðilögum, t. d. Jónsbók, 

°g j0g get ekki sjeð, að frumvarp þetta 

bæti neitt ur lögum þeim, sem áður eru til 

um þetta efni, og yfirvöldin hafa sýnt, að 

þau álitu, að þau lög næðu ekki til þess 

manns, sem þess konar veiðivjelar hefur, úr 

því þau ekki hafa tekið upp veiðivjelar hans. 

Jeg verð að vera alveg á móti frumvarpi 

þessu en ef það fær framgang, vil jeg 

greiða atkvæði mitt með breytingartillögum 

bins báttvirta 2. þingmanns Gullbringu- 

sýslu. Jeg er orðinn leiðnr á þessum laxa- 

iögum á hverju þingi; þau kosta Iands- 

sjóðinn ærna peninga, og eru má ske mið- 

uð við eina einustu laxveiðaá á landinu, og 

hefur laxveiðin í henni orðið fyrir þeim of- 

sóknum, sem ekki eru góðar til afspurnar. 

Hví vilja menn vera að setja l ö g  um þetta, 

meðan sams konar mál liggur fyrir hæsta- 

rjetti? Jeg álít, að þingið gjörði rjettast i 

að bíða með þessi lög, þangað til hinn 

æðsti dómstóll ríkisins hefur lagt úrskurð 

á, hvernig skilja á hin nýju laxalög. Jeg 

vil kalla þau ný, þótt þau sjeu síðan 1876; 

jeg vil álíta varúðarvert að breyta þeim að 

svo stöddu. í>ótt menn segi, að laxalög á Eng- 

landi sjeu srona, þá eru menn ekki búnir 

að sannfæra mig um það, að hjer standi 

alstaðar eins á. f>að er líka svo langt frá 

því, að sömu rjettindi geti gilt um allar 

ár. Jeg þekki fleiri staði svo, að sömu á- 

kvarðanir geta ekki gilt alstaðar.

P o r s t e i n n  T h o r s t e i n s o n : Hinn hátt-

virti þingmaður Barðstrendinga er búinn 

að taka margt af því fram, er jeg vildi
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sagt hafa, en það er eitt atriði, sem jeg 

er á annari skoðun en hinn háttvirti þing- 

maður. Jeg álít, að fyrst laxamál hofur 

komið svo opt fram á þingi, þá sje það 

einmitt vottur þess, að nauðsyn beri til, að 

friða laxinn á einhvern hátt. ( M a r g i r : 

Heyr!). Aptur á móti verð jeg að álíta, að 

hjer sje ekki hugsað svo mikið um einstöku 

ár, eins og sumir ætla. |>annig talaði hinn 

háttvirti þingmaður Borgfirðinga um sjer- 

staka á í Kjósinni. Jeg er fullkomlega á 

sama máli og hinn háttvirti þingmaður 

Barðstrendinga, að eigi sje rjett, að ein- 

blína á útlend lög. fegar greindir menn 

hafa stundað veiði bjer, trúi jeg þeirra sögn 

betur en því, sem mjer er sagt að standi 

í úttendum lögum, og vil því heldur leggja 

meiri áherzlu á þekkingu reyndra manna. 

Mjer virðast breytingartillögur hins hátt- 

virta þingmanns Gullbiingusýslu mjög að- 

gengilegar. Hvað því viðvíkur, að láta 

breppsnefndir taka þátt í ákvörðunum um 

veiðina, sje jeg enga hættu, þótt ár skipti 

stundum sveitarfjelögum, því eins geta ár 

skipt sýslufjelögum. En lög þessi þurfa að 

vera svo úr garði gjörð, að þau skerði ekki 

eignarrjettinn um of; vjer erum heldur eigi 

eingöngu að setja lög fyrir hina núlifandi 

kynslóð, heldur fyrir eptirkomandi niðja 

vora, og koma í veg fyrir það, að laxi sje 

út rýmt með of mikilli veiði. Jeg skal að 

endingu lýsa stuttlega því yfir, að jeg felli 

mig betur við frumvarpið, ef breytingar- 

tillögur þær, sem við það eru, ná fram að 

ganga.
F l u t n i n g s m a ð u r  : Frumvarp þetta er

ekki miðað við eina eða tvær eða þrjár ár, 

beldur á það að heimfærast upp á hverja 

einustu á á íslandi. Hinn háttvirti þing- 

maður Barðstrendinga hefur ekki rjett til 

að segja annað; hann hefur ekki rjett til 

að gjöra nefndinni nokkrar getsakir, eða 

rannsaka hjörtu og nýru nefndarmanna; 

hann getur það ekki, og á þess vegna ekki 

að reyna það. Hann talaði um, að það 

væri varúðarvert, að breyta nýjum lögum. 

Já, ekki hefur hann verið sjerlega spar á

að koma fram með frumvörp og greiða at- 

kvæði sitt með frumvörpum þeim, sem 

komið bafa nú hjer fram á þingi um breyt- 

ing á hinum glænýju lögum um skipun

prestakalla, ef það hefur verið til þess, að 

bæta brauðin. Enda er honum innanhandar 

að undan skilja með breytingartillögu ein- 

hverja laxá, eins og hinn háttvirti þing- 

maður Borgfirðinga tók fram. Hann vildi

og heldur eigi, að menn tækju tillit til út- 

lendra laga, því landslag væri þar svo ólíkt. 

Ef hinn háttvirti þingmaður vildi ómaka 

sig til Noregs og skoða þar landslagið og 

bera það saman við landslag hjer, þá mun 

hann finna, að það er svo líkt, sem mögu- 

legt er í tveimur löndum. Jeg hjelt, að 

laxinn mundi eigi vera með allt annari 

náttúru þar og bjer, heldur mundi hann

ef til vildi vera nokkuð líkur að eðlisfari.

P o r s t e i n n  T h o n t e i m o n :  £»ess ber að

gæta, að Norðmenn hafa sett sín laxa- 

lög af því, að þeir voru nær því búnir að 

út rýma laxi í landi sínb, og fyrir því eru 

lög þeirra strangari. Hjer á landi er eigi 

hin sama ástæða til að hafa ströng lög. En 

enginn getur víst efazt um, að eðlisfar lax- 

ins sje líkt þar og hjer.

F l u t n i n g s m a ð u r : Mjer gleymdist að

benda hinum háttvirta þingmanni Barð- 

strendinga á orð þau, sem konungsfulltrúa 

fórust á alþingi 1867 um þetta mál. J>au 

eru svona í þingtíðindunum: «Jeg er hinni

• heiðruðu nefnd samdóma bæði í því, að það

• mál, sem hjer ræðir um, er mjög áríðandi

• fyrir landið, sökum þess það snertir þýð- 

•ingarmikinn bjargræðisveg landsmanna, og

• einnig í því, að hið opinbera hefur rjett 

•til með lögum að ákveða, að hinn einstaki

• noti svo eign sína, að aðrir við það ekki

• bíði tjón á eignum sínum, eða á þann hátt 

«að það standi ekki almennings-velferð fyr- 

•ir þrifum». Jeg held, að hinn báttvirti 

þingmaður hefði makalaust gott af, að kynna 

sjer þessi orð konungsfulltrúans og skoðun 

hans á þessu máli.

H o l g e i r  C l a u a e n :  Ef nauðsyn ber hjet

til að friða laxinn, þá álít jeg það rjett. Á
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Englandi og Skotlandi cr það nauðsynlegt, 

því að ár eru þar stuttar, en mikill fjöldi 

fólks, sem í krÍDg býr. Hjer á landi eru 

árnar bæði lengri og færra fólk, seno notað 

getur veiðirjettinn, og finnst mjer því eigi 

eins mikil nauðsyn bera til, að friða hann. 

Hjor við bætist, að laxinn er selsins fæða, 

og þegar vjer fáum ekki að drepa selinn, vil 

jeg ekki friða laxinn banda selnum til að 

jeta. Jeg greiði því mitt atkvæði móti þessu 

frumvarpi.

F l u t n i n g s m a ð u r : Jeg bygg, að það sje 

ókunnugleiki bins báttvirta þingmanns Snæ- 

fellinga, sem veldur þessari skoðun bans. 

Ef hann ferðast um Norðurland og Austur- 

land, mun hann víða verða var við ár, sem 

Laxár heita, af því að áður hefur verið lax- 

veiði í þeim, en sem nú er horfin og eyði- 

lögð sökum of mikillar og takmarkalausrar 

veiði. Jeg hygg því, ef hann gætir þessa, 

muni hann vart efast um, að hjer sje þörf 

á friðunarlögum á laxi, og að hann muni 

því greiða atkvæði með frumvarpi þessu.

Arnljótur Ólafsson: Jeg hef því mið-

ur ekki verið viðstaddur umræður þessa 

máls, og þó jeg hafi nú beðið mjer hljóðs, 

mun jeg ekki geta um málið dæmt sem vera 

ber. Jeg man, að á næstliðnu þingi kom 

fram frumvarp til laxveiðalaga, er mjer Jík- 

aði í fiestum greinum, og jeg má segja í 

öllum greinum nema í einni grein. Og jeg 

lýsi því yfir, hversu ókunnugur sem jeg er, 

að mjer líkar það frumvarp miklu betur en 

þetta.
J>etta frumvarp stefnir mjög að því, 

samkvæmt 1. grein, að fá sýslunefndum 

löggjafarvald í hendur í laxveiðamálum. Ef 

jeg vil girða fyrir veiðina, þá fer jeg til 

sýslunefndarinnar, og eptir breytingarat- 

kvæðinu við 2. gr., þá á jeg allt undir 

ákvörðunum sýslunefndar og úrskurði. 

Önnur grein bori nsaman við 4. grein 

er í rauninni ekkert ann að en það, 

sem stendur í núgildandi lögum. £>að 

er þessi þverúð, eða þvergirðingur í lög- 

unum, sem mjer er ekki vel við. Jeg 

get ekki sjeð, ef breytingaratkvæðið kemst

að, bvernig sýsluuefndir geta breytt veiði- 

aðferðinni, nema með því að komast í bága 

við grundvallarreglur frumvarpsins.

fað, sem jeg held laxalögin eigi inni 

að halda, eru reglor, er alstaðar eiga við, 

og að þau síðan gefi sýslunefndunum leyfi 

til að gjöra smábreytingar eptir landslagi, 

eða eptir atvikum á hverjum stað, er þó 

eigi raski aðalreglum frumvarpsins. En 

bjer er þetta ekki lagt til grundvallar.

Að færa tímann lengra fram í sept- 

embermánuð, álít jeg ógjörning, þvi það er 

á móti reynslu laxfróðra manna bjer á landi. 

|>á er laxinn farinn að leita fyrir sjer til 

að hrygna, búinn að missa Iit sinn og far- 

inn að megrast. Jeg er ekki svo mjög á 

móti því, að færa takmarkið fram til 1. 

júní, en alveg á móti því, að færa það 

svona langt aptur. En engu að síður vil 

jeg spyrja: Hvað er á móti því, að veiða 

laxinn ávorin, undireinsog hann kemur? En 

hitt er aptur nóg á móti því, að drepa 

hann fram á baust, að hann er þá orðinn 

óútgengileg vara, og farinn að búa sig til 

að hrygna. Jeg tek það upp aptur, og 

jeg bið nefndina að athuga það, að hún ætti 

að taka upp í frumvarpið að eins þær á- 

kvarðanir, er hún hugsar sjer geti alstaðar 

átt við, en að sýslunefndir með samþykki 

amtsráða gjöri þær nánari ákvarðanir, er 

geti átt við á einstöku stöðum, en geti þó 

samrýmzt aðalreglum laganna.

F l u l n i n g s m a ð u r :  Mig furðar á því, að 

þiugmaður Eyfirðinga er á móti þessu frum- 

varpi, af því það sje eigi eins og frumvarpið

1879 um laxveiðar; en jeg man þó eigi bet- 

ur, en þingmaðuriun þá greiddi atkvæði 

móti öðru frumvarpi, af því það innihjelt 

ekki það, sem hjer er (A r n l j á t u r  Ó l a f s s o n :  

Sökum 1. greinar). En bitt er jeg þing- 

manninum samdóma um, að hjer eigi að 

setja fastar reglur, er hvervetna geti átt við. 

Okkur var um að gjöra, að fú sameinað í 

e i n  l ö g  það, sem áður er til í lögum og við- 

aukalögum, en annað fer frumvarpið ekki 

fram á, og vill ekki að neinu, eins og jeg



675

áður sagði, takmarka þann núgildandi reiði- 

sjett manna.

f á  tóku eigi fleiri til máls, og kvað 

forseti umræðunni lokið; ljet hann því næst 

greiða atkvæði, er fjellu þannig:

1. Fyrri breytingartillaga forkels Bjarna- 

sonar við 1. gr. samþykkt í einu hljóði.

2. Breytingftrtillaga hins sama við 2. máls- 

grein 1. greinar felld með 13 atkvæð- 

um gegn 4.

3. 1. grein með áorðinni breytingu saœ- 

þykkt með 13 atkvæðum gegn 2.

4. Breytingártillaga |>orkels Bjarnasonar 

við 2. grein felld með 13 atkvæðum 

gegn 4.
5. Viðaukatillaga hins sama við 2. greiu 

felld með 14 atkvæðum gegn 6.'

6. 2. grein frumvarpsins óbreytt samþykkt 

með 13 atkvæðum gegn 5.

7. Viðauki f>orkels Bjarnasonar við 2. grein 

samþykktur með 13 atkvæðum gegn 8; 

var við haft nafnakall sakir óglöggrar 

atkvæðagreiðslu, og sögðu

Já:

Eiríkur Briem,

Eiríkur Eúld,

Friðrik Stefáns^on,

Halldór Friðriksson,

Holgeir Clausen,

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson, 

fórður Magnússon, 

þorkell Bjarnason, 

forlákur Guðmundsson,

J>orsteinn Jónsson, 

forsteinn Thorsteinson, 

f>orvarður Kjerulf.

Nei:

Magnús Andrjesson,

Afnljótur Ólafsson,

Bénidikt Sveinsson,

Grímur Thomsen,

Guðmundur Einarsson,

Lárus Blðndal,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson.

1) pannig í gjörðabók neðri deildar.

8. 2. grein frumvarpsins með áorðinni 

breytingu samþykkt með 13 atkvæðum 
gegn 5.

9. Viðauki |>orkels Bjarnasonar við 3. grein 

samþykktur með 19 atkvæðum.

10. 3. grein frumvarpsins með viðaukanum 

samþykkt með 18 atkvæðum.

11. 4. grein frumvarpsins óbreytt samþykkt 

með 14 atkvæðum.

12. 5. grein frumvarpsins óbreytt samþykkt 

með 17 atkvæðum.

13. 6. grein frumvarpsins óbreytt samþykkt 

með 20 atkvæðum.

14. 7. grein frnmvarpsins óbreytt samþykkt 

með 17 atkvæðum.

15. Að frumvarpið í heild sinni gengi til

3. umræðu, var samþykkt með 17 at- 

kvæðum.

Í>RIÐJA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 53. fundi, 18. dag ágústmán. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt

við 2. umræðu, sjá I, bls. 329—330.

B r e y t i n g a r -  o g v i ð a u k a t i l l ö g u r  

við frumvarp til laga um friðun á laxi.

(Frá nefndinni).

1. Við 2. gr. 5. línu, orðið «tveim» falli 

burtu, en í stað þess komi: «sínubvoru».

2. Við enda 3. gr. komi: «svo má ogeigi 

við hafa ádráttarveiði í stöðuvötnum eða 

á sjó úti fyrir árósum, sem lax gengur 

í, nema sýslunefnd eða sýslunefndir 

leyfi*.

3. Við 7. gr., síðari málsgrein hennar: «Svo 

má og — eða sýslunefndir leyfi* falli 

bnrtu. En í stað þess komi: «þá skal 

og sá, sem ranglega veiðir bæta skaða 

allan, eptir 5 óvilhallra manna mati».

4. Ný grein, sem verður 8. gr.:

Mál nm brot gegn lögum þessum ern 

opinber lögreglumál. f>ó má sá, sem 

fyrir sökum er hafður, sleppa hjámáls- 

sókn, ef bann játar þegar brot sitt og 

greiðirsektir og skaðabætur allar að fullu, 

eptir því sem lögreglustjóri ákveður.

85*
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Rjett er og að sá, sem fyrir skaða hef- 

ur orðið af ólöglegri veiði annara, reki 

málið sem einkalögreglumál.

5. Nýgrein, 9. gr.

Viðaukalög við Jónsbókar landsleigubálk 

56. kap. 11. maí 1876, um friðun á 

laxi, eru hjer með úr lögum numin, 

einnig allt það, sem í nefndum kapí- 

tula Jónsbókar getur í minnsta máta 

yerið gagnstætt grundvallarreglum þess- 

ara laga.

6. Ný grein, 10. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. apríl 1882.

F l u t n i n g s m a ð u r  (J 6 n  Ó l a f s s o n ) :  Hjer

liggja að eins fyrir breytingaratkvæði frá 

nefndinni sjálfri. 1., 2. og 3. breytingar- 

atkvæði eru að eins orðabreytingar, eða 

lítið annað, og 4. og 5 tekur að eins fram 

þau lög, sem nemast úr gildi við þessi lög. 

f>ar sem enginn hefur gjört neinar breyt- 

ingartillögur, nema nefndin sjálf, sje jeg 

ekki ástæðu til að efast um, að málinu 

reiði vel af og verði samþykkt við þessa 3. 

umræðu.

Þ o r k e l l  B j a r n a s o n :  Jeg get í raun-

inni fallizt á breytingar nefndarinnar; en 

því miður er þó ein ákvörðun í frumvarpinu, 

sem gjörir, að jeg get varla gefið atkvæði 

með málinu í heild sinni. £>essi ákvörðun er 

nefnilega sú, að ekki megi leggja nema út 

í miðjan dýpsta ál, og stendur hún hvorki í 

veiðilögum Englendinga nje Norðmanna, eins 

og sagt var hjer við 2. umræðu. Annars 

þurfti jeg að svara þingmanni Borgfirðinga 

nokkrum orðum, sem jeg mátti ekki gjöra 

við 2. umræðu, af því að jeg hafði þá talað 

tvisvar. fingmaðurinn sagði, að nefndinni 

hefði líklega sjezt yfir að undanskilja Laxá 

í Ejós frá lögunum, og tók jeg þetta svo 

sem talað af grályndi til mín, en ekki í al- 

vöru, og það af því, að jeg á veiði í þessari 

á. Hann sagðist hafa verið svo hreinskil- 

inn og ráðvandur, að sjer hefði ómögulega 

getað dottið í hug, að menn mundu reyna 

til að fara kring um lögin; en hvernig gat 

þessu hreinhjartaða guðsbarni dottið það í

hug, að aðrir menn, og það fulltrúar þjóð- 

arinnar, reyndu til að setja sig inn í lögin 

að eins til þess að sjá, hvernig þeir gætu 

farið í kringum þauogorðið «lögbrotsmenn», 

og þau orð, sem þingmaðurinn hafði við mig 

og önnur slík hafa engin áhrif á sannfæringu 

mína, og komi það fyrir öðru sinni, að þing- 

maðurinn skerði svo æru mína, sem hann 

gjörði við 2. umræðu, mun jeg leita úrskurð- 

ar dómstólanna; jeg leyfi þingmanninum 

ekki að gjörast neinn konungur yfir mjer, 

og tillögum mínum. Jeg hef sama rjett til 

að tala og hann, og það er á fleira dómi 

en hans, hvernig að mínar tillögur eru á 

þingi.

F o r s e t i :  petta kemur málinu ekki við,

og jeg vil biðja þingmanninn, að haga öðru- 

vísi orðum sínum, þegar hnn stendur upp 

næsta skipti.

G r í m u r  T h o m s e n :  Jeg veit hvorki til,

að jeg hafi skert nje viljað skerða æru 

þingmannsins; en sje hann svona upptekta- 

samur, á hann ekki að vera á þingi; meira 

hef jeg ekki að segja um það.

Var síðan gengið til atkvæða, og var:

1. 2. og 3. breytingartillaga nefndarinnar 

samþykktar, hver með 17 atkvæðum.

4. Ný grein, sem verður 8. gr., samþykkt 

með 16 atkvæðum.

5. Ný grein, sem verður 9. gr., samþykkt 

með 15 atkvæðum.

6. Ný grein, sem verður 10.gr., samþykkt 

með 16 atkvæðum.

Frumvarpið í heild sinni með þessum 

breytingum var samþykkt með 15 atkvæðum.

F o r s e t i  kvað frumvarpið mundu sent 

verða efri deildinni.

FYRSTA UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 41. fandi, 20. dag ágústmán. 

Frumvarpið, eins og það var sam- 

þykkt við 3. umræðu í neðri deild, sjá I, 

575-576.

Á s g e i r  E i n a r s s o n :  Fyrst enginn tek-

ur til orða, þá verð jeg að gjöra það, og
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gjöri jeg það því fremnr, sem það er að 

nokkru leyti þörf á því, að talað sje um 

þetta frumvarp; því að þótt frnmvarpið 

bendi í frjálslegri átt, en laxalög þau, sem 

nú gilda, þá er þó sumt í því, sem þarf 

lagfæringar við. Mál þetta hefur komið opt 

á þing, og verið rætt ýtarlega, og frumvarp 

þetta er ekki ósvipað því frumvarpi um 

þetta mál, sem kom fyrir þingið í hitt eð 

fyrra, og sem þingmaður Árnesinga mælti 

svo skaipléga á móti, að það var fellt. |>ó að 

jeg fyrir mitt leyti sje ekki ánægður með 

laxalögin, sem nú gilda, þá hafa ekki komið 

neinar bænaskrár til þingsins um að breyta 

þeim, og finnst mjer því viðurhlutamikið og 

ekki rjett, að setja slík lög sem þessi al- 

veg óaðspurt upp á þjóðin^, áður en menn 

vita, hvort hún vill nota þau. Jeg skal 

svo ekki fara lengra út í málið að þessu 

sinni, en legg það til, að sett verði 3 manna 

nefnd i það.

B e n i d i k t  K r i s t j á m s o n : Mjer hefði

þótt fróðlegt að vita hjá þingmanni Stranda- 

manna, ef bann vildi segja mjer það, hve 

nær hann varð hlynntur friðunarlögum, sem 

nú gilda, því að jeg ætla þá að setja merki 

í almanakið mitt við þann dag, eins og 

einhvern merkisdag. £>ar sem þingmaðurinn 

stakk upp á, að nefnd yrði sett í þetta 

mál, þá er jeg því alveg mótfallinn, þvi að 

efri deildin má búast við því, að hún fái 

nóg að st'arfa, það sem eptir er af þingtíin- 

anum, þó að hún fari ekki að öyða tíman- 

um í að ræða mál í nefndum, sem svo ekki 

fá framgang vegna tímaskorts. Ef menn 

vilja fella málið, þá er ekki að gjöra sjer 

mikið ómak fyrir því áður; en ef menn vilja 

ekki fella það, þá má ræða það hjer í deild- 

inni, án þess að eyða tíma í að láta nefnd 

íhuga málið, sem alls ekki þarf. Jeg er á 

því, að frumvarpið muni þurfa, ef vel væri, 

lítilla breytinga við; en jeg álít, að málið hafi 

verið svo opt rætt áður og vandlega og sje 

því orðið svo kunnugt, að það sje engum 

þingmanni ofvaxið, að koma með breyting- 

artillögur við það, meðan það er undir um- 

ræðum. Jeg er á því, að ef frumvarp þetta

yrði að lögum, þá fengist nokkur bót á því, 

sem nú er, einkum þar sem menn hafa 

fengið I vissa stefnu reynslu í þessu efni, 

síðan laxalögin, sem nú gilda, voru samin. 

Jeg legg það til, að málinu verði sem skjót- 

ast vísað til 2. umræðu, en er alveg á móti 

nefnd.

Ásgeir Einarsson: Jeg held, að þing- 

manninum hafi orðið of þungt fyrir brjóst- 

inu af nefndaruppástungu minni. Jeg 

gjörði þessa uppástungu að eins í góðu 

skyni, því að jeg er fullviss um, að ef á að 

fara að koma með breytingartillögur, þá 

eyðist eins mikill tími til þess, eins og 

þótt nefnd hefði verið sett. Mjer hefði 

þótt bezt, að nefnd væri sett, sem semdi 

svo álit um málið, svo að þjóðin fengi leið- 

beiningu um það frá báðum deildum al- 

þingis, hvernig þær hugsuðu sjer það. Jeg 

skal ekki halda nefnd fast fram, en það er 

mín sannfæring, að fiumvarpið þurfi lag- 

færingar við, og ef menn vilja nokkuð gjöra 

við það, þá verði það hvergi betur gjört 

en í nefnd.

E i n a r  Á s m u n d s s o n :  f>ingmaður Norð-

ur-|>ingeyinga tók fyrir skömmu fram, að 

tími þingsins væri svo að þrotum kominn, 

að það, að setja nefnd í mál hjeðan af, væri 

sama sem að stinga því undir stól. Hjer í 

deildinni var raunar í dag sett nefnd í 

annað mál, en það mál hafði aldrei komið 

til þingsins fyr, og það var því alveg nýtt; 

en þetta frumvarp kom til þingsins fyrir 

tveim árum, auk þess sem málefnið er 

margrætt þar á undan; þjóð og þingmenn 

hafa því haft nokkurra ára umhugsunar- 

tíma til að íhuga þetta mál, svo að hjer er 

margfalt minni þörf á að setja nefnd. pað 

munu líklega að eins 2 þingmenn hjer í 

deildinni, sem bera gott skynbragð á lax- 

veiði; það eru þeir, þingmaður Norður- 

fingeyinga og þingmaður Strandamanna; 

þess vegna finnst mjer æskilegt, að þessir 

þingmenn taki sig saman um að ræða
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breytingartillögur, ef þeim virðist þörf á. 

Jeg fínn því ekki, að það þurfi að setja 

nefnd; og ef að þeir yrðu nú í nefndinni, 

sem sjálfsagt mátelja, væri hún sett, þá yrði 

væntanlega ekki mikið lið að hinum þriðja, 

þar sem ekki fleiri hafa svo gott vit á 

laxveiði sem þessir tveir þingmenn í deild- 

inni. Jeg vil skjóta því til þingmanns 

Strandamanna, hvort hann ekki fellir sig 

belur við þetta frumvarp, en þau lög, sem 

gilda nú. (Áigeir Einarsson; *Jeg má ekki 

tala»). í  þau lög hafa menn lagt ým- 

islegau skilning, og þau hafa valdið tals- 

verðum óspektum; jeg vona því, að þing- 

maðurinn sje mjer samdóma um, að heldur 

þurfi að greiða fyrir þessu máli, en að 

geyma það enn þá tvö ár til. það þarf 

ekki meira en þennan tveggja ára tíma, 

síðan í hitt eð fyrra, til þess að komast 

eptir, hvort það muni vera til bóta að víkja 

lögunum í þessa stefnu eða aðra; málið er 

ekki svo margbrotið. Ákvarðanir frum- 

varps þessa geta verið of nákvæmar eða of 

ónákvæmar; jeg skal ekkert um það tala, 

því að jeg ber ekki gott skyn á það.

|>ar eð ekki tóku fleiri til máls, var 

gengið til atkvæða, og málinu vísað til 2. 

umræða í einu hljóði, en fellt frá nefndar- 

kosningu með 6 atkvæðum gegn 3.

ÖNN€R UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 44. fandi, 23. dag ágústmánaðar.

B r e y t i n g a r u p p á s t u n g u r  

við frumvarp tii laga nm friðun á laxi, eins 

og það var samþykkt við 3. umræðu í neðri 

deild alþingis.

(Frá Ásgeiri Einarssyni, þingmanni Stranda- 

manna).

Við 2. gr.

Greinin orðist þannig:

Ekki má leggja net eða garða nje aðr-

ar fastar veiðivjelar í nokkra á lengra en 

út í miðja ána. Nú vilja menn leggja garð 

eða veiðivjel út í á frá báðum löndum, og 

skal þá svo leggja, að jafnan sje 40 faðma 

bil eptir endilangri ánni milli veiðivjelanna. 

Geti þeir, sem land eiga sinn hvorum meg- 

in að ánni, eigi orðið á eitt sáttir um það, 

hvar hvor þeirra skuli leggja sína veiðivjel, 

skal sýslunefnd eða sýslanefndir skera úr og 

segja fyrir, hvar og hvernig veiðivjelar skal 

leggja; svo er og sýslunefnd eða sýslunefnd- 

um heimilt að ákveða, að bilið milli veiði- 

vjelanna megi vera styttra en 40 faðmar, 

ef þeim þykir nauðsyn til bera, svo að rjetti 

einskis veiðieiganda sje misboðið.

Ef á rennqr í tveimur eða fleiri kvisl- 

um, sem lax gengur um, þá má sá, er veiði 

á í ánni, ekki þvergirða nema eina þeirra, 

og ákveður sýslanefnd, hverja kvíslina megi 

þvergirða, enda eigi engir aðrir veiði í þeirri 

kvísl.

Nú vilja allir þeir, er veiði eiga að einni 

á, veiða í fjelagi, og mega þeir þá þvergirða 

ána með einni veiðivjel, en skyldir eru þeir 

að gæta að öðru leyti fyrirmæla laga þess- 

ara. Hið sama er og, ef maður á einn 

veiði alla í á.

Við 4. gr.

Fyrir «9 þumlungar ummáls* komi: 

«10 þumlungar ummáls*, og aptan við þá 

málsgrein bætist: «þó má sýslunefnd ákveða, 

að möskvarnir skuli vera stærri, ef þörf þykir».

Við 7. gr.

Fyrir orðin: «20 til 200 kr.» komi: 

»allt að 200kr.»

Benidikt Kristjánston: Jeg gjöri ráð

fyrir, að uppástungumaður breytingaratkvæða 

þeirra, er hjer liggja fyrir, ætli ekki að taka 

til máls, og skal jeg þá láta í Ijósi mína 

skoðun á þeim. Breytingaruppástungurnar 

eru flestar meinlausar, en jeg ætla þó að 

taka það fram um 1. breytinguna á 2. gr., 

að jeg get ekki fallizt á hana. Hjer er
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gjörð sú breyting, að ekki megi leggja net 

eða garða, nje aðrar fastar veiðivjelar, lengra 

en út í œiðja á, í staðinn fyrir, að 

frumvarpið bindur þessi takmörk við miðjan 

dýpsta ál vatnsins. Jeg ætla, að hver mað- 

ur sjái, að hjer er engin trygging fyrir því, 

að föst veiðivjel ekki verði sett, sem þver- 

girði fyrir alla laxgöngu í ánni; því ef áll- 

inn liggnr nær öðrum árbakkannm, og mað- 

ur má leggja út í miðja á, þá getur hinn 

helmingur árinnar verið svo grunnur, að 

enginn lax gangi um hann. J>að er al- 

kunnugt, að laxinn fer tíðast, ef ekki í öll- 

um tilfellum, nema ef svo ber undir, að 

hann er að ilýja undan sel, stiklar eða geng- 

ur dýpstu og straumhörðustu álana. Vilji 

menn setja takmark fyrir veiðirjett hvers 

einstaks manns, til að friða laxinn, þá álít 

jeg menn verði að binda sig við dýpsta ál- 

inn, en ekki við miðja ána. Jeg tek það því 

fram aptur, að jeg get alls ekki sætt mig 

við þessa breytingu, því jeg álít þessa á- 

kvörðun óhafandi.

Jeg skal einnig taka það fram, að 3. 

málsgrein 2. gr. er óheppilega orðuð eptir 

breytingaruppástungunum, því hjer er gjört 

ráð fyrir því, sem naumast nokkur lög geta 

kveðið á um, því það er sízt svo að skilja, 

að nokkurt leyfi sje veitt með því, sem 

hjer er tekið fram. Eigi lögin að vera nokkur 

friðunarlög, þá verða þau að vera svo, að 

þau leyfí ekki þvergirðingar. J>au hljóta þó 

að hafa þann tilgang, að koma í veg fyrir, 

að eigandi eða aðrir spilli veiðinni fyrir 

sjálfum sjer eða öðrum, eins og er um frið- 

un á æðarvarpi og æðarfugli. Friðunarlögin 

sem slik ganga ekki út á að skipta veiði- 

rjettinum á milli manna, þau ganga ekki 

út á það, að eyða laxinum, heldur hitt, að 

varðveita tímgun laxinsog við halda honum 

sjálfum. í>að er ísjárvert fyrir löggjafar- 

valdið, að heimila það, sem g e t u r  eyðilagt 

laxveiðina, þá veiði, sem er mjög svo arð- 

berandi, ef skynsamlega er veitt. Jeg vil 

því lýsa þvi yfír, að jeg get ekki fallizt á

þessi ákvæði. Breytingin við 4. grein um 

það, að möskvarnir sjeu 10 þumlungar 

ístað 9, og að sýslunefndin megi ákveða, að 

þeir skuli vera enn stærri, er alveg óþörf, 

og er þýðingarlaust, að setja slíka ákvörðun 

inn í lögin, því jeg ætla það sje eptir frum- 

varpinu sjálfu á valdi sýslunefndanna, að á- 

kveða stærri möskva en 9 þuml., þar sem 

þeim þykir það við eiga. Jég skal þvi næst 

leyfa mjer, að segja mitt álit um stærð 

möskvanna, af þvi jeg hef nokkra reynslu 

fyrir mjer í því efni. Jeg ætla, að þessi 9 

þumlunga möskvi fullnægi reyndar ekki 

þeim tilgangi, sem menn hafa ætlað og 

viljað ná með iögunum. Jeg álít því nær 

engan lax, sem úr sjó gengur, minni en svo, 

að 9 þumlunga möskvi haldi honum, En 

lögin ætlast þó vissulega til þess, að smærri 

lax geti sloppið í gegnum þennan möskva, 

sem og í gegnum vjel eða grindur. En af 

því 1. grein frumvarpsins kveður á um, að 

lax skuli bvervetna friðhelgur, og allar ár 

opnar stauda einn sólarhring í viku hverri, 

þá vil jeg enga áherzlu leggja á þetta at- 

riði. Sömuleiðis verð jeg að álíta, að lögin 

eigi að hafa ákvæði um það, að bil milli 

veiðivjela mcgi aldrei vera minna en 40 

faðma eptir endilöngum árfarregi. |>að er 

óþarfí og jafnvel háski, að veita sýslunefnd- 

um sjerstaka heimild til að minnka það. 

Lagafrumvarpið ákveður það stytzta, sem megi 

vera á milli vjelanna, og jeg ætla, að minna 

bil megi ekki tiltaka.

pannig finn jeg ekki ástæðu til að greiða 

atkvæði með breytingaruppástungunum, þótt 

jeg hafi eigi mikið út á þær sumar að setja. 

Reyndar hef jeg ávallt litið svo á þetta mál, 

að friðunarlögin, sem vjer nú höfum, mættu 

álítast viðunanlega tryggjandi, en af því 

komnar eru fram mismunandi skoðanir og 

skilningur á þeim, og jafnvel á meðal laga- 

mannanna sjálfra er lögð mismunandi þýð- 

ing í þau, þá ætla jeg það rjett og hyggi- 

lega gjört af þinginu, að semja ný Iðg, ef 

þau gætu komið í veg fyrir allan undan- 

farandi misskilning og tekið af tvímælin í 
þessu efni.
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Á s g e i r  E i n a r s s o n : fingmaður Norð-

ur-|>ÍDgeyinga hefur reyndar farið vægilega 

með breytingaruppástuDgur mínar, en þó 

lítura við sínum augum hvor á silfrið með 

það, sem hann finnur að þcim. Hann álít-  

ur, hvað misdýpið snertir, þá sje þetta ó- 

þarft ( B e n i d i k t  K r i s t j á n s s o n : Skaðlegt) eða

skaðlegt, en jeg hitt eins skaðlegt í frum- 

varpinu, að miða við dýpsta álinn, því að 

hann getur legið við annan bakkann, og þá 

held jeg sje dú gengið uokkuð fram yfir 

Jónsbók, sem leyfði að draga á annars 

manns land. Meining Jónsbókar mun ekki 

öonur en sú, að laxaveiðio sje ekki hiodr- 

uð. þingmaðurinn sagði, að þessi lög ættu 

ekki að skipta veiðinni, heldur friða laxinn, 

en þó fionst mjer annað koma fram í skoðun 

hans. Mig furðar á því, að haoo skuli 

ekki vilja hafa möskvaDD stærri eD 9 þuml- 

unga; því jeg veit til þess, að 5 marka lax 

hefur veiðzt í slíkt net. Laxinn er eins 

og hvert annað fiskakyn þannig, að honum 

er laginn ýms vöxtur, en á hinn bógino 

eru þó Islendingar ekki enn búnir að sanna, 

hvort smálaxinn eða berglaxinn. sem kallað- 

ur er, sje sjerstakt fiskakyn. En hvað sem 

því liður, þá fellst ekki þingmaðurinn held- 

ur á það, að bilið sje minna en 40 faðma, 

eða sýsluefndir megi brevta þessu. Mjer 

er það kunnugt, að fyrir oorðan, þar sem 2 

menn áttu laxveiði í sömu á, lagði annar 

eiouDgis 1 faðm fyrir neðan hinn, og veiddi 

sá betur, sem ofar lagði. ( B e n i d i k t  K r i s t j -  

á n s s o t i : Frá sama landi ?). Nei, þeir lögðu 

sinn frá hvoru landi. Hvað gæti ekki öf- 

undsjúkur maður gjört? Eifið upp vjelina, 

ef ekki má muna þumlungi á dýpinu. 

Hvað sem er um þvergirðingarnar, þá álít 

jeg betra að veiða í fjelagi, því jeg veit 

dæmi til þess, að menn hafa þá veitt betur. 

En að það hindri tímgun laxins, þá er það þvert 

á móti, því þá geta menn sleppt hverjum þeim 

laxi sem vill, en þó menn sleppi nú einhverju, 

þá mun það gagnslítið, því þeir laxar, sem

sleppa hjá, verða veiddir ofar í áoni. Jeg 

veit dæmi til þess, að maður sleppti smá- 

löxum og markaði þá í sporðinn, en þeir 

voru veiddir fyrir ofan hann. Jeg álít 

enga veiðiaðferð betri en í (jelagi. Að 

öðru leyti er mjer þetta ekki kappsmál, þar 

sem jeg veit að það er einmitt sprottið frá 

Elliðaárnefndinni, en ekki eptir nokkurri 

bænarskrá frá landsmönnum sjálfum. Jeg 

ætla því ekki að tala um ræturnar, en á- 

vextirnir koma síðar fram. En til þess kom 

jeg með breytingar mínar, að málið skyldi 

ekki koma alveg fiatt upp á þjóðina.

B e n i d i k t  K r i s t j á n s s o n : Jeg hef kann

ske verið nokkuð framhleypion, að taka til 

máls, áður en hinn heiðraði þingmaður 

Strandamanna hafði borið breytingum sín- 

um hönd fyrir höfuð. En þó ætla jeg að 

leyfa mjer að gjöra eina eða tvær athuga- 

semdir við skýringu hans á þessum breyt- 

ingartillögum. Jeg tók svo eptir, að hann 

hjeldi, að þegar dýpsti állinn lægi við ann- 

an bakkann, þá mundi sá, er land ætti 

hinu megin að ánni enga veiði hafa. f>að 

er þó auðskilið, að sá, sem á land að álnum, 

getur veitt, en hinn ekki eptir breytingu 

hans, því að hinn heiðraði höfundur breyt- 

inganna útilokar hann frá þessu. Hann vill 

með breytingartillögum sínum af nema þá á- 

kvörðun 2. greinar frumvarpsins, að hrepps- 

nefndin bafi heimild til að kveða á um það, 

að þeir, sem land eiga sinn hvoru megin áð 

ánni, megi veiða frá sama landi. Ástæða 

þingmannsins fellur þá alveg um sjálfa sig, 

því frumvarpið gjörir einmitt ráð fyrir þess- 

um tilfellum og bætir úr þeim. Hann fann 

að því, að jeg sætti mig við 9 þumlunga 

möskvana, eu hann man ekki eptir því, að 

sýslunefndiroar mega semja samþykktir, er 

rýmki um, ef þær vilja, og ákveða möskvann 

stærri en 9 þumlunga, svo ekki er hægt að 

finna frumvarpinu þetta til foráttu. Hann 

ætlaði að slá mig laglega af laginu, þegar 

hann kom að 40 faðma bilinu í ræðu sinni.
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Ilann kom með fróðlegt dæmi um það, 

að sá, sem hefði lagt veiðivjel sína e i n u m  

f a ð m i  ofjir en granni hans, hefði veitt 

mikln betur en hinn. Hvað sannar þetta? 

pað, að þeir hafa l?gt saman að þvergirða 

ána, og að meiri laxgengd hafi verið í ánni 

þeiin megin, sem hin efri veiðivjelin var 

lögð, því að hann játaði, að þeir hefðu lagt 

s i n n  f r á  h v o r u  l a n d i .  J>að aannar þd alls 

ekki, að millibilið megi vera minna en 40 

faðjpar, en það sannar einmitt hið gagn- 

stæða, að ef nckkur friðun á að vera fyrir 

laxinn, þá þarf nokkurt bil að vera milli 

veiðivjelanna, ef laxinn á að geta sloppið 

fram hjá þeim. Allt það, sem þingmaður- 

inn hefnr mælt með breytingum sínum, er 

einmitt á móti þeim.

Viðvíkjandi fjelagsskapnum með veiðina, 

sem honum þótti svo notalegur og hand- 

hægur, vil jeg geta þess, að hann er mjög 

vænlegur til þess, að verða hættulegur fyrir 

frið og samlyndi manna á meðal. Jeg held 

hann gjöri ráð fyrir Of miklu, ef haun ætl- 

ar, að heil sveit muni koma sjer svo sam- 

an, og að allir verði ánægðir með skiptin 

á veiðioni. J»að verður og til þess, að 

venja menn á sofanda og slóðaskap, og til 

þess,. að mörgum mundi þykja fýsilegt, að 

taka þannig hlut á þurru landi. En aðal- 

áherzluna legg jeg á það, að það mundi 

verða til þess að eyðileggja laxveiðina. |>á 

er engin friðun fyrir því, að laxinn, sem 

upp hjá sleppur, yrði ekki tekinn ofar í 

ánni. Laxiun verður þó að hafa einhvern 

frið til að hrygna og. tímgast. Til þess 

leitar hann upp eptir ánum á grynn- 

ingar, sem sízt eru nálægt ósum, því það 

vita qllir, að hvorki lax nje silungur hrygnir 

í djúpu vatni.

S i g h v a t u r  Á r n a s o n : Jeg játa það, að

jflg er ek^i laxfróður maður, og skal því 

ekki fara langt út. í, hvor þeirra tveggja 

þvngmanna, sem talað hafa, hefur rjettara 

fyrir sjer. ,En mjer fijnjst spursmál. nm, |

hvort 2. gr. frumvarpsins er ekki brot á 

móti landsrjettindum, þar sem landslðgin 

binda landamerkin við miðjan árfarveg, en 

önnur grein frumvarpsins bindur veiðirjett- 

inn við dýpsta ál, og skýt jeg því spursmáli 

til hinna lögfróðu hjer í deildinni, hvort 

ekki geti verið þess vegna hæpið að halda 

þessari ákvörðun frumvarpsins.

J ó n  P j e t u r s s o n : Jeg get nú yfir höf-

uð að tala fellt mig við þessar breytingar- 

tillögur, sem fram eru komnar. Breytingar- 

tillagan við 2. gr. þykir mjer yfir höfuð 

heppileg, bæði 1. kafii hennar og sðmuleiðis 

annar kaflinn, þar sem gjört er ráð fyrir, 

að á renni í 2 eða fleiri kvíslum, en mjer 

finnst 3. kaflinn standa í stríði við mið- 

kaflann. það er í miðkaflanum ekkert 

tiltekið um það, hvort aðrir eigi voiðina 

fyrir ofan eða ekki, svo þótt enginn annar 

eigi veiði fyrir ofan, má hann ekki þvergirða 

nema eina kvísl, en sýslunefndin á að á- 

kveða, hver vera skuli, og þó má maðnr 

þvergirða ána eptir seinasta kaflanum, ef 

hann á einn veiðina fyrir ofan, því þar 

stendur: »Nú vilja allir í sameiningu veiða

með þvergirðingum», o. s. frv. |>etta finnst 

mjer vera hvað á móti öðru.

Á s g e i r  E i n a r s s o n :  Jeg þarf ekki að

fara mörgum orðum um aðfinningar þær, 

sem þingmaður Norður-J>ingeyjarsýslu bar 

fram. En viðvíkjandi þessum fjelagsskap 

í því að veiða, skal jeg geta þess að eins, 

að í greininni er þess ekkert getið, að menn 

skuli vera þvingaðir til að veiða í fjelags- 

skap; fellur því sú aðflnning hans burtu af 

sjálfri sjer. En það, sem hinum háttvirta

3. konungkjörna þÍDgmanni . þótti vera á 

móti samræmi greinanna eða breytinganna, 

vona jeg að gæti lagazt, ef við berum okk- 

ur saman um þær til 3. umræðu málsins, 

ef okkur skyldi sýnast þær vilja reka sig á. .

E i n a r  Á s m u n d s s o n :  f>ví miður hef j e g

lítið vit á þessu máli. En eins og nú á 

stendur með hin gildandi lög f þessu efnit
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að þau geta verið misskilningi undirorpin, 

ber brýna nauðsyn til þess, að lögin sjeu 

svo skýrð, að enginn misskilningur geti 

komizt að, og til þess eru ætluð þessi lög, 

sem bjer liggja fyrir samin. Einmitt þetta 

er fyrir mjer aðalatriði málsins. J>yki þvi 

ekki þeir gallar á frnmvarpinu, sem gjöra 

það alveg óbafandi, vildi jeg ráða til að 

samþykkja það óbreytt. Breytingartillögur 

þær, sem fram eru komnar við málið í þess- 

ari deild, bæta málið að mjer sýnist ekki 

að neinum mun; en verði nokkrar þeirra 

samþykktar, tefur það svo fyrir málinu, að 

það getur ekki orðið útrætt á þessu þingi. 

Sj«u menn nú á sömu skoðun og jeg, að 

lög þessi sjeu nauðsynleg, og að þeir gallar 

sjeu ekki á frumvarpinu, sem gjöri það alveg 

óhafandi, vonast jeg eptir, að það verði 

samþykkt óbreytt; en þyki mönnum aptur 

á móti þeir gallar á þvi, að það bæti ekki 

úr því, sem nú á sjer stað, má eins vel 

fella það, eins og það er, eins og að vera 

að fara þá krókaleið, að samþykkja breyt- 

ingartillögurnar, því að sjeu þær samþykktar, 

er málið með því eyðilagt vegna tímans. 

Jeg er alveg á sama máli og þingmaður

• Norður-þingeyinga um það, að varhugavert 

sje, að leyfa þvergirðingar með nokkru móti, 

því að það leyfi má misbrúka mjög, þegar 

menn eru sólgnir í stundar-ávinning, en 

bugsa minna um varanlegan hagnað. Spurs- 

mál það, sem fyrsti þingmaður Eangeyinga 

bar undir hina lögfróðu, finnst mjer vera 

svo ljóst, að ekki þurfi lögfræðing til að 

svara því. Mjer finnst það liggja í augum 

uppi, aðsá, sem á land aðánni þeim megin, 

sem állinn liggur ekki, — ef állinn nefnilega 

liggur undir bakkanum hinu megin, — megi 

ekki leggja veiðivjel lengra en út í miðja ána 

eptir gildandi lögum, og því ekki i álinn, ef 

hann liggur hinu megin við miðju árinnar; 

þetta virðist mjer liggja í hlutarins eðJi, af 

því að maður á ekki lengra en út í miðja 

ána. Jeg álit, að frumvarp þetta sje til 

bóta, og greiði því atkvæði mitt með því 

ébreyttu.

Var síðan gengið til atkvæða um hinar
einstöku greinir málsins, og var--

1. 1. gr. frnmvarpsins samþykkt með 9 at-

kvæðum. ,

2. Breytingartillaga við 2. gr. samþykkt 

með 6 atkvæðum.

Við það rar frumvarpsgreinin fallin.
3. 3. gr. frumvarpsins samþykkt nieð 10 

atkvæðum.

4. Breytingartillaga við 4. gr. felld með 

6 atkvæðnm gegn 5 að viðhöfðu nafna- 

kalli.

Já sögðu:

Benidikt Kristjánsson,

Ásgeir Einarsson,

Jón Pjetursson,

Pjetur Pjetursson,

Skúli porvarðarson.

Nei sögðu:

Magnús Stephensen,

<4rni Thorsteinson,

Einar Ásmundsson,

Sighvatur Árnason,
Sigurður Melsteð,

Stefán Eiríksson.

5. Viðauki við 4. gr. felldqf með 8 at- 

kvæðum.

6. 4. gr. frumvarpsins óbreytt samþykkt

með 6 atkvæðnm móti 5.

7. 5. gr. frumvarpsins samþykkt með 7 

atkvæðum.

8. 6. gr. frumvarpsins samþykkt með 9

atkvæðum.

9. Breytingartillaga við 7. gr. samþykkt 

með 8 atkvæðum.

10. 7. gr. með áorðinni breytingu samþykkt 

með8 atkvæðom.

11. 8. gr. samþykkt með 9 atkvæðum.

12. 9. gr. samþykkt með 8 atkvæðum.

13. 10. gr. samþykkt með 6 atkræðum.

14. Fyrir8ögn frumvarpsins samþykkt 4n 

atkvæðagreiðslu.

15. Að frumvarpið gengi til 3, umræðu, n r  

samþykkt með 8 atkvæðuoi.
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f& I&JA XTMRÆSA t EFRI DEILD, 

á 47. fiindi, 25. dag agúatmánaðar. 

Fram?afpið, eins og þ&ð var samþykkt 

vtð 2. umræflo, sjá I. 578—579.

þar eð éngion tók til máls, var gengið 

tíl atkvæða, og var framvarpið samþykkt 

«B«ð 9 atkvæðum; kvað foreeti framvarpið 

mandu verða endursent neðri deildinni sök- 

nm breytinga þeirra, er á því hefðu orðið.

EIN UMRÆÐA í  NEÐRI DEILD, 

á 67. jfundi, 26. dag ágústmán. 

Frumvafþið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu { efri deild, sjá I, 590—591.

B r e y t i n g a r t i l l ö g u r  

við frumvarp til laga um friðun á laxi, eins 

og það var samþykkt við 3. umræðu í efrí 

dáld.

a.

Við 2. gr. Síðasta málsgrein: «Nú vilja 

alltr- o. s. frv. til «f á» falli burt. 

Grimar Thomsen. Egill Egilsson. 

^erkell Bjftrnason. Benidikt Sveinsson. 

Ólafui1 Pálsson. Jón Ólafsson.

b.

1. Við 1. gr. Fyrir: «10. degi júnfmán-

aðar til 10. daps septembermánaðar». 

komi: «1. degi jfinímánaðar til 1.

dags septembermánaðar*.

2. Við 2. gr. Fyrir aptan síðuslu orð 

fyrri Aálðgreinar (•veiðieiganda sje 

misboðið*) komi: >Alla úrskurði, fyrir- 

aæli og ákvæði sýslunefnda skal leggja 

fyrir anitsráð til samþykkis*.

Arnljótur Ólafsson. Lárus BlöndaL

Tryggvi Gunnarsson.

Flutninýtmaiur {Jón Ólafuon): Eins

og framvarpib er nú komið aptur frá hinni 

betðruðu efri deild, hefur það fengið óheppi- ■ 

iegan ríðaaka við 2. gr., sem gjðrir það i

óaðgengilegt, ef því verður ekki breytt. J>ar 

er komið inn f: «Nú vilja allir þeir* o. s. 

frv. Með þessu er horfinn sá tilgangur, 

sem nefndin hafði með að semja þessi lög, 

því að það var einmitt til að friða laxinn, 

og þess vegna mega þvergirðingar ekki eiga 

sjer stað. Fyrir því höfum vjer 6 þingmenn 

komið með breytingartillögu, að hin sfðasta 

málsgrein 2. greinar falli burt, og jeg vona, 

að deildin, sem hefur sýnt svo mikinn á- 

huga f þessu máli, samþykki það, þvf að 

það er eini vegurinn til þess að frumvarp- 

inu verði framgengt (H a l l d ó r  F r i ð r i k s s o n :

er það fallið). Jeg heyri, að þingmaður 

Reykvfkinga, sem er vanur að nöldra fram í 

ræður annara, heldur, að frumvarpið fallí þá, 

ef breytingartillagan verður samþykkt, en 

það þarf ekki að vera, þvf að á morgun

má taka það til umræðu, enda er betra, 

að það falli, en að það sje svona. Hjer er 

einnig breytingartillaga frá öðrum 3 þing- 

mönnum, en jeg veit ekki, hvort hún hefur 

komið svo snemma, að hún verði tekin til 

greina; hún kom einnig við fyrri umræð- 

una, og var þá felld, og jeg vona, að svo 

fari enn, því að jeg álít þessa breytihgn 

ekki nauðsynlega. f>á er enn breytingartil- 

laga, að aptan við greinina komi: «Alla

úrskurði, fyrirmæli* o. s. frv. Jeg veitekki, 

hvað þessi breyting á að þýða; það er 

reyndar amtsráðsmaður undir breytingar- 

tillögunni, og er þá líklegt, að hann hafi 

viljað auka völd amtsráðsins sem mest, 

en jeg get ekki sjeð, að amtsráðin geti 

haft betra vit á þessu máli en sýslunefnd- 

irnar; jeg verð því að álíta breytingartillög- 

una óheppilega, og ræð deildinni frá áð

8amþykkja hana.

Amljótur Ólafsson: Jeg finn mjer

skylt að verja breytingartillögur okkar

þríggja þingmanna við 1. og 2. gr. frum- 

varpsÍDs. Jeg skaljáta, að breytingartillaga 

okkar við 1. gr. er okkur ekkert kappsmál, 

og má hún gjarna falla. Við komum fram
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með þessa breytingartillögu af því, að við 

ætluðum, að ekki væri rjett að banna veiði 

snemma vorsins, og að eigi ætti að banna 

að veiða lax, sem kemur úr sjó fram til

20. júní, eða svo lengi sem til er tekið í 

frumvarpinu. En á hinni breytingartillög- 

unni er jeg fastur, eigi vegna amtsráðanna, 

heldur vegna laganna sjálfra. Jeg vil biðja 

hinn háttvirta 2. þingmann Suður-Múlasýslu 

að gæta að því, að í 1. gr. stendur, að sýslu- 

nefndir skuli ákveða laxveiðatímann með 

sampykki amtsráða, og sömuleiðis í 5. gr. 

eiga reglugjörðir þær, er sýslunefndir kunna 

að búa til, að leggjast fyrir amtsráð til 

staðfestÍDgar. Hví mega þá ekki amlstáðin 

eins leggja samþykki sitt á, hve langt megi 

leggja oet og garða, og hve langt bil skuli 

vera milli veiðivjela? pað er þó eins áríð- 

andi og hitt. Jeg finn enga ástæðu til að 

sýsluDefDdiroar einar skeri úr þessu. En 

ástæðan fyrir breytingartillögunni er ein- 

göngu, að koma samkvæmni inn í lögin, og 

jeg skil ekki í, að hinn háttvirti framsögu- 

maður geti haft neitt á móti því, að 2. gr. 

sje bundin sama skilyrði sem 1. gr. og 5. 

gr. f>að er ekki heldur meining mín, að 

jeg með breytingartillögunni vilji tefja fyrir 

frumvarpinu, heldur að eins að koma sam- 

kvæmni í lögin, og eigi að eins í þessi lög 

sjálf, heldur einnig að þau geti verið sam- 

kvæm öðrum samkynja Iögum, svo sem 

samþykktum um fiskiveiðar. £>ær eru fyrst 

fengnar sýslunefnduoum og síðan amtmanni 

til staðfestÍDgar. Jeg álít þess vegna nauð- 

synlegt, að þessu amtsráði sje einnig haldið 

í 2. gr. frumvarpsins.

Flutningsmaður: Jeg er hinum hátt-

virta þingmanni Eyfirðinga þakklátur fyrir 

hinar góðu undirtektir hans viðvíkjandi 

fyrri tillögunni, því hún er mikilsvarðandi, 

og oss nefndarmönnum er mjög annt um, 

að hún komist eigi að. Eo hvað hioa síð- 

ari breytiogartillögu snertir, þá skal jeg 

geta þess, að ef öðruvísi væri ástatt eo er, 

þá muodum vjer eigi svo mjög berjast gego 

heDDÍ. Ef hion hattvirti þingmaður vildi 

gæta að því, hvað lagt er uodir amtsráðið

í 1. gr., og hvað Iagt er uodir' sýsíuhefDd- 

irnar í 2. og 3. gr., þá mundi hann gjörla 

sjá muninn. fegar talað er um, hvar eigi 

að leggja í einhverri á, og sv. frv.v Tþ&i'm 

það álit nefndarinnar, að amtsráðið sje eigi 

nógu kuoougt til þess, að getá dænlt um 

það í öllum sýslum og sveitum afbtsifiiL; <?n 

þar á móti hlýtur sýsIunefndÍD,; ;að verfi 

þessu miklu kuppugri, og í öllu falli á hún 

hægia með að útvega sjer nægar skýringar 

um það. f>að er líka ósamkvæmni, að 

leggja 2. gr. undir úrslit amtsráðsins, en 

eigi 3. gr. líka; þar stendur fyrst í grein- 

inni: «nema sýslunefnd eða sýslunefndir

leyfi*. Á þá líka að fá leyfi amtsráðs fyrir 

þessu, eða ef til vill leyfi landshöfðingjaj 

eða konungs? f>að getur stundum staðið 

svo á, að það liggi á að fá þennao úrskurð, 

og þá getur orðið dráttur á, að verða að 

leita hans til amtsráðsins. En svo er enii 

þá ein ástæða fyrir því, að nefndiíi' vilí 

fella þessa breytingartillögu nú, og hún er 

sú, að ef breytingartillaga nefndarinDar ein 

verður samþykkt, þá er tijótlegra að fá því 

breytt 1 prentsmiðjunni, en ef breytingar 

hinna þriggja þingmanna næðu framgöngu, 

því við þær verður að bæta inn í frumvarp- 

ið og breyta því, en eptir tillögu nefndar- 

innar þarf að eins að taka út úr nokkrar 

línur, og með þvl móti getur frumvarpið 

komizt áfram, annars ekki; og jeg vona, að 

hio heiðraða deild vilji eigi vinna það fyrir 

tillögur hinna 3 þingmanna, að alít frum- 

varpið falli, og það því síður, sem þessar 

tillögur eru hjegómlegt valdspursmál tnilli 

sýslunefnda og amtsráða.

Halldór Friðriksson : Jeg skal leyfa

mjer að svara 2. þingmanni Suður- 

Múlasýslu því, að hvort sem breyt- 

ingar hinna 3 þingmanna eða nefndarinnar 

verða teknar, þá verður að prenta frum- 

varpið upp aptur. En þó það nú verði

prentað svo fljótt, að það geti orðið lagt

fyrir efri deildina fyrri hluta dágsins á 

morgun, þá vil jeg leyfa mjer að'ípyrja: 

hvenær á að setja það á dagskrá? í  kveld

er enginn fandur. f>að á þá að taka það



;tií mnræðn, itt það sje getið om það 

áður, áo þésá það sje sétt á dagskrá; og 

|jetíá gieftur éfri déSÍdio eigi gjört. - 

; 1 Flúírtihysmaðar: Ef bréytingártUlðgur

nefndarinoar eionar fá'framgöngu, • þá þarf 

að eins að stryka út 3 líour í frumvarpinu, 

og auk þess mun það víst, að letur frum- 

varpsins stendur enn í prentsmiðjunni, og 

þá held jeg að það sje vinnandi vegur, að 

kjpþa þessum"3 línnin lít úr þvf. Og hvað 

efri deildinni viðvíkur, þá er þingmaður 

Reýkvíkinga til allrar hamingju ekki for- 

maður hennar, og getur því eigi spillt fyrir 

frumvarpinu, þrátt fyrir hinn góða vilja 

áinn til þe88. Jeg held forseti efri deildar 

geti enn þá breytt dagskránni svo, að 

uiáíið! verði tekið þar fyrir á morgun.

. Grímur Thomsen: Jeg skál leyfa mjer 

að bæta því við, að jeg hef talað við hinn 

hæstvirta forseta efri deildarinnar um þetta, 

<«g hann hefur skýrt mjer frá, að málið 

muni geta gengið fram í þeirri deild, ef 

engar aðrar breytingar væru við það gjörð- 

ar en nefndarinnar.

Arnljótur Ólafsson: Mjer þykir hion

heiðraði framsögnmaður gjöra of mikið úr 

því, til hverra vandræða það horfi fyrirmál- 

ið, «f tillögur míhar og þessara tveggja þing- 

manna ná fram að gaoga. f>ví ef það er 

nóg, að draga stryk yfir síðustu línur 2. 

greinar, þá má einnig skrifa þennan viðauka 

okkar aptan við 2. gr.; því það eru þó eng- 

in þingeafglöp, þótt menn hafi það fyrir sjer 

skrifað. f>að er skringilegt, að standa skuli 

1 5. gr., að-reglugjörðir sýslunefnda um þetta 

skuli lagðar fyrir amtsráð til staðfestingar, 

en hvorki úrskurðir hennar, fyrirmæli eða 

ákvæði unr lagnir. Þetta er þó Ösamkvæmni, 

sem jafuvel hinn heiðraði framsögumaðnr 

verður að játa. f>að er full von, að hann 

hafi tekið ástfóstri við frumvarp sitt, en 

hann má eigi gjöra það svo ákaft, að nauð- 

synlegar breytingar ‘geti eigi kómizt að 

(Fívtningsmaður: 3. grein!) Viðaukaatkvæð- 

ið nær éinnig til hennar, því það stendur í 

þvi: •til/a urskurði• , .Jeg skil eigi í því, 

hve viðkvæmu ástfóstri hann hefur tekið

við frumvarp; sitt, því að það hamlár alls 

eigi framgungi þess, þótt þessar tillögur nái 

fram að ganga.

■ G r í m u r  T h o m s e n :  Jeg skal leyfa mjer 

að hendá hinum heiðraðá þingmanni Eyfirð- 

inga á það, sem stendur í 5. gr., að regln- 

gjörðir sýslunefnda um skýrari ákvarðanir f 

lögum þessum um það, sem að framan er á- 

kveðið, eiga að leggjast fyrir amtsráð tit 

staðfestingar. Jeg get því ekki betur sjeð, 

en áhrif þau, sem hinn háttvirti þingmaðnr 

vill láta . amtsráðin hafa eptir 2. gr., geti 

þau haft eptir fyrirmælum 5. gr. það má 

vel vera, að það sje betra, að ftreka þetta 

atriði, hvað formið snertir, en efni laganna 

mnn litlar bætur fá við það. Jeg vona og, 

að hinn háttvirti þingmaður sjái, að ef 

þetta mál á að fá framgang, þá má 

eigi gjöra við það fleiri breytinga.r en svo, 

að mögulegt verði, að málið geti komið til 

umræðu f efri deildinni á morgun.

Flutningsmaður: Jeg vil leyfa mjer

að benda hinom háttvirta þingmanni Ey- 

firðinga á, að það, sem f 1. gr. heyrir nnd- 

ir samþykki amtsráðsins, eru almennar regl- 

ur, sem gilda fyrir öll veiðivötn, en ákvæði 

2i' og 3. gr. hljóða um það, hvort leyfa 

megi þetta eða. þetta í þessari og þessari á, 

og eru . því staðarlegar reglur, en ekki al- 

mennar. Jeg held líka, að þetta amtsráðs- 

samþykki gæti orðið nokkuð umsvifamikið. 

Vjer getum. hugsað oss, að einhver ágrein- 

ingur verði milli sýslunefnda á Austurlandi 

að vorlagi um eitthvert atriði 2. gr., þá 

þyrftí náttúrlega að senda mann til Akur- 

eyrar til amtsráðsins í norður- og austur- 

amtinu, en þá stæði svo á,að amtsráðsmað- 

urinn þar væri suður f Reykjavík á alþingi. 

þetta gæti orðið fremur óþægilegt, þegar 

fljótan úrskurð þyrfti að fá. þetta yrði því 

ölduhgis «ópractiskt», þegar um staðarleg 

efni er að ræða.

H t d l d ó r  K r .  F r i ð r i k s s o n :  J.eg vil enn

þá leyfa. mjer að svara hinum báttvirta 

þingmanni Borgfirðinga. Setjum nú svo, að 

þetta frumvarp komist í kveld til forseta efri 

deildar, þá get jeg ekki sjeð fyrst og fremst,



hv«rnig hann gator lítifi nsfia það fjrrri hluta 

dags á morgun, þvi að hann þyrfti þá afi setja 

það á dagskrá, að hann ætlaði afi kalla saman 

fand, til að kalla saraan fuad, og í öðrn lagi 

þótt þetta mál kæmist inn á fund, þá vil jeg 

leyfa mjer að spyrja: hefur forseti þá rjatt 

til afi neita þingmönnum um, að koma mefi 

breytingaratkvæði? Jeg segi nei. Fyrir þrí 

m i forseti eigi taka málið aptur svo snemma 

til uœræðu, að þingmenn geti eigi komifi 

með breytiogaratkvaidi, ef þeir ægkja, og 

verður því að fresta málinn, ef þeir vilja. 

Jeg vona, að mean sjái, ad jeg tala þetta 

ekki af neinni hlutdrægni, en held mjer fast 

við rjett forrn. En um þá viðbáru, afi það 

œegi stryka út þær línur, • sem nefndin viU 

fella, þá dngar það ekki, það þarf að prenta 

það. En viðvíkjandi 5. gr. skal jeg geta 

þess, að þar er að eins talað um reglugjörðir, 

en ekki um einstaka á. Enda sje jeg eigi, 

að amtsráðin megi eigi hafa atkvæði um 

það, að engum sje misboðið.

Flutningsmaðuri Mig furðar ekki svo 

mjðg á því, þótt hinn háttvirti þingmaðnr 

Reykvíkinga vilji telja mönnum trú um, að 

þessi breyting ncfndarinnar verði til þess að 

fella frnmvarpið; hann hefur sýnt það áður 

í umræðum þessa máls, að hann hefur haft 

fullan vilja á að fella það, en jag vona, að 

hinir háttviitu þingmenn sjái, að þetta þarf 

ðigi að verða málinu til falls, og þeir láti 

ekki þingmann Beykvíkinga koma sjer til 

að fella það tneð þessu bragði. Letrið stend- 

ur í prentsmiðjunni dhaggað, og það þarf 

ekki annað en kippa úr þessum linum, og 

þá tekur það ekki af nema 10 mínútur að 

prenta það á ný. Jeg vona, að þingmenn 

fallist á þessa breyting nefndarinnar og 

frumvarpid að öðru leyti.

Var siðan gengið til atkvæða, og fjellu 

þau þannig:

Breytingartillaga 3 þingmanna við 1. 

gr. felld með 18 atkvæðum gegn 5.

Breytingartillaga 3 þingmanna við 2. 

gr. felld mcð 13 atkvæðam gegu 5.

Brejtingartillaga nefndarinnar o. &.

2. gr. samþykkt með 14 atkvæðum.

Frumvarpið þannigbreytt var samþykkt 

taeð 14 atkvæðam, og kraðat foraeti þá tnundu 

senda það aptur til efrí deildarinnar.

EIN CMRÆÐA í  EFRI DEILD,

á 51. fundi, 27. dag ágústmánaðar.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við eina umræðu i neðri deild, sjá L, 619— 

621.

Forseti leitaði leyfis þiogdeildarinnar um, 

að mál þetta, sem á dagskrá stóð, mætti 

koma til umræðu á fundinum, að þar til 

fengnu leyfi landsböfðingjans, og var það 

fellt frá umræðu á þessum fundi með 3 at- 

kvæðum á móti 6.

Forseti frestaði því næst fnndinum 

þangað til 2*/« e. m.

Forseti setti aptur fund kL 2V« e. m.. 

og bar þá að nýju eptir ósk 6 þiogmanna 

undir atkvæði, hvort frumvarp til laga um 

friðun á lau mætti takast til einnar um- 

ræðo á fundinum, og var það samþjkkt með 

8 atkvæðum móti 2.

Árni Thorateimon: J^ett* er eitt af

þeim málum, sem hefði þurft að ræða vand- 

lega, en mðrg störf hafa i þetta sinni 

iegið fyrir þinginu, enda hef jeg þvi ekki 

átt kost á að taia um þetta mál, fyr 

en nú að jeg mun stuttlega skýra frá, 

hvers vegna jeg er á móti fnjmvarpína, eios 

og það nú liggur fyrir í heild sinni. Jeg 

skal fara stuttlega yfir, til þess ekki að tefia 

hinn dýrmæta siðasta tfma þingsins. í  

fyrsta lagi sakna jeg þess, að hjer í þetsu 

frumvarpi er ekki með einu orði takð um 

8ambandið milli laxveiðanna og annarar 

veiðar, t. a. m. síldarveiðarinnar og sii- 

ungsveiðarínaar, en þeim lendir opt saman, 

þar sem ádráttur er hafður. par næst skal
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jeg með fáum orðum minnast á veiðitímann. 

Jeg álít þá ákvörðun alveg öfuga, þar sem 

það er lagt að nokbru í vald sýslnnefndar 

eða syslunefnda, að ákveða, bve nær veiðin 

skali byrja og hve nær enda innan binna 

tilteknu takmarka; þar að auki álit jeg það 

alveg ðfert, að leyfa að veiða til 10. sept- 

embers. Jeg álít, að laiveiðatíminn eigi 

ekki að ganga fram yfir 1. september, en 

aptur vil jeg segja það, að þegar laxinn fer 

aptnr að leita til lands að vori, þá sje ekk- 

ert því til fyrirstððn, að byrja aptur að 

reiða bann. f á  ákvörðnn, að veiðina megi 

ekki byrja fyr, en 20. mai eða 10. jnní, á- 

Ift jeg þannig óbeppilega. |>á álít jeg 

og ákvörðun 2. greinar um 40 faðma

bilið milli girðinganna vera mjög vafasama, 

einknm af þvf þetta verðnr að vera 

bin almenna regla, sem sett er, en frá

þessu má að visu eptir frumvarpinn vfkja 

með samþykki sýslnnefnda, sem geta stytt 

bilið, ef þeim þykir ástæða til þess. Jeg 

álít, að bilið megi vera nokkuð styttra; þar 

sem botn er grýttnr, álít jeg að bílið sje

efalaust nægilega hngt, ef það er 10 faðm- 

ar, en það fer þó sjálfsagt nokknð eptir 

vatnslaginn. Sú bngsun gengnr f gegn um 

allt frumvarpið, að láta sýslnnefndirnar 

ráða, bvernig binn einstaki eigandi megi

nota eign sfna, og honum er þannig fyrir- 

munað að leita ddms og laga, ef bonum 

finnst sinn rjettur skertnr. Enn fremur 

tel jeg það vafasamt, bvað menn bngsa 

sjer með þessnm 40 faðma breiða vegi, sem 

ákveðinn er f 3. gr., er ekki má leggja net 

f úti fyrir árósum, einkum þegar það er 

tekið til greina, að lax gengnr með fram 

ströndum, en ekki þar sem dýpst er. fivað 

er árós? bvað er kvísl f á, ef menn greina 

á nm það, eptir þrf sem sýerstaklega bagar 

til á hverjum stað ? og hvernig á að fara að,

ef að árdsinn ekki leyiir 40 faðma millibilP 

Svo skil jeg ekki, hvers vegna verið er að 

innleiða nýmæli, þar sem hrein og bein 

lagaákvörðun er fyrir hendi, sem fara má 

eptir. J>annig sje jeg ekki annað, en að 

ákvörðnn 8. gr. sje óheppilega orðuð. Hvers 

vegna er ekki farið eptir 300. gr. hegning- 

arlaganna ? |>ar er ekki ákveðið það skilyrði, 

að maðnr sleppi við málssókn, e f  h a n n  j á t -  

a r  b r o t  s i t t  p e g a r ,  og er það ætlun frum- 

varpsins, með þvf að láta sýslumann ákveða 

skaðabætur, að fyrirmuna þeim, er hlut á 

að máli, að fá skaðabót sfna ákveðna á 

vanalegan bátt, eða þann, sem fyr er ákveðinn 

f lögunnm, þar sem fimm menn eiga að 

meta skaðann? fessari grein hefði þó bæg- 

lega mátt breyta með breytingaratkvsði, en 

hinum greinunum, sem til taka svo óljós- 

lega ýmisleg atriði, er ekki svo bægt að 

breyta, nema með þvf að nmsteypa þeim al- 

veg, og þannig koma með nýtt frumvarp. 

|>að er sjátfsagt, að þau veiðilög, sem vjer 

böfum f Jónsbók, ern í mörgum greinnm 

vafasöm, og viðankalögin eigi síður, en ef 

semja á ný lög, þá verða þau að vera 

skýr og Ijós, og um fram allt ekki ganga of 

nserri eignarrjotti manna eða láta bann vera 

kominn nndir tafii á sýslunefndarfundum. 

Tit þess að vernda eins árfðandi atvinnu- 

veg, sem laxveiðin er, þarf lög, sem betur 

eru nr garði gjörð en þessi, og þvf get jeg 

ekki gefið framvarpinu atkvæði mitt, og 

þykist hafa fært ástæðor fyrir því.

|>á hafði «nn þingmaðnr beðið un  

orðið, en forseti neitaði því, og bar 

undir atkvæði, bvort umræðunum skyldi 

bætta, og var það samþykkt.

Frnmvarpið var samþykkt með 6 at- 

kvæðum, og afgreitt til landshöfðingja sem 

lö g  f r á  a l þ i n g i .



XXVIII.

Lánsstofnun og banki.

Frumvarp til laga um stofnun lánsfje- 

lags fyrir eigendur fasteigna á íslandi. Frá 

stjórninni. Frumvarpið er prentað í fyrri 

parti alþingistíðindanna, bls. 561—566.

FYBSTA UMBÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 4. fundi, 6. dag júlímánaðar.

Landshöfðingi: f>að er kunnugra en

frá þurfi að segja, að peningaekla hjer á 

landi er mjög mikil, og að örðugt veitir 

landsmönnum, bæði að útvega sjer hið 

nauðsynlega *driftskapital<> eða fje það, 

sem með þarf til að efla bjargræðisvegi 

landsins, og einnig það, sem nauðsynlegt 

er til að borga með skatta og önnur gjöld 

til landssjóðsins. f>að er því velferðarmál 

Iandsins að ráða bdt á þessu; og menn hafa 

bent til ýmissa úrræða til að greiða úr 

þessu. Jeg tek til dæmis, að opt befur 

verið reynt til þess með því, að stofna 

banka í laodinu. Jeg fyrir mitt leyti játa, 

að þess konar stofnun væri mjög æskileg, 

ef benni yrði komið fýrir á viðunanlegan 

hátt. En þetta hefur bingað til ekki 

beppnazt. |>ingmönnnm mun það ekki ó- 

kunnugt, að leitazt befur verið við, að fá 

•Nationalbankann* i Kaupmannahöfn, eða 

annan áreiðanlegan banka samastaðar, til 

að stofna útibú (Filialbank) hjer í landinu, 

en þeir hafa ekki verið fáanlegir til þessa, 

vegna þess að þeim þykir , það víst, að 

kostnaðurinn, sem verður bankahaldinu bjer 

á landi samfara, verði svo, að það geti ekki 

borgað sig. Jeg er á því sama máli, að

bankar hjer geti ekki borgað sig að svo

stöddu, og því hef jeg eigi þorað að lcggja 

það til, að hið opinbera, landssjóðurinn,

taki að sjer npp á sinn kostnað að koma

því líkri stofnun á. Jeg skal í sambandi 

hjer við geta þess, að landið er svo strjál- 

byggt, og samgöngurnar svo ófullkomnar, 

að það mun eigi nægja til að gagna öllu

landinu verulega, að hafa einn bauka, held- 

ur mun þurfa að hafa marga bankakontóra, 

en þetta mundi sjálfsagt að mun auka 

kostnaðinn. Á hinn bóginn er gagn það í 

viðskiptum við aðrar þjóðir, sem banki geti 

gjört, minni en áður hefur verið gjört ráð 

fyrir, eptir að póstsambandið við útlönd er 

komið í svo gott lag, sem nú er. í  frum- 

varpinu leggur stjórnin það til, að reyna 

með stofnun lánsfjelags fyrir eigendur fast- 

eigna á íslandi, að ráða bót á peningaekl- 

unni, og eru «Creditforeninger» þær í Dan- 

mörku, sem staðið hafa nú i hjer um bil 

30 ár, teknar til fyrirmyndar í þessu tilliti. 

|>vílíkt lánsfjelag mun að mínu áliti fylli- 

lega geta ráðið bót á þeim vandræðum. 

sem eru með að fá það fje, sem með þarf 

til þess, að efla bjargræðisvegi landsins, og 

óbeinlínis og smám saman mun þetta einn- 

ig hafa í för með sjer bót á peningaeklunni 

í heild sinni; og þar að auki getur lánsfje- 

lagið vel stutt að því, að banki seinna 

komizt á stofn, með því að koma því til 

leiðar, að nóg af .Creditforeningsskuldabrjef- 

um sjeu til, sem geti notazt sem veð, eða 

trygging fyrir bankann. En til þess, að 

lánsfjelagið geti stuðlað að þessu, mua 

nauðsynlegt, eptir því sem hjer á stendur, 

að útbúa fjelagið með verulegum hlunnind- 

um, til þess að lánstraust það, sem þessi 

stofnun á að byggja á, geti verið nægilega 

tryggt, og til þessa miðar frumvarp það, er 

hjer liggur fyrir, og eru þessi hlunnindi til 

tekin f 2. og 3. gr. frumvarpsins, en við

2. og 3. umræðu frumvarpsins mun gefast 

tími til að ræða þessar ákvarðanir. Á þessu 

stigi málsins skal jeg að eins geta þess, að. 

tillag það úr landssjóði, sem stungið er upp 

á, er í raun og veru ekki mikið, þegar litið 

er til þess gagns, sem stofnunin einnig fyrir 

hið opinbera verður að hafa í för með sjer. 

En mest ríður á, að bæði hið opinbera og 

fjelagar lánsfjelagsins hafi tryggingu fyrir
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því, að fyrirkomulagi fjelagsins verði vel 

bagað, og um þetta gilda ákvarðanirnar í 

4. og 5. gr. frumvarpsins.

Jeg skal geta þess, að lánsfjelög í Dan- 

mörku, sem verið hafa stjórninni til fyrir- 

myndar við samning frumvarpsins, ekki 

njóta þeirra sjerstöku hlunninda, sem hjer 

er stungið upp á, heldur að eins þess, sem 

um getur í 2. gr. 1,—5. og 7. tölulið. J>ví 

þau lánsfjelög, sem hafa nokkur þessara 

hlunninda, t. d. «lientegaranti» af ríkíssjóðn- 

um, eru fjrst stofnuð samkvæmt lögum 

fyrir Danmörk 28. maí f. á., og hafa fyrst 

tekið til starfa á þessu ári; en samt sem 

áður hafa þessi fjelög innan 31. desember

1880 veitt lán sem hjer segir:

1. 0stifternes Ereditforening, stofnuð

1851 ....................  113,986,900 kr.

2. Fyns Stifts,

stofnuð 1860 . . . 7,442,500 kr.

3. Nörre-Jyllands,

stofnuð 1851 . . . 59,665,600 kr.

4. Vest- og Sönderjydske,

stofnuð 1860 . . .  22,141,300 kr.

5. Ny Jydske Kjöbstad-

stofnuð 1871 . . . 6,986,100 kr.

samtals: 210,222,400 kr.

Grimur Thomsen: Jeg ætla að byrja 

á því, að taka fram, að stjórniu og hinn 

háttvirti landshöfðingi eiga þakkir skilið 

fyrir, að frumvarp þetta er komið fram. J>að 

er öllum kunnugt, hverjum örðugleikum það 

er bundið, að fá láo hjer á landi. J>essar 

stofnanir, sem hjer ræðir um, eru á því 

byggðar og í þeim tilgangi stofnaðar, að 

lán gseti fengizt meðsem vægustum kjörum, 

og það frumvarp, sem hjer liggur fyrir, er 

sniðið eptir lögum, sem út komu í Dan- 

mörku 28. maí 1880. Hjer veitist lán, sem 

endurborgist á 45 ára fresti og með svo 

vægum kjörum, að einungis skulu goldnir 

6 af hundraði, og er það mikill munur á 

þeim kostum og jafnvel á þeim kjörum, sem 

opinberar stofnanir og kirkjur hafa orðið að 

sæta hjer á landi, þar sem fresturinn hefur 

eigi verið lengri en 28 ár. í>ó vil jeg geta 

þðgs, að í sumum greinum er frumvarp það,

sem hjer liggur fyrir, eigi eins frjálslegt og 

og hið danska, sem það er sniðið eptir. 

fannig gjöra hin dönsku lög ráð fyrir, að 

stjórnin að eins staðfesti kosningu formanns- 

ins, en þetta frumvarp, sem hjer er um að 

ræða, gjörir þar á móti ráð fyrir, að stjórn- 

in kjósi formanninn; og virðist mjer þetta 

vera í apturhaldsstefnu, ef jeg mætti svo að 

orði kveða. f>ví næst gjörir danska frum- 

varpið ráð fyrir, að landssjóður greiði kostn- 

aðinn við allar virðingargjörðir á fasteign- 

um, sem lánað er upp á, og er þetta mikill 

hagur fyrir lántakendur, en íslenzka frum- 

varpið getur þessa eigi; þó gæti þetta komið 

inn í statútuna. Landshöfðinginn hefur rjett 

að mæla, þar sem hann talaði um, að þörf 

væri á að bæta úr peningaeklunni; en bætir 

slík stofnun, sem hjer ræðir um, svo mikið 

sem skyldi úr peningaeklunni? f>að mun 

reynast, að þegar margir biðja um lán, 

og það er enginn efi á því, að margir koma 

til að biðja um lán, upp á fasteign sína, 

að þá verður það erfiðleikum bundið, að fá 

peninga útborgaða í svo miklar þarfir. J>ví 

hefur komið til tals, að bankar yrðu stofn- 

aðir, þar eð einungis með því yrði bætt úr 

peningaeklunni; en lánstjelög slík, sem það, 

er hjer ræðir um, mundi eigi í því koma 

að tilætluðum notum, þar sem minni skulda- 

brjef en upp á 50—100 kr. mundu varla 

verða gefin út, en margur þarf á minna að 

halda, og ekki ávallt víst, að skuldabrjefunum 

verði með hægu móti skipt í peninga út 

í hönd, nema að eins vaxtamiðarnir (Coupons), 

sem stjórnin eða landssjóður tekur í öll 

gjöld. Sökum þessara annmarka, sem jeg 

hef hjer tekið fram, ætla jeg að frumvarpið 

komi eigi að tilætluðum notum, þeim not- 

um nefnilega, að bæta úr peningaeklunni. 

fó  mun jog eigi greiða atkvæði móti frum- 

varpinu fyrir þessar sakir, heldur hef jeg 

einungis viljað með þessum orðum vekja 

athygli þingmanna á þessum annmörkum.

Hálldór Kr. Friðrihson: Jeg álít ekki, 

að langar umræður þurfi um þetta mál; 

allir þekkja peningaleysið; en það kemur af 

þeim orsökum, sem frumvarpið bætir ekki
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úr. Mjer hjálpar það ekki, ef jeg þarf á 

láni að halda, að fá skuldabrjef frá stofnun 

þessari, sem nemur svo og svo mörgum hundr- 

uðum króna; jeg verð að geta skipt þessu 

skuldabrjefi í peninga, því að vel getur verið, að 

jeg þurfi að borga út margar smáskuldir, 

og þegar jeg hef eigi peninga til þess, þá 

er jeg jafnnær, þótt jeg hafi skuldabrjefið 

í höndum, og einmitt af þessum orsökum 

keraur slíkt lánsfjelag eigi að tilætluðum 

notum, meðan eigi er bætt úr peningaleys- 

inu. Allt um það álít jeg æskilegt, að 

stofnunin komist á, og sting jeg því upp á, 

að 5 manna nefnd verði kosin til að ihuga 

málið, og tel jeg heppilegt, að frumvarpið 

verði samþykkt með þeiœ breytingum, sem 

gjörðar kunna að verða við það.

Eiríkur Kúld : Jeg gekk nokkuð í

tvær sveitir fyrst í þessu máli, en verð þó 

að segja það, að jeg er málinu mjög hlynnt- 

ur, og óska helzt, að það gæti fengið fram- 

gang. Eiginlega stóð jeg upp til að leið- 

rjetta það, sem þingmaður Borgfirðinga 

sagði, nefnilega það, að eigi fengist minna 

lán en 100 kr. Frumvarpið gjörir ráð fyrir 

50 kr. láni (4. gr.). Mjer er kunnugt um 

peningaekluna hjer á landi, sem einkum er 

miklu tilfinnanlegri upp til sveita, fjarri 

Reykjavík, því að hjer í grenndinni bæta 

peningar embættismanna talsvert úr þeim 

skorti. Jafnvel þó að jeg búist við, að 

meðal almennings verði fyrst nm sinn 

nokkurs konar óþokki á brjefpeningum, 

sökum þess að bankaseðla-hrunið gamla er 

þeim eigi úr minni liðið, þá er það samt 

von mín, að brjefpeningar komi með tím- 

anura að góðum notum, og að slíkt lánsfje- 

lag, sem hjer ræðir um, mundi bæta nokk- 

uð úr peningavandræðunum. En það er 

annað, sem jeg er mjög hræddur við að 

komi í bága, og það mun geta tafið fyrir 

þessari stofnun, að hún komist á fót, og 

það er nefnilega það, að jarðeigendur verði 

eigi svo fúsir á að ljá svo mikið veð, sem 

ráð er gjört fyrir; en má ske að einhver 

önnur ráð verði þá fundin, til að fá peninga.

Grimur Thomsen: Jjingmaðurinn mun

hafa misskilið mig; jeg meinti að eins, að 

hvort sem skuldabrjefið væri upp á 100 kr. 

eða minna, gæti það orðið örðugt að fá þvi 

skipt í peuinga. En úr því jeg er staðinn 

upp á annað borð, skal jeg leyfa mjer að 

gjöra dálitla athugasemd. í  Danmörku er 

svo fyrir mælt, að þegar lán veitist, skuld- 

bindur stjórnin sig til að annast allan 

kostnað við virðingargjörðina, og eru þetta 

hlunnindi, sem mundu koma sjer vel. í  2. 

gr. frumvarpsins er það tekið fram,að 5000 

kr. styrkur skuli veittur úr landssjóði eitt 

skipti fyrir öll, til að stofnsetja slíkt fjelag, 

og árlegur 2000 kr. styrkur til þess að greiða 

kostnaðinn við stjórn fjelagsins, en að 

hinn árlegi styrkur falli siðan niður. En 

hjá Dönum er eigi að eins veittur styrkur 

eitt skipti fyrir öll, heldur árlegt fast til- 

lag til slíkra lánsstofnana.

Landshöfðingi: Jeg játa það, að þing- 

maður Borgfirðinga hefur rjett fyrir sjer í 

því, að sú ákvörðun stendur í lögum útkomn- 

um í Danmörku 28. maí 1880, að virðingar- 

kostnaðurinn borgist af stjórninni; en um 

þetta mun síðar gefast tækifæri að ræða, 

þegar hin einstöku atriði málsins verða 

rædd og tillögur nefndarinnar eru komnar 

fram. I3að hefur verið tekið fram af þess- 

um þingmanni og einnig af hinum hátt- 

virta þingmanni Reykvíkinga, að peninga- 

eklan sje mikil hjer á landi, en að frum- 

varp það, er hjer liggur fyrir, muni eigi 

bæta sem skyldi úr þessum peningaskorti. 

En í því tilliti vil jeg geta þess, að leigu- 

ávísanir (Coupons) eru reiðupeningar, þó að 

sjálf skuldabrjef fjelagsins sjeu ekki 

beinlínis peningar (sbr. 2. gr. 6. töluf. frum- 

varpsins), ogbætir þetta því að nokkru leyti 

úr peningaskortinum; en þar að auki geta 

þeir, sem leiguávísanir eiga, látið borga þær 

út í peningum i Eaupmannahöfn.

þingmaður Barðstrendinga ætlaði, að 

þetta mundi eiga langt í land að komast á 

fót, en í því get jeg ekki verið honum 

samdóma; jeg ætla þvert á móti, að slík 

stofnun geti komizt á á ársfresti, ef þing-
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ið fellst á frumvarpið með þeim breyting- 

um, 9em við eigá.

Að því er snertir það, sem þingmaður 

Borgfírðinga kallaði apturhaldsstefnu, skal 

jeg leyfa mjer að benda á 4. gr. frumvarps- 

ins, þar sem það er Jjóst, eins og jeg áður 

tók fram, að mest sje undir því komið, 

að full trygging fáist fyrir því, að fyrir- 

komulagið á fjelaginu sje gott og áreiðan- 

legt, vegna landssjóðsins sjálfs. þetta er 

því engin apturhaldsstefna, heldur skylda 

stjórnarinnar, að slíkt eptirlit verði haít 

ineð málefnum fjelagsins.

Síðan var eptir uppástungu þeirri, sem 

fram var komin, kosin 5 manna nefnd í 

málið, og hlutu kosnÍDgu með flestum at- 

kvæðum, þessir:

1. Grimur Thomsen með 18 atkvæðum

2. Tryggvi Gunnarsson — 18 — • —

3. Egill Egilson — 15 — • —

4. Holgeir Clausen — 14 — • —

5. Ólafur Pálsson — 12 — »—

Siðan var málið afhent þingmanni 

Borgfírðinga.

í  nefndinni var Grímur Thomsen kos- 

inn formaður og framsögumaður, og Egill 

Egilson skrifari.

FBAMHALD FYBSTU UMBÆÐU í 

NEDBI DEILD, 

á 17. fundi, 21. dag júlímán. 

Nefndarálitið, sjá I, 125—126.

Framsögumaður (Qrímur Thomsen): 

Jeg skal við þessa umræðu einungis 'geta 

um þær aðalbreytingar, sem nefndin hefur 

gjört á stjórnarfrumvarpinu og sem jeg 

vona að deildin aðhyllist. Höfuðbreyting- 

arnar eru þrjár. Fyrsta breytingin er sú, 

að nefndin hefur gjört mun á húsveði og 

jarðarveði samkvæmt því, sem við gengst í 

Danmörku. í  öllum slíkum Iánsfjelögum 

þar er það tekið fram, að lánsstofnunin 

megi aldrei lána meira en 8/e fyrir jarðar veð, 

en fyrir við í húsum að eins fyrir '/* af 

virðingarverði liúsanna; og hefur þeim lík-

lega gengið það til, að brunabótartrygginger 

ekki eins góð og áreiðanleg og jarðir. Menn 

geta ekki tryggt húsin fyrir hruni eða 

fyrir fyrningu, þó þau iryggist fyrir elds- 

voða; sami munur verður hjer á landi. í  

þeim skýrslum, sem nefndin hafði undir 

höndum um 3 þess konar fjelög í Dan-

mörku var þessu þannig hagað. Önnur 

breyting er sú, að oddviti fjelagsstjórnar-

innar sje kosinn af fjelaginu, eins og bjá 

Dönum, en staðfesting á kosningu hans 

heyri undir ráðgjafann. f>ó lánsfjelagið 

komist á bjer á landi, sem ekki getur orðið, 

nema landsmenn eptir stjórnarfrumvarpinu 

leggi fram að minnsta kosli 300,000 kr., auk 

þess, sem landssjóðurinn leggur til, þá virð- 

ist mjer ekki sanngjarnt, að stjórnÍD hafi

það vald, að kjósa oddvita fjelagsins, þar

sera þó landsmenn, ef stofnunin nær vexti 

og viðgangi, leggja fram ferfalt eða fimm- 

falt fje; þetti verður ekki hættulegt fyrir 

stjórnina, er hún má ávallt velja ann- 

an endurskoðunarmanninn, og svo hitt, 

að hún á að staðfesta kosningu oddvitans og 

má þá einnig hafna hen’ni, svo að það virð- 

ist næg trygging fyrir hana (o: stjórnina).

þ r i ð j a  b r e y l i n g  nefndarinnar er sú, að 

með því nú er fyrir þinginu lagafrumvarp 

um að gjöra leiguburð af peningaláni frjáls- 

an, þá virtist nefndinni ekki rjett, að binda 

leiguna við 4% og vildi því fá hærri vexti 

eða4V« af hundraði, en af þessu leiðir sjálf- 

sagt, að hin árlega afborgun lántakanda af 

lánunum verða nokkuð hærri, en til varætl- 

azt í sfjórnarfrumvarpinu, þó ekki svo, að 

hún nái 6°/o, beldur nemi staðar við hjer 

um bil 53/5°/o , og er það ekki óaðgengilegt 

fyrir þá, sem nú verða að borga í minnsta 

lagi 6°/o.

Sá kvíði kom fram hjá nefndinni, að 

eigi mundi auðgjört að koma skuldabrjefun- 

um í peninga, eða það sem Danir kalla C o u r s ,  

meðan ekki cr vissa fyrir, aö lántakendur geti 

fengið skuldabrjefin útgreidd i peningum út í 

hönd. Setjum svo, að jegkomi til lánsstofnun- 

arinnar og biðji um lán, sem jeg og fæ út- 

borgað í skuldabrjefi, en þá er sá hængur á,
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að jeg get ekki gjðrt nema leigumiðann að 

peningum. J>ess vegna er vafi á, hvort 

skuldabrjefið er eins gott og peningar. Bóndi, 

9em vill bæta jörð sína, tekur lán, en þarf 

á meiri peningum að halda en leigumiðar 

skuldabrjefsins hljóða upp á; látum hann 

hafa fengið 1000 kr., en af þessum þúsund 

krónum þarf hann þegar að leggja út í pen- 

ingum 500 kr. Hvernig á hann þá að fá 

þessa peninga, er hann þarfnast, fyrir skulda- 

brjefið ? Um þctta hafa »Stututur> Dana 

ákvarðanir, sem einnig gætu átt hjer við, ef 

lánsfjelagið kæmist á, nefnil. að íá bjá ein- 

hverju fjelagi eða banka fyrir borgun (Com- 

mission) reiðupeninga fyriT skuldabrjefið. það 

sjer stjórnin og hinn hæstvirti landshöfðingi 

líka, að þörf er á, að reiðupeningar fáist fyr- 

ir brjefin, til þess að þau geti komið að til- 

ætluðum notum. Margir mundu koma hjer 

á lestum og taka lán upp á 100 kr., 200 

kr., 1000 kr. o. s. frv., en eru þá nokkur 

líkindi til, að þeir fái helming upphæðar 

skuldabrjefanna þegar greiddan í peningum? 

Nei, það er ómögulegt nema með samning- 

um við stjórnina. Jeg vona því, að stjórnin,

— því það er einnig henni sjálfri í hag — 

komi því svo fyrir, að poningar fáist fyrir 

skuldabrjefin, það er að segja, að þau verði 

þegar í hafanda höndum ígildi peninga 

(Omsætning). J>etta er kvíðinn. En jeg skal 

leyfa mjer að bæta því við, að einn af með- 

nefndarmönnum mínum fullvissaði mig um, 

að þegar fjelagið væri komið á stofn, þá mundu 

skuldabrjefin undir eins verða umsetjanleg, 

er þau væru komin upp í 4%, hjer á landi, 

og þá eins í Höfn. Jeg trúi meðnefndar- 

mönnum mínum, en þó svo væri, þá nægir 

það ekki; peningarnir þurfa að koma strax 

og hjer á landi. f>etta er skilyrði fyrir því, 

að skuldabrjefin verði vinsæl, og að landsbúar 

9ætti sig við þau sem gjaldeyri.

Landshöfðingi: Af því jeg samkvæmt

þingsköpunum má ekki fara út í einstakar 

greinar, þá vil jeg ekki orðlengja um málið 

við þessa 1. umræðu. En jeg skal samt 

leyfa mjer að geta þess, að undirtektir nefnd- 

arinnar hafa glatt mig, þar sem hún í öll-

um vernlegum atriðum hefur aðhyllzt frum- 

varpið. Breytingar hennar við eingtakar 

greinar frumvarpsins, má ekki ræða nú, en 

jeg skal þó láta í Ijósi þá von mína, að jeg, 

þó jeg kunni að finna ástæðu að hafa móti 

einstöku breytingum, muni ná fullkomnn 

samkomulagi við nefndina. Viðvíkjandi 

bendingu framsögumanns skal jeg leyfa mjer 

að geta þess, að stofnun lánsfjelagsins mun 

verða notuð til þess, að ráða bót á peninga- 

eklunni í landinu, og jeg vil styðja að því, 

að reiðupeningar verði sem mestir manna á 

railli.

Jón Jómsou: Jeg er þeim mönnum

samdóma, sem álíta, að peningaástand Iands- 

ins sje ekki í því horfi, sem æskilegt er. 1. 

er örðugt að fá lán, þó nægilegt veð sje í 

boði; 2. er ekki auðvell að koma þeim pen- 

ingum, sem einstakir menn kynnu að geta 

lagt fyrir, á vexti hjá áreiðanlegum mönnum, 

eða á þeim stað, þar sem bægt er að ná 

þeim frá aptur, þegar blutaðeigandi þarf á 

þeim að halda. Úr þessu þarf að bæta 

hvorutveggja; en þá er spurningin um, hvort 

það sje tilvinnandi, að leggja svo mikið í 

sölurnar, sem stjórnin og nefndin fer fram á 

í því frumvarpi, sem hjer liggur fyrir. f>að 

er ekki einungis farið fram á, að landssjóð- 

urinn veiti talsvert fje einu sinni fyrir allt 

og árlega, að hann takist á hendur talsverða 

ábyrgð, og veðsetji mestallar jarðir sínar, 

heldur á einnig að leggja talsverða byrði á 

þá menn, sem fengið hafa lán úr landssjóði. 

f>að er gjört ráð fyrir, að þeir allir verði 

neyddir til að greiða þann kostnað, sem 

Ieiðir af því, að gefa út ný skuldabrjef fyrir 

lánum þeim, er þeir hafa fengið og þar að 

auki að undirgangast harðari skuldbindingar, 

einkum að því er snertir að borga kostnað- 

inn við htjórn lánsstofnunarinnar, og þar að 

auki 4y*°/o vexti árlega. f>ingið ætti að 

hugleiða, hvort það sje nauðsynlegt, að ráð- 

ast í þetta þrennt, til að bæta úr vand- 

kvæðum þeirn, sem eflaust eru fyrir bendi. 

Mætti ekki bæta úr þeim á annan hátt? 

Mætti t. d. ekki taka það fj*1! sem við eigum 

á leigu í dönskum skuldabrjefum, sem mun



693

vera hjer om 300,000 kr., og lána það út f 

landinn sjálfu ? Ef það nú hrykki ekki, hrað 

væri þá á mðti því, að landssjóðurinn sjálf- 

ur gjðrðist einhver lánsstofnun, gæfí sjálfur 

út skoldabrjef. Landssjóðurinn þyrfti ekki 

að gefa út fleiri skuldabrjef, en ráð mætti 

gjörá fyrir að keypt yrðu ( landinu sjálfu af 

þeira, erhefðu smásjóði, er þeir vildu koma 

f vexti. f>að mætti láta hvern sýslomann 

háfa slík skuldabrjef til sölu fyrir landssjóð- 

inn, og með því móti mætti bæta úr skorti 

þeim, sem er á sparisjóðum. Lánsstofnonin 

þárf aptor á móti að gefa út svo mörg 

skuldabrjef, að benni nægir ekki að selja 

þao innanlands; en otanlands verða islenzk 

skoldabrjef varla seld öðrovísi en með afar- 

kostum, og er jeg nefndinni samdóma om, 

að ekki dygði að gefa út skuldabrjef til 

sölu erlendis, sem hljóðuðu upp á minni 

vexti en 4'/s°/o. f>etta er eðlileg afleiðing 

af fátækt lands vors. Hið enska ríki getor 

fengið svo mikla peninga, sem það vill fyrír 

3% , og 3%  ensk ríkisskuldabrjef hafa opt 

verið seld meira en 100 í peningum fyrir 100 í 

skuldabrjefi, þannig að það hefir komifi til 

tals, að setja niðor vextina af ríkisskuldum 

f 2°/o. Danir geta selt sín skuidabrjef fyrir

99 í peniagum fyrir 100 f brjefum, og gjalda 

þó einungis 4% f vexti af þeim, en slíks er 

ekki að vænta um fslenzk skoldabrjef, meðan 

atvinnuvegir landsins eru á svo lágo stigi 

sem nú er. Við verðum að gæta þess, að 

við erum fátæk þjóð, og megum ekki reisa 

okkur hurðarás um öxl. Hjer sem annar- 

staðar getur verið hættulegt, að fylgja í 

blindni fyrirmyndum annara þjóða. Til- 

gangur frumvarpsins, sem hjer liggor fyrir, 

er ágætur, en heppilegra hefði það verið, að 

menn hefðu beitt öðrum ráðum til að ná 

tilganginum, en hjer hefur verið gjört.

T r y g g v i  G u n n u r s s o n :  |>að var fyrir

nokkrum dögum orðinn siður hjer í deild- 

inni, að byrja með þvf að þakka þeim, sem 

síðast talaði; jeg ætla nú líka að byrja með 

þvf, að þakka hinum hæstvirta landshöfð- 

ingja og stjórninni fyrir, að hafa komið fram 

með þetta frumvarp. Ef þetta yrði lög, er

jeg viss um, að ekkert af lagaboðum þeim, 

sem nú liggja fyrir þinginu, mundi fá eins 

happasælar afleiðingar, því málið er f heild 

sinni þýðingarmikið, og mundi mjög auka 

peninga í landinu, þar sem mjög erfitt er 

nú að fá peninga, og sem svo margir kvarta 

yfír. pingmaður Skagfírðinga sagði, að menn 

gætu fengið lán úr landssjóði; þetta má og 

opt, en það er opt ómögulegt; sami maður- 

inn verður kannske að bfða í heilt ár, með 

þvf fara verður eptir því, hver efstur er á 

fjárbónalistanum. Þegar skuldabrjefín eru 

komin nokkuð í gang, verðor jafnhægt að 

fá peninga fyrir þau og vörur. f>egar nú 

einhver selur skuldabrjef í Kaupmannahöfn 

upp á 200,000 kr., þá koma inn í landið

200,000 kr. f gulli. {>eir peningar eru að 

verka í landinu, meðan skuldabrjefln liggja 

erlendis; hagnrinn af þesso er auðsjeður. í  

öðru lagi munu færri kaupa hin konunglegu 

skuldabrjef, ef lánsstofnunin kemst á fót, 

þar sem þeir fá bærri rentu hjá henni en 

annarstaðar, og með tímanum munu flestir 

selja konunglegu skuldabrjefln og kaupa 

skuldabrjef frá þessari stofnun, sem gefur 

V*°/o hærri rentu. Af þessu tvennu mun 

koma mikið inn i landið af peningnm, mjög 

til bóta viðskiptum manna, og gjöra veru- 

legar bætur á búnaðinum mögulegar. Við 

stofnun lánsfjelagsins verður leiguburðurinn 

af peningum eðlilegur og frjáls, þvf það, sem 

stofnunin tekur, verður eins og mælikvarði 

fyrir honum. Nú eiga menn bágt með að 

fá peninga til að kaupa jarðir, og auðmað- 

urinn, sem nokkuð græðir, hann kaupir ein- 

lægt nýja og nýja jörð, svo hinum fátækari 

verðor ekki gefiun kostur á því. f>egar 

lánsfjelagið er stofnað, þá getur efnamaður- 

inn rentað peninga sína á annan arðmeiri 

og hagkvæmari hátt, en að kaupa jarðar- 

skrokka, svo eptirsóknin eptir jarðakaupum 

minnkar, og hinn efnaminni á hægra með, 

að fá keypta ábýlisjörð sína, auk þess sem 

þeir þá eiga hægra með að fá lánið. f>etta 

verður því til að auka sjálfseign í landino. 

|>ar að auki verðor þeim, er kaupa vill, opt 

ljettara fyrir að kaupa ábýli sitt, þegar ein-
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hver vill losast við veðsetningu á jörð sinni, 

með því að selja hana öðrum, þá þarf sá, 

sem kaupir, ekki að borga nema það, sem 

seljandi var búinn að borga af láninu fram 

yfir rentur; þegar t. d. seljandi hefur tekið 

1000 kr. lán út á veð í eignarjörð sinni, og 

vill að 10 árum liðnum selja jörðina og 

vera laus við lánið, þá er hann búinn að 

borga fram yfir rentur upp í lánið. J>essi 

upphæð er sú, sem kaupandi þarf strax að 

greiða, en hitt allt má standa með 6°/o af- 

borgun. Jeg álít lánsfjelagið hið fyrsta stig 

til að fá banka, og miklu bægra að koma 

honum á á eptir. pingmaður Skagfirðinga 

sagði, að það væri eins gott, að landssjöð- 

urinn gæfi út skuldabrjef; jeg sje ekki, að 

það sje að neinu leyti betra, heldur miklu 

fremur hið gagnstæða. Honum þóttu og 

skuldabrjefin of há, og vildi hafa þau sum 

upp á 25 kr. Jeg sje ekkert á móti því, 

að hafa þau svo. |>ví næst skal jeg svo 

leyfa mjer að svara því, scm hinn háttvirti 

framsögumaður spurði mig að viðvíkjandi 

þvf, hvort nægir peningar væru fyrir hendi 

bjá lánsfjelaginu, þegar menn kæmu til þess, 

og vildu skipta á brjefum þess fyrir peninga. 

Jeg vil segja, að fyrir þessu verða forstöðu- 

menn lánsfjelagsins að sjá, en ekki lands- 

stjórnin, og álít jeg, að þeir ætti mjög

hægt með að sjá um það. Jeg skal geta

þess, að jcg hef ált tal við bankastjóra er- 

lendis, sem kvaðst fús á að kaupa svo sem

200,000 kr. skuldabrjef, þegar lánsfjelagið 

væri búið að gefa út ‘/s milíón, og kæmu 

þá þannig 200,000 kr. í gulli inn í landið.

A r n l j ó t u r  Ó l a f s s n n : Jeg skal fúslega

játa, að frumvarpið hefur marga kosti til 

að bera, raiðað við ástand það, sem nú er, 

til þess að bæta úr peningaskorti og gefa 

mönnum kost á, að gjöra peninga sína á- 

vaxtarsama. f>rátt fyrir það álít jeg, að 

hvorki stjórnin nje nefndin hafi gjört sjer 

nægilega grein fyrir ástandi landsins. Al- 

staðar utanlands eru ríkissjóðir f skuldum,

og við bliðina á þeim bankar, sem hafa

forrjettindi, eða einkarrjettindi, eru •p r i v i l e -  

g e r a ð i r ». J>etta er gamalt fyrirkomulag f

öðrum löndum, og eptir þessu fyrirkomulagi 

eru öll lánsfjelög sniðin. Sögulega eru láns- 

fjelögin þannig til komin, að þegar lands- 

menn eignast peninga og finna hvöt hjá 

sjer til að verja fje til arðsamra fyrirtækja, 

þá sameina þeir sig eptir ástandi landsins, 

þar sumir hafa, aðrir þurfa peninga. Bík- 

issjóðirnir eru nú erlendis fátækir, enda 

stórskuldugir, en bankarnir « p r i v i l e g e r a ð i r *, 

svo enginn seðlabanki getur komið upp við 

hliðina á þeim. Hjer á landi er öðruvísi 

ástatt; Iandsmenn eru fátækir, en landsjóð- 

urinn ríkur. Nú þarf að bera saman þanrt 

hag, sem landssjóður hefði af því, að setja 

upp seðlabanka, við þann hag, er þetta 

frumvarp gefur. Frumvarpið stingur upp á, 

að landssjóður skuli leggja í sölurnar 5000 

kr. í eitt skipti fyrir öll, og síðan árlega 

2000 kr., þangað til viðlagasjóður lánsfje- 

lagsins er búinn að ná þessari nppbæð. 

f>etta á landssjóður að gjöra, án þess að 

hafa minnsta hagræði í staðinn. Kptir 4. 

grein staflið e. er samábyrgð landssjóðsins 

talin 1,000,000 kr., og eptir 2. gr. 4. tölulið 

standa allar þjóðjarðirnar í veði fyrir tillags- 

hluta landssjóðs f fjelaginu, eða 200,000 

kr. innstæðu. |>etta get jeg ekki álitið að 

verði til þess að auka sjálfseignina, svo sem 

hinn háttvirti 1. þingmaður Suður-Múla- 

sýslu var að kenna oss að lánsstofnun þessi 

mundi gjöra, beldur geti það einmitt orðið 

bættulegt fyrir þjóðjarðasöluna, að binda 

þjóðjarðirnar í ábyrgðarband aptan við láns- 

fjelagsstofnunina. Viðvfkjandi sölunni á 

skuldabrjefum fjelagsins utanlands, sem hinn 

háttvirti þingmaður Suður-Múlasýslu tók 

fram, þá munu þau fyrst seljast með lágu 

verði, þar sem fáir innlendir menn beiðast 

eptir þeim, en fjelagið vill selja sem flest, 

svo fremra hlýtur að verða framboð, en 

eptirsókn. Gn svo síðar meir, eptir því 

sem brjefin ganga meira út, þá stíga þau að 

verði, en þar af leiðir, að hagurinn af verð- 

auka brjefanna lendir hjá hinum útlendu 

kaupendum, svo ágóði sá fer út úr landinu. 

Ef landssjóðurinn keypti brjefin fyrir pen- 

inga sína og seðla, hefði hann allan ábatann.
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f>ví á að svipta landsmenn þessutn peuiug- 

uni og arðiP Hagurinn getnr orðið 12V*0/o< 

Bök mín eru þessi. J>ótt skuldabrjef 

fjelagsins gefi 4 '/* af 100 í vöxtu, eins og 

nefndin leggur til, þá er mjög líklegt, að 

þau sjeu með fyrsta engu verðbærri en kon- 

ungleg skuldabrjef, er gefa manni 4 af 

100. En svo síðar, þegar markaðurinn 

jafnar sig, og kaupgirni verður enda meiri 

en salgirni, þá ætti þau að standa 12'/* 

huodruðustu bærri en ríkisskuldabrjefin, með 

þvi að 200 í skuldabrjefum fjelagsins gefa 

eiganda sínum jafnmikið í vöxtu sem 225 í 

ríkisskuldabrjefum. Fyrir því segi jcg: 

komum sjálfir á fót seðlabanka, og kaupum 

skuldabrjefin; en meðan vjer böfum hann 

eigi, höfum vjer engan hag, heldur útlendir 

peningamenn eingöngu. Jeg vona, að til 

sjeu bjer þeir þingmenn, sem þekkja, hver 

hagur er að hafa seðla. Seðlar eru hafðir 

í stað reiðu- peninga og eru handhægri í 

flutningi; þeir bafa þann sama starfa sem 

gull og silfur, að þeir eru almennur gjald- 

eyrir eða viðskiptaeyrir, og þeir hafa með 

timanum sama traust sem peningar, þegar 

handbafi getur fengið þeim skipt fyrir pcn- 

inga í bankanum, hvenær sem hann vill, 

eins og sjálfsagt á að vera. Taki menn 

seðilinn gildan, nær hann tilgangi sínum, 

sem er að vera fullgildur gjaldeyrir. Sama 

er mjer í kaupum og sölum, hvort skært 

gull er í krónunni eða ekki, að eins þegar hún 

er tekin gild, eins og í henni væri skærasta 

gull. Verðmunurinn kemur þá fyrst fram, 

er jeg vil láta smíða úr henni. Jeg ímynda 

mjer, að innlend peningaviðskipti muni nema 

um ’/* œilíón hjer á landi, og gæti þá 

bankinn gefið út 500,000 kr. i seðlum; 

þessir seðlar gjöra sama gagn og gull og 

silfur; móti þessu þyrfti bankinn ekki að 

hafa nema 200,000 kr. í sjóði fyrirliggjandi, 

og enda talsvert af upphæð þessari í vaxt- 

bærum skuldabrjefum, og hefur hann þá 

300,000 kr. arðberandi fyrir sig.

J>etta frumvarp er engan vegin fullnægjandi 

og er miklu rjettara, að byrja á banka í landinu,

og hafa svo smáa bánka út um landið hingað 

og þangað.

F r a m s ö g v m a ð u v .  Hinn beiðraði 2. þing- 

maður Skagfirðinga hefur rjett fyrir sjer í 

hugsuninni, en þegar kemur til framkvæmd- 

arinnar, verður öðru máli að gegna. Jeg 

er viss um, að þegar hann gætir betur að, 

að hans augu munu upp Ijúkast, og hann 

muni sjá, hvorsu nauðsynlegt það er fyrir 

menn og ómissaudi, að landssjóðurinn hjálpi 

til að koma þessari lánsstofnun á. Jeg vil 

taka hjer fram eitt aðalatriði, sem enn 

hefur ekki verið dregið fram, og það er það, 

að við slíkt lánsfjelag koma eiginlega 200 

kr. inn á markaðinn í bvert skipti, sem

100 kr. eru teknar til láns. Til þess að 

gjöra þetta sem greinilegast og skiljanlegast, 

skal jeg taka dæmi: Jeg fer til sessunauts 

míns og bið hann um 1000 kr. lán til að 

endurbæta með jörð mínaeða því um líkt. En 

um leið og jeg fæ þessar 1000 kr., gefur 

hann aptur út aðrar 1000 kr. í skuldabrjefi 

með leigumiðum, en heldur þó jafnframt 

því skuldabrjefi, sem jeg gaf honum, fyrir 

þessum 1000 kr. |>ingmaðurinn talaði og 

um, ef jeg hef skilið hann rjett, að bjer 

með væri lögð svo þung byrði á landssjóð- 

inn, þar sem frumvarpið gjörir ráð fyrir, 

að landssjóður leggi fje til byrjunar þessum 

búskap, og mun bann þá sjerstaklega bafa 

haft fyrir augum þessar 5000 kr. í eitt 

skipti fyrir öll og 2000 kr. á ári, sem ráð 

er fyrir gjört að landssjóðui skjóti til. En 

landsstjórnin afhendir fjelaginu öll þau

skuldabrjef, sem uppsegjanleg eru með V* 

árs fresti, og mun það vera, eins og lands- 

bðfðingi segir, nálægt 200000 kr. Munur- 

inn fyrir lántakendur verður þá einungis 

sá, að þar sem þeir nú eiga á bættu, að

þeim verði sagt láninu upp í dag eða á

morgun, þá hafa þeir fjeð nú að föstu láni

um lengri tíma. J>au hlunnindi, sem þessu 

Ijelagi verða veitt samkvæmt frumvarpinu, 

og sem vex þingraanninum svo mjög í aug- 

, um, eru ekki meiri, heldur hin sömu, sem 

lánsfjelögum í Danmörku er veitt. J>ar er 

ekki eingöngu starblínt á að auka og efla
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laodssjóðinn, heldur er reynt að sjá fyrir 

því, að hinar verklegu framfarir í landinu 

verði efldar, að landsmönnum sje gjört 

hægra fyrir að efla sfna eigin velmegun. 

Hinn háttvirti 1. . þingmaður Eyfirðinga 

sagði margt satt og rjett um gangverð 

skuldabrjefa, en eins og bæði jeg og aðrir 

óska, að seðilbankar væru þegar stofnaðir, 

ef mögulegt væri, svo er það mín sannfær- 

ing, að þctta sje einmitt leiðin tii þess. 

Hann var hræddur um, að allur ágóðinn 

af skuldabrjefunum mundi lenda í höndum 

útlendinga, ef skuldabrjefin nefnilega koma 

á markað, og það er jeg einnig hræddur 

við, nema þegar megi bjer á landi gjöra 

þau í peninga, eu því tók jeg og fram, að 

æskilegt væri, ef hægt væri, að gjöra sam- 

komulag við stjórnina um, að hún útvegaði 

fjelaginu reiðupeninga fyrir skuldabrjefin. 

Yrði slíku samkomulagi á komið, mundi 

stjórnin brátt verða neydd til að útvega 

hægt og auðvelt borgunarmeðal, en það er 

einmitt með seðlum; það verður ekki gjört 

með gulli og silfri einu.

Tryggvi Gunnarsson: f*að hafa að eins

tveir þingmenn mælt móti þessu frumvarpi, 

en öllum hefur þó komið sanian um, að 

nauðsyn bcri til að auka peninga í landinu. 

Báðið til þessa hafa þó sumir baldið að væri 

það, að koma upp bönkum, en á voru landi, 

sem bæði er strjálbyggt og fámennt, ætla 

jeg að hentugra sje að velja þann veginn 

til að auka peningana, að koma á stofn 

lánsfjelagi en banka, enda er lánsfjelagið 

ekki því til hindrunar, að banki komist á, 

heldur þvert á móti. f>ar sem 1. þingmað- 

ur Eyfirðinga var hræddur um, að útlendir 

menn keyptu skuldabrjefin á mörkuðunum 

fyrir lítið verð, þá skal jeg svara hoaum 

því, að pappírar standa í því hærra verði, 

sem rentan er hærri; líklegt er, að brjef 

stofnunarinnar kæmn til að standa í viðlíka 

háu verði, eins og í hvert skipti er á hin- 

um konunglegu skuldfibrjefum.

Síðan var málinu vísað til 2. umræðu 

í einu hljóði.

ÖNNDR UMRÆDA 1 NEÐRI DEILD, 

á 20. fundi, 25. dag júlimánaðar.

A t k v æ ð a s k r á  

við frumvarp til laga um stofnun lánsfje- 

lags fyrir eigendur fasteigna á íslandi.

1. Frumvarpsins 1. grein óbreytt.

— »— 2. grein :

2.TöIul. 1. óbreyttur.

3. — 2. Jón Jónsson: að töluliðurinn falli

burtu.

4. — 2. Nefndin: að í staðinn fyrir: »4

afhundraði. komi: «4'/2 af hundr- 

aði*.

5. — 2. breyttur eða óbreyttur.

6. — 3. Jón Jónsson: að tölul. falli.

7. — 3. Nefndin: að í staðinn fyrir: «allt

að því 2000 kr.» komi: »3111 að 

2000 kr.»

8. — 3. Sama: að síðari málsgrein: *árs-

styrkur--- 2000kr.» falli burtu.

9. — 4. Jón Jónsson: að töluliðurinn falli.

10. — 4. Nefndin: að í staðinn fyrir: *lán

upp á allt að 200,000 kr.» komi:

• allt að 200,000 kr. láni».

11. — 4. Sama: að orðið: <allar» falli burtu.

12. — 5. Nefndin: aðístaðinn fyrir: «Við-

víkjandi eignum þeim» komi: «um 

eignir þær», og fyrir: «eingöngu 

eru» komi: *eru eingöngu*.

13. — 6. Nefndin: í staðinn fyrir: «megi

taka leiguávísanir þær» komi: 

«sjeu skyldir að taka leigumiða 

þá», ogfyrir; «þær» komi: «þeir».

14. — 7. Nefndin: að í staðinn fyrir: «því

sem þeir hafa skuldbundið sig 

til» komi: •skuldbindingu sinni* 

og fyrir: >þar eptir« komi: «því 

næst».

15. Frupovarpsgreinin breytt eða óbreytt.

3. gr.

16. Nefndin: að síðari hluti fyrri málsgrein- 

ar: »en þó því að eins» o. 8. frv. til
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enda falli burl, en komi í staðinn: «en 

þó eigi viö bærra verði en ákvæðisverði 

þeirra*.

17. Jón Jónsson: aO síðari málsgrein: •Stjórn 

viðlagasjóðsins* o. s. frv. falli burt.

18. Frumvarpsgreinin breytt eða óbreytt.

4. gr.

19. stafl. a. Jón Jónsson: að niðurlagið: «og

eru þar með taldar* o. s. frv., 

falli burt.

20. — b. Nefndin: að í staðinn fyrir orð-

in: «e r---- fram sem veð»

o. s. frv. komi: »s/6 gangverðs

jarða, og helmingi gangverðs hús- 

eigna, sem boðnar eru> o. s. frv.

21. — c. Nefndin: að fyrir niðurlagið:

•VirðÍDgargjörðirnar» o. s. frv. 

komi: •Virðingargjörðirnar og

eptirlit með veðinu sje áreiðan- 

legt.,

22. — e. Nefndin; að fyrir: «helming» komi:

• 3/5 eða helming*, og fyrir: «helm- 

ingurinn af virðingarverðinu» 

komi: •belmingurinn eða 3/a virð- 

ingarverðsins».

23. — e. Nefndin: að fyrir niðurlagið:

•Eignir þær» o. s. frv. komi:

• Eignirþær, sem landssjóður veð- 

setur, eru, hvað bina sameigin- 

legu ábyrgð (solidarisk) snertir,

1,000,000 kr. virði •.

24. — e. Jón Jónsson: að niðurlagið:

• Eignir þær» o. s. frv. falli niður.

25. — f. Jón Jónsson: að fyrir: *50 kr »

komi: «20 kr.».

26. — g. Nefndin: að orðið: • skuli> í

fyrstu línu flytjist í aðra línu, á 

eptir orðið: «eru».

27. — g. Nefndin: að fyrir orðin: «til þess

þau verði borguð aptur smásam- 

an» komi: «til afborgunar böf-

uðstóls», og fyrir: • viðlagasjóðs- 

ins» komi: «viðlagasjóðs þess».

28. — h. Nefndin: að fyrir orðin: «oddviti

fjelagsstjórnarinnar — — Qe- 

lagsins* komi: «að fulltrúarnir

kjósi stjórn fjelagsins alla, og 

annan endurskoðunarmanninn, en 

að oddviti fjelagsstjórnarinnar sje 

staðfestingu ráðgjafans háður, 

sem einnig kjósi hinn».

29. — h. Nefndin: að fyrir: «skyld til að«

komi: *skyld að», fyrir: «árlega» 

komi: «á ári hverju*.

30. — i. Nefndin: fyrir: «skyld til að»

komi: «skyld að», fyrir: viðvíkj- 

andi högura* komi: «um bagi», 

fyrir: •landshöfðingi megi» komi:

• Landshöfðingja sje beimilt», 

fyrir: • láta» komi: »að láta».

31. — k. Nefndin: að fyrir: «samþykktun-

um» komi: «sjálfum samþykkt- 

unum»

32. 4. gr. breytt eða óbreytt.

5. gr.

33. Nefndin: fyrir: «hverju hundraði*

komi: «bundraði».

34. 5. gr. breytt eða óbreytt.

35. 6. gr. óbreytt.

F r a m s ö g u m a ð u r  ( G r í m u r  T h o m s e n ) : 

Jeg er hræddur um misskilning á stefnu 

nefndarinnar, af því jeg þóttist hafa tekið 

eptir því við 1. umræðu málsins, að menn 

skildu ekki vel fyrirkomulag frumvarpsins. 

f»að hafa komið fram 2 mótbárur; önnur er 

sú, að ávaxtandi skuldabrjef mundu fara of 

mjög út úr landinu. |>ótt nú svo kynni að 

fara, þá get jeg ekki sjeð, að það sje neinn 

háski; þess betur sem skuldabrjefin ganga 

út, þess betur blessast stofnunin, og því meira 

gull og silfur kemur inn í landið. En eitt 

er það, sem tapast, og það er leigan. Ef 

skuldabrjef upp á 200,000 kr. er selt í Eng- 

landi eða einhverstaðar ytra, þá fer leigan,

9,000 kr., út úr landinu, en um leið koma 

inn í landið 200,000 kr. í gulli og silfri í 
staðinn fyrir pappírinn. Nú er ráð fyríc
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gjört, að landssjóður gjörist hlutareigandi 

í stofnuninni meðal annars að þeim 200,000 

kr., sem núverandi skuldanautar landssjóðs 

(með x t - p p s e g j a n l e g u m  veðskuldabrjefum)greiða 

honum fyrir skuldir sínar til sjóðsins, og 

fær bann þá leiguberandi skuldabrjef og 

jafnframt V*% meira en bann nú fær. Er 

uokkur hætta á, að þessi brjef fari út úr 

laudinu? Jeg get hugsað mjer, að lands- 

sjóður einhvern tima grípi til þess, að selja 

nokkur af þeim til að styðja citthvert gott 

fyrirtæki, en það er skylda hans að ávaxta 

fje sitt, sem hæst að honum er unnt, og 

meðan hann ekki fær hærri leigu annar- 

staðar, þá verður hann að halda sjer til 

lánsfjelagsins til þess að fá fje sitt ávajtað. 

Sem stendur á landið 3—400,000 kr. í inn- 

ritunarskírteinum, sem standa á vöxtum með 

4%; ef þetta yrði nú ávaxtað hjer á landi 

með 41/í°/#i þá yrðu því næst milli 3 og

400.000 kr. og smásaman meira kyrrar í 

landinu; þetta gjörir tneð binum fyrnefndu

200.000 kr. 5—600,000 kr. Fje landsbúa í 

konunglegum skuldabrjefum er um 500,000 

kr., og hefja þeir hjá landfógeta lcigu af 

þeirri upphæð. Undarlegt skyldi mjer þykja, 

ef auðmenn vorir vildu ekki heldur ávaxta 

peninga sína, þar sem þeir fengju 4'/2%, en 

þar sem þeir fá sljetta 4°/o; þeir mundu því 

selja bin konunglegu skuldabrjef 0g kaupa 

ný skuldabrjef frá lánsfjelaginu. Ekki færu 

þeir peningar út úr landinu. Kyrrir yrðu 

þeir, og eru þá komnar 1,000,000 kr. til

1,100,000. I»á kemur fje ómyndugra, 

sem ávaxtað var áður i jarðabókarsjóðn- 

um. í  lögum 18. febrúar 1847 var fjár- 

ráðanda (formyndara) leyft, að ef hann 

ekki gæti fengið 4%  vexti af því fje, þá 

mætti hann setja það á vöxtu með 31/* %» 

og tók landssjóður að sjer að greiða þessa 

vexti. Ef frumvarpið nú leyfir að kaupa 

þessi skuldabrjef fyrir fje ómyndugra, sem 

er um 263,000 kr., þá yrðu þeir peningar 

kyrrir i landinu. 0g þá hlyti um lV i

milíón króna að verða kyrr í landinu að ölln 

þessu samantöldu, og væru þá kaupmenn 

ekki öfundsverðir af hagnaðinum af hinu, 

sem eptir verður. Jeg veit ekki til, að Dana- 

stjórn eða Danir sjeu neitt óánægðir með, 

þótt konungleg skuldabrjef gangi vel út er- 

leudis, fyrir utan Danmörku, því skyldum 

við þá fást um slíkt? Hin mótbáran er sú: 

hvernig fer, ef lánsstofnunin skyldi ekki 

blessast og lánsfjelagið yrði uppleyst? A 

því er engin hætta. f>ví samkvæmt 5. gr. 

er landshöfðingja heimilt að taka ráðin af 

fjelaginu og láta það hætta störfum sínum, 

ef útgjöld eru meiri en tekjur. Og sam- 

kvæmt 4. gr. má skuldabrjef, sem nemur 

meiru en því, er fjelagið á í veðskuldabrjef- 

um, aldrei vera i veltu, og er vonandi, að 

stjórn fjelagsins og landshöfðingi sjái um, 

að þessum reglum verði fyigt, því bæði er 

það skylda og nauðsyn stjórnarinnar, enda 

eru henni gefin öll tæki til þess. Loks er 

þá ein mótbára, að það verði svo dýrt fyrir 

landssjóð að styrkja lánsfjelagið, þar sem 

eru 5000 kr. í eitt skipti fyrir öll, og 2000 

kr. um vissan árafjölda, árlega. Ef löggjaf- 

arvaldið gengur að 4V*°/o. græðir laudssjóð- 

ur 1000 kr. í leigu, og setji landssjóður við- 

lagasjóðinn inn f stofnrunina, sem hann er 

neyddur til að gjöra sökum hinnar hærri 

leigu, þá græðir bann annað þúsundið til, 

eða þó nær tveim þúsundum. Landssjóður 

hlýtur því að græða meira, en hann leggur 

í sölurnar. pá er nú ýmislegt fleira, sem 

þörf væri að miunast á, en jeg ætla að 

geyma það þangað til seinna og snúa mjer 

að breytingaratkvæðunum. Jeg ætla þá að_ 

byrja á breytingaratkvæði frá 2. þingmanni 

Skagfirðinga. Eptir því sem mjer skilst, er 

stefna hans sú, að hann vili ekki láta land$- 

sjóð styðja stofnunina. Jeg vil leiða at- 

hygli þingmannsins að einu, því sem sje, að 

hano vill, að landssjóður ekki ábyrgist stofn- 

unina, en þó vill hann láta fyrri part 3. gr. 

standa óhaggaðan. |>etta mun vera móti



699

gitöandi Iðgum 18. febr. 1847, þar sem ekki 

«r leyft að lána Qe tfmyndugra, nerna móti 

jarðarveði eða í jarðabókarsjóðinn, sem 

síjórnin ábyrgist, og mundi ekki mega verja 

því til að kaupa skuldabrjef, sero væru ó- 

tryggð. |>á vill bann láta seinni part 3. gr. 

falla niður; hvað gengur honum til að stryka 

hann út? f»að get jeg ekki skilið. pað 

stendur reyndar á sama, því það stendur í 

fyrri partinum sem með þarf. Jeg ímynda 

mjer, að það væri rjettast fyrir uppástungu- 

manninn, að taka bana aptur. f>að eru og 

ýmsar aðrar fleiri atbugasemdir, sem jeg 

hef að gjðra, en jeg ætla að geyma þær, og 

vona að mjer verði seinna gefíð tækifæri að 

ræða þær, en nú vil jeg bíða og heyra til- 

lögur fainna fróðu og heiðruðu þingmanna.

I . a n d í h ö f ð i n g i :  Undirtektir hinnar hátt- 

virtu deildar undir þetta mál við 1. um- 

ræðu virðast mjer gefa góðar vonir um það, 

að málið verði leitl, til lykta á æskilegan 

bátt, og að frnmvarp það, sem hjer liggur 

fyrir, verði samþykkt af hinni heiðruðu 

deild með breytingum, sem ekki snerta til- 

gang þess, að koma á stofn lánsfjelagi þcss 

eðlis, sem frumvarpið stingur upp á.

Að vísu hefur hinn háltvirti 2. þing- 

maður Skagfirdinga borið upp breytingar- 

tillögur við frumvarpið, sem iniða til þess 

alveg að ónýta það, eins og hinn háttvirti 

framsögumaður einnig tók fram; en þar 

sem allir kannast við, að þingmanni Skag- 

firðinga meðtöldum, að brýna nauðsyn beri 

til þess, að ráða bót á peningaskorli þeim, 

sem ómótmæianlega á sjer stað bjer á landi, 

og þar sem bann ekki einu sinni gjörir neina 

tilraun til þess í breytingartillögum sínum, 

að koma einhverju í staðinn fyrir lánsfje- 

lag það, sem ætlazt er til að stofnað verði 

samkvæmt þessu lagafrumvarpi, vona jeg 

fastlega, að bin háttvirta dcild aðhyllist 

ekki þessar tillögur hans. Jeg sagði, að 

hinn háttvirti þingmaður með breytingar- 

tiilögum sínum ætlaðist til að ónýta þá til-

raun, er hjer er gjörð frá stjórnarinnar 

hálfu, til þess að koma fyrir stofnun þess 

eðlis, sem annarstaðar hefur heppnazt 

mjög vel, og öll líkindi eru til að einnig 

muni heppnast hjer, ef stjórnin og fjelagið 

kosta kapps um vel og vandlega að búa um 

stofnunina, á meðan hún þarf þess með, 

sjer \ lagi á fyrstu árum hennar; því hon- 

um er kunnugt um, að engin stofnun f 

þarfir almennings getur komizt á hjer án 

styrks, að minnsta kosti fyrst um sinn, af 

landssjóði, og veldur þessu fálækt landsins, 

scm honum í öðrum málum virðist svo Ijúft 

að benda á, en sem honum sýnist alveg að 

glcymast, þegar ræðir um að gjöra alvarlega 

tilraun til þess, að komast úr þessu bág- 

borna ástandi. Jcg tek það upp aptur: 

breytingartillögur hins báttvirta ,'þingmanns 

miða til að ó n ý t a  f r u m v a r p i ð ,  á n  p e s s  a ð  

s e t j a  n e i t t  a n n a ð  h e i l r c e ð i  i  s t a ð i n n ,  jafnvel 

þótt hann kannist við, að landið þurfí þess 

með, því þingmaðurinn blýtur að sjá, að 

þegar lánsfjelag það, sem hjer ræðir um, 

verður svipt öllum þeim blunnindnm, sem 

því eru lögð með frumvarpinu, þá verður 

ekki mögulegt, eins og nú stendur á, að 

stofna neitt lánsfjelag, og þó að ef til vill 

hinn háttvirti þingmaður sjálfur kynni að 

ráðast í þess konar tilraunir, þá er það 

deginum Ijósara, að þvilíkt lánsfjelag getur 

ekki áunnið sjer neitt lánstraust, eða með 

öðrum orðuin, það tiiundi verða alveg ónýtt. 

Bendingar þær, sem hinn báttvirti þing- 

maðtir kom með við 1. umræðu, að lands- 

sjóðurinn eða viðlagasjóðurinn skuli halda 

áfram lánsstörfum sínum, hefur hann ekki 

tekið upp í brcytingartillögum sínum; þess 

mun því ekki þurfa við, að ræða þessar 

bendingar á þessu stigi málsins, en jeg skal 

einungis geta þess, að þótt viðlagasjóðurinn 

gæti leyst þetta ætlunarverk af hcndi — en 

jeg er sannfærðnr um, að hann g e l i  e h l c i  

gjört það, jafnvel þó að hann selji ríkis- 

skuldabrjef þau eða innskriptarskírteini, er
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bann á, — og þó landssjóðnum síðar meir 

veitist heimild til að útvega peninga með 

því, að gefa út skuldabrjef, þá er sá ann- 

marki óaðskiljanlegur frá þessu fyriikomu- 

lagi, að það vantar alla hlutdeild, allt eptir- 

lit, alla sjálfsstjórn frá hálfu lántakandanna; 

en á þetta atriði legg jeg fyrir mitt leyti 

hina mestu áherzlu. f>egar útvegað verðnr 

gottinnlent • V œ r d i p a p i r * ,  eins og skulda- 

brjef lánsljelagsins sjálfsagt munu verða, ef 

hlunnindi þau, sem frumvarpið stingur npp 

á, verða veitt fjelaginu, þá getur viðlaga- 

sjóðurinn óhætt • r e n l i s e r a ð n  ríkisskuldabrjef 

þau, er hann á, og í stað þeirra keypt skulda- 

brjef lánsfjelagsins, en að öðrum kosli má 

hann ekkiað mínuálili binda höfuðstól sinn 

meir í ’ p r í v a i »-skuldabrjefum, en nú á 

sjer stað, því þá má búast við því, að lands- 

sjóðurinn annaðhvort kynni að komast 

í vandiæði eða þá neyðast til að segja 

þessum prívat-skuldabrjefum lausum, en 

þetta mundi auka peningaskort þann og 

vandræði þau, er landið líður undir, svo 

verulega, að ómögulegt sje að dæma um 

afleiðingarnar af þessu. — En að gefa út 

skuldabrjef fyrir hönd landssjóðsins, þori 

jeg ekki að mæla með, á meðan alveg er 

óútsjeð um það verðlag, sem þessi skulda- 

brjef verði seld með; getur hinn háttvirti 

þingmaður ábyrgzt, að gangverðið á því 

líkum skuldabrjefum nái hærri *Kur;i« en 

hjer um bil 80 kr.? Jeg hcld ekki.

Hinn háttvirti 1. þingmaður Eyfirðinga 

talaði margt og fróðlegt við 1. umræðu 

þessa máls um viðskipta- og seðilbanka og 

því um líkt, og jeg er honum alveg sam- 

dóma um það, að mjög æskilegt sje, að 

koma þvílíkii stofnun á, en það voru ekki 

nema bendingar eða auðfræðislegar hugleið- 

ingar, sem hinn hátlvirti þingmaðnr kom 

fram með í ræðu sinni, og þar sem hann 

ekki hefur gefið þessum bendingum neitt 

form í breytingartillögum við frumvarpið, 

leyfi jeg mjer að ganga út frá þvf vísu, að

hann ætlisl ckki til að gréiða atkvæði móti 

frumvarpinu. Jeg ætla nú ekki að svara 

þcssum hugleiðingum, en margar þeirra erú 

mjög fróðlegar, eins og búast mátti við af 

hinum háttvirta þingmanni, en á hinn bógind 

virtist mjer nokkrar þeirra vera meira * p o l -  

e m i s h e *  móti frumvarpinu, en í eiginlognm 

skilningi vísindalegar eða á rökum byggðar. 

Hinn háttvirti þingmaður gat þess, að banka 

mætti stofna mcð minni kostnaði fyrir lands- 

sjóðinn, en þetta frumvarp verður að hafa 1 

för með sjcr, og hatin rcyndi til að leiða 

rök að því; en að svo miklu leyti sem mjer 

skildust orð hans, hcppnaðist honum ekki að 

sanna þetta; því þó að hann benti að því, 

að áreiðanlegan og duglegan banka mætti 

stofna mcð hjer um 200,000 kr., gjöri jeg 

ráð fyrir, að þessi bending sje ekki á nein- 

um rökum byggð; væri hún það, skyldi jeg 

vera manna fyrstur tit að mæla með stofnun 

því líks banka; en jeg er sannfærður um, 

að bæði til stofnunar og byggingar þvílíks 

banka, svo hann dugi, úlheimtist 10 sinn- 

um meira fje, og þar að auki að kostnað- 

urinn við bankahaldið heimti Iangt um 

stærra tillag úr landssjóði, en það, sem með 

írumvarpinu lcggst á hann. Aptur á móti 

er jeg fyrir mitt leyti viss um það, að slofn- 

un lánsfjelags þess, sem hjer ræðir um, 

muni styðja að því, að mögulegt verði 

siðarmeir að koma banka á stofn hjer í 

landinu, þegar lánsfjelaginu vex fiskur 

um hrygg, og með því bæði verði ráðin 

bót á peningaskorfinum og komist 

upp gott innlent verðlagspappír, sem hing- 

að til alveg vantar. Hinn háttvirti þing- 

maður Eyfirðinga kom fram með þá mót- 

báru, að 4. gr. e., viðvíkjandi hinni solidar- 

isku ábyrgð landssjóðsins allt að 1 milíón 

króna, virtist honum mjög ísjárverð. Jeg 

skal geta þess í tilefni hjer af, að fyrst er 

það, að vonandi er, að þessi s o H d a r i s k a  á- 

byrgð aldrci baki landssjóðnum nein útgjöld, 

ef fjelaginu verður vel stjóruað, og til þess



701

tfð tryggja þettá, raiðar frutnvarpið, að jeg 

held, á oægilegan bátt, eoda má vel breyta 

þessari uppbæð frá 1,000,000 kr. i 4 eða

500,000 kr., án þess að raska grundvelli 

þeini, er frumrarpið er byggt á. Hann 

fann það einnig að þessari ákvöiðun, að 

bún leggi óbærilegt band á jarðeign lands- 

sjóðsins, sem gæti hindrað sölu á þjóðeign- 

ura, og þannig komið i bága við 23. gr. 

stjórnarskrárinnar. Jeg skal í þessu tilliti 

láta mjer nægja að skírskota til atbnga- 

semdanna, bls. 5, þar seno sýnt er fram á, 

að stjórnin hafi tekið tillit til þessarar 

mótbárn, og bvernig hægt muni vera að 

koma í vpg fyrir bana. Loksins gat hinn 

háttvirti þingmaður Eyfirðinga þess, að það 

væri hinn mesti óhagnaður fyrir landssjóð- 

inn, ef þessar « C r e d i t f o r e n i n g s  O b l i g a l i o n -  

er> næðu háum «A'«rs• og yrðu seldar til 

útlauda, því þá mundi afieiðingin verða sú, 

að landið færi á mis við þennan ábata, en 

bann tilljelli útlendingum. Jeg skal játa 

það, að það er í fyrsta siun, að jeg hef 

beyrt, að það sje einhverju landi f óbag, 

að « V œ r d i p a p i r » þess nái góðu verðlagi, 

þvert á móti er hin gagnstæða skoðun al- 

menn, að þetta einmitt sje hlutaðeigandi 

landi eða sfofnun mest í hag, eins og það 

vafalaust sýnir, að landið eða fjelagið eigi 

hið nauðsynlega lánstraust, og skal jeg um 

þetta atriði skírskota til orða bins háttvirta 

framsögumanns. |>ar að auki hefur hinum 

háttvirta þingmanni Eyfírðinga líklega yfír- 

sjezt það, að frumvarpið gjörir ráð fyrir, 

að allur höfuðstóll viðlagasjóðsins verði 

gjörður arðberandi í þessum * C r e d i t f o r e -  

n i n g s  O b l i g n t i o n e r * ,  og einnig má búast 

við, að landsmenn kaupi svo margar þeirra, 

og baldi þeim, sem frekast er unnt, eða 

með öðrum orðum, að bæði landið og lands- 

sjóðurinn hafí allan þann ábata af þessari 

stofnun, sem þeim er unnt.

Jeg tek það upp aptur, og vona hinn 

háttvirti þingmaður Eyfírðinga komist að |

þeirri niðurstöðu, að bann aðhyllist frum- 

varpið, sem hann hiklaust hefur kannazt 

við að hafi marga kosti inni að halda, þó 

að bann við 1. umræðu reyndi til að sýna 

ókosti þess, og að mínu áliti gjörði meira 

úr þeim, en ástæða er til.

Jeg skal nú snúa orðum mínum að 

nefndarálitinu og breytingaruppástungum 

hinnar báttvirtu nefndar við frumvarpið. 

Jeg er, fyrir mitt leyti, ekki mótfallinn 

breytingunni við 2. tölulið 2. gr., að í stað- 

inn fyrir 4 af hundraði komi 4'/i af hundr- 

aði, og jeg er nefndinni samdóma um, að 

þessi hækkun á hinum árlegu rentum af

*  K r e d i t f o r e n i n g s  O b l i g a t i o n e r n e » muni 

hafa góð áhrif á þeirra * K u r s »  eða 

gangverð. Aptur á móti mun þessi hækkun 

heldur iþyngja lántakendunum ekki alllítið, 

þó að jeg sje á sömu skoðun og nefndin, að 

þetta verði ekki nein frágangssök, þar sem 

bæði leigur og afborganir mundu þó ekki 

nema fullum 6 u/o. Jeg skal þess vegna fela 

þetta atriði alveg í þingsins vald, og hvern- 

ig sem atkvæðagreiðslan fellur nm það, mæla 

með úrskurði þingsins.

3. tölul. 2. gr. Frumvarpið ællast til 

að leggja fjelaginu styrk af 2000 kr. árlega, 

sem tillag til kostnaðarins við stjórn fje- 

lagsins, einungis fyrir þann tíma, sem nauð- 

synlegt virðist að styðja fjelagið í þessu 

tilliti, eða, með öðrum orðum, á hinuin 

fyrstu árum; aptur á móti stingur hin hátt- 

virta nefnd upp á, að fella síðari málsgrein 

sama töluliðs, sem hefur inni að halda á- 

kvörðunina um þessi takmörk. þetta hlýt- 

ur að vera veruleg breyting og sjer í lagi 

að auka byrði þá, sem með greininni er 

lögð á landssjóðinn; þess vegna skal jeg 

leyfa mjer að mótmæla þessari breytingar- 

uppástungu, sem ekki mun hafa aðra afleið- 

ing en þá, að gjöra það mögulegt, að á- 

kveða þóknun eða laun fyrir fjelagsstjórnina 

í ríflegra lagi, á meðan frumvarpið gjörir 

ráð fyrir, að þessi þóknun verði ákveðio í
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ar smásaman fara vaxnndi. Jeg skal gjöra 

áætlun um kostnaðinn við stjórn fjelags- 

ins. fegar Qelagið kemst á stofn samkvæmt

4. gr. stafl. a, er samkvæmt atbugasemduo- 

um við 4. gr. g, búið að borga inn t.il forstöðu- 

og viðlagasjóðs (jelagsins í roinnsta lagi 

12500 kr., sem með 4%  gefur árlega 500 

kr., og við þær bætast 2/s %  af upphæð láo- 

anna, 2000 kr. árlega, og að meðtöldu til- 

laginu úr landssjóðnum verður uppbæðin 

samtals 4500 kr. pessi upphæð má að minu 

áliti og einnig nefndarinnar nægja, en þó 

ber að gæta þess, að þegar helmiogur til- 

lags þess, sem lántakendur eiga að gjalda 

árlega til riðlaga- og forstöðusjóðs fjelags- 

ins, nema 2000 kr., eins og fiumvaipið sting- 

ur upp á, þá verða tekjur forstöðu- og við- 

lagasjóðsins sem nú skal greina:

ársleigur af 25,000 kr., 4°/o 1000 kr.

*/« °o af 1,000,000 kr. . . . 4000 —

5000 kr.

eða 500 kr. fiam yfir uppbæð þá, sem álit- 

in var nauðsynleg til að standa straum 

af kostnaði þcim, er stjórn fjelagsins út- 

heimtir, og þá þarf Ijelagið ekki neins frek- 

ari styrks við í þessu tilliti úr landssjóðn- 

um. Hvað nú snertir þennan styrk sjálf- 

an, eins og hann er til tekinn í frumvarp- 

inu, má að mínu áliti búast við, að hann 

ekki baldist lengur en um nokkur fá ár, 3—5 

ár ef til vill, og þá má ekki segja, að stofn- 

un fjelagsins hafi verið landssjóðnum of dýr. 

En sjálfsagt má við bafa allan sparnað, sem 

skynsamlegur er, þegar ræðir um landssjóð.

Breytingar hinnar háttvirtu nefndar við 

2. gr., tölul. 4., 5., 6. og 7. eru orðabreyt- 

ingar, sem jeg fyrir mitt leyti fellst á.

Breytingin við 3. gr. er í raun og veru 

einnig orðabreyting, en þó er henni nokkuð 

öðruvísi varið en hinum. f>ó að jeg ekki 

efist um, að hinn báttvirti þingmaðor Suð- 

ur-MúlasýsIu hafi haft rjett að mæla, þegar 

hann skýrði deildinni frá, að þessar • C r e d i i -

foreninffs Otliffaiioner* mundo verða nóterai*- 
orí Kanpmannahðfn, UDdir einsog500,000kr. 

verða framboðnar til sölu sama staðar, þá 

er það þó enn þá óvíst, hvenær fjelagsstjóra- 

in gæti framboðið svo mikla upphæð í einu, 

«g skal jeg í því tilliti vísa til 4. gr. d., en 

um upphæð landssjóðsins er að mínu áliti 

engin istæða til að tala fyrst um sinn. 

f>ess vegna mnn það óbættara að halda 3. 

grein frumvarpsins óbreyttri, þar sem hún 

að efninu til er alveg samhljóða uppástungu 

nefndarinnar, undir eins og skuldabrjefin 

verða nóleruS á • Börsen• í Ksupmannahöfn, 

en hefur inni að halda góða reglu, sem er 

í fullri samkvæmni við það, sem ætlazt er 

til fyrir millibil það, sem kann að verða, 

þangað til *kúrs» verði noteraður á skulda- 

brjef fjelagsins. Jeg skal því skjóta því til 

binnar báttvirtu nefndar, hvort hún fioni 

ekki ástæðn til að taka þessa uppá- 

stungu aptur, og jeg skal taka það upp 

aptur: ákvörðun þessarar greinar í

frumvarpinu getur ómögulega orðið fje- 

laginu til skaða, en hún getur að mínu áliti 

verið því til gagns, og þar að auki hefar 

hún inni að halda fasta reglu fyrir stjórn 

viðlagasjóðsins í síðari málslið greinarinnar, 

sem á þessum millibilstíma kann að koma 

til góðra nota. Að svo miklu leyti sem 

breytingar hinnar háttvirtu nefndar við 4. 

gr. eru lómar orðabreytingar, skal jeg fallast 

á þær, og þetta á við þær allar, nema við 

stalliði b. og h. pað er viðvíkur hinni fyr- 

nefndu, að í staðinn fyrir «gangverði þeirrar 

eignar* komi: «3/s gangverðs jarða og helm- 

ingi gangverðs húseigna, sem boðnar eru*, 

skal jeg fallast á liana. Hvað snertir breyt- 

inguna við staflið h., skal jeg játa það, að 

hinum háttvirtu þiogmönnum kynni að þykja 

hún frjálslegri en ákvörðun frumvarpsins, og 

þess vegna furðar mig ekki á, að hún sje 

borin npp, því hún hlýtur að vera afleiðing 

þass, er svo opt hefnr komið fram á þessu 

þingi og sem naenn kalla: •stefnu tímani•.



703

Jj.n þegar betur verður að gætt, er hún það 

i raun og veru ekki, því í þessu máli er 

stjórnin að mínnsta kosti eins frjálslynd og 

alþingi eða landsœenn ylir höfuð að tala, 

og getur einnig vel verið, að bún , einnig 

sje það f öllem þeim málum, er sneria fram- 

farir landsins, jafnvel þdaðhún ekki við hafi 

þetta orð *stefna tímans>, eins iðulega eins 

og nokkrum þingmönnum þóknast. Ákvörð- 

un frumvarpsins miðar engan vcginn til 

þess, að gjöra stjörn lánsfjelagsins miður 

frjálslega, heldur til þess að útvega fjelaginu 

hina mestu tryggingu fyrir því, að því verði 

ávallt stjórnað samkvæmt tilgangi þess. f»ar 

sem landssjóðurinn við stofnun fjelagsins er 

stærsjá hlntareigandi þess, það er: eigandi 

að */» af öUuid Qelagssjóðnum, virðist mjög 

eðlilegt, að stjórnin fyrir hönd landssjóðsins 

taki þátt f kosningu fjelagsatjórnarinnar, og 

f þcssu tilliti mun ákvörðun frumvarpsins 

um, að oddviti hennar verði skipaður af 

ráðgjafanum, eiga vel við, og mað- 

ur getur ekki borið þessa ákvörðun saman 

við lög þau, sem gilda fyrir álíka stofnanir 

í Danmörku, því ríkissjóðurinn er ekki í nein- 

um þeirra hluttakandi eða fjelagi. Jeg skal 

þess vegna Ieyfa mjer að m^la móti þessari 

breytingaruppástungu, sem, þó að hún kynni 

að sýnast frjálslegri en ákvörðun frumvarps- 

ins, í raun og veru er það ekki, en frum- 

varpið er meir samsvarandi stöðu lands- 

sjóðsins sem œeðlims i Qelaginu. Jeg ætla 

svo ekki að orðlengja um þetta mál, en jeg 

skal enda með þeirri ósk, að hioir háttvirtu 

þingmenn með atkvæðagreiðsLa sinni um 

þ*& sýni og sanni, að þeim er umhugað 

um hin sðnnu relferðarmál laodsins.

J ó n  J é n s s o n : |>að voru þuog orð, sem 

hinn hæstvirti landshöfðingi og hinn háttvirti 

þingmaður Borgfirðinga fóru um breytiogartil- 

lögur mínar. £>ingmano Borgfirðinga beyrði 

jeg ekki tilfæra eina einustu ástæðu fyrir á- 

burði sínum um, að jeg ætlaði alveg að d- 

nýta láosstofouo hjer á landi. fvert á

móti laut öll bans ræða að því, að sýna 

fram á, að bið fyrirætlaða lánsfjelag yrði 

að geta orðið landinu að miklu gagni, þó 

það yrði ekki útbúið þeim hlunniudum, sem 

jeg ætla að eigi að taka úy frumvarpiou. 

I>að getur vel verið, að hann hafi ekki 

sjálfur sjeð þetta, en hver maður, sem 

þekkir lánsstofnanir, verður að vera mjer 

samdóma um, að röksemdaleiðsla hans ein- 

mitt gekk út á þetta. Menn verða vel að 

gæta þess, að Iánsfjelagið, þd það missi 

þessi hlunnindí, fái öll þau hlunnindi, sem 

hafa verið álitin nægileg handa slíkum fje- 

lögum, bæði f Danmörku og, það sem mjer 

frekast er kunnugt, í öðrum löndum. Og 

var ákvörðunin um ábyrgð ríkissjóðsins fyrir 

4°/o vöxtum í lögum Dana frá 1880 oýmæli, 

sem Yoru þvi alveg óþekkt áður, og sem jeg 

ekki veit til, að nokkuð annað þing með 

fjárveilingarvaldi hefur viljað fallast á. Frá 

1850— 1880 höfðu lánsfjelög í Danmörku 

engin önour blunnindi en þau, sern verða 

eptir hauda lánsfjelagi voru, þótt breytingar 

mínar fái framgang. Og lánsfjelag vort 

fær þar að auki þau blunnindi, að skulda- 

brjef þess megi kaupast fyrir Qe ómyndugra 

og fje viðlagasjóðsins. |>essi hlunnindi 

koma ekki í bága við lög um ómyndugra fje, 

og sýna ummæli þingmanns Borgfirðinga 

um þessi lög, að hann hefur aldrei lesið 

opið brjef frá 4. júní 1864. Böksemdaleiðsla 

þingmanns Borgfirðinga. gekk fyrst út á, að 

s e l / a  m œ t t i  e r l e n d i s  s k u l d a b r / e f svo roilfón- 

um skipti, frá islenzku láosfjelagi, og kom 

honum því alveg saman við hinn háttvirta

1. þingmann Suður-Múlasýslu. En sje 

þetta sto, hvaða þörf er þá á, að landssjóð- 

urinn útvegi fjelaginu kaupcndur að um

500,000 kr. af skuldabrjefum þess. {>á 

sýndi bann fram á, að a u ð m e n n i r n i r  h / e r  

á  l a n d i  mui>ðu fúsir á að kaupa skuldabrjef 

lánsfjélagsins, og fje ómyndugra lægi hjer 

arðlaust, svo hundrað þúsunduro skipti, 

og að fjárbaidsmenn mundu fegnir að geta
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komið því á vexti, með því að kaupa skulda- 

brjef Jánsfjelagsins. Eh sJikir kaupendur 

skuldabrjefanna munu sjálfsagt bjer á landi 

og annarstaðar kaupa skuidabrjefín, þótt 

landssjóður ábyrgist ekki vextina af þeim; 

menn munu líta rnest á, að stjórnendur 

(jelagsins sjuu áreiöanlegir, og þeir munu 

ekki borfa meir í að kaupa skuldabrjef 

lánsljelags, en að leggja peninga sína í 

sparisjóð, og hefur þó enginn sparisjóður 

hjer á landi vaxtaábyrgð landssjóðsins.

Hinn hæstvirti landshöfðingi tók fram 

með miklum krapti, að engin stofnun í 

þarfír almennings gæti þrifízt bjer á landi 

án styrks úr landssjóði. Jeg er bonum al- 

veg samdóma um það, að land þetta er fá- 

tækt og efnahagur manna bágbornari bjer 

á landi, en erleudis, og jeg hef opt, eins 

og hann sagði, tekið það fram, þegar spurn- 

ing var um að skipaembætti hjer og launa 

þeim eptir útlendum fyrirmyndum; því svo 

er þó guði fyrir að þakka, að þrátt fyrir fá- 

tækt almennings, hefur mörg þaríleg stofn- 

un náð vexti og viðgangi án styrks úr al- 

mennum sjóði. Hinn háttvirti þingmaður 

Suður-Múlasýslu er sjálfur forstjóri slíkrar 

stofuunar, og honum eða þeim mönnum, 

sein með honum stofnuðu GráuuQelagið, 

hefur aldrei komið til hugar, að biðja um 

styrk handa því úr almennum sjóði. En 

vjer böfúm bjer á landi fulla roynslu fyrir 

því, hve hættulegt það getur verið fyrir 

slíkar stofnanir, að byggja þær að miklu 

eða öllu leyti á tillögum úr almennum 

sjóðum. Ekki blessaðist ullarfabrikan hjer 

í Reykjavík um árið, og fleiri dæmi mætti, 

ef til vill, til færa. Yfír höfuð gjörir hinn 

háttvirti þingmaðnr Borgfirðinga of mikið 

úr eptirliti því og afskiptum þeim, sem 

landsstjórnin á að bafa á lánsfjelaginu. 

Reglurnar þar um geta litið nógu fallega út 

á pappírnum, en þegar til framkvæmda 

kemur, er jeg hræddur um, að minna 

verði úr þeim, og víst er það, að bæði í 

Danmörku og á Englandi hafa slíkar stofn- 

anir þrátt fyrir slíkt eptirlit af hendi stjórn- 

arinnar, og þó að stjórnin eigi langt um

hægra með að hafa slíkt eptirlit. þar en hjer, 

þar sem vantar almenna þekkingn á láns- 

fjelögum, og þau blöð, sem vaka yfír öllu 

þess konar. Hins vegar gjörði hinn hæst- 

virti landshöfðingi of mikið úr eptirliti því, 

sem hluttakendur lánsljelagsins mundu fá. 

|>ess ber vel að gæta, að hluttakendur þess 

eru allir skuldanautar þcss, og eiga mikið 

undir fjelagsstjórninni og fulltrúum hennar, 

þó lán þeirra í orði kveðnu sjeu óuppsegjan- 

leg, meðan þeir slanda í skilum, því stjórn- 

in getur gjört aðfínningar við veð þeirra 

fyrir lánunum, ög bakað þeim aukagjöld og 

orðið þeim þungbær með mörgu öðru móti. 

£>ar að auki verður að minnast strjál- 

byggðar landsins og örðugleika á að sækja 

fundi þá, sem kjósa á stjórn og fulltrúa og 

ræða mál fjelagsins, og mun afieiðingin bjcr 

af verða, að hinn einstaki hluttakandi hjer 

á landi eigi langtum meiri örðugleika en 

slíkir bluttakendur erlendis, með að gæta 

rjettar sfns. Jeg veit með vissu, að þessi 

rjettur hefur í Danmörku hingað til haft mjög 

litla þýðingu; bann gat ekki varnað því, aðeitt 

af fjelögum þeim, sem stofnað var 1850, varð 

gjaldþrota eptir fá ár. Enginn, sem hefur 

kost á að taka lán á annan hátt, leitar láns 

úr lánsfjelagi í Danmörku. Aðalannmarkinn 

við hlunnindi þau, sem jeg vil ekki veita 

lánsQelaginu, er, aðmeð vaxta-ábyrgðinni 

leggst alveg takmarkalaus byrði á landssjóð- 

inn. J>ó lánsfjelagið gefí út 100 milíónir í 

skuldabrjefum, á landssjóður að ábyrgjast 

4 l/i°/o af þessari upphæð. Menn kynnu að 

segja, að við þessu væri ekki hætt, og er jeg 

mönnum samdóma um, að sú hætta er ekki 

fyrirsjáanleg í lífstíð þeirra manna, sem nú 

eru uppi, en hver veit, hvernig lánsfjelagið 

verður búið að spila eptir nokkra manns- 

aldra, og hvað verður þá úr landssjóðnum, 

ef lánsfjelagið verður gjaldþrota eptir að bafa 

gefíð út margar milíónir króna af skulda- 

brjefum með vaxta-ábyrgð landssjóðsins? 

Annar annmarkinn er, að landssjóður ef 

bann, eins og frumvarpið ætlast til, leggur 

allar jarðir sinar í fjelagið, bindur hendur 

sínar að nokkru eða öllu leyti, bæði með



705

tilliti til þjóðjarðasölunnar og með tilliti til 

stofnunar banka, eða annara fyrirtækja, sem 

laodssjóður ef til vill kynni að geta stutt 

með lánstrausti sínu, og sem gæti enn bet- 

ur en 'lánsfjelag bætt úr pcningavandræðum 

vorum. Úr þriðja anomarkanum, að beimt- 

að er talsvert fje úr landssjóði bæði eitt 

skipti fyrir öll og árlega, gjöra menn ef til 

vill minna. Jeg fyrir mitt leyti álít Island 

svo fátækt, að því munar um 5000 kr. eitt 

skipti fyrir öll og 2000 kr. árlega.

A r n l j ó t u r  Ó l a f s s o n :  |>að er einungis

ræða hins heiðraða 2. þingmanns Skagfirð- 

inga, sem hefur gefið mjer þor tii að standa 

upp; annars var jeg kvíðandi, þar sem jeg 

hafði 3 máttarstólpa þingsins móti mjer. 

En það er þó skylda mín, þrátt fyrir alla 

þá virðingu, sem jeg ber fyrir þessum mönn- 

um, að taka fram þá annmarka, sem mjer 

Snnst vera á frumvarpinu, og skýra, svo sem 

mjer gefst kostur á, athugasemdir þær, er 

jeg hef að gjöra við frumvarp þetta.

Jeg hef við 1. umræðu málsins bent 

á, hvað landssjóður verður að leggja í söl- 

urnar, og hefur enginn hrakið það, enda er 

það, ekki hægt, þvf að þar lala tölurnar 

sjálfar fyrir sig. En nú er það annað, sem 

jeg vildi leiða athygli manna að og óskaði 

að fá skýringar á. Frumvarpið gjörir ráð 

fyrir, að landssjóðurinn borgi 2,000 kr. á 

ári; hvað lengi á hann að leggja til þetta 

árlega tillag? (T r y g g v i  G u n n a r s s o n :  3 ár). 

Nú, 3 ár segir þingmaðurinn. En jeg er 

hræddur um, að það geti dregizt lengur. í

4. gr. frumvarpsins, staflið 6., stendur sú 

ákvörðun, að hver bluttakandi láni móti veð- 

skuldabrjefi sínu, þó svo, að aldrei fari lán- 

ið upp úr helmingi gangverðs þeirrar eign- 

ar, sem hann býður fram sem veð. Af 

þessu leiðir þá, að þegar 500,000 kr. eru 

komnar í veðskuldabrjefum í Qelagið, þá eru i 

veðin orðin upp á 1,000.000 kr. Nú hefur 

fjelagið enga lántakendnr aðra en hluttak- 

endurna sjálfa. Úr því nú hluttakendur fá 

aldrei meira út í skuldabrjefum lánsfjelags- 

ins, en sem svarar helming af gangverði 

eignar sinnar, sem í veð er sett, hljóta

skuldabrjef fjelagsins »ð vera að eins h á l f  

m i l í ó n ,  þegar fjelagið hefur fengið e i n a  

m i l í ó n  að veði. Jeg get ómögulega skilið

4. gr. b. öðruvísi en svoua. Getur verið, að 

jeg einn misskilji hana, en þó fmynda jeg 

mjer, að deildarmenn fleiri þurfi skýringar 

á þessari grein frumvarpsins. Jeg skal þá 

hverfa aptur að því, sem jeg spurði um: 

Á landssjóður lengi að borga þessar 2000 

krónur á ári? eða með öðrum orðum: hve 

langur tími liður, þar til lánsfjelagið gefur 

út skuldabrjef upp á 1 milíón króna? |>eg- 

ar skuldubrjef Iánsfjelagsins eru orðin

500,000 kr., er fjelagið bara stofnað, og 

árstillagið stendur, þangað til lánsfjelagið 

hefur fengið að veði aðra milión króna, til 

þess að geta gefið út aðrar 500,000 krónur, 

og þá fyrst hverfur skylda landssjóðsins til 

að borga þetta 2000 kr. árstillag. Hvað 

langan tíma þarf nú til þessa? J>ví get 

jeg ekki spáð, en það verður, mjer er óhætt 

að segja, meira en 3 ár.

Eptir því sem talið er í áreiðanlegri

skýrslu í þjóðvinafjelags-almanakinu, er jarð- 

eign íslands talin, þega/ jarðar-hundraðið 

er metið á 100 kr., um . . 8,075,000 kr.

og kaupstaðarhús . . . . 1,880,000 —

það verður samtals . . . . 10,555,000 —

f>arf þá að veðsetja ’/s part af allri veðeign 

landsins, til þess að árstillagið úr landssjóði 

falli niður. Hjer við er þó að athuga, að 

bændeignin er eigi nema 62,000 hundraða 

eða 6,200,000 kr. virði; í annan stað eru 

nú pegar allmargar bændeignir veðsettar, og 

æði-margir bændur munu eigi veðleggja 

jarðir sínar. En nefndin kastar enn meiri 

ábyrgð upp á landssjóð en þetta með því 

að fella burtu niðurlagsatriði 3. töluliðs, því 

þar með gjörir hún 2000 kr. tillagið æfin- 

legt. Sje nú þessi breytingartillaga felld, er 

landssjóður skyldugur til að borga tillagið 

þangað til lánsfjelagið kemur og segir: «Jeg 

þakka þjer nú fyrir hjálpina; nú þarf jeg 

þín ekki lengur með; jeg er nú orðin svo 

vel efnuð, að jeg kæri mig ekki um meira*.

f á  kem jeg að 4. tölulið 2. greinar. 

Jeg verð að segja, að mjer þykir það kynlegt,
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að landssjóður fari að taka lán, hann sora 

er sá eini ríki, sá eini, sem hefur peninga; 

hann sem á:

í innskriftarskírteinum . . . 306,000 kr. 

f iðgjaldabrjefum . . . .  137,216 — 

og enn fremur í kræfum brjefum 240,159 — 

það er samtals . 683,375 — 

f>etta voru eignir hans 31. des. 1880. Að 

þessi ríki sjóður skuli eiga að fara að taka

200,000 kr. lán, þaðer harðla kynlegt. f>essi 

lántaka á auðsjáaniega ekki að styrkja aðra 

menn, eða gjöra þeim greiðara fyrir að fá 

peninga, heldur er það gjört til þess, að út- 

vega sem fyrst þessar 500,000 kr. J>ví van- 

trausti hefur nefnilega verið lýst hjer, að 

jarðeigendur muni ekki verða svo fúsir á að 

ganga í þetta tjelag, og þess vegna á lands- 

sjóður að taka lán, tilað ráða úr þessum 

vandræðum. Jeg held, að hinn háttvirti 

iandhöfðingi hafi misskiJið mig við 1. um- 

ræðu þessa máls; jeg kvartaði ekki undan 

því, að landsias skuldabrjef stæðu of hátt, 

heldnr mun jeg hafa látið í Ijósi ótta fyrir 

því, að ef skuldabrjefum fyrir allri þessari 

upphæð, 500,000 kr., væri kastað allt í einu 

inn á útlendan markað, þá mundu þau fyrst 

í stað standa æði- lágt, og komast svo í 

hendur útlendra manna, en þá búið væri að 

kaupa þau upp, tnundu þau hækka að verði, 

og þá mundu þeir þannig hafa allan hagn- 

aðinn af, að þau stíga. Jeg verð að segja 

fyrir mig, að jeg er móti þessari tilhögun,

- að landssjdður taki slíkt lán, og með því 

veðbindi allar eignir landsins. Jeg hefði 

kunnað betur við, að ákvörðunin hefði verið 

öðruvísi, þannig nefnilega, að landssjóði 

hefði verið gefinn hostur á að vera hlut- 

takandi í þessari lánsstofnun, en ekki að 

gjöra honum það að skyldu. |>etta verð 

jeg að taka fast fram, og legg jeg mikla 

áherzlu á það. Jeg viðurkenni góðan vilja 

landshöfðingjans og ötulleik hans, en jeg 

held þó, að umönnun hans fyrir að 

koma þessari Jánsstofnun á hafi farið of 

langt með landshöfðingja, og komið honum 

til að fara of langt aptur með landssjóðinn 

f þetta skipti. Að landssjóður geti smátt

og smátt selt jarðir sínar, skal jeg gjarnan 

trúa, en mjer þykir það dálítið undarlegt., 

að þær skuli veðsettar ónafngreindar. Land- 

eign landssjóðsins er um 8000 hndr., sem 

eiga að vera veð fyrir þessum 200,000 

krónum. En í 4. gr. e. stendur, að land- 

eignir þær, sem landssjóður veðsetur, sjeu 

taldar að vera 1 milíón kr., og verður þá 

jarðarhundraðið 125 kr. Selji nú lands- 

sjóður '/4 part af þessum eignum sínum veð- 

bandslaust, hefur bann að eins 6000 jardar- 

hundruð eptir, og er þá hvert jarðarhundrað 

á 166 kr. 66 aur. o. s. frv. Altar þjóð- 

eignir verða svo bundnar i þessu láni, að 

ekkert verður selt, nema ef landssjóðurinn 

selur sitt veð\ en ef hann gjörir það, hvað 

geta kaupendurnir þá veðsett í þessum 

jörðum ? Ekki eina þúfu. Jeg verð því 

að vera móti 4. tölul. 2. greinar, og villáta 

færa ábyrgð landssjóðsins niður f 4. grein, 

statiið e, þar eptir.

En nú kemur i annan stað sú spurn- 

ing fram: þegar landssjóður leggur svo mik- 

ið í sölurnar, hvað vinnur þá landið; hvað 

vinnur þá landið, hvað vinna landsmenn við 

það? því mun af sumura verða svarað: 

landsmenn fá peninga; það koma peningar 

inn í landið. Jú, það gjöra þeir líka, meðan 

landsmenn hafa til að veðsetja nokkra jörð 

undir fótunum, eða nokkurt hús yfir höfðinu. 

En jeg spyr þá: Hví fá menn ekki peninga 

í landinu sjálfu gegn veði í jörðum sínum og 

húsum? Mjer mun verða svarað, þeir fá Dokk- 

uð, en þeir fá ekki nóg; kemnrþað þá til 

af peningaskorti í landinu, að þeir geta ekki 

fengið nóg? Ekki beinlínis af peningaskorti, 

heldur af því, að okkur vantar miðdepil 

(centrum) fyrir peningavíxlin; okkur vantar 

stofnun, sem eins og rjettir út aðra höndina til 

þeirra, sem biðja um láu, en hina til þeirra, 

sem vilja setja peninga á leigu. En slík 

stofnun er einmitt lánabanki, því hann 

tekur jafnt í móti lánbjóðendum sem lán- 

beiðendum. |>að er víst og satt, að því 

stærra sem verksvið stofnunarinnar er, því 

margbreyttara veð sem háa getur tekið, 

því happadrýgri og nytsamari er hún og
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einœitt það er annar kostur lánabankans, 

að hann tekur annað veð en fasteignarveð; 

hann kaupir veðskuldabrjef og önnur verð- 

brjef, og gefnr peninga f mdti. Jeg hverf 

nú að þvf, hvern s k a ð a  slík lánstofnun sem 

þessi gjörir landsmönnum, eða iiluttak- 

endum. »

Gáum þá fyrst að því, að einstakir 

menn, nokkrir hreppar og önnur fjelög greiða 

ná 6 af 100 í 28 ár í vöxtu og iðgjöld, jeg 

kalla svo afborganir, af iðgjaldabrjefum 

sínnm, og þá er skuldinni lokið. En hjer á 

að lúka 6 af 100 í 45 ár og þá er þ<5

skuldinni eigi alveg lokið; mjer reiknast

þá töpuð greiðsla 6 af 100 í 17 ár, eða 

102 af 100, rúmur helmingsskaði. (Grímnr 

Thamsen: Misskilningur). Nei, þetta er 

ekki misskilningur; þetta er rjettur skiln- 

ingur, og það hryggir mig, að þing- 

maður Borgfírðinga skuli ekki geta skilið 

þetta, því að það er svo einfalt. Jeg bið 

þingmanninn athuga ástæðurnar við 4. gr. 

f»ar segir, að hluttakendur skuli greiða alls 

52/i0 af 100; en eptir tillögu nefndarinnar 

við 2. gr. 2. tölul. verður það 57/io; þar

við bætist '/'io af 100, sem er leiga afþeim

2l/* af 100, er þar getur, svo það verður 

alls 58/io af 100. En svo bætist og hjer 

á ofan, að þeim verður að öllum líkindum 

sagt upp, öllum þessum aumingjum, sem 

nú hafa Ián tekið úr landssjóði, og þeir verða 

sem allir aðrir að kosta virðing veðjarða 

sinna og fá vottorð úr veðmálabókunum. 

(Halldór Kr. Friðriksson: Nei!)Kemur enn

fram skilningsskortur þingmanns Reykvikinga, 

lesi hann betur 2. gr. 5. tölulið.

Er nú vert, að landssjóðurinn bindi 

allar sínar eignir til að fá þetta makalausa 

ián handa sjer og landsmönnum, að fá lán, 

það er vinnur þetta makalausa gagn ? Og 

eptir þessar athugasemdir verður mjer fyrir 

að spyrja: Hví er nú verið að koma með

þessa stofnun? hver er tilgangurinn ? Ekki 

getur það verið til að þóknast lántakendum, 

því að þeir hafa skaða af því. Er það þá 

til þess að eyða fje landssjóðsins að eins 

að gamnisínu? Nei, engin ástæða er til

að halda það. Jeg skal að eins geta eins 

til, einnar ástæðu fyrir þessu frumvarpi. 

J>eir, sem lána út nú sem stendur, hvort 

það eru sýslumenn, bæjarfógetar, landshöfð- 

ingjaritarinn eða aðrir, fá enga þóknun fyr- 

ir ómak sitt. f>etta er hið gamla vöggu- 

mein. f>etta þykir þeim of hart. Komið 

þið með lánsfjelag, segja þeir, svo við getum 

losazt við þessa byrði, sem við fáum ekkert 

fyrir að bera. |>etta er líka náttúrlegt; 

jeg lái mönnunum þetta ekki, einkanlega 

nú, þegar jafnvel hreppstjórar eru farnir að 

fá laun úr landssjóði og allgóða borgun að 

auki fyrir fyrirhöfn sína.

Jeg vildi að síðustu biðja hinn heiðraða 

framsögumann, að skýra ýmislegt fyrir mjer 

í nefndarálitinu; í annari málsgrein nefnd- 

arálitsins stendur «fæstar»; á það ekki að 

vera: flestar? Eins er um tölurnar i inni- 

lokunarmerkinu, þar stendur «200,000 kr.»; 

mun eiga að vera 20,000 kr. Jeg hugsaði, 

að þetta kynni að villa sjónir jafnvel fyrir 

hinum skarpvitra þingmanni Reykvíkinga, 

sem annars er manna lagnastur á að finna 

prentviilur; það er hann.

T r y g g v i  G u n n a r s s o n  : f>að hafa marg- 

ar athugasemdir komið fram í þessu máli, 

og ætla jeg mjer ekki að fara orðum um 

þær allar, heldur að eins um nokkrar, til 

þess að ljetta dálítið á hinum háttvirta 

framsögumanni.

Allir, sem talað hafa í þessu máli, hafa 

látið þá skoðun sína í Ijósi, að nauðsyn 

beri til að fá peninga inn í landið, en 

þeir hafa ekki verið allir á sama máli um, 

hvernig ætti að því að fara. 2. þingmaður 

Skagfirðinga og • 1. þingmaður Eyfirðinga 

hafa ekki verið á það sáttir, sem farið er 

fram á í frumvarpi stjórnarinnar. Hinn 

háttvirta þingmann Skagfirðinga greinir 

minna á við stjórnarfrumvarpið, því hann 

vill líka koma á Iánsfjelögum, en á þann 

hátt, sem að mínu áliti er alveg óaðgengi- 

legt.

Hinum háttvirta 1. þingmanni Eyfirð- 

inga fórust svo orð við 1. umræðu þessa 

máls, að hann áliti hentugra, að koma á
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banka, en hann sagði ekki frá því, hvernig 

hann ætti að vera, eða hvort hann gæti 

staðizt, heldur reif hann að eins niður frum- 

varpið nm lánsstofnunina. Hann taldi það 

til, að hann hefði hjer ekki nægar bækur við 

höndina, en það álít jeg ekki nægar ástæð- 

ur. Sje það álitið, að lánsstofnunin sje 

ckki hentugt meðal til að auka peninga í 

landinu, þá er nauðsynlegt að koma með 

eitthvað í staðinn 2. þingmaður Skagfirð- 

inga fór fram á, að lánsfjelag væri stofnað 

af prívatmönnum, og áleit, að það gæti 

staðizt af þeirra eigin rammleik, en aptur 

á móti áleit hann, að lánsstofnun sú, sem 

er samkvæm frumvarpinu, væri mjög hættu- 

leg fvrir landssjóðinn og hlutaðeigendur, 

því að hún gæti farið um koll, þegar minnst 

varði. Er ekki mótsögn í þessu? er ekki 

líklegt, að sú lánsstofnun, sem landssjóðurinn 

styrkir, verði styrkari á fótunum, og vinni 

meira traust, en það lánsfjelag, sem að 

eins einstakir menn eiga, og að hlutabrjef 

þess verði í hærra verði en hin ? Sje hætta 

fyrir að ganga í það lánsfjelag, sem landssjóð- 

ur styrkir,, þá er ekki rjett, að stofnsetja annaö 

lánsfjelag, sem hlýtur að vera enn þá valtara, 

og þannig vera valdur að því, að hlntamenn 

missi meira eða minna af eign sinni.

Hinn háttvirti vinur minn, þingmaður 

Eyfirðinga, var að jafna saman lánsfjelagi 

og banka, og taldi bönkum marga kosti; 

en eiginlega eru bankarnir fyrir kaupmenn, 

sem þurfa snögglega á rniklum peningum 

að halda og hafa mikla peninga í veltunni, 

taka þá inn á vissum tímum og skila 

þeim aptur á vissum tímum. En láns- 

stofnunin er meira fyrir bændur, þá sem 

fasteignir eiga eða húseignir. Eptir ástandi 

hjer á landi virðist mjer því lánsstofnun 

nauðsynlegri en banki; því að meiri þörf 

ber til, að efla bændur en kaupmenn, með- 

an verzlunin er ekki meira innlend orðin 

en hún er. fegar peningarnir koma á 

haustin, geta þeir legið þúsundum saman 

arðlausir í bankanum lengstan tíma af 

vetrinum, en skuldabrjef lánsstofnunarinnar 

eru allt af arðberandi. Lánsstofnunin [

gæti orðið nokkurskonar sparisjóður fyrir 

vinnutólk og alla þá, sem vilja geyma pen- 

inga sína, og láta þá vinna sjer rentu. 

Yið 1. umræðu kom það til orða, að eigi 

væri hentugt að útlendir menn keyptu 

skuldabrjefin, og landsmenn sjálfir yrðu 

þannig skuldunautar þeirra; en jeg bið 

þess gætt, að í landinu eru ríkisskulda- 

brjef upp á hjer um bil 500,000 kr. Ætli 

menn geti talið það hag fyrir landið, 

að peningar, sem nema þessari upphæð, 

hafi gengið út úr landinu, en inn í landið 

komið í staðinn skuldabrjefin ? Jeg lield 

varla. Eru þá Danir skuldunautar okkar 

sjer til skaða, þegar þeir hafa okkar peninga, 

en við þeirra skuldabrjef? eða hví skyldu 

raenn þá geta talið það óhag, að skulda- 

brjef lánsfjelagsins gangi út úr landinu, en 

í staðinn komi peningar inn í landið. Ef 

það er alvara og álit manna, að það sje ó- 

hagur, þá er líka hægt, að gjöra þá ákvörð- 

un í lögunum, að banna að selja útlendum 

mönnum skuldabrjefin; en sú ákvörðun 

mundi verða nokkuð hlægileg og gagnstæð 

óllu því, sem við gengst hjá þeim, er pen- 

ingaraarkað þekkja. Viðvíkjandi því, sem 

hinn báttvirti þingmaður Eyfirðinga sagði 

um veð landssjóðsins, þá er þess að gæta, 

að eigi er ákveðið í frumvarpinu, að það 

sjeu fasteignir einar, heldur er að eins sagt 

e i g n i r ; en landssjóður á bæði jarðeign og 

viðlagasjóð. Upphæð veðsins mætti líka ef 

til vill lækka, en hún er f frumvarpinu 

sett svona há, til þess að koma í veg fyrir 

þann kostnað, sem af virðingum á jörð- 

utium mundi leiða. Enn fremur hefur það 

verið sagt, að hagnaður sá, sera hluttöku- 

menn hefðu af lánsstofnun þessari, væri 

enginn, heldur mætti öllu fVcniur álíta hana 

til skaða fyrir landsraenn, því eptir henni 

þyrftu raenn 45 ár til að afborga lán sitt 

með 6 %, í stað þess, sem þeir nú gætu 

afborgað lán úr landssjóði á 28 árum með 

6°/o. Jeg er ekki á móti því, að þetta sje 

skaði, þegar það er skoðað frá þessari hlið. 

En hjer er eigi talað um að ljetta á rent- 

um, heldur hitt, að gjöra mönnum mögu-
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legt, að fá lán, fá peninga. Landssjóðorinn 

á ekki fje til að lána út nema liðngt 

hálfa milíón; fasteignir allar í landinu með 

húsum má álíta að sjeu 6 til 8 milíóna 

virði; af þessu er auðsjeð, að þó landsmenn 

þurfi að taka lán, til að vinna að jarðabót- 

um eða öðru, og bjóði fullgilt veð í móti, 

þá geta þeir ómögulega fengið lán; lands- 

sjóðurinn er ekki þess megnugur að lána 

ðllum þeim, er þurfa þess. Hjer er því 

ekki að tala um að Ijetta á mönnum rent- 

um, heldur að búa til peninga eða peninga- 

ígildi, til að gjöra það mögulegt fyrir menn 

að fá peninga móti fasteignarveði. Mjer 

virðist það smámunasemi, að líta svo mjög 

á þær 2000 kr., sem landssjóður á að styrkja 

árlega lánstofnunina með. Upphæð þessi er 

þó ekki hærri en svo, að samsvari launum 

handa lækni í einu læknisumdæmi, og hjer 

fyrir deildina hafa í þetta sinn verið lögð 

ekki færri en 3 frumvörp um að stofna ný 

læknaumdæmi. Ef það er álitið eitthvert 

hið mesta nauðsynjamái landsins, að auka 

peninga í landinu, þá er eigi mikið þó lands- 

sjóðurinn styrki þá stofnun nokkur ár með 

einum 2000 kr. Ekki get jeg heldur skil- 

ið í því, hvað geti verið á móti því, þótt 

landssjóður taki 200,000 kr. lán, og gjöri 

lánsfjelaginu þá ívilnun, sem er eigi til 

neins tjóns fyrir hann, þar sem haDn fær 

meiri vöxtu af fje sínu, en hann hefur haft 

úr ríkissjóð Dana. Fyrst þingmaður Eyfirð- 

inga hefur svo mikið í móti lánsfjelagi þessu, 

þá væri gott, að hann kæmi með það fyrir- 

komulag á banka, er hann álítur að ætti 

við hjer á landi, svo þingið gæti sannfærzt 

um, að hann væri hollari fyrir landið en 

lánsfjelagið. Jeg ætla að lokum að taka 

fram það, sem hinn hæstvirta landshöfð- 

ingja greinir á um við nefndina, sem 

er endir 3. gr. Jeg get ekki fundið neitt 

á móti því, að nema hann burtu, en það 

stendur eigi á miklu, hvort hann stendur 

eða fellur. Jeg vil mæla með því, að rent- 

urnar sjeu settar 4,/'3°/o, til þess að hvetja 

þá, sem eiga konungleg skuldabrjef, að selja 

þau og koma peningunum inn i landið fyrir

þau. I>egar eigendur fá eigi nema 4% 

í rentu af þeim, er líklegt, að menn vilji 

selja þau og kaupa aptur brjef lánsstofnun- 

arinnar, sem gefur í vöxtu 472%  um árið.

í>egar hjer var komið umræðunum, 

var þeim frestað til næsta fundar.

FRAMHALD ANNARAR UMRÆÐU í  

NEDRI DEILD, 

á 21. fundi, 25. dag júlímán.

J ó n  Ó l a f s s o n :  1. þingmaður Suður-

Múlasýslu tók það fram, að landinu væri 

lítið borgið með bönkum, því að þeir væru 

nær því eingöngu fyrir kaupmenn. f>etta 

skil jeg ekki hvernig þingmaðurinn fer að 

segja; hann þarf þó ekki langt að fara frá 

því húsi, sem hann býr f í Kaupraannahöfn 

til þess á aðra hönd aðsjá «I n d u s t r i b u n k e n *  

og á hina höndina «L a n d m a n d s b a n k e n « ,  og 

það veit hann, að báðir þessir bankar eru 

stofnaðir til annars en að vera d i s c o n t o - ban- 

ar fyrir kaupmenn. Annar er stofnaður 

einkanlega fyrir iðnrekendur, en hinn fyrir 

bændur, og lánar hann mót jarðarveði. í  

Ameríku eru • f a r m e r b a n k s • einnig stofnaðir 

f sama tilgangi. Jeg fmynda mjer, að þing- 

maðurinn hafi sjerstaklega haft fyrir augum 

disconto-banka, en þeir geta einnig haft 

fleira að gjöra, eins o g  1. þingmaður Eyfirð- 

inga tók fram. Jeg verð að segja, að það 

þarf meira en að fá peninga inn í landið; 

við þurfum vissu fyrir, að þeir standi við í 

landinu. í  því tilliti höfum við gjört okkar 

í meðferð málsins um leiguburð á peninga- 

láni, og berum við ekki ábyrgðina fyrir, 

þótt það frumvarp væri fellt í efri deildinni; 

en hefði það frumvaip ekki verið fellt, hefði 

hættan engin verið, því að það er ekki vönt- 

un þess, að peningar sjeu til, sem veldur 

því, að svo torvelt er að fá peninga, heldur 

hitt, að rentufóturinn er bundinn. Eptir því 

sem mjer er kunnugt að hafið er af renlum 

á landfógeta-kontórnum, þá mun vera til um 

1 milíón í konunglegura skuldabrjefum hjer 

í landinu, auk þeirra skuldabrjefa, sem rent- 

urnar kunna að vera hafnar af beinlinis frá



Kanpmannahöfn. Við höfum þ?í svo raikið 

af peningum, að við látum 1 milíón út úr 

landinu fyrir konungleg skuldabrjef, og þann 

veg munu peningar jafnan fara, meðan leigu- 

burður er eigi frjáls hjá oss. Konungleg 

skuldabrjef gefa um 4'U p. C. nú; en gæti 

jeg lánað út peninga mína fyrir 5 eða 5»/, 

eða 6 p. C. mót fasteignarveði, mundi jeg 

gjörn það, í stað þess að senda þá út fyrir 

konungleg skuldabrjef. f>að, að við sendum 

peninga út úr landinu, það keraur ekki af 

peningaskorti, heldur af skorti á frjálsum 

leiguburði. Næði nú þetta frumvarp um 

lánsstofnun fram að ganga, mundi það verða 

stofnun banka til hindrunar, því á hverjn á 

bankinn að hvíla, þegar búið er að hepta 

þjéðjarðirnar allar? Gn bankinn er mörgum 

sinnum þarflegri; því er hætta við, að sam- 

þykkja þetta frumvarp, að það tekur frá 

okkur mögnlegleikann að ná öðru betra og 

gagnlegra. Landshöfðinginn var reyndar 

hræddur um, að banki fengi hjer of lítið að 

gjöra, en jeg hef gjört mjer yfirlit yfir verk- 

svið hans, og áætlun, sem ekki er í lausu 

lopti byggð, um hann, ogætlajeg, að reynsl- 

an mundi bezt sýna og sanna, að banki 

getur vel þrifizt hjer og gjört stórt gagn.

H o t g e i r  C l a u s e n : Af því að jeg var

um daginn kosinn í þessa nefnd, ætla jeg 

að segja fáein orð. Annaðhvort hef jeg 

inisskilið allt þetta mál, eða þá hinir hafa 

gjört það. Jeg hjelt, að tilgangurinn með 

þessari lánstofnun væri sá, að útvega pen- 

inga til að lána jarðeigendum, og fæstir 

munu þurfa fremur að fá eitthvað til að 

bæta mcð jarðir sínar en menn hjer álandi. 

En sje þetta tilgangurinn, þá á það ekkert 

skylt við að stofna banka; hann gæti held- 

ur ekki staðið 9ig hjer, ekki, þó við tækjum 

allnr þær 70000 manns, sem eru á landinu, 

og settum þær í Beykjavík (A r n l j ó t u r  Ó l a f s -  

s o n  Disconto-banki, meinar þingmaðorinn). 

Enginn banki getur staðið sig, nema hann 

sje líka Discon/o-banki. far á móti svona 

lánsfjelag get jeg ekki skilið annað en megi 

gefa slaðið sig, og maður á ekki að fieygja 

burtu hinu óhreina vatni, fyr en maður hef-

ur fengið það hreina; við vornm allir sam- 

dóma um það í nefndinni, að breyta frum- 

varpinu sem minnst, og það er víst heppi- 

legast.
F r a m s ö g u m a ð u r  ( G r i m u r  T h o m s e n ): Jeg 

skal fyrst leyfa mjer að vera þakklátur hin- 

um hæstvirta landshöfðingja fyrir góðar 

undirtektir hans við aðgjörðir nefndarinnar, 

og jafnframt skal jeg geta þess, að þetta er 

eitt hið bezta frumvarp, er frá stjórninni 

hefur komið, og mun það, ef það nær fram 

að ganga, afia stjórninni þakklætis um lang- 

an tíma. petta er mín sannfæring, en nú 

er eptir að sýna, hvort þessi sannfæring eigi 

við rök að styðjast. Jeg held mjer fyrst til 

athugasemda liins háttvirta þingmanns Ey- 

firðinga. Hann kvað eiga illa við, að lands- 

sjóðurini) kæmi fram sem lántakandi. Væri 

meiningin sú, að landssjóðurinn væri að lána 

fje til að brúka í sínar þarfir, hefði þing- 

maðurinn rjett að mæla, en því er ekki 

þannig varið. Hann kaupir skuldabrjef upp 

á 200,000 kr., hann geymir þau, en selur 

þau ekki aptur. Hann á bæði lán útistand- 

andi gegn jarðarveði, og margar jarðir, sem 

ekki gefa meira en 3 af hundraði í leigu. 

Nú gctur hann bæði fengið 41,*0/o skulda- 

brjef í staðinn fyrir hin fyrri 4% veðskulda- 

brjef, sem hann hafði í höndum gegn jarð- 

arveði, og sem numu rúmum 200,000 kr., 

og þó hann, að nafninu til, setji jarðir sín- 

ar í veð, til þess að styrkja hina • s o l i d a r -  

i s k u -  ábyrgð, þá missir hann ekki leiguna 

af jörðunum. Hann fær því 4'/» af sínum 

fyr nppsegjanlegu lánum, í staðinn fyrir 

4"/o, og meðan hann ekkert lán tekur sjálf- 

ur hjá lánsfjelaginu, geldur bann enga vöxtu 

til fjelagsins, en heldur afgjaldinu af jörð- 

um sínum eins fyrir því, þó þær að nafninu 

til sjeu sem veðsettar.

Af þessu er auðsjeður ábati sá, er 

landssjóðurinn befur. fingmaður Skagfirðinga 

gjörði samjöfnuð milli ríkissjóðs Dana og 

landssjóðsins, og sagði, að ríkissjóðurinn væri 

ríkari, en það er öfugt; hann er skuldugur, 

en landssjóðurinn er það ekki. |>ingmaður- 

inn lagði mikla áherzlu á það, að hægt væti
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að fá lán úr landssjóði fyrir 6. p. C. með 

28 ára afborgun, og taldi það mun betra, 

en að fá lán í 45 ár með milli 5 og 6°/o. 

En má jeg spyrja: hvað lengi getur lands- 

sjóðurinn haldið þessu áfram. Og hvaða 

einstakir menn hafa fengið þetta lán? Ekki

einn einasti. f>að er einungis kirkjur og

opiuberar stofnanir, sem hafa fengið það. 

En nú get jeg og hver einstakur maður 

fengið lán, ef lánsfjelagið kemst á. Jeg hef 

líka fengið lán úr landssjóði sem kirkjueig- 

andi með 4°/o og borga vissa upphæð á 

ári, en jeg vona, að hinir háttvirtu þing- 

menn skilji, að það eru betri kjör, að mega 

borga á 45 árurn, heldur en eins og nú er, 

að verða að afborga á ári hverju, og líka

greiða vexti. f>etta getur þingmaður Ey-

flrðinga skilið, ef hann vill. Hann lagði 

mikla áherzlu á árstillagið úr landssjóði, 

þessar 2000 krónur, og spurði, hvað langt 

liði, þangað til stjórn fjelagsins gæti sleppt 

því. Jeg sýndi fram á í dag, að það mundi 

ekki líða langt, (og jeg er sannfærður um 

það), þar sem fje ómyndugra, íje viðlaga- 

sjóðsins, skuldir einstakra manna til lands- 

sjóðs o. fl. mundi koma inn í lánsstofnun- 

ina, og þegar nú hálf önnur milíón væri 

inn komin, mundi fjelagið vera fært um 

að standa straum af sínum búskap, og um 

það var hann mjer og samdóma. það er 

ekki gott að segja, hvað langan tíma þarf 

til pess, en það getur eins vel verið 2—3 

ár, eins og lengur. Sumir hafa sagt, að 

það værí leitt fyrir lántakanda, að vera 

bundinn við að vera skuldunautur lánstofn- 

unarinnar um 45 ár, en þeð gefur að skilja, 

að hver og einn geti losazt við skuldina, 

þegar hann vill; sömuleiðis að eigandi geti 

selt jörð sína, ef kaupandi vill undirgangast 

að taka hana, þótt hún sje í veði fyrír 

peningunum. Eins er því fyrir komið í stat- 

útum þeirra lánsfjelaga, sem þetta er snið- 

ið eptir: seljandi má setja annan í sinn stað, 

og jarðir geta gengið kaupum og sölum og 

makaskiptum eins fyrir því, þó að þær sjeu 

veðsettar lánsfjelaginu. Mig furðar því á 

þeirrí mótbáru, að þetta verði til þess, að

hamla þjóðjarðasölunni og tálma sjálfsábúð- 

areign. Jeg er viss um, að landssjóðurinn 

getur selt allar jarðir sfnar, og jeg leyfi 

mjer að spyrja hinn hæstvirta landshöfð- 

ingja, hvort jeg hafi ekki skilið það rjett. 

Engion mun því með sanni geta mótmælt 

þessu atriði. En þó svo væri, þá eru þjóð- 

jarðir allar taldar: 8400 hundr., en bænda- 

eign nemur 62000 hundr. og af þeim eru 

að eins 20000 hundr., í sjálfsábúðareign; 

hin 42000 hundruð virðast fyrst um sinn 

að vera nægileg til þess að vekja samkeppni 

þeirra, sem kaupa vilja ábúðarjarðir sínar, 

og sem með þessu frumvarpi, ef þaö verður 

að lögum, fá kost á því, að ná með ljett- 

ara móti en áður f það fje, sem þarf til 

að ná í ábúðarjarðir sínar.

Hinn 1. þingmaður Suður-Múlasýslu 

sagði, að lánsstofnunin mundi efla sjálfs- 

eign. fetta er rjett, [iví það gefur að 

skilja, að allir efnamenn, sem safna að sjer 

jörðum, til þess að fá af þeim leigu, mundu 

vilja selja jarðirnar fyrir skuldabrjof, sem 

gefur þeim hærri rentu, en jarðimar gefa 

sjálfar.

Jeg vona þingmönnum sje þetta skilj- 

anlegt, og að hver maður jáli og sjái, að 

það er satt og rjett.

Jeg sný mjer þá að hinum hátlvirta 2. 

þingmanni Skagfirðinga. Hann bar mjer á 

heýn, að jeg þekkti ekki Iög, sem gilda um 

það, að setja fje ómyndugra á rontu, og 

benti hann mjer á opið brjef frá 1864. En 

svo var því varið, að af því, að sumir kvört- 

uðu undan, að þeir gætu eigi ávallt komið 

fje ómyndugra á leigu gegn fasteignarveði, 

þá var leyft, að setja það á rentu gegn 

lausafje; en aldrei meira en 200 hr. bjá 

sama manni. Breytingaruppástunga þing- 

mannsins er því móti gildandi lögum, því 

það væri ólöglegt, að setja meira fje af 

munum ómyndugs barns f ótryggð skulda- 

brjef, en 200 kr. (þó barnið ætti 2000 kr. 

eða meira), ogþaðþvíað eins, að yfirfjárráð- 

andi leyfi, og ekki sje kostur á að fá betri 

tryggingu og hærri leigu. Áður en jeg skil 

við þennan háttvirta þingmann, verð jeg að



skora á hano, að sanna, að jeg nokkurn 

tíma hafí mishermt nokkuð af ásattu ráði, 

eða í nokkru verulegu atriði. Annað er, 

að manni geti oiðið að sítera ekki bókstaf- 

lega orðrjett, þegar maður hefur ekki heilt 

bókasafn með sjer upp á þing og fyrir 

framan sig.

Hinn heiðraði 1. þingmaður Eyfirðinga 

kvað kjðr lántakanda verða verri en áður; 

en þetta hefði hann ekki sagt, hefði hann 

athugað málið betur. Menn, sem nú taka 

lán, ekki í 28 ár, heldur svo, að þeim verður 

sagt láninu upp, og þeir verða að borga það 

allt í einu, á vissum tíma, munu heldur 

kjósa, að halda því um langan tíma, því 

hverjum manni verður að vera notalegra og 

þægilegra, að borga smámsaman á löngum 

tíma og án uppsagnar. Jeg hef heyrt á 

sumum hjer í deildinni, að þeim þætti æski- 

legt, að koma upp banka, en gætum nú að, 

hversu ólíkt til hagar hjer eða í öðrnm 

löndum. Við höfum lítið handfengið veð að 

bjóða banka, lítið af verðskjölum, («Vœrdi- 
pnpirer•), lítið af óslegnu gulli og silfri, 

lítið af vörubyrgðum, og engin víxlbrjef, 

sem allt er veðfje bankanna; vjer höfum í 

einu orði ekkert veð að neinum mun annað 

en jarðarveð, sem banki mundi ekki gjöra 

sig ánægðan með. Við höfum sparisjóð í 

Iieykjavík; hann getur verið okkur sýnishorn 

af banka; hvernig fer honum á veturna? 

hann liggur með peningana, en getur þar á 

móti ekki lánað öllum, sem biðja, á sumrin. 

Hann þarf að eiga skuldabrjef til þess allt 

af að geta fullnægt þörfunum. Að- 

sóknin að banka mundi verða bjer tals- 

verð 2 mánuði, en engin 10 mánuði. 

Bankinn lánar þar að auki sjaldan upp á 

lengri tíma en 3 og 6 mánuði, og hvert 

gagn er þá að honum fyrir þá, sem þurfa 

lán upp á langan tíma? En við eigum 

jarðir, sem við getum sett í veð, og eigum 

því að koma upp lánsfjelagi, sem getur 

Iánað upp á lengri tíma. Víxlbrjef, og sjer 

í lagi innanlands-víxlbrjef, munu eiga 

langt í land hjer, því að viðskipti milli 

fjórðunga, sveita og kaupstaða vorra eru

svo lítil, að þau koma ekki að verulegum 

notum. í>ó að jeg viti, að 1. þingmanni 

Eyfirðinga sje þetta áhuga- og alvöru-mál, 

þá ímynda jeg injer, að jeg megi treysta 

því, að hann í einni athugasemd bafi brugð- 

ið frá alvörunni. Hann spurði, bví þetta 

frumvarp væri nú komið fram, og svaraði 

sjer sjálfur, að það mundi vera bezta ástæð- 

an, að losa embættismenn við innbeimtu, 

sem þeir þiggja eigi borgun fyrir; þetta 

hlýtur að vera spaug, og svara jeg því ekki. 

Jeg tek það þá fram að síðustu, að jeg 

held að því fari fjarri, að undirstaða undir 

banka sje til hjer í landi, en að slíkt fjelag 

sem hjer ræðir um, sje okkur einmitt hent- 

ugt.'og landssjóðnum skaðlaust, eins og jeg 

hef áður reynt að gjöra hiuum heiðraða 

þingmanni Eyfirðinga skiljanlegt. Sumir 

voru hræddir um, að hækkun rentufótarins 

mundi valda örðugleikum fyrir lántakendur, 

en þetta má forðast með því, að lengja 

gjaldfrestinD. Jeg skal ekki halda fast við, 

að oddviti sje valinn af fjelaginu og stað- 

fest kosning hans af stjórninni. Jeg er 

heldur ekki fastur á því, að taka til þetta 

háa veð, 1 milíón. |>að þyrfti líklega ekk- 

ert veð að til taka; heldur að eins segja: 

jarðir landssjóðsins; en um það verða að 

vera ákvarðanir, skýrar og skiljanlegar, að 

jarðirnar megi selja allt eins eptir sem áð- 

ur; en það heyrðist mjer hinn heiðraði þing- 

maður Eyfirðinga alveg hafa misskilið.

Jón Jónsson: Hinn háttvirti þingmað-

ur Borgfirðinga tók fram, að þegar hann 

hefði eitthvað rangt í ræðum sínum, væri 

það ekki af því, að hann vildi segja ósatt 

gegn betri vitund, heldur af því, að hann 

skildi ekki það, sem hann færi með. Hann 

verður nú sjálfur að vita það bezt, en víst 

er það, að hver misskilningurinn rak annan 

í ræðu þeirri, sem hann nú hjelt, og hef jeg 

aldrei heyrt mann, sem þóttist bera skyn á 

mál og geta frætt aðra um það, rata í aðra 

eins misskilninga og þá, sem hinn háttvirti 

þingmaður Borgfirðinga hefur ratað í. Hann 

sagði, að hlunnindi þau, sem getið er um í

2. gr. 4. frumvarpsins væri í raun rjettri
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ekki hlunnindi handa lánsfjelaginu, en þar 

átnóti stóreflis -blunnindi handa l a n d s s j ó ð n u m ; 

hann skildi þessa ákvörðun svo, að lands- 

sjóðurinn þyrfti ekki annað en að setja jarðir 

sínar í veð handa lánsfjelaginu, til þess sam- 

kvæmt þessari ákvörðun að fá 4’/a°/o af

200,000 kr. árlega. (G r í m u r  T h o m s e n :  Já). 

þingmaður Bargfirðinga sjer þá ekki enn þá 

þennan hrdplega misskilning sinn; hann 

beldur enn þá, að hjer sje að eins spurning 

um hlut, sem landssjóður á að taka á þurru 

landi!! En það er langt frá. þessu. J>ing- 

maður Borgfirðinga blandar lijer saman hluta- 

eiganda og skuldabrjefseiganda; landssjóður- 

inn er samkvæmt þessari ákvörðun hluteig- 

andi í 200,000 kr., og á því á hverju ári að 

greiða lánsfjelaginu, auk á'/t°/o vaxta og af- 

borgunar, viðbót þá, sem lántakendur íje- 

lagsins eiga að borga til að kosla stjórn 

fjelagsins, og til aðbæta fjelaginu upp þann 

skaða, sem slíkt fjelag hæglega getur haft 

af gjaldþroti einstakva skuldunauta. Hvað 

mikið þetta verður, er ekki hægt að sjá, 

en jeg ímynda mjer, að þessir vextir muni 

verða um 7—8% ( G r í m u r  T h o m s e n : 5'/5°/o). 

piogmaður Borgfirðinga heldur minna, en 

meira en 5 l/6°/o verður það vissulega, því 

að sá reikningur, sem þingmaðurÍBn á við, 

er byggður á, að vextirnir verði ekki meiri 

en 4°/o. fað minnsta, sem getur orðið 

spurning um með 4'/3°/o vöxtum, er því, að 

öll ársrentan verði 6°/0. Landssjóðurinn á 

því samkvæmt 2. gr. 4. að greiða lánsfje- 

laginu að minnsta kosti 6°/o af 200,000 kr.; 

hann fær að vísu 47«% af sömu upphæð, 

en mismunurinn milli þessara tveggja upp- 

hæða er skaði hans, og verður hann neydd- 

ur til um 45 ár að greiða þennan mismun, 

3000 kr. árlega auk 2000 kr. tillagsins, sam- 

kvæmt 2. gr. 3. Að rjettu lagi fær því 

lánsfjelagið samkvæmt báðum þessum ákvörð- 

unum 5000 kr. ársstyrk úr landssjóði, auk 

5000 kr. tillagi í eitt skipti íyrir öll. Ann- 

ar misskilningur hjá binum háttvirta þing- 

manni Borgfirðinga var það, að álíta ómaga- 

fje það, sem keypt var fyrir lánsfjelags- 

skuldabrjef, ótryggt, ef að landssjóðurinn

vildi ekki ábyrgjast vextina. f>að er sann- 

arlega nóg trygging fyrir slíku fje, ef að 

fjelaginu er vel stjórnað, og sjest það 

bezt af slíkum fjelögum erlendis, sem 

blómgast án nokkurs styrks úr alrnenn- 

um sjóði. Tryggingin er, sem og gef- 

ur að skilja, innifalin í fasteignarveðum 

þeim, sem lántakendur eða hluteigendur fje- 

lagsins verða að veðsetja, áður en þeir fá 

lán, og er trygging sú langtum meiri en 

sú trygging, sem opið brjef af 4. júní 1864 

leyfir að lána megi út ómagafje við. Enn 

var það mikill misskilningur hjá þingmanni 

Borgfirðinga, þegar hainn hjelt, að það væru 

veruleg hlunnindi fyrr lántakendur íjelags- 

ins, að hafa borgunarfrest á höfuðstól í 45 

ár. Hann gleymir sem sje, að þeir á þess- 

um tíma eru skyldugir til að borga sjer- 

hverja þá viðbót við hína sameiginleguárs- 

rentu sína, sem stjórn fjelagsins heimtar 

til að borga kostnaðinn við stjórnina eða 

bæta úr skaða fjelagsins. Hróplegur mis- 

skilningur er það, að ímynda sjer, að slfkt 

lán sje betra en.þau lán, sem einstakir 

menn áður hafa fengið úr viðlagasjóði og 

öðrum opinberum sjóðum. Hann sagði, að 

einstakir menn hefðu ekki getað fengið, 

þótt þeir vildu, lán upp á 28 ára afborgun 

með 6°/o af hinni upprunalegu upphæð lánsins. 

En sje það rjett, þá er það stjórn hlutað- 

eigandi sjóða að kenna, og er alþingi inn- 

an handar að ákveða, að ölllán úr viðlaga- 

sjóði skuli veitast með 6% vöxtum og af- 

borgunum. Yerði það viðtekið, mun aldrei 

verða hætt við, að viðlagasjóð vanti pen- 

ingaforða. Setjum, að viðlagasjóður hefði 

útistandandi 600,000 kr. á þennan hátt, þá 

kæmi inn á hverju ári í sjóðinn 28. partur 

höfuðstólsins eða rúmar 20 þúsundir auk 

vaxtanna, 24 þúsundir um árið. 0g er það 

álitleg upphæð að hafa til umráða árlega 

með hinum venjulegu tekjum landssjóðsios. 

En hvað sem þessu líður, þá er hitt víst. að 

menn hafa baft lán úr opinberum sjóðum, 

svo mannsöldrum skiptir, án uppsagnar af 

hendi forstöðumanna stjórnarinnar, og 

hvorki landssjóður nje viðlagasjóður hefur
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enn þá þurft að segja upp því Qfi, sem hann 

hefur lánað einstökura mönnum. Einstakir 

menn hafa þá í raun og veru haft langt 

um mildari lánskjör hjá viðlagasjóðnum en 

opinberar stofnanir. Hver einstakur maður, 

sem fjekk slíkt lán, gat gengið að því vísu, 

að ef hann stæði í skilum með vaxtaborgun 

og með viðhaldi á veðinu, mundi hann 

geta baldið láninu, þangað til að honum sjálf- 

um væri hagkvæmt að borga. Hinum háttvirta 

þingmanni Snæfellinga og 1. þingmanni 

Suður-Múlasýslu kom saman um það, að 

lánsfjelag mundi þrífast bjer beturen erlend- 

is, úr því að þörf slíks fjelags væri hjer 

meiri en annarstaðar. Jeg bið menn vel 

að gæta að því, að þetta er einmitt meðmæli 

með breytingartillögum mínum. Alstað- 

ar um víða veröld, á Norðurlöndum, Eng- 

landi, Ameríku, komast lánsfjelög af án á- 

byrgðar landssjóðanna. Hví skyldi þá þurfa 

slíka ábyrgð hjer á landi, ef ganga má að 

því vísu, að lánsfjelag komist betur af hjer 

á landi enerlendis? Ummæli 1. þingmanns 

Suður-Múlasýslu um, að jíg  vilji narra fólk 

inn í lánsfjelag, af því jeg vilji ekki veita 

því styrk úr landssjóði, skil jeg ekki, og er 

jeg hræddur um, að hugmyndir hans um 

lánsfjelag sje lítið ljósari en hugmyndir 

þingmanns Borgfirðinga. Gránufjelagið hef- 

ur engan styrk úr landssjóði, en samt hef- 

ur þingmaðurinn hvatt margan til að ganga 

í það, og vill hann víst ekki láta það heita 

narr.

J n n  Ó l a f s s o n :  Jeg vildi að eins leið-

rjetta það, sem hinn háttvirti þingmaður 

Borgfirðinga tók fram viðvíkjandi bænda- 

bönkum, nefnilega að þeir lánuðu mest 

móti veði í lausafje, en ekki móti veði í 

fasteign, en það er sjer í lagi móti fast- 

eignarveði. par sem hann af reynslu 

sparisjóðsins ályktaði, að banki gæti ekki 

staðizt hjer, þá er það b ý s D & - « o v e r f l a d i s k *  

ályktun, því það er allur munur á sparisjóð 

og banka. f>ingmaðurinn sagði, að hjer 

lægju peningar á vetrinn, sem ekki yrðu á- 

vaxtaðir. fetta er einmitt af því, að 

stofnunin er sparisjóður, en ekki banki. í

bönkunum fellur og stígur láns-rentan ó- 

aflátlega, en það verður ekki í sparisjóð- 

um. Jeg vil segja hinum háttvirta þing- 

manni, að á Skotlandi streymir opt meira 

inn af peningum á vetrinn í bankana, eins 

og hjer í sparisjóðinn, en þá fellur útláns- 

rentan í bönkunum, og þá taka menn Ján- 

ið, enda þótt þeir ef til vill ætli eigi að 

brúka það strax, af því að það borgar sig 

samt, fyrst það fæst með lágri rentu. í 

sparisjóðnum er rentan söm sumar og vet- 

ur, og því safnast peningar fyrir á vetrum. 

Aptur stígur bankarentan aptur upp yfir 

meðaltal, er að termínsdögum líður. Jeg 

hef ekki tekið eptir, að hinn háttvirti þing- 

maður hafi svarað spurningu minni um 

það, hvað við hefðum til að stofna banka 

með, þegar þjóðjarðirnar væru festar. Ef 

landssjóður lánaði einstökum mönnum, eins 

og hann nú lánar ýmsum stofnunum og 

fjelögum (upp á 28 ára afborguu), þá væri 

það miklu betra, því einlægt hlýtur þá að 

streyma fje inn aptur í viðlagasjóðinn, þeg- 

ar vextir og afborganir af lánunum eru 

borgaðir árlega. Straumurinn yrði þá eins 

mikill inn eins og út. Jeg vil taka það 

fram til viðvörunar, að mjer heyrast allir 

þeir, sem minnast á banka, líta eingöngu 

á «d i s c . o n t o b a n k a * , en gæta þess ekki, að 

það eru fleiri bankar til, og að vor banki 

yrði að vera fullt eins mikið * f a r m e r » b a n k »  

eins og « d i t c o n t o - b a n k i » .

Landshöfðingi: Hinn háttvirti þing-

maður Borgfirðinga hefur að vísu svarað 

því að miklu leyti, sem hinn háttvirti 

þingmaður Eyfirðinga tók fram, en jeg ætla 

þó að bæta þar við nokkrum orðum. Hinn 

háttvirti þingmaður var sjer í lagi mót- 

fallinn 4. tölulið 2. gr., sumpart af því, að 

viðlagasjóðurinn eða landssjóðurinn, sem 

stendur, ekki þyrfti þess við að taka þessi

200,000 kr. til láns af lánsfjelaginu, og 

sumpart af því, að með þessu móti yrði 

fasteign landssjóðsins bundin veðbandi, því 

að ekki sje mögulegt, að selja jarðir lands- 

sjóðsins án þess fyrirfram að losa um þetta 

veðband; með tilliti til hins fyrsta atriðis
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vísaði hann til athugasemdanna bls. 4., og 

bætti i raun og veru ekki neinu við það, 

sein þar or getið um í þessu tilliti, og get 

þess vegna látið mjer nægja, eimiig fyrir 

mitt leyti, að skírskota til þessara athuga- 

semda, þar sem skýrt er tekin fram þessi 

mótbára og leidd rök að því, hvers vegna 

landssjóðurinn samt sem áður eða þrátt 

fyrir hana kynni að hafa ástæðu til að 

styðja lánsfjelagið á þennan hátt. Að vísu 

hefur þessi ákvörðun inni að halda hlunn- 

indi fyrir lánsfjelagið, og er þcssum hlut 

samfara kostnaður fyrir landssjóðinn, og 

hann nemur árlega 2400 kr., hvorki meira 

nje minna. En þess er gætandi, að með 

þessu tillagi úr landssjóði ávinnur lands- 

sjóðnrinn að liðnum 45 árum höfuðstól, 

sem nemur 200,000 kr., eða með öðrum 

orðum: viðlagasjóðuiinn hefur með því að 

borga þessi 2400 kr. árlega lagt í sparisjóð 

upphæð, sem að 45 árum liðnum nemur 

alls 200000 kr. Hvað viðvíkur öðru atrið- 

inu í mótbárum hans, er jeg þegar búinn 

að sýna, hvernig stjórnin hafi hugsað sjer 

að komast mætti hjá því að leggja það 

hapt á jarðarcignir landsins, að ekki mcgi 

selja þær án sjerlegs leyfis í hverju einstöku 

tilfelli frá hálfu lánsijelagsins, sem sje eptir 

sainkomulagi við fjelagsstjórnina í veð- 

skuldabrjefinu, að landssjóðnum skuli vcra 

heimilt að selja hið veðsetta jarðagóz, t. a. 

m. allt að því V« af jarðahundruðunum, 

þannig að það, sem selt verður, gangi úr 

veðinu, án þess að þar fyrir verði borgað 

nokkuð upp í skuldina; en þvílikur samn- 

ingur er sjálfsagt eins tryggjandi, og þó að 

þetta beinlínis væri ákveðið í lögunum. f>ar 

að auki mun það, ef ástæða kynni að virð- 

ast til þess, vera stjórninni innanhandar, 

eins og hinn háttvirti framsögumaður benti 

til, að semja við stjórn lánsfjelagsins um 

það, að í hvert skipti taki kaupandinn að 

hlutaðeigandi þjóðeign upp á sig ákveðinn 

tiltölulegan hluta af veðskuldinni, og mun á 

þann hátt þessi ákvörðun ljetta undir með 

þjóðjarðasölunni. En hvað sem öðru líður, 

getur 4. tölul. 2. gr. ekki orðið landssjóðnum

hættulegur, og þó að hann ekki sjálfur þurfi 

lánsins við, þá vona jeg, að hinn háttvirti 

þingmaður játi, að það kynni að vera ástæða 

fyrir löggjafarvaldið til þess, að samþykkja 

þessa ákvörðun, ef hún gæti stutt að því, 

að góð stofnun kæmist upp, og að öðru leyti 

ekki væri hættuleg fyrir landssjóðinn. Hinn 

háttvirti þingmaður gat þess, að það, sem 

oss vantar, er milligöngumaður milli þeirra, 

er peninga hafa afgangs og þess vegna geta 

lánað út, og þeirra, er þurfa að taka fje til 

láns, og að þetta einmitt sje ætlunarverk 

banka; ef mjer hafa skilizt orð hans, var 

þetta meining hans. Jeg skal þá leyfa mjer 

að taka það fram, að lánsfjelag það, sem hjer 

ræðir um, einmitt er sá milligöngumaður, 

er hinn háttvirta þingmann vantaði, milli 

lántakanda og lánsgefanda, og í þessu tilliti 

er ekki neinn munur á lánsíjelaginu og 

bankanum; en munurinn er í öðru fólginn, 

sem sje að selja eða kaupa alls konar «Værdi- 

papirer«, ávísanir, víxlbrjef o. s. frv., yfir 

höfuð að tala: að koma reiðu-peningum í 

veltu. Hinn háttvirli þingmaður taldi það 

annmarka á frumvarpinu, að þar sem nú 

er veitt sveitarnefndum, sýslunefndum, eða 

amtsráðum lán úr viðlagasjóði með 6u/o 

rentu og afboigun á 28 árum, þá mundi 

frumvarpið leiða til þcss, að þessum lánum 

yrði breytt þannig, að afborgunartíminn yrði 

lengdur um 17 ár. Ef þessi athugasemd á 

að eiga við lán þau, er þegar eru veitt, er 

hún byggð á tómum misskilningi, því það 

hefur aldrei vorið meiningin, að segja þess- 

um lánum lausum, enda eru þau samkvæmt 

skuldabrjefunum óuppsegjanleg, ef ekki er 

brotið á móti lánaskilmálum af hálfu lán- 

takandanna, en eigi hún við lán þau, er 

seinna kunna að verða veitt, þá er þess 

gætandi, að lánsljelagið ekki er ætlað öðrum 

en eigendum fasteigna, og þess vegna að 

öllum jafnaði ekki nær til þeirra lána, er 

hann gat um.

Hinn háttvirti þingmaður skildi 4. gr. 

staflið b. þannig, að þegar búið væri að gefa 

út veðskuldabrjef fyrir 1,000,000 kr., hafi 

Iáutakendur ekki fengið meira en */2 milíón,
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og skaut því til þingmanna, að skýra honura 

orð þessarar greinar, ef þau ekki ættu að 

skilja á þann hátt. Eg verð að játa, að 

þessi skilningur hins háttvirta þingmanns 

er mjer alveg óskiljanlegur, og jeg treysti 

mjer ekki til að koina honum í annan skiln- 

ing þessara orða, þar sem hann ekki sjálfur 

hefur verið fær um það; en jeg skal ein- 

ungis geta þess, að þegar lántakendnr eru 

búnir að gefa út veðskuldabrjef fyrir 500,000 

kr. með veði í fasteignum, er epiir virð- 

ingargjörðum eru heliningi meira virði, eða

1,000,000, þá hafa þeir af lánsfjelaginn feng- 

ið út borgaða alla þá uppliæð, sem skulda- 

brjefin hljóða upp á, sem sje 500,000 kr.

Hvað snertir getgátur hins háttvirta 

þingmanns um það, að hinn eiginlegi til- 

gangur frumvarpsins væri sá, að hinir há- 

launuðu embættismenn sjálfsagt, óski að 

verða lausir við ómak það, sem er stjóin 

viðlagasjóðsins samfara, en sem þeir ekki 

fái neina borgun fyrir, og hann sagði, að 

hann hafði lesið þetta milli línanna, skal 

jeg geta þess, að maður sjálfsagt má lesa 

milli línanna það, sem honum sjálfum þókn- 

ast, en það, einmitt vegna þeirrar virðingar, 

er jeg ber fyrir hinum háttvirta þingmanni, 

virðist mjer honum ósamboðið, að lesa á 

þann hátt railli línanna á 3. bls. atbuga- 

semdanna: *svo og af því» o. s. frv.

A r n l j ó t u r  Ó l a f s s o n :  Jeg skal vera svo

fáorður, sera rajer er unnt. Vil jeg fyrst 

svara landshöfðingja. Hann undraði þá 

fyrst skilning minn á 4. gr. b., bornum sam- 

an við 2. gr. 3. Menn rnuna, að jeg var 

þá að tala um, hversu lengi þessi árlegi 

styrkur eða þetta 2,000 kr. árstillag úr 

landssjóði mundi greitt verða. Samkvæmt

4. gr. a. og b. fellur árstillagið ekki niður, 

þó að lánsfjelagið hafi fengið veðskuldabrjef 

í fasteignum, sem eru 500,000 kr. virði, 

því að veðið á að vera tvöfalt veð. fegar 

því lánsfjelagið á að geta heitið fullstofnað, 

verður það að hafa fengið 1 milíón í veðum, 

en gefið út veðskuldabrjef upp á 500,000 kr., 

og til þess að geta gefið út skuldabrjef upp 

á aðrar 500,000 kr., verður fjelagið að fá

aðra milíón í veð, þvi að veðið er tvöfalt. 

Ef þetta er ekki rjett skilið, þá skil jeg 

ekki mælt mál. Og sje þetta rjettur skiln- 

ingur, þá cr það rjett, sem jeg sagt hef, að 

landssjóður hlýtur, samkvæmt 2. gr. 3. tölu- 

lið, að punga út til lánsfjelagsins 2000 kr.

• árlegum styrk«, þar til búið er að veðsetja 

því 2,000,000 kr. virði í fasteignum. 

Framsögumaður sagði, að landssjóður græddi 

á því, að gjörast hluttakandi, og gat jeg 

skilið sumt af ástæðum hans fyrir þessu, 

en sumt er mjer og veiður óskiljanlegt. 

Framsögumaður gætti þess ekki, að lands- 

sjóðurinn borgar lánsstofnuninni vexti af 

sínu eigin fje, þessum 200,000 kr., 4'/* af 

100, og að hann missir beinlínis þá s/5 af 

hundraði, sein hann á samkvæmt 4. gr. g. 

að borga til forstöðu- og viðlagasjóðs láns- 

stofnunarinnar, og verður það 800 kr. ár 

hveit. Svo bætist og hjer við það 2'/s0/o 

tillag, er landssjóður verður að greiða, eptir 

sömu grein og sama staflið (4. gr. g.). En 

það er sama sem '/io af 100, o g  200 kr. 

af 200,000 kr. Tapar því landssjóður ár- 

lega til lánsstofnunarinnar, meðan hún 

stendur, 1000 kr. |>essa verður landshöfð- 

ingi einnig að gæta, þegar hann reiknar ut, 

að landssjóður hafi á svo og svo mörgum 

árum losazt við allar veðskuldir sínar til 

lánsfjelagsins. Hjer sjánm við þá veiku 

hlið fiumvarpsins. En jeg skal heldur ekki 

ganga fram hjá kostum þess. f>að gjörir 

talsvert gagn ; það útvegar peningavirði, en 

ekki peninga, inn í Iandið hverjum þeim 

manni, sem á annaðhvort jörð eða hús. 

Lengra kemst lánsfjelagið ekki. En það, 

sem að sjálfsögðu leiðir af því, að láns- 

stofnunin hefur ekki peninga, er fyrst og 

fremst það, að skuldabrjefin þurfa að gjör- 

ast að peningum, sem getur orðið næsta 

vafningasamt. En því næst nefni jeg annað, 

sem jeg legg mjög mikla áherzlu á, og það 

er það, að við fáum með þessu lagi engan 

p e n i n g a m a r k a ð  í landinu; en hann p u r f u m  

vjer að hafa, ef við eigum nökkum tíma 

að verða menn. Jeg tek það aptur fram: 

bankinn er millilíður milli lánbjóðanda og
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lánbeiðanda, en það er lánsstofnunin ekki. 

En samt sern áður, stæði ekki hjer þessi í- 

sjárverða blnttaka landssjóðsins í Qelaginu, 

skyldi jeg orðalaust gefa frumvarpinu at- 

kvæði mitt, en það er eininitt þessi punkt- 

ur eða óheillaþúfa, sem veldur öllum ó- 

kostum. Jeg* get heldur ekki sjeð, hví fje- 

lagið má ekki heita stofnað, nema í það 

sje komnar 500,000 kr. En þegar jeg lit 

á lögin 28. maí 1880 fyrir kotbændur í 

Danmörku, þá fer jeg að skilja, til hvers 

refirnir eru skornir, til þess að landssjóður 

sje andsvari einnar milíónar. En um það 

blandast víst engum þingmanna hugur, að 

þessi upphæð er of há í okkar lánsstofnun- 

ar-lögum, þó hún geti átt við bjá Dönum, 

sem hafa langt um meira fjo undir bönd- 

um. En það sje jeg, að ríkissjóðurinn er 

ekki hluttakandi eptir hinu danska laga- 

boði, og til hvers á þá landssjóður að vera 

hjer hluttakandi? Okkur nægja 300,000 kr. 

til að byrja með. Látum landssjóð ábyrgj- 

ast vaxtagreiðslu skuldabrjefanna, en látum 

bann ekki vera hluttakanda eða lántak- 

anda.

F r a m s ö g u m a ð u r :  Að sönnu vissi jeg

það, að binn háttvirti 2. þingmaður Skag- 

firðinga ætlaði mjer ekki gott, en svo skyni 

skroppinn hjelt jeg ekki að hann ætlaði 

mig, að jeg teldi, að landssjóðurinn mundi 

græða á þessu 200 þúsund króna láni, sem 

hann gat um; því að hann þarf þó að 

greiða rentur af þeim. Jeg talaði um þær

200,000 kr., sem landssjóður fær goldnar í 

skuldabrjefum lánsstofnunarinnar (sbr. ástæð- 

ur frumvarpsins á 5. og 6. bls.) af hálfu 

hinna nú verandi skuldunauta Iandssjóðsins, 

og sem p e i r ,  en ekki landssjóður, munu 

greiða lánsljelaginu vextina af. Jeg þykist 

vera svo skilningsgóður, að jeg viti, að af 

hverjum öðrum 200,000 kr., sem landssjóð- 

ur tekur til láns hjá Iánsljelaginu, verður 

hann, eins og aðrir, að greiða vöxtu. Eins 

og hinn báttvirti landsböfðingi hefur tekið 

fram, er veðsetning landssjóðsins meira í 

orði kveðnu, heldur en fyrir kemur, að fram- 

kvæmt verði. Jeg skal ekki fara langt út

í hvert atriði, því að hinn háttvirti þing- 

maður er dauður, og má ekki tala optar og 

svara fyrir sig, en ekki fæ jeg skilið, hvern- 

ig hann ætlar að setja fje ómyndugra á 

vöxtu í ótryggð lánsfjelög, þar sem tildæm- 

ið eptir tilsk. um hlunnindi sparisjóða frá 

1874 eigi er leyfilegt að ávaxta það í spari- 

sjóðnum bjer, nema u m  s t u n d a r i a h i r ,  eins 

og sjá má af reglugjörð fyrir sparisjóðinn í 

Reykjavík. Svo skal jeg leyfa mjer að fara 

nokkrumorðum um ræðu binsháttvirta2. þing- 

manns Suður-Múlasýslu. Honum þótti skoð- 

anirminará bönkum » o v e r f l a d i » h a r t , e n á n  rist- 

ir hann sjálfur svo djúpt og fylgir botninum. 

Hann hefur gott vit á öllu og þekking á 

öllum málum, sem fyrir þingið koma, og 

talar í hverju máli; má því fyr vera, en jeg 

eða aðrir nái honum. f>essu til sönnunar skal 

jeg taka fram 2 atriði í ræðu bans. Annað 

er það, að bann sagði, að konungleg skulda- 

brjef hækki við frestiim, við tímalengdina ; 

( J ó n  Ó l a f s s o n  ; f>að hef jeg aldrei sagt .) 

en jeg skal segja binum báttvirta þingmanni 

það, að þau hækka ekki við frestinn, heldur 

við það, að rentan fellur í gjalddaga; þá 

vilja menn helzt kaupa, og þá stíga þau í 

verði. ( J ó n  Ó í a f s s o n :  Skelfilega misskilur

þingmaðarinn). Hið annað atriði var það, 

hvort þjóðbankar ( n a l i o n a l b a n h a r )  tækju 

fasteignarveð. Jeg skal leyfa mjer að skýra 

hinum háttvirta þingmanni frá, að jeg hef 

hjerna einmitt í höndunum lög um þjóð- 

bankana í Vesturheími, ( l ó n  Ó l a f s s o n :  Jeg 

talaði ekki um þjóðbanka, heldur «F a r m e r s - 

banks.y, hann er því kunnugri en jeg, því 

jeg hef þar aldrei verið; en í þessum lög- 

um stendur, að fyrirboðið sje að taka fast- 

eignarveð lengur en um stundarsakir, og 

með ýmsum öðrum skilyrðum, sem of langt 

yrði að telja hjer upp fyrir hinum háttvirtu 

þingmönnum, en jeg skal lána hinum bátt- 

virta þingmanni bókina, ef hann vildi glöggva 

sig á því, því að svo lítur út, sem hann 

þurfi að lesa betur ofan í kjölinn. ( J ó n  

Ó l a f s s o n :  Jeg þekki þetta áður, og blanda 

ekki saman N a t i o n a l b a n k s  o g  F a r m e r s -  

b a n k s ) .



Jeg skal svo snúa mjer að hinum hátt- 

virta þingroanni Eyfirðinga. Jeg finn hjá 

honum yl og velvilja fyrir málofni þessu, og 

bygg jeg, að greiða megi úr misskilningi 

þeim, sem á sjer stað milli hans og hins 

hæstvirta landshöfðingja, án mikillar fyrir- 

hafnar, sem er einkum á 4. gr., staflið b. 

Hinn báttvirti þingmaður Eyfirðinga hefur 

rjett að mæla, þar sem hann skilur þá grein 

svo, að lántakandi fái ekki lánsíje upp á 

meira en helming verðs eignar þcirrar, sem 

hann veðsetur. Orðar veðsetningarbrjefið 

svo, að N. N. hefur sett veð virt 2000 kr., 

og fær útborgað í skuldabrjefum 1000 kr., 

en veðskuldabrjefið bljóðar þar fyrir ekki 

upp á hærra lán en þessar sömu 1000 kr. 

J>að, sem liann segir enn fremur, að upp- 

hæð sú, sem borguð cr alls á 45 árum með 

6 °/o, sje stærri en sú, sem borguð er á 28 

árura með 6°/o, er rjett. J>að er eigi bægt 

að hafa það öðruvísi, því að því lengri sem 

greiðslutíminn er, því stærri verður upphæð- 

in að endingu. Eptir bans eigin reikningi 

voru það af 3000 kr. lánsupphæð, 150 kr. 

á ári, sem borga þurfti, til þess að lúka því 

öllu á 45 árum, en 180 kr. til þess að borga 

sömu lánsupphæð á 28 árum. Nú er þess 

að gæta, að þannig eru það 30 kr. á ári, 

sem jeg þarf að greiða minna, ef jeg hef 

lengri frestinn, og ef jeg kann rjett að fara 

með þá peninga, gjöra þeir mjer gagn, svo 

að munurinn er ekki eins mikill og hinum 

háttvirta þingmanni virtist í fyrstu. pessu 

gleynidi hann. Enn fremur reiknaði hann 

svo til, að það væru 800 kr. á ári, sem 

landssjóðurinn gæfi lánsstofnuninni og fengi 

ekkert í staðinn. Jú, hann fær það í stað- 

inn, að gjöra landinu gagn og ganga á und- 

an öðrum með bluttekning í stofnuninni, 

henni til eflingar. Um hin önnur atriði, 

sem okkur greinir á um, gæti jeg vel sam- 

einað mig við hann og gjört smábreytingar. 

|>að má vel vera, að ekki þurfi að binda 

stofnun lánsfjelagsins við þessa 500,000 kr. 

upphæð, því að eptir frumvarpinu fær lán- 

stofnunin strax Ije ómyndugra, sem nemur 

frá 2—300,000 kr., og enn fiemur verður

það skylda landsstjórnarinnar að verja skulda- 

brjefum viðlagasjóðsins í landinu sjálfu, svo 

að ef öllum skilyrðum er fullnægt, sem rjett 

eru, verður lánsstofnunin bráðlega miklu 

auðugri en 500,000 kr.; fyrir því er 4. gr. 

tölul. a. óþarfnr. En þar á móti skyldu 

menn hugsa sig vel um, áður en 4. gr. 

tölul. e. er numin burt. í  rauninui er veð- 

ið ekki nema í orði kveðnn, en það er sett 

sem trygging og vissa fyrir fjelaginu og 

uppörvuu fyrir aðra að ganga í það. I Dan- 

mörku hafa verið stofnuð ýmisleg lánsfjelög 

síðan 7. des. 1857. Fasteignalánsfjelagið áSjá- 

landi hefur eflzt meira en nokkur gjörði ráð 

fyrir, og eptir því sem hinn hæstvirti 

landshöfðingi skýrði frá, nam það, minnir 

mig, um 12,000,000 kr. Loks er ein á- 

kvörðun í statúfum sumra þessara fjelaga, 

sem jeg vil benda þingmönnum á, og húa 

er sú, að þegar fjelögin eru búin að ná til- 

teknum vexti og viðgangi, mig minnir, þeg- 

ar hjálparsjóður ( R e s e r v e f o n d )  fjelaganna er 

búinn að eignast yfir 6°/0 af upphæð skulda- 

brjefanna, sem fjelagiO hefur gefið út, þá 

kemur til greina, að skipta hinum meira 

umframarði milli hluttakanda stofnunarinn- 

ar, og með því ljettast þeim gjöldin, og er 

þetta nýr hagur, sem þeir verða aðnjótandi 

hjá lánsfjelaginu, en sem landssjóður aldrei 

veitir.

pví næst ljet forseti ganga til atkvæða 

um frumvarpið, og fjellu þau þannig:

1. 1. gr. frumvarpsins samþykkt óbreytt 

með 22 atkvæðum.

2. gr. frumvarpsins:

2. Tölul. 1. samþykktur óbreyttur í einu 

hljóði.

3. Töluliður 2., breytiugaratkvæði Jóns 

Jónssonar fellt með 15 atkvæðum 

gegn 4.

4. Töluliður 2., breytingaratkvæði nefndar- 

innar samþykkt með 18 atkvæðum 

gegn 1.

5. Töluliður 2. með áorðinni bieytingu, 

samþykktur með 16 atkvæðum.

6. Töluliður 3., breytingaratkvæði Jóns



719

Jónssonar fellt með 17 atkvæðum 

gegn 4.

7. Töluliður 3., breytingaratkvæði nefnd- 

arinnar, saraþykkt án atkvæðagreiðslu.

8. Töluliður 3., breytingaratkvæði nefndar- 

innar tekið aptur.

9. Töluliður 3. með áorðinni breytingu 

samþykktur með 18 atkvæðum.

10. Töluliður 4., breytingaratkvæði Jóns 

Jónssonar, fellt með 14 atkvæðum 

gegn 3.

11. Töluliður4., breytingaratkvæði nefndar- 

innar, samþykkt án atkvæða.

12. Töluliður 4., breytingaratkvæði nefndar- 

innar samþykkt, með 15atkvæðum.

13. Töluliður 4. með áorðnum breytingum 

samþykktur með 18 atkvæðum gegn 5.

14. Töluliður 5., breytingaratkvæði nefnd- 

arinnar samþykkt án atkvæða.

15. Töluliður 5. með áorðnum breytingum 

samþykktur án atkvæða.

16. Töluliður6., breytingaratkvæði nefndar- 

innar, samþykkt með 18 atkvæðum.

17. Töluliður 6. með orðabreytingum sam- 

þykktur án atkvæða.

18. Töluliður 7., breytingaratkvæði nefndar- 

innar, samþykkt án atkvæða.

19. Töluliður 7. með crðabreytingum sam- 

þykktur án atkvæða.

20. 2. grein frumvarpsins með áorðnum 

breytingum samþykkt með 17 atkvæð- 

um gegn 5.

21. 3. gr. frumvarpsins:

22. Breytingaratkvæði nefndarinnar sam- 

þykkt með 14 atkvæðum gegn 3.

23. Breytingaratkvæði Jóns Jónssonar fellt.

24. 3. grein með áorðinni breytingu sam- 

þykkt með 14 atkvæðum gegn 4.

25. 4. gr. frumvarpsins:

26. Staíl. a, breytingaratkvæði Jóns Jóns- 

sonar fellt.

27. Stafl. a óbreyttur samþykktur með 13 

atkvæðum gegn 5.

28. Slafl. b, breytiugaratkvæði nefndarinn- 

ur samþykkt með 13 atkvæðum.

29. Stafl. b með áorðinni breytingu sam- 

þykktur með 16 atkvæðum.

30. Stafl. c, breytingaratkvæði nefndarinn- 

ar samþykkt með 14 atkvæðum.

31. Stafl. c með breytingu samþykktur án 

atkvæða.

32. Stafl. d óbreyttur samþykktur án at- 

kvæða.

33. Stafl. e, breytingaratkvæði nefndarinnar 

samþykkt án atkvæða.

34. Stafl. e, breytingaratkvæði nefndarinnar 

samþykkt án atkvæða.

35. Stafl. e, breytingaratkvæði Jóns Jóns- 

sonar fellt með 13 atkvæðum gegn 8.

36. Stafl. e með áorðnum breytingum sam- 

þykktur með 13 atkvæðum gegn 6.

37. Stafl. f, breytingaratkvæði Jóns Jóns- 

sonar fellt með 12 atkyæðuin gegn 8.

38. Stafl. f óbreyttur samþykktur án at- 

kvæða.

39. Stafl. g, breylingaratkvæði nefndarinnar 

fellt.

40. Stafl. g, breytingaratkvæði nefndarinnar 

samþykkt án atkvæða.

41. Stafl. g, með áorðnum breytingum sam- 

þykktur með 18 atkvæðum.

42. Stafl. b, breytingaratkvæði nefndarinnar 

samþykkt með 15 atkvæðum.

43. Stafl. h, breytingaratkvæði nefndarinnar 

samþykkt án atkvæðn.

44. Stafl. h með áorðnum breyliugum 

samþykktur með 19 atkvæðnm.

45. Stafl. i, breytingaratkvæði nefndarinnar 

samþykkt án atkvæða.

46. Stafl. i með áorðnum breytingum sam- 

þykktur án atkvæða.

47. Stafl. k, breytingaratkvæði nefndarinn- 

ar samþykkt án atkvæða.

48. Stafl. k með áorðnum breytingum 

samþykktur án atkvæða.

49. 4. gr. frnmvarpsins með áorðnum 

breytingum samþykkt með 15 atkvæð- 

um.

50. 5. gr. frumvarpsins:

51. Breytingaratkvæði nefndarinnar við 5. 

gr. samþykkt án atkvæða.

52. 5. gr. með áorðinni breytingu samþykkt 

með 19 atkvæðum.

53. 6. gr. óbreytt samþykkt með 17 atkvæðum*



Síðan var samþykkt með 17 atkvæðam 

gegn 4, að frumvarpið gengi til 3. umræðu.

pKIÐJA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 26. fundi, 29. dag júlímánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 229—231.

B r e y t i n g a r  t i l l ö g u r  

við frumvarp til laga um stofnun lánsfje- 

lags o. s. frv.

a.

Frá nefndinni, 2. þingmanui Húnvetninga, 

þingmanni Dalamanna og 1. þingmanni ís- 

firðinga.

2. gr., 4. orðin: «og lánum- falli burt.

2. gr., 7. orðið: «eða — allt» falli burt.

b.

Frá nefndinni. 

í  4. gr. e. síðast: *í staðinn fyrir

1,000,000 kr. virði» komi: «400,000 kr. 

virði•

Frmmögumaður (Grímur Thomnen): 

Jeg ætla þá að byrja með nokkrum athuga- 

semdum, og ætla jeg þá fyrst að víkja máli 

rnínu til hins háttvirta 1. þingmanns Ey- 

firðinga. Hann gjörir sig sar.narlega ekki 

sekan í að gylla málið fyrir deildinni. |>ar 

sem bann talaði um, að sá borgaði meira, 

sem endurborgaði á 45 árum, en sá, sem 

endurborgað á 28 árum. f>að liggur í því, að 

hann greiðir lengur vexti, og um leið verður 

afborgunin miklu ljettari. Með því að taka 

til láns 1000 kr., sem eiga að endurborgast 

á 28 árum, þá borgar maður í allt 1680 

kr., en sá, sem endurborgar á 45 árum, 

greiðir 2565 kr., en þegar þar frá dragast 

vextir í 17 ár, 833 kr., þá verða að eins 

eptir 1732 kr. Hinn báttvirti. þingmaður 

Skagfirðinga sagði. að lánsfjelag eitt á Jót- 

landi hefði orðið gjaldþrota; þetta er ekki 

rjett; fjelagið var einungis sett undir *ad- 
minislration> ; því var fenginn fjárbalds-

maður, fjelagsstjórninni vikið frá, og hinni 

nýju stjóm hefur heppnazt svo vel, að greiða 

úr öllum vandræðum fjelagsins, að í fyrra 

var það búið að borga allar skuldir sínar, 

án þess að nokku misti einn eyrir. |>etta 

er það sanna. í>að hefur og komið til tals, 

að stofnun þessari væri hætta búin með 

gjaldþrot, en frumvarpið leyfir landshöfðingja 

að taka í taumana, ef honum sýnist með 

þurfa, og þar að auk hafa slikar stofnanir 

blessazt svo vel annarstaðar, að engin á- 

stæða er til að halda, að bún blessist ekki 

hjer. Lánsstofnun Kaupmannahafnar banda 

bændum hafði 1879 í tekjur 1,224,220 kr., 

en útgjöld 198,838 kr. eða rúma 1000,000 

raeira í tekjur. Hún borgaði hluttakend- 

um (lántakendum) í gróða 1875 : 60/#; 1876: 

53/4°'o; 1877: 5l/*°!0; 1878: 6% ; 1879:

7°/o, og má af þessu einu ráða, hversu 

skuldabrjef stofnunarinnar hafa stigið í 

verði. Lánsstofnun Eydana frá 1851 græddi 

svo fyrstu 17 árin, að hún, samkvæmt 

statútunni 1861, sem ákveður, að greiða 

skuli hluttakendum tiltölulegan part í gróð- 

anum, færði skuldir síuar niður um 1,077,575 

kr., sem skiptist tiltölulega niður á lán- 

takendur sem gróði. pessi lánsstofnun 

átti í fyrra útistandandi í lánum 99,000,000 

kr., og í viðlaga- og forstöðusjóði 3,594,343 

kr. Lánsstofnun Norður-Jóta átti 1880 

útÍ3tandandi 90,000,000 og í viðlaga- og 

forstöðusjóði 2,354,540 kr.

Jeg skal og leyfa mjer að minna deild- 

ina á, hvernig ástandið er hjer. Hjer sunn- 

anlands — jeg veit ekki hvort það er líka 

norðanlands — setja menn jarðir sínar 

í veð fyrir kaupstaðarskuldum, og er skuldu- 

nautar geta ekki borgað skuldirnar, láta 

kaupmenn bjóða upp jarðiruar og gelja opt 

fyrir lítið verð, og verða menn þannig 

fiæmdir frá óðulum sínum og eignum. 

I>etta getur ekki komið fyrir, þegar láns- 

stofnunin eí fengin ; sá, sem skuldar, fær 

lán úr lánsstofnuninni og veðsetur jörð 

sína, borgar síðan sína kaupstaðarskuld 

og er laus við kaupmanninn, enjörðin verð-
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ur aldrei frá bonum tekin, að eins að bann 

borgi ákveðna afborgun og vexti af láninu.

Jeg skal og enn taka það fram, að 

þó jarðir landssjóðsins sjeu veðsettar, geta 

þær eins eptir seœ áður gengið kaupum og 

sölum, þannig að veðið gengur frá seljanda 

yfir á kaupanda. par við bætist og, ef 

deildin aðhyllist breytingartillögu nefndar- 

innar, þá standa ekki nema 400,000 kr. af 

verði jarða landssjóðsins í hinni s o l i d a r i s k u  

ábyrgð, í staðinn fyrir 1,000,000 kr. |>á 

hefur og komið fram sú mótbára, að fje- 

laginu mundi hætta búin, ef fjelagsstjórnin 

yrði, mjer liggur við að segja, svo óráð- 

vönd, að láta stærri skuldabrjef vera í veltu, 

en bún hefði veð fyrir, en þetta er henni 

ómögulegt, þar sem svo nákvæmt eptirlit 

verður haft með benni. Skuldabrjefin verða 

og útborguð í peningum við og við, eptir 

því sem viðlagasjóður fjelagsins hrökkur til, 

og ræður hlutkesti, hverra skuldabrjef verða 

útborguð. Sumir hafa og haldið, að lántak- 

endur væru bunduir við skuld sina í 45 ár, 

en þetta er ekki svo, heldur er hverjum 

jarðeiganda heimilt að borga skuld sina, 

að hve miklu léyti og hve nær sem honum 

sjálfum þóknast. |>á er og ein ákvörðun, 

sem stendur að minnsta kosti í sumum 

dönskum statútum, og það er, að lána sveit- 

astjórnum veðlaust móti ábyrgð hlutaðeig- 

andi sveitarstjórnar. |>að væri mjög hægt, 

að koma slíkri ákvörðun inn hjer, ef menn 

svo vildu, og væri ef til vill æskilegt.

|>á óttast og sumir, að kostnaðurinn 

við stjórn fjelagsins verði of hár, ferðir 

fulltrúa Ijelagsins o. s. frv. Jeg skal í þessu 

tilliti benda á, að lánsstofnun Eydana á- 

kveður i statútunni frá 1880 allt að 3 kr. 

á dag f ferðakostnað, meðan verið er að 

virða jarðir. f>etta þyrfti nú ef til vill að 

vera ríflegra hjá oss, en blessist stofnunin, 

rnunar hana ekki um það; þvi ef gjört. er 

ráð fyrir, að af árlegri afborgun 57/io°/o sjeu 

4®/io vextir, l°/0 afborgun, en */io gangi til 

kostnaðar við stjórn fjelagsins, þá gefur þessi 

upphæð af 1,000,000 kr. 8,000 kr., og af

500,000 kr. 4,000 kr., sem að við bættu

því gjaldi, sem gjört er ráð fyrir að hver 

fjelagi eða hluttakandi gjaldi til þessa kostn- 

aðar, þegar hann fær lánið, mundi vera 

nægilegt til að bera allan þennan kostnað, 

og þó bafa fje afgangs til að leggja í við- 

lagasjóð. Setji maður, að fjelagið gæfi út 

*/* milíón, 2/io°/0 þar af 4,000 kr., og f við- 

bót 2,000 kr. úr landssjóði, þá yrðu það

6,000 kr., fyrir utan hið sjerstaka gjald frá 

lántakendum í eitt skipti fyrir öll. |>etta 

blyti að verða nóg.

Sú ósk hefur opt komið fram hjer á 

þingi, að innritunarskírteina-upphæðin yrði 

flutt inn í landið, og sett hjer á vöxtu í 

peningaveltu innanlands. |>essa eðlilegu og 

almennu ósk landsbúa geta menn fengið 

uppfyllta, með þvi að aöhyllast þetta frum- 

varp. |>eim háttvirtu þingmönnum, sem 

ekki þykjast hafa gotað komið tillögum sin- 

um að nú, er innan handar að fá sjer flutn- 

ingsmann í efri deildinni og láta þar koma 

frarn sína speki. Hinn háttvirti þingmaður 

Skagfirðinga benti á um daginn, að gjald- 

keri landsins væri sjálfsagður forstöðumaður 

stofnunarinnar, enda befur þessi maður 

fyrstur hreift þessu máli hjer á landi og 

vafalaust hugsað það vandlega. |>essi mað- 

ur er nú einnig þingmaður í efri deild, og 

má ganga að því vísu, að hann þar muni 

hafa gætur á, að þetta velferðarmál komist 

í sem bezt horf, og er þá ekki ólíklegt, að 

þar verði eins og hjer sett nefnd í málið. 

Verði því þá, sem vel getur skeð, í ein- 

hverju breytt, kemur það aptur til þessarar 

deildar, og þá geta þeir hinir báttvirtu herr- 

ar, sem þykjast hafa breytingar til hins 

betra eða jafnvel ný frumvörp í vasanum, 

komið viturleik sínum að.

Jeg skal fúslega játa það, að það er 

ekki laust við, að þetta sjo orðið kappsmál 

fyrir mjer, af því jeg álít, að þetta sje ein 

sú mesta rjettarbót, sem okkur hefur 

nokkru sinni verið boðin af stjórnarinnar 

bálfu, og það er ekki víst, að hún bjóði 

okkur hana á næsta þingi, ef við höfnnm
91
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henni nú. Og jeg er viss um það, að marg- 

ir mundu iðrasfc eptir því síðar meir, ef 

þeir felldu það frumvarp með atkvæði sínu, 

sem laudsbúar mundu verða mjög þakklátir 

fyrir.

J ó n  J ó n s s o n : Við fyrstu umræðu þessa 

máls benti hinn háttvirti þingmaður Ey- 

firðinga lauslega á kostnað þann til em- 

bættislauna, sem mundi verða samferða 

stofnun lánsfjelags hjer á landi. Jeg vil nú 

leyfa mjer að fara svo lítið ýtarlegar út í 

þessa hlið málsins.

Af athugasemdunum við stjórnarfrum- 

varpið, sem nefndin í öllu verulegu hef- 

ur aðhyllzt, sjest, að þeir menn, sem 

hafa starfað að stjórnarfumvarpinu, hafa 

haft fyrir augum lánsfjelög þau, som stofn- 

uð eru með lögum frá 28. maí f. á. fyrir 

eigendur smábýla í Danmörku, og má því 

gaoga að því vísu, að samþykktir þessara 

ljelaga verði fyrirmyndir fyrir samþykkt 

lánsfjelags þess, sem hjer er spurning um 

að stofna.

Samþykktir þessar eru prentaðar í hin- 

um dönsku lagatíðindum, og eru þær 2, önn- 

ur fyrir smábýli eða kot á Jótlandi, hin fyr- 

ir sjálenzk kot. Samkvæmt þessum sam- 

þykktum skal skipta ömtum þeim, þar sem 

lántakendur eru búsettir, í kjördæmi. Hvert 

kjördæmi kýs sjer fulltrúa, og skulu þessir 

fulltrúar koma saman minnst einu sinni á 

ári á þeiin stað og þeirri stundu, er 

þeir 8jálfir ákveða með atkvæðafjölda. 

Hver fulltrúi hefur í árslaun af Qelaginu 

200 kr. föst laun, og það að auki 2 til 3 

p r o  m i l l e  af þeim lánum, er menn i kjördæmi 

hans taka. Enn fremur fá fulltrúarnir, þeg- 

ar þeir ferðast á fundi fjelagsins eða í öðr- 

um erindagjörðum þess, 4 króna dagpeninga 

auk ferðakostnaðar. fegar fulltrúar þessir 

eru komnir saman, kjósa þeir framkvæmd- 

arstjórn fjelagsins, sem verður að vera bú- 

sett á þeim stað, þar sem fjelagið hefur að-

alstöðvar sínar. í  framkvæmdarstjórn Qe- 

lagsins á Jótlandi eru 5 menn, og hefur 

cinn af þeim 3000 kr. í árslaun, annar

1000 kr., og hinir tveir 500 kr. hvor, en í 

sjálenzka fjelaginu eru ekki nema 3 fram- 

kvæmdarstjórar, og hafa þeir að launum 

einn 2,000, annar 1,500 og hinn þriðji 1,000 

kr.; þar að auki hefur hvort af þessum fje- 

lögum 2 yfirskoðunarmenn, sem bafa laun, á 

Jótlandi 700 kr. árlega hvor, en á Sjálandi 

400 kr. árlega. Jeg vil nú biðja hinahátt- 

virtu þingmenn að íhuga þessar launa-

ákvarðanir nákvæmlega, og sjer í lagi að 

reikna út, bver kostnaðurinn muni verða 

við ferðir 1 eða fleiri fulltrúa ór hverri 

sýslu hjer á landi á hverju ári á fjelags 

fund hjer í Reykjavík, og jeg efast þá ekki 

um, að fleiri með mjer muni álíta hina 

frjálslegu stjórn slíks Qelags, sem svo mikið 

orð hefur verið á gjört, fullkeypta, og þegar 

bændum hefur vaxið í augu kostnaðurinn 

við alþingi, mun þeim víst ekki sfður þykja 

þungbært, að bera kostnað þann, sem leiðir 

af slíkri fulltrúastjórn. Menn mega ekki 

segja, að slikt geti gengið hjer, úr því það 

hefur gengið í Danmörku, því bjer er allt 

örðugra en þar. J>ar geta menn á klukku-

stund farið eins margar þingmannaleiðir, og

vjer getum bjer komizt áfram bæjarleiðir. 

Samkvæmt hinum nefndu samþykktum eiga 

nú fulltrúarnir ekki að kjósa hina fyrstu 

stjórn fjelagsins; hún á að kjósast af al- 

mennum fundi fjelagsmanna pað er nú 

varla ætlandi, að menn úr fjarlægum sveit- 

um, sem hafa fengið lán úr viðlagasjóði og 

sem engan ferðakostnað eða dagpeninga 

gætn fengið, fara að sækja slíkan fund. J>að 

verða því brandmajórarnir eða smáborgar- 

arnir í Reykjavík, sem fá öll ráð á stofnun- 

arfundi fjelagsins, og afleiðingin verður þvi 

líklega, að hin nefndu embætti verða veitt 

tómum brandmajórum, en slíkir menn geta 

verið góðir í bæjarstjórn í smáborg; til að
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stjórna landsmáluro eða standa fyrir lánsfje- 

lagi handa öllu landinu munu þeir þar á 

móti rarla hæfir.

Mjer finnst þess vegna, að lánsfjelags- 

stofnun, þó ekki væri um annað að ræða en 

örðugíeikana fyrir fjelagsmenn eða fulltrúa 

þeirra að gegna fjelagsstörfum, eigi svo illa 

við landshætti vora, einkum strjálbyggð 

landsins, að alþingi ætti því að eins að 

leggja mikið fje til slíkrar stofnunar, að 

útsjeð væri um, að útvega mönnum peninga 

tii láns á annan hátt. Allir menn virðast 

vera samdóma um, að ekki sje mögulegt 

að stofna lánsfjelag án þess að binda eigur 

viðlagasjóðsins. En þegar nauðsynlegt er 

að grípa til eigna viðlagasjóðsins til að 

bæta úr peningaeklu landsmanna, þá 

virðist einfaldast, að halda áfraro þeim 

lánum, er hafa átt sjer stað úr viðlagasjóði. 

Hvað öðru líðnr, hlýtur þetta að vera vissara 

og óhultara fyrir þing og stjórn, en að fá fje- 

lagi einstakra manna ráð á talsverðum hluta 

viðlagasjóðsins, og þar að auki að takast á 

hendur vaxtaábyrð fyrir ótiltekinni upphæð 

um ótiltekinn tima. Lög um lán úr við- 

lagasjóði má hugsa sjer á ýmislegan hátt, 

og hef jeg leyft mjer í frumvarpi til laga 

um lán úr viðlagasjóði og landsskuldabrjef 

að stinga upp á nokkrum slíkum ákvörðun- 

um. Ef ákveðið verður, að öll lán úr við- 

lagasjóði skulu endurborgast smámsaman, 

finnst mjer alveg hættulaust, að lána út 

alla innstæðu viðlagasjóðsins einstökum 

mönnum. En skyldu menn vilja halda 

nokkrum hluta viðlagasjóðsins tryggðum 

með ríkisskuldabrjefum, eða skyldi innstæða 

viðlagasjóðsins ekki hrökkva til að fullnægja 

öllum lánabeiðslum, virðist ekkert því til 

fyrirstöðu, að stjórnin útvegi fje það, sem 

vantar til framkvæmdar á nauðsynlegum og 

þarflegum fyrirtækjum, með því að gefa út 

skuldabrjef upp á landssjóð, er gengju kaup- 

um og sölum á sama hátt og skuldabrjef 

þau, ér ætlazt er til að lánsfjelagið gæfi út. 

Stjórnin gæti ráðið fullkomlega, hve mikið

hún gæfi út af slíkum skuldabrjefum, og 

þyrfti ekki að neyða lántakendur til að taka 

við skuldabrjefunuro i stað peninga, og sá 

annmarki við lássfjelag, sem jafnvel nefndin 

befur sjeð, að lántakendur fá í stað peninga 

skuldabrjef, sem mjög tvísýnt er hvort 

þeir geti koroið út hjer á landi, kæmi þvi 

ekki til tals við það fyrirkomulag, sem jeg 

hef hugsað mjer. Aptur á móti gæti lands- 

stjórnin með því að gefa út landsskuidabrjef 

ekki að eins útvegað fje til að hjálpa þeim 

um, er á lánum þurfa að halda, en einnig 

útvegað þeim einstökum mönnum, er hafa 

arðlaust fje fyrirliggjandi, vexti af þvi, og 

yrði lánsstofnunin þannig með fram sparn- 

aðarstofnun fyrir allt landið, og líklegt, að 

menn mundu vilja verja sparifje sínu til að 

kaupa landsskuldabrjef fyrir, þó ársvextir af 

þeim yrðu minni en 4°/o eða ekki meiri, en 

sparisjöðir gefa.

J>að eru ekki góð kjör, sem nefndin 

hefur ætlað þeim, er lán þiggja af lánsíje- 

lagi, þar sem þeir eiga að greiða í vexti af 

Iánum sínum 4‘/s0/o; þar að auki '/2°/otilað 

kosla stjórn fjelagsins, alls 5u/n, auk hinnar 

árlegH afborgunar; en þetta er þó sök sjer 

fyrir þá menn, sem þurfa að takauýlán. J>eir 

vita, hvers þeir eiga von, og verða, áður en þeir 

taka Iánin, að búa sig undir að borga í vexti, 

kostnað og afborgun af láninu um 6°/o, en 

ver eru þcir staddir, sem þegar hafa fengið 

lán úr viðlagasjóði gegn 4°/o ársvöxtum, og 

með von um að geta haldið þessum Iánum, 

meðan þeir standa í skilum og halda við 

hinum veðsettu fasteignum á fullnægjandi 

bátt. J>að mun vera ætlun stjórnarinnar 

og nefndarinnar, að segja öllum þessum 

lánum upp, undir eins og lögin um láns- 

fjelög hafa náð lagagildi, og með því móti 

neyða lántakendur viðlagasjóðsins til að 

ganga inn í lánsfjelagið. Afleiðingin af þessu 

verður, að allir þessir lántakendur þurfa 

eptirleiðis um 45 ár að borga 6% af Ján- 

um sínum í stað 4°/o. Reyndar er þá

91*
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einnig skoldin endurborguð eptir þessi 45 

ár; en hve margir munu endast til að borga 

6% af upphaflegri upphæð lánsins um 1*/* 

mannsaldur? Hætt er við, að flestir falli 

frá eða verði gjaldþrota, áður en tímabilið 

er á enda. Margir af þeim, er hafa fengið 

4°/o lán úr viðlagasjóði, eru nú frumbýling- 

ingar, sem eiga fullt í fangi með að standa 

í skilum, þó þeir þurfi ekki að borga nema 4°/o, 

og er hætt við, að slíkir menn þoli ekki að 

fá ársvextina hækkaða upp í 6%, þó það 

væri um styttri tíma en 45 ár.

T r y g g v i  ( h i n n a r s t a n : J>að er vandi, að 

standa upp næst á eptir þessari löngn ræðu, 

ef maðnr ætti að hrekja allt það, sem sagt 

hefur verið, en það eru að eins fáein atriði, 

sem jeg vil leiðrjetta, sem kynnu að villa 

sjónir fyrir mönnum. Mjer heyrðist 2. þing- 

maður Skagfirðinga vera mjög á móti láns- 

fjelagi í fyrstunni, en síðar komst jeg að 

raun um, að hann er með því að hafa láns- 

fjelag, að eins vill hann hafa það með öðru 

móti.* Munurinn er að eins sá, að hann 

vill láta landsstjórnina stýra fjelaginu, þar 

sem þetta frumvarp fer fram á, að lands- 

menn sjálfir gjöri það. Hann segir, að kostn- 

aðurinn yrði með þessu móti minni, en jeg 

fæ ekki sjeð, að hann yrði minni, þótt fje- 

lagið hjeti eitthvað annað. f>ar að auki, þó 

að landssjóður lánaði allt sitt fje, þá hrykki 

það ekki til að fullnægja þörfum lansmanna. 

Hvað snertir lánsfjelög ytra, þá eru 5, sem 

hafa skuldbrjef, er standa yfirlOOkr. Hann 

kvaðst hafa heyrt mjög kvartað yfir láns- 

fjelögum, þegar hann hefði verið utanlands; 

hvernig ætli að standi [>á á því, að gamlar 

lánsstofnanir þróast, og nýjar koma upp í 

viðbót? ef þær væru óvinsælar, svo enginn 

vildi nota þær, þá gæti þetta ekki átt sjer 

stað. f>á talaði hann mikið um þennan 

ferðakostnað fulltrúanna til Beykjavíkur 

annaðhvort ár. Jeg ímynda mjer, að opt 

mundi svo verða, að það mundu verða al- 

þingismenn, og þá eru að minnsta kosti

Skagfirðingar svo heppnir, að þeir eiga sinn 

fulltrúa búsettan í Reykjavik, og þurfa því 

engan ferðakostnað handa honum.

f>á segja og nokkrir, að ábyrgð lands- 

sjóðsins verði til eilífðar; en þetta er eigi 

rjett skoðað. Að 45 árum liðnum er lán- 

unum lokið og þau öll endurborguð. Jeg 

veit það, að lánsstofnunin heldur áfram að 

gefa út skuldabrjef, en þá getur landssjóð- 

urinn hætt að ábyrgjast, hvenær sem al- 

þingið, ákveður það, en á þeim skuldabrjef- 

um, sem fjelagið gefur út, eptir að ábyrgð- 

inni er sagt upp, hefur landssjóður . enga 

ábyigð. |>að er alvenja í lánsstofnunum er- 

lendis, að hlutabrjefunum er skipt i flokka; 

fyrsta, annan, þriðja o. s. frv., og getur 

verðið verið misjafnt dálítið á hverjum flokki; 

sömu aðferð mætti hafa hjer á landi; jeg 

vil taka til dæmis, að í fyrsta flokki skyldi 

vera hlutabrjef fyrir 800,000 kr., og svo 

þegar sú uppbæð væri fengin, þá endaði 1. 

flokkur, og þá nm leið hætti landssjóður að 

ábyrgjast þau brjef, sam eptir vissan dag 

væru út gefin, og þau talin í öðrum flokki. 

En það er auðvitað, að landssjóðurinn verður 

að ábyrgjast rentur af öllum þeim hluta- 

brjefum, sem eru í fyrsta flokki, þar til öll 

eru innleyst, en það getur varla dregizt 

lengur en 50—60 ár. f>etta vona jeg að

þingmenn sjái að er rjet.t.

Mörgum þingmönnum hefur þótt. það 

viðurhlutamikið, að setja allar jarðeignir 

landssjóðsins í veð. Úr þessu hefur nú verið 

bætt mikið með breytingar-og viðaukaat- 

kvæði. Nú þarf ekki eptir því meira veð, en 

sem svarar 2/b meira en lánið er. sem lands- 

sjóðurinn tekur hjá lánsfjelaginu, svo veðið 

verðnr að eins 333,000 kr., og hefur þá 

landssjóður meira en helming af jarðeignum 

sfnum óveðsettar. |>ó nokkrir hafi þá skoð- 

un, að hentugast væri að selja allar jarðir 

landssjóðsins, en þessi lánsstofnun sje jarða- 

sölunni til hindrunar, þá vil jeg taka það 

fram, að það er meira en hægt að selja
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jarðirnar, þó þær sjeu veðsettar, eins og 

binn báttvirti framsögumaðnr tók frain, bæði 

með þvf að veðið gangi yfir á kanpanda, og 

með því að landssjóður borgi skuld sína inn 

í lánsstofnnnina og leysi veðið út. 2. þing- 

maður Skagfirðinga vildi láta landssjóðinn 

gefa út skuldabrjef og talaði um 1,000,000 

kr. Upp á hvaða ábyrgð á landssjóðurinn 

að gjöra þetta? Náttúrlega upp á eignir 

landssjóðsins, fastar og lausar ; en má jeg 

spyrja: eru fasteignimar þá ekki veðbundnar 

engu síður en ráðgjört er í lánsfjelaginu, 

og sem menn álíta nú svo hættulegt?

H o l g e i r  C l a v s e n : Jeg skildi ekki full-

komlega það, sem þingmaður Skagfirðinga 

sagði, að bann hefði verið 6 ár utanlands sem 

fullorðinn, þekkt mðrg lánsljelög og öll 

þótt dýr. Jeg skil ekki, hvernig hann get- 

ur komið fram með annað eins orð og 

R r a n d m a j ó r .  Utanlands er það annaðhvort 

slökkviliðsstjóri, eða þeir menn, sem brenna 

hús sín viljandi til þess að fá þau endur- 

borguð af a s s u r a n c i n u m .  Jeg veit ekki,

hvaðan er náttúrlegra að menn geti fengið

menn, sem hafa vit á slíku, en einmitt úr 

Reykjavík, þar sem upplýsingin er mest. 

Jeg hef skilið þetta lánsfjelag svo, að það 

væri til þess, að gefa bændum kost á að fá 

lán til að bæta jarðir sínar, sem mikil 

þörf er á hjer. Við þekkjum frá fornöld, 

að þar sem nú eru í mesta lagi 10 naut- 

gripir, þar voru þá 40—50—60— 100 í 

fjósi. J>etta getur orðið til þess, að setja 

fætur undir bændur, og þá er hægra að 

koma á banka á eptir. Jeg vil vara þing-

deildina við, að fella þetta af fíkn eptir

banka, því þetta er nauðsynlegra en banki.

A r n l j ó t u r  Ó l a f s s o n : Við 2. umræðu

þessa máls tók jeg'fram ýmsa af hinum sýni- 

legu ókostum frumvarps þessa, og skal jeg 

því fara sem fæstum orðum um þá. Jeg vil 

að eins nefna bluttöku og ábyrgð landssjóðs- 

ins og lakari kjör þeirra, sem standa í skuld 

ubi uppsegjanleg skuldabrjef við landssjóð-

inn, með öðrum orðum: þau lán, er lands- 

sjóður getur sagt lausum með hálfs árs fyr- 

irvara. pað getur verið, að frumvarp þetta 

hafi innibundna einhverja þá kosti, sem 

setja má til jafns ókostum þessum. En það 

álít jeg að hver þingmaður sje skyldugur um, 

áður en hann greiðir atkvæði, bæði í þessu 

máli og í hverju máli sem er, að bera sam- 

an kosti og ókosti, og ef kostir reynast 

meiri, greiða þá atkvæði með, en ef kostir 

reynast minni, að greiða þá atkvæði móti 

frumvarpinu. Ef nú er vafi á, hvort kostir 

eru meiri en ókostir, þá finn jeg mjer skylt, 

að fara að dæmum Rómverja — jeg segi 

bara fyrir mig — og syndga heldur á þann 

bóginn, sem gætilegra er. Gætum nú vel 

að afleiðingunum hvorstveggja. Ef vjer fell- 

um frumvarpið, þá er það hið sama sem að 

fresta því um 2 ár. En ef vjer samþykkj- 

um það, er það hið sama sem að innleiða 

yfír oss allar afleiðingar frumvarpsins, án 

þess að geta stöðvað straum afleiðinganna, 

stöðvað rás viðburðanna. Lög geta stefnt 

rás viðburðanna og ástandi landsmanna í 

rangt sem rjett horf. Hryggilegar afleið- 

ingar óhentugra laga eru opt langvinnar, 

með því að lögin breyta eigi að eins hinu 

ytra ástandi manna, heldur einmitt binu 

innra; hugsanhættinum, skapferlinu, þreki 

viljans, í einu orði: hugsun manna og fram- 

kvæmdum. Jeg veit, að margir eru svo 

sögufróðir menn hjer í salnum, að þeir vita, 

hvað saga lands vors kennir oss í þessari 

grein. Hvernig var, þegar verzlunarokinu 

var af ljett 1787? Var öllu ástandi voru 

hrundið í lag á stuttum tíma með því ? Eða 

1854, þegar verzlunin var látin lans við aðrar 

þjóðir? Engan veginn. Jeg neita því ekki, 

að frumvarp þetta er oss gefið í bezta til- 

gangi. Allir, sem starfað hafa að frumvarpi 

þessu, þeir sem það hafa til búið, þeir sem 

mæla með því, þeir hafa allir haft peninga- 

ekluna fyrir augum. Hinum háttvirta lands- 

höfðingja hefði víst ekki dottið í hug, að 

mæla svo mjög fram með frumvarpi þessu, 

ef það væri ekki hans fasta sannfæring, að
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það mundi bæta úr peningaskortinum. En 

með hverju bætir þá frumvarp þetta úr pen- 

ingaskortinum ? Gefur það oss peninga fyr- 

ir veðskuldabrjef vor? Fáum vjer peninga 

fyrir að veðsetja búsin yfir höfðum vorum 

og landið undir fótum vorum? Nei, engan 

veginn, vjer fáum pappír fyrir pappír. Er 

það þó ekki merkilegt, þegar bæta á úr pen- 

ingaskoiti, að bæta úr bonum með pappírs- 

miða? Vjer fáum ekkert nema skuldabrjef 

fyrir veðskuldabrjef. Einhver kann aðsegja: 

“Skuldabrjefin má selja og fá peninga fyrir■. 

Jæja, en hvar er þá markaðurinn? |>eir 

svara: «í kaupstaðnum, bjá kaupmannin- 

um». Gott er það. Jeg kannast við, að 

þeir hafa lengi verið og eru nálega enn 

hinir einu bankastjórar vorir. En hver 

af hinum háttvirtu þingmönnum, sem 

bjer sitja og bezt þekkja kaupmenn, vill 

ábyrgjast, að kaupmenn látioss fá peninga 

móti skuldabrjefum þessum? Jeg er eigi 

og get eigi verið sannfærður um það fyr, 

en jeg hef einhverja trygging, eitthvert 

fast loforð fyrir því. En hitt veit jeg, og 

um það er jeg sannfærður, að kaupmenn 

muni taka skuldabrjefin upp í kaupstaðar- 

skuldir. f>að getur verið golt, að losast 

við skuldir í kaupstað, einkura ef menn 

kunna að færa sjer í nyt skuldlausa verzlun. 

En, segið mjer: hvernig losast skuldabrjefs- 

handhafinn við sínar kaupstaðarskuldir ? 

Hann losast svo, að byrja sjálfur skulda- 

verzlun við lánsljelagið. |>jer kunnið að 

segja: gott er að losast úr klóm kaupmanns- 

ins. Satt er það, en mjer liggur við að 

segja í fullri alvöru: góður er móðurarmur 

kaupmannsins hjá klóm lánsstofnunarinnar, 

því það er þó eigi gefið, að kaupmaðurinn 

taki jafnháa vöxtu. Hvert eiga nú skulda- 

brjefahaadhafar að fara til þess að fá pen- 

inga? Veðsetjendur verða að fiýja fyrst á 

náðir lánsstofnunarinnar í Beykjavik og fá 

þar skuldabrjef. f>að er sannarlega langt að 

faranorðan afLanganesi, eða vestan af Strönd- 

um til lánsstofnunarinnar. En til hvers er

þar að koma? Hún hefur enga peninga. 

(Nobkrir þingmenn: Jú). Jeg vil leyfa mjer 

að segja, að þeir, sem segja. að lánsstofn- 

unin hafi peninga, þeirskilja ekki frumvarpið.

Frumvarp þetta er samið eptir fyrir- 

mynd lánsfjelags fyrir smábændur í Dan- 

mörku; jeg tek það upp aptur, fyrir smá- 

bændur í Danmörku. Jeg finn ekki að því, 

að vjer fátæklingarnir, bændurnir, lánsþurf- 

arnir erum settir á bekk með smábændum 

í Danmörku; nei, en að landssjóður er sett- 

ur á þann bekk, það tek jeg mjer til. í  út- 

löndum kvíslast lánsfjelögin í margar grein- 

ar, eins og eðlilegt er, því að lánin eru svo 

mikil. f>að er með lánsfjelögin sem hvern 

annan atvinnuveg eða iðnað; hann greinist 

í því fleiri smákvíslar, sem um meira er að 

gjöra. Eitt lánsfjelagið lánar skuldabrjef 

gegn fasteignarveði, annar, landssjóður, 

kaupir skuldabrjefin fyrir peninga. En hjer 

á landi er allt í bernsku, allt svo frumtíðar- 

legt. Hjer er engin peningastofnun í land- 

inu til að kaupa skuldabrjefin. Fyrir þvi 

er á þessu voru fyrirhugaða lánsfjelagi þessi 

stórkostlegi höfuðgalli, að vjer upp til sveita 

fáum ekki peninga fyrir skuldabrjefin nema 

ofurlitla grýtu af fje ómyndugra, ekki nema 

sárlítið, því að mest af því er komið hingað í 

jarðabókarsjóðinn. Verði nú öllum skuldunaut- 

um landssjóðsins sagt upp lánum með */* 

árs fresti, og skuldskeyttir við lánsfjelagið, 

eins og farið er fram á í athugasemdunum 

við frumvarpið, þá eru þau lán með öllu og 

öllu um 240,000 kr. Hinn háttvirti flutn- 

ingsmaður tók fram, að landssjóðurinn græddi 

viðþað, þar sem hann fengi4V!% í staðþess nú 

4°/o. Verið getur; en hverjir greiða? 

Af hverjum græðir landssjóður? Af þeim 

veslingsmönnum, sem í góðu trausti tekið 

bafa lán af landssjóðnum. peir eiga að 

gjalda 6°/o, eptir því sem ráða má af ákvæðum 

frumvarpsins. Samþykktirnar sjást ekki; jeg 

þekki þærekki;jeg og vjerhinir höfum ekk- 

ert gagn af því, þótt hinni háttvirtu nefnd
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máske sjeu þær kunnar, þótt hún kunni að 

bera þær í vösum sínum um göturnar. 

Vjer vitum því eigi, hverjar álögur liggja í 

samþykktunum.

Jeg gat þess við 2. umræðo þessa máls, 

að jarðir landssjóðsins væru veðbundnar. 

£n nú hefur hin háttvirta nefnd og 3 hátt- 

virtir þingmenn ætlað að bæta úr því oneð 

breytingartillögu, með því að fella úr þessi 

orð úr 2. gr. 4. tölulið, >og að jarðeignir lands- 

sjóðsins verði settar að veði fyrir láninuo.

Má jeg nú spyrja — ekki hina hátt- 

virtu nefnd, því það liggur fyrir neðan bana, 

að svara þeirri spurningu, ekki heldur hinn 

háttvirta 2. þingmann Húnvetninga, nje hinn 

háttvirta þingmann Dalamanna, — má jeg nú 

spyrja hinn báttvirta 1. þingmann ísfirð- 

inga, sem er hinn eini kaupfróði maður af 

öllum þesum, er nú bætt úr veðsetning 

jarða landssjóðsins með því, að fella úr þessi 

orð? Ef það er ekki, þá er þessi úrfelling 

þýðingarlaus. Skoðum nú frumvarpið sjálft. 

í  4. gr. 8tafl. b. stendur: «f>ó er virðing-

argjörð óþörf á því veði, sem landssjóðurinn 

setur fyrir láni því, sem getið er um í 2. 

gr. 4.> En 2. gr. 4. á nú eigi, samkvæmt 

breytingartillögunni, að geta um nokkurt 

veð. Og hvað nú? Ætli þessi setning í

4. gr. b. samanborin við 4. gr. e. verði, 

ef breytingin á 2. gr. 4. er samþykkt, þá 

tómur bortittur? Gætum nú að 4. gr. stafl. 

e; þar stendur: «eignir þær, sem lands-

sjóður veðeetur, eru 400,000 kr. virði ■, 

samkvæmt breytingartillögunui. Stendur 

þetta allt eptir sem áður, eða stundur það 

ekki? Ef það stendur, þá er breytingartil- 

lagan við 2. gr. 4. með öllu þýðingarlaus. 

Jeg vil leyfa mjer enn fremur að benda á 

upphaf 4. gr. stafl. b, að «enginn verður 

tekinn í fjelagið að stærri upphæð en svo, 

að lánsfjeð aldrei fari fram úr 3/s gangverðs 

jarða og helmingi gangsverðs húseigna». 

Af þessari og fleiri greinum má sjá, að eng- 

inn getur orðið hluttakandi í fjelaginu nema 

gegn veði í landeign eða húsum. Til hvers 

er þá þessi breytingartillaga ? Getur lands- 

sjóðurinn orðið hluttakandi í fjelaginu án

þess að setja veð? Nei. Ef þessi tillaga er 

ekki tómur kerlingareldur, sem menn vilja 

þeyta upp í augun á oss, þá skil jeg ekki, hvað 

bún er. Landssjóðurinn má til að setja veð, 

ella kemst hann ekki inn í fjelagið (Grímur 
Thomsen: |>að þarf að útskýra þetta). Já,

jeg er hræddur um, að það þurfi að halda 

því vel undir skírn, þessu breytingarat- 

kvæði.

f>að stendur í athugasemdunum við 

frnmvarpið, að eigi þurfi að virða jarðir 

landssjóðsins, og þó er verð sett á þær. Má 

jeg nú spyrja: er landssjóðurinn líka laus 

við það, að þinglýsa veðinu? Er gilt jarð- 

arveð það, sem Iandssjóður setur, án þing- 

lýsingar? |>arf ekki að nafngreina jarðirn- 

ar, skyldi þeim verða þinglýst? f>að er 

ekki óhugsandi, ef einhver keypti einhverja 

af þessum veðsettu jörðum, að hann kynni 

betur við að vita, hvað sú jörð hjeti, eða 

hvaða jörð það væri, er veðsett var. Eptir

því sem hinni háttvirtu nefnd kemur sam- 

an um, má eins selja þjóðjarðirnar eptir 

sem áður, með því að kaupandinn gengur 

inn í fjelagið. En hvað er þá orðið úr veði 

landssjóðsins ? Hvað er nú þetta fyrirkomu- 

lag allt, má jeg spyrja, annað en kenning- 

arþyturP Hvað er þá cptir af veðsetning 

landssjóðs? og hver er endirinn? Já,

nóg er eptir, viðlagasjóðurinn, og endir- 

inn er sá, að bæði eru jarðirnar lengi

veðbnndnar og viðlagasjóðurinn líka. Já,

vjer höfum ekki sjeð statútur þessa 

lánsfjelags, en jeghef hjer statútur lánsfje- 

lags smábænda S Danmörku, sem mjer hafa 

Ijeðar verið. Samkvæmt 19. gr. í statút- 

unni 30. sept. 1880 er sjerhver Qelagsmað- 
ur skyldur að hlíta ákvæðum hennar, sem 

og eðlilegt er. Jeg skal ekki fara mörgnm 

orðum um statútuna. 16. gr. leggur fje- 

lagsmönnum þá skyldu á herðar, ef í þurrð 

rekur í fjelaginu, að leggja þau tillög fram 

að auki, er fulltrúar álíta við þurfi til að 

lúka sjóðþurrð (U n d e r s k u d ). Lántakanda ber 

að greiða 3 af þúsundi eða 3/io af 100 til 

fulltrúans. f>etta er þó talsvert gjald fyrir 

tóma pappíra. Enn fremur hefur aðalfund-
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ur fjelagsmanna hin æðstu völd. Er nú 

mögulegt, að nokkur aðalfundur geti orðið 

bjer á landi? Jú, bluttakendur vestur á 

Hornströndum verða að koma hingað suður 

til Reykjavíkur á aðalfund, eða kjósa sjer og 

senda fulltrúa fyrir sig, en þeir þurfa þó 

dálítið til að lifa af, enda eiga og fulltrúar 

hluttakanda að hafa í kaup 3 af 1000 lán- 

anna, eptir 57. gr. statútuunar, í sínu um- 

dæmi hver þeirra. jþetta er þó byrðarauki, 

þvi naumast geta fulltrúar lánsfjelagsins 

færri orðið en fulltrúar þjóðariunar. Við 

þennan kostnað bætist og sá, að launa em- 

bættismönnum lánsstofnunarinnar. Eptir 

þessari statútu, sem jeg hef hjer, eru 3 menn 

í fjelagsstjórninni, og hafa þeir allir til sam- 

ans 4,500 kr., og báðir endurskoðunarmenn- 

irnir 800 kr., þetta er til samans 5,300 kr. 

Vjer vitum nú ekki, hvernig þessu verður 

fyrirkomið i samþykktum fyrir vort tilhugs- 

aða lánsfjelag. En eptir 4. gr. frumvarps- 

in8 staflið b áttu að vera 1 oddviti og 2 

meðstjórar, er fulltrúar kjósi; en nefndin 

hefur tiltekið, að «fulltrúar kjósi stjórn fje- 

lagsins alla•. f>að lítur þá út í'yrir, að fleiri 

verði en tveir, líklegt, að þeir verði 3, eins og i 

stjórnarfrumvarpinu er eða í statútum smá- 

bænda-lánsfjelagsins í Danmörku er ákveðið. 

Hvað þeir fá akuli í laun, er eigi sagt. Ef 

þeir nú eiga að lifa í Reykjavík, þá þurfa 

þeir ekki svo litið, þvi að sagt er, að þar sje 

dýrt að lifa, og búast má við, að þeir verði 

•í eðli sínu sem aðrir menn>, að þeir vilji 

eitthvað hafa fyrir snúð sinn. En jeg skal 

nú vera lítill í kröfum ncínum fyrir þeirra 

hönd; jeg skal búast við, að þeir sjeu spar- 

samir, og jeg skal setja allan kostnaðinn 

við stjórnina niður um '/a við það, sem það 

er fyrír smábændurna dönsku, og gjöra það 

3000 kr. En sjáum nú, hvað kemur upp 

úr kafinu. |>egar veð lánsfjelagsins hefur 

numið 2 milíónum, þegar það hefur fengið 

veðbrjef upp á 1 milíón og hefur gefið út 

skuldabrjef upp á 1 milíón, þá fyrst getur 

það sjálft staðið straum af kostnaðinum til 

atjórnar sinnar, en hefur þó eigi 1 eyri fyrir 

hús, ljós, eldivið, þvott o. s. frv. Ó, hvílík

blessuð guðsgjöf er frumvarp þetta? Von 

er, þótt hinn báttvirti framsögumaður og aðr- 

ir meðmælendur þess dásami það, sem hina 

dýrmætustu náðargjöf, er hin innlenda og 

danska landsstjórn hefur látið oss í skaut 

falla, aumum og þurfandi þegnum sínum.

Má ske mönnum þyki þessi ummæli 

mín tómar aðfiuningar. En jeg bið hina 

háttvirtu deild, að skoða ekki svo, sem jeg 

segi þetta í þeim hug, að gjöra frumvarpinu 

rangt til, beldur vil jeg að eins vekja athygli 

manna á því, að það er undarlegt og óskilj- 

anlegt, að engar samþykktir eða frumvarp 

til samþykkta er lagt fram, heldur er þetta 

drifið upp á oss, án þess að oss sje auðið 

að vita, hvað á bak við kann að liggja. Vjer 

höfum ekkert gagn af því, þótt hin háttvirta 

nefnd kunni að hafa statútur í vasanum. 

Jeg dæmi máske of hart, en það er þá ekki 

sjálfum mjer að kenna, heldur nefndinni, og 

vanþekkingu minni, sem stafar frá þessu 

launpukri með málefnið í heild sinni. Að 

síðustu skal jeg taka það fram, að jeg er 

sannfærður um, að landssjóðurinn losnar 

eigi svo fljótt, þótt hinn báttvirti 1. þing- 

maður Suður-Múlasýslu segi, að ábyrgð hans 

megi «stoppa» með lögum. Mjer lízt nú 

illa á þetta' «stopp»; en verið getur, að 

þinginu lítist vel á það. Jæja, segjum þá 

«stopp» eptir 20 ár. En hvað lengi varir 

þá ábyrgðin eptir 20 ár? Náttúrlega 45 ár. 

(þingmaður Reykvíkinga og landshöfðingi 

hlógu). Já, þjer hlægið, og jeg hlæ líka, 

en í rammri alvöru, því jeg hlæ að því, að 

þið þykizt gjöra landinu hægt verk með því 

að leggja þetta lánsbeizli við landssjóðinn 

og hnýta honum svo aptan í þetta tagl í 

65 ár; að þið þykizt gjöra landsmönnum 

þægt verk með því, að binda þá við þetta 

lánsfjelag, sem þeir þurfa að endurgjalda lán 

sín með 6°/o í 45 ár í staðinn fyrir í 28 ár, 

eins og nú er. Munurinn er auðsær; hann 

er munurinn á 6 x  45 og á 6 x  28, eða að 

lúka hvert 100 kr. lán með 270 kr., í stað 

þess, eins og nú er, með 168 kr. J>etta er 

því ískyggilegra, sem leiguburður gegn fast- 

eignarveði er enn bundinn við 4°/o; því að
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engin von er til, að frumvarpið um frjálsan 

leiguburð gangi fram á þessu þingi fyrstu 

6 árin, þar sem það nú var fellt í hinni 

háttvirtu efri deild. Enginn peningamaður í 

landinu vill því iána gegn veði í fasteign 

fyrir 4°/o, fyrst skuldabrjefin gefa honum 

41/s°/o. Lánsbeiðendur eru því drifnir, reknir, 

pískaðir og keyrðir inn í þetta lánsfjelag. 

Eru þessar mótbárur mínar tómir loptkast- 

alar? eru þær eintómur kenningarþytur eöa 

bvað? Jeg er ekki eins mikill búmaður 

og bin báttvirta nefnd; það skal jeg játa; 

en mjer sýnist hún ekki hafa sýnt mikla 

verkhyggni í þessu máli. Jeg hef stundum 

reynt að halda mjer upp á spaugi. en þó með 

fullri alvöru í ræðu minni, þvi að jeg er 

hálfiasinn í dag; en að lokum skal jeg tala 

í fullri alvöru. Jeg vil spyrja hina hátt- 

virtu nefnd, hvað það er, sem missist, þótt 

frumvarp þetta sje eigi lögleitt nú. Hvað 

er tapað, þótt því sje skotið á frest um2ár? 

J>ví það, sem hinn báttvirti þingmaður Snæ- 

fellinga sagði, að banki gæti allt að einu 

komizt hjer að fyiir þetta, held jeg sje á 

jafngóðum rökum byggt, sem sú von hans, 

að enginn muni taka til láns hjá lánsfjelag- 

inu nema til jarðabóta; því að fyrst mun 

mönnum þó verða það fyrir, að leysa sig 

undan málssóknum út af kaupstaðarskuldum. 

En ef frumvarp þetta verður samþykkt, hindr- 

ar það, að vjer fáum það, sem vjer höfum 

rjett til að fá, og það er seðlabanki. Já, jeg 

sje, að menn hlæja. — Háttvirtu hlæjendur, 

jeg veit, að þjer, og þar á meðal er binn 

háttvirti þingmaður Reykvíkinga, að þjer 

hafið aldrei hugsað oss hærri sess, en skör- 

ina hjá smábændum í Danmörku. Jeg sje, 

að hinn háttvirti landshöfðingi hlær líka; 

jeg mundi hafa stillt betur til hófs orðum 

mínum, hefði jeg sjeð það fyr en nú. 

En má jeg þá bera upp þá spurning: Ætla 

menn það sje of dan fyrir oss, að fá seðla- 

banka ? Jeg svara fyrir mig: Vjer erum

eins verðir að fá seðlabanka, eius og ný- 

lendur Englendinga í Eyjaálfunni, bæði

• V i d o r i a *  og « N e w  S o u t h  W a l e s »  ; þar 

hefur hvert áreiðanlegt fjelag leyfi til að

gefa út seðla. Vjer stöndum með enn 

frjálslegri stjórnarskrá í höndum en þeir; 

vjer höfum landssjóð upp á 690,000 kr. 

að minnsta kosti. Einhver kann nú að 

hugsa eða segja: Ef vjer förum og biðjum

um bauka, mun stjórnin brosa í kamp 

og segja: «Hvað viljið þið með banka?

blessaðir vesalingarnir! Hver þingmaður 

ræður sinni skoðun og trausti á ráðgjafa 

vorum; jeg ber það traust til hans, og jeg 

vona, eða þó bið og óska, að hinn háttvirti 

landshöfðingi sje með mjer í því, að stjórnin 

muni láta að bæn vorri, og leyfa oss að 

gefa út seðla, sem ganga í peninga stað 

í landinu. Nú sem banki er stofnaður með 

umsjón ráðgjafans, efast jeg ekki um, að 

seðlar hans gangi í peninga stað, þegar á 

þeim standa þessi orð: «Skiptist fyrirgull í 

bankanum*. Upphæð sú, sem gengur milli 

vor í daglegum viðskiptum, er í minnsta 

lagi 700,000 kr. ( G r í m u r  T h o m s e n :  Hún 

er meiri). Já, hún mun vera 1 milíón, 

Búum til seðla, og sleppum út smátt og 

smátt allt að 1 milíón, en höfum í sjóði 

2—300,000 kr. fyrirliggjandi í gulli og silfri 

til að skipta við seðlum, eu hitt í leigubær- 

um veðbrjefum. En sem vjer nú höfum í 

veltu 500,000 kr. í seðlum um fram það 

gull, er liggur arðlaust í bankanum, 2 til

300,000 kr., þá höfum vjer í vöxtu 20,000 

kr. til að lifa við og leggja í viðlagasjóð, 

auk alls þess hags, sem af seðlunum ann- 

ars leiðir. Seðlarnir eru hagkvæmari tii 

flutnings bæði með póstunum og fyrir menn, 

og það sem meira er í varið, að þótt þeir 

glatist, glatast ekki nema pappírinn.

Skoðum nú sameiginlega, hverjir ern 

kostir og gallar frumvarpsins. Hinn bátt- 

virti 1. þingmaður Suður-Múlasýslu hefnr 

ekki gjört sjer minna far um, að gylla kost- 

ina, en jeg að sverta gallana. Vjer höfum 

gjört það báðir í alvöru. Með því að stofna 

þetta lánsfjelag, sláum vjer á frest um ótiltek- 

inn tíma stofnun seðlabanka, því að'hið mesta 

af jarðeignum og húseignum er lánsstofn- 

unin þá búin að taka frá bankanum. Með 

bankanum höfnm vjer tapað margvíslegum

92
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hag og 20,000 kr. tekjum um árið, en feng- 

ið lánsfjtflag, þann ómaga á landssjóð, er 

tekur fyrst við 5000 kr. um sinn, og 2000 

kr. árlegu tillagi um óákveðinn tíma, síðan 

800 hvert ár, þ. e. 2/s°/o af 200,000 kr. láni. 

Nei, það er meira, því auk þessara 2/5°/o= 

44/io°'o skal landssjóður greiða 2'/2°/o tillag 

af upphæð lánsins til viðlaga- og forstöðu- 

sjóðsins. felta er til sainans '/* af 100, 

því vextir af 250 aurum eru 10 aurar='/io 

af 100 kr. f>arna er hinn mikli gróði, er 

hinn háttvirti framsögumaður er að gylla! ? 

Landssjóður græðir l/20/o á laudsmönnum, 

en tapar aptur 1% til lánsfjelagsins. Dægi- 

legur gróði!? Eu sleppum þessu.

Jeg segi, að vjer verðum að sigla nokk- 

uð hátt, þegar um þjóðmetnað er að ræða. 

Jeg segi það aptur, aðjeg tek mjer það til, 

að landssjóðurinn er settur á bekk með 

smábændum í Danmörku, og að vjer erum 

gjörðir ölmusumenn landssjóðsins. Vjer 

getum engu alvarlegu, engu stóru og miklu 

fram komið, ef vjer lítum allt af 

ofan í moldina fyrir fótum vorum, ef vjer 

lítum allt, of lágt. Jeg veit, að hinn hátt- 

virti 1. þingmaður Suður-Múlasýslu er rnjer 

samdóma um, að Gránufjelagið var ekki stofn- 

að af smásálum, og þó var ástand manna 

þá svo, að sjálfur amtmaður í norður- og 

austuramtinu þekkti ekki, hvað »actia> var. 

Mig furðar, ef minn heiðraði vinur, 1. þing- 

maður Suður-Múlasýslu, hefur nýlega hrapað 

svo langt niður, að hann sje kominn aptan 

við smábændur í Danmörku, hann, sem á 

hverjum vetri hef'ur umgengni við háhugaða 

göfuglynda danska menn og býr meðal 

þeirra. Hið sama vil jeg segja við hvern 

annan af hinum háttvirtu þingmönnum.

J ó n  Ó t a f s s o n ;  |>að lítur út fyrir, að 

þessu frumvarpi ætli að byrja illa í ræðun- 

um, hvernig sem fer, þegar til atkvæða- 

greiðslunnar kemur. fað er margt, sem 

mjer þykir að frumvarpinu, bæði að því er 

snertir efni og form, og sný jeg mjer fyrst 

að því, sem minna er um vert, að forminu.

í  2. gr. 7. tölul. Iætur nefndin orðið

«tálmai stýra þolfalli; þar stendur «upp- 

boðið verði tálmað»; og fleira þessu líkt mætti 

telja upp í nefndarálitinu, en af því að tíminn 

er orðinn naumur, vil jeg ekki teQa með því, 

að elta það, en sný mjer að aðalefni málsins.

1. þingmaður Suður-Múlasýslu bjelt, að 

landssjóður losaðist við alla ábyrgð eptir 45 

ár. En það þykir mjer þó hart, hafi jeg 

keypt skuldabijef 44 árum eptir að láns- 

stofnunin var komin á fót, með þeim skil- 

yrðum, að landssjóður ábyrgist mjer 4 1/'* 

árlega leigu, það þykir mjer hart, segi jeg, 

ef landssjóður þá árið eptir getur verið laus 

við alla ábyrgð. |>ingmaðurinn hjelt, að 

eptir 5 ár gæti landssjóður sagt: «Nú á- 

byrgist jeg ekki neinum þessa 4'/2afhundr- 

aði í árlega leigu, sem hjer eptir gjörist 

hlutareigandi í fjelaginu»; en ef svo væri, 

væri hið helzta og aðgengilegasta skilyrði, 

sem fjelagið var stofnað með, fellt burtu, 

og lítur að minnstakosti svo út, að stjórnin 

þá vilji að eins brúka þetta aðgengilega skil- 

yrði til að ginna menn til að bjálpa til að 

stofna það. Jeg get ekki sjeð, að fjelagið 

geti fremur enn nokkur maður brigðað heiti 

sitt um ábyrgðina. í  2. gr. 7. tölulið er 

mjög ísjárverð ákvörðun, því jeg get ekki 

betur sjeð, en að svo gæti farið, ef við hefð- 

um miður ráðvanda stjórn, sem vel má gjöra 

ráð fyrir í lögum, sem gilda skulu um svo 

langan tíma sem þessi, að hún þá mundi 

nota sjer þessa ákvörðun til þess, að draga 

undir fjelagið jarðeignir manna, þær er veð- 

settar eru, ekki fyrir fullt verð, heldur fyrir 

hálfvirði. f>að er ísjárvert, að gefa stjórn- 

inni leyfi til að ganga svo hratt að veðina 

og fram hjá uppboði. Jörðin getur, þótt 

upp sje boðið, farið í uppboðinu fyrir minna 

en hálfvirði virðingarverðs síns, en þó hún 

færi fyrir hálfvirði, yrði eigandi hennar samt 

hart úti, þvf hann missir þó alla jðrðina 

fyrir helming virðingarverðs hennar. Jeg 

veit, að ekkert er ómögulegt, að svona gæti 

farið; jeg þekki tilfelli frá Danmörku, að 

p r o c u r a t o r  ljet son sinn kaupa jörð, sem 

þannig var veðsett, og bafði áður löglega
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auglýst uppboð, en gjörði það með svo smáu 

letri í Berlingi, að enginn hafði tekið eptir 

því, svo enginn kom til að bjóða. Menn 

þekkja það og hjer, að samtök eru gjörð, 

til að fá við vægu verði á uppboðum. 4. gr.

b. álít jeg heldur ekki heppilega ákvörðun. 

það er mörg húseign hjer á landi svo illa 

hirt, að þó bún væri í góðu standi og mik- 

ils virði, þegar hún er virt, þá gæti hún á 

45 árum gengið svo úr sjer, að hún væri 

litils virði löngu fyr en eptir þann tíma. 

I>etta er því ótryggt veð fyrir fjelagið, eins 

og húsaveð allt af er ótrvggt veð, þar sem 

hús geta fari/.t af þeim orsökum, sem ó- 

mögulegt er að vátryggja fyrir, svo sem 

jarðskjálftar, hrnni af öðrum orsökum o.s. frv. 

Sú ákvörðun, að lántakandi eða hlutareig- 

andi, sem verður eitt og hið sama, skuli fyrst 

og fremst borga afborgnn, leigu og svo hæfi- 

lega þóknun til stjórnarinnar og viðlaga- 

sjóðsins, virðist vera athugaverð. Við höfum 

enga hugmynd um, hve mikil þessi upphæð 

verður, sem þannig skal borga sem p ó h n u n .

1. þingmaður Suður-Múlasýslu vildi sanna, 

hversu nauðsynleg þessi lánsstofnun væri, 

með því, að slíkar lánsslofnanir þrifust svo 

vel í Danmörku, en þetta þykir mjer lítil 

sönnun fyrir nytsemi þeirra. Okurkarlar 

þrffast líka vel, en fæstum detlur í hug að 

segja, að það sjeu nytsamir menn eðanauð- 

synlegir í mannfjelaginu. í 4. gr. h. er allt í 

einu farið að tala um fulltrúa fjelagsins. 

Hvaða fulltrúar eru það ? J>eir eru ekki 

nefndiráður, og maður veit ekki til, að þeir sjeu 

kosnir, fyr en maður allt í einu dettur þarna 

ofan á þá í 4 gr., eins og þeir væru 

sprottnir upp úr jörðinni. pessir fulltrúar 

eiga svo að kjósa 2 endurskoðunarmeun, og 

er það slæm breyting frá stjórnarfumvarp- 

inu. Sainkvæmt því var þó trygging fyrir, 

að til þess yrðu valdir menn, sem stjórn 

landsins treysti, en það er auðvitað, að ráð- 

gjafinn getur aldrei verið þekktur fyrir 

annað, en staðfesta kosninguna eptir inn- 

stillingu, jafnvel kosningu þess manns, sem 

hann sízt hefði valið sjálfur, hefði hann 

haft rjett til að velja; og gjörði nefndin því

eins rjett, að stryka út bluttöku ráðgjafans 

í kosningunni.

Hví hefur landssjóður ekki atkvæði í 

kosningunni? Hann er þó stærsti lántak- 

andinn; en enginn kýs fyrir hans hönd. 

Yfir höfuð að tala er nefndarálitið svo 

hálfkarrað, að ómögulegt er fyrir nokkurn 

mann að aðhyllast það, sem annars vill vita 

eða hafa nokkra hugmynd um, hvernig fje- 

lagið á að verða, og er það sem von er á, 

þegar engar statútur fyrir fjelagið eru sýni- 

legar, eða fáanlegar. Að endingu vil jeg 

leiðrjetta þingmann Borgfirðinga; hann ætl- 

aði hjer um daginn að hrekja það, sem jeg 

hafði sagt um f n r m e r  h n n k * ,  nefnilega að 

þeir lánuðu móti fasteignarveði; en í stað 

þess heldur hann á í hendinni og þylur 

upp statútur « n a t i o n a l b a n k n > ,  sem hvergi 

áttu þar við. Jeg þykist vita, að margir 

deildarmanna sjeu enn ekki komnir niður í 

þetta mál, svo að þeir geti vel vitað, með 

hverju þeir eigi að greiða atkvæði; en þá 

menn vil jeg að endingu biðja að gæta þess, 

hvort meira er á hættu, að fresta þessu 

frumvarpi eða aðhyllast það; jeg bið þá, 

áður en þeir gieiða atkvæði, að gæta þess 

vel, að þeir, sem aðhyllast það, sem þeir 

ekki þekkja, bera þyngri ábyrgð en þeir, sem, 

með því að bafna því um stund, að eins 

fresta málinu um 2 ár.

í>ví næst var umræðunum frestað til 

kveldfundar.

FEAMHALD |>RIÐJU UMRÆÐU í 

NKÐRI DEILD, 

á 27. fundi, 29. dag júlímánaðar. 

Þ o r s t e i n n  T h o r s t e i m o n : J>ingmaður

Eyfirðinga gjörði mjer stærri æru, en jeg 

gat vænzt eptir, þar sem bann bað mig um 

upplýsingu, eða sem hann komst að orði, 

að fræða sig. f>etta skaljeg gjöra svo stutt- 

lega sem unnt er. Mjer var óskiljanlegt, 

þegar bann sagði, að breytingaratkvæðið 

væri hafið yfir nefndina. Á þetta að skilj- 

ast svo, að nefndinni væri það of vaxið, að

92*
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koma fram með slík breytingaratkvæði? 

Jnngmaðurinn sagðist ekki vera frískur, þetta 

finnst mjer líka auðheyrt á ræðu hans, eða 

rjettara auðfundið á skilningsleysinu, sem 

honum annars ekki er lagið. Tilgangur vor 

með breytingaruppástunguna var sá, að nema 

það burtu, sem gat orðið til misskilnings. 

pingmaðurinn verður að gá að því, að lögin 

eru gefin fyrir allt laudið, en ekki fyrir hann 

einan. J>etta gat valdið misskilningi meðal 

alþýðu, þegar talað er um, að veðsetja allar 

eignir landssjóðsins, og því vildum við með 

breytingaratkvæðum koma í veg fyrir þennan 

misskilning. |>að, sem er ónauðsynlegt eða 

veldur misskilningi, á ekki að finnast í lög- 

um. J>essa skýringu vona jeg þingmaðurinn 

taki til greina, en ef hann gjörir sig ekki 

ánægðan með hana, þá skal jeg gjöra hon- 

um þetta ljósara heima hjá honum, ef hann 

óskar þess. «Kerlingarvindinum» mnn þing- 

maðurinn hafa slegið út, til þess að hressa 

sig eða láta brosa að sjer, en jeg álít meiri 

ástæðu til að kalla það «kerlingarvind», ef 

maður lætur þýðingarlaus og villandi orð 

standa í lagafrumvörpum, heldur en það, að 

taka þau burtu. J>ingmaðurinn færði rök að 

því, að lánsstofnunin færði ekki meira en 

pappír, sem ekki gæti orðið að peningum, inn í 

landið; jarðir gætu ekki selzt o. s. frv. pað 

er öllum ljóst, að ef skuldabrjefin seljast 

erlendis, þá fást peningar, og hvað það snert- 

ir, að jarðir geti ekki selzt, þá hefur fram- 

sögumaður sýnt fram á, að þær geta alveg 

eins selzt, þó að þær sjeu veðsettar, og jeg 

vil bæta því við: þær geta jafnvel betur 

selzt. Margir fátæklingar munu því einmitt 

miklu betur geta keypt jarðir, með því að 

borga að eins helminginn strax og láta hitt 

standa fyrir láninu. |>etta hlýtur þingmaður 

Eyfirðinga að skilja. Hann fræddi oss á því 

sorglega ástandi, sem hjer fyrir nokkrum 

árum átti sjer stað; þá var það hann, sem 

einn þekkti hlutabrjef, þegar enginn ann- 

ar hafði hugmynd um það. Hjer á landi 

hefur opt verið bágt ástand, en svo 

sorglegt hugsaði jeg það hefði aldrei verið 

á hans æfi, að sjálfur amtmaðurinn í

norður- og ansturumdæminu þekkti ekki 

hlutabrjef. Jeg er glaður yfir því að vita, 

að ástandið nú er öðruvísi, því fjöldi lands- 

manna þekkir vel þýðingu hlutabrjefa, og 

það enda þó þeir sjeu ekki svo lukknlegir, 

að eiga part í fjelagsverzlun þeirri, sem 

þingmaðurinn talar svo opt um; nú er á- 

standið svo, það er jeg viss um, að hjer 

vita margir, hverja þýðingu lánsstofnunin 

hefur. Jeg skal ekki lengja umræðurnar, 

með að útlista ábyrgð landssjóðsins; á banka 

er hún langt um meiri. J>essi lánsstofnun 

er góð, og hefði jeg ekki verið sannfærður 

um það áður, þá mundi jeg einmitt hafa 

sannfærzt af ræðum þeirra, sem hafa talað 

á móti frumvarpinu. |>eir eru að slá um 

sig með, að jarðirnar verði teknar lögtaki 

án dóms og laga, o. s. frv.; en við eigum hjer 

ekki við okurkarla, heldur við landsins stjórn, 

sem aldrei mundi þola rangsleitni eða ó- 

rímilegheit (J ó n  J ó m a o n :  Hvað er ekki

stjórn Ijelagsins? F o n e t i :  Ekki samræð-

ur). Heyrið klukku forseta, og hlýðið þing- 

sköpum nú, en þegar gripið var fram í 

fyrir mjer, þá vildi jeg bæta því við, að hjer 

er ekki að tala um, að við getum misst 

jaiðirnar. Einu verð jeg að gjöra grein fyr- 

ir, hvers vegna jeg skrifaði undir, að mál- 

inu væri frestað. Jeg gjörði það með glöðu 

geði, ekki í von um að fá annað betra, en 

jeg hugsaði á þá leið: látum þá streyma inn 

með breytingaruppástungur; þær munu verða 

einskis virði, og ef þeim yrði sýnt fram á 

það, þá munu þeir láta sannfærast um, að 

þetta frumvarp er gott og gagnlegt. {>etta 

knúði mig til að fá málinu frestað, en jeg 

skal játa það, að jeg hugsaði þá ekki um 

hinn seinni tíma. En um það, að gefa at- 

kvæði mitt með frurovarpinu, hefur mjer 

aldrei hngur hvikað. fingmann Eyfirðinga 

vantaði bækur sínar um daginn. f>egar 

hann fær þær, er jeg viss um, að hann kem- 

ur með eitthvert annað frumvarp, má ske 

um banka, sem yrði svo aðgengilegt, að eng- 

inn utan þings eða innan mun voga að kalla 

það «kerlingarvind», eins og hann sagði um 

breytinguna. (A m l j ó t u r  Ó I a f * s o n  : Jeg bið
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forseta noinnast þess, að jeg hef aldrei við- 

haft þetta orð, sem þingmaðurinn stagast á. 

Forseli: Jeg skal játa það, og til þess að 

jafna mál manna, skal jeg gefa þá upplýs- 

ingu, að hann sagði «kerlingareldur*). Ekki 

er það betra; mjer heyrðist að sönnu þing- 

maðurinn segja «eldur»,en jegbjelt það vera 

misheyrn; ræða hans líktist meir vindi, og 

það er í það minnsta von mín, að hin hátt- 

virta deild láti hana sem vind um eyrun 

þjóta; því sannfæringu um, að lánsstofnun 

ekki væri gagnleg, gat víst enginn fengið af 

orðum hans, og þann «kerlingareld», sem 

hann hefur kastað út, treysti jeg honum til 

að slökkva sjálfum, eða rjettara blása af 

þeim, sem bann kann að bafa fest sig á. 

Ræðu þingmanns Skagfirðinga heyrði jeg 

ekki glögglega, það var svo mikill ómur fyrir 

eyrunum af hans of löngu ræðu, og af því 

salurinn var svo tóinur. Hann var að spá 

í ókomna tímarin um forstöðumenn ije- 

lagsins, en það er óþarfi, að svara slíku, 

sem einungis er sagt til að villa sjónir fyrir 

mönnum.

Jeg vildi óska, að þingmenn skoðuðu 

vel frum\arpið; ef gallar finnast á því, 

mun mega fá þá bætta í efri deildinni, og 

jeg álít það mjög óheppilegt, ef það ekki 

fær lagagildi.

Forteti kvað því næst 2. þingmann 

Skagfirðinga hafa orðið, en er þingmaðurinn 

vildi enn geyma sjer það um hríð, kvaðst 

forseti þegar vera búinn að hleypa honum 

aptur fyrir þrjá, er talað hefðu, síðan hann 

bað um orðið; þingmanninum væri í sjálfs- 

vald sett, hvort hann vildi tala nú eða ekki, 

en síðar gæti forseti ekki leyft honum að 

tala á þessum fundi.

Jön  Jómson: Jeg bið skrifarana að

minnast þess, að forseti neyðir mig til að 

taka til máls, þó jeg eigi bágt með að tala, 

þegar þeir, sem helzt áttu að geta fundið 

að því, sem jeg hef tekið fram, sem og jeg 

skoraði á að svara mjer, bæði hiun hæst- 

virti landshöfðingi og framsögumaður, hafa 

ekki látið til síu heyra.

Jeg er ekki á móti lánsfjelagi, þar sem

það getur staðizt án styrks úr landssjóði, 

og hef jeg með breytingaratkvæðum mínum 

við aðra umræðu þessa máls viljað gjöra 

það mögulegt fyrir einstök hjeruð eða kaup- 

staði, sem vildu stofna lánsfjelag, mögulegt, 

að koma slikri stofnun á fót, og væri lík- 

lega helzt hugsanlegt, að slíkt gæti þrifizt 

hjer í bænum og 1' nærsveilunum.

þingmaður Snæfellinga sagði, að jeg 

hefði ámælt Reykvíkingum og verið þeim 

óvinveittur. f>etta er ekki satt. Jeg leiddi 

einungis ljós rök að því, að þetta kosn- 

ingarfrelsi, sem talað er um, það er tóm 

bóla fyrir aðra landsmenn en Reykvíkinga, 

og jeg gjörði það með engum óvildarhug 

til Reykvíkinga, því engum yrði það þung- 

bærara en Reykvíkingum, ef lánsfjelag yrði 

stofnað á þann hátt, sem hjer er ráð fyrir 

gjört, og þó þeir fengju að ráða mestu í 

lánsfjelaginu, væri þeim það litill hagur í 

samanburði við þau óbagræði fvrir þá, sem 

mundu leiða af því, að þeim húseigend- 

um hjer í bærium, sem hafa fengið lán úr 

viðlagasjóði, yrði sagt upp lánunum, og 

þeir neyddir til að ganga inn í lánsfjelagið. 

Að þetta ekki sje tóm ímyndun bjá mjer, 

fjekk jeg ljósa sönnun fyrir, þegar jeg gekk 

af fundi í dag. Jeg hitti þá einn heiðvirðan 

húseiganda hjer í Reykjavík, sem sagðist 

hafa fengið 15000 kr. lán úr viðlagasjóði 

gegn veði í húseign sinni og greiða fiOO kr. 

árlega sem vexti af láni sínu. Hann er 

greindur maður og þekkir, ef til vill, betur 

en hin báttvirta nefnd sjálf kosti og lesti 

lánsfjelðgs; en hann mat ekki meira kost- 

ina en svo, að hann taldi sjer alveg ómögu- 

legt að halda húseign sinni, ef hann vrði 

neyddur til að fara með hana inn í láns- 

fjelag; hann fullvissaði mig um, að sjer 

þegar veitti fullörðugt að borga 4°/o vexti 

af láni því, sem hann hafði fengið; ætti 

hann að borga 2% í viðbót, mundi hann, 

löngu áður en þau 45 ár væru liðin, sem 

skuldiu með þessu móti ætti að vera afborguð 

á, komast í gjaldþrot, og svo getur farið um 

fleiri húseigendur. En ef lánsfjelagið neyð- 

ist til að láta selja margar slíkar fasteignir,
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þá er hætt við, að þær fari fyrir hálfvirði, 

og allnr sá skaði lendir á lánsfjelaginu eða 

á hinum lántakendonnm, er þá einnig, ef til 

vill, verða reknir í gjaldþrot. fingmaður 

ísfirðinga sagði, að stjórnin og þingið mundi 

sjá um, að allt færi i lagi, en þetta er mik- 

ill misskilningur. þingið heíur ekkert við 

málið að gjöra, annað en það, að hjálpa til 

að loggja byrðar þær á landssjóðinn, er get- 

ur um í lagafrumvarpinu; fjelagsstjórnin 

verður alveg óháð þinginu, og eptirlilið af 

hendi stjórnarinnar hefur ekki mikið að þýða, 

þegar vandræðin duna yfir; þau gjöra sjald- 

an boð á undan sjer.

I>á kem jeg til þingmanns Snæfellinga. 

Hann virðist ekki að hafa gáð að því, að 

sem stendur hafa lántakendur aðgang að 

lánum úr viðlagasjóði gegn 4°/o vöxtum; en 

þessi lán verða að hætta, ef vjer samþykkj- 

um þessi lög. í Danmörku tekur enginn 

opinber sjóður meira en 4°/o vexti af fje 

því, sem hann lánar út, og eru það að eins 

þeir, sem ekki geta beðið eptir, að lán losn- 

ar úr opinberum sjóði, eða sem ekki geta 

útvegað alveg tryggjandi veð, er leita til 

annara lánsstofnana; en hjer vilja menn, 

með því að stofna þetta lánsljelag, gjöra 

það alveg ómögulegt, að fá lán upp 4%. 

fingmaðurinn talaði um, að jeg befði verið 

hræddur um, að okkur vantaði duglega 

menn. {>etta er misskilningur. Jeg talaði 

um, að okkur mundi vanta þá menn, sem 

væru kunnugir slíkum lánsstofnunum og 

þeim, er hjer ræðir um.

!>ingmaður Borgfirðinga hefur fylgt 

skoðunum sínum í þessu máli með miklu 

kappi; en jeg er hræddur um, að það fari 

með þetta mál eins og með önnur nýmæli, 

er hann hefur fylgt fram á liinum síðustu 

þingum, og sem hafa orðið lítið vinsæl og 

bakað landssjóðnum og þjóðinni byrðar, er 

menn bafa sjeð á eptir að ekki hefur verið 

þöi f á.

Landshöfðingi: Jeg skal fyrst leyfa

mjer að svara hinum háttvirta þingmanni 

Skagfirðinga fáum orðum viðvíkjandi því, 

sem hann sagði, að húseigendur S Reykjavík

mundu fyrst kjósa stjórn lánsfjelagsins. En 

þessu er ekki þannig varið, heldur eru það 

stofnendur fjelagsins, og jeg vona, að það 

verði hinir hátlvirtu alþingismenn landsins. 

Hvað ábyrgð landssjóðsins fyrir vöxtunum 

snertir, þá er hún sjálfsagt gildandi fyrir öll 

skuldabrjef, er gefin verða út, meðan ákvörð- 

un frumvarpsins um það stendur óhögguð, 

en það er vonandi, að þessi ábyrgð kosti 

landssjóðinn ekki einn einasta eyri, ef 

eptirlit með fjelaginu verður nægilega tryggt, 

og skal jeg í því efni vísa til 4. gr., stafliða 

h, i og k, samanborinna við d. Hinn hátt- 

virti 1. þingmaður Eyfirðiuga tók fram, að 

lánsstofnun fyrir smábændur í Danmörku 

væri tekin til fyiirmyndar fyrir þessari láns- 

stofnun. f>etta getur verið til þess, að 

villa sjónir fyrir mönnum. í hverju er þá 

frumvarp þetta sniðið eptir þeirri stofnun? 

Að eins í því, að landssjóður ábyrgist 

vöxtuna. Hinn háttvirti þingmaður Eyfirð- 

inga sagði, að hann hefði eigi sjeð samþvkktir 

fjelagsins. fað er sannarlega engin von, 

því að þær eru ekki til enn. Frumvarpið 

miðar einungÍ3 til þess, að stofna Qelagið, 

og þá er það er orðið að lögum, og konungur 

hefur staðfest þau, þá fyrst er að semja 

samþykktirnar, og verða þær staðfestar af ráð- 

gjafannm. Hinn háttvirti 1. þingmaður Eyfirð- 

inga sagði, að með þessu væru engir peningar 

fengnir, þvi að þetta væru tómir pappírar. 

Jeg er búinn að svara þessari mótbáru við

2. umræðu, og skal skírskota til þess, sem 

jeg þá tók fram og til 3. gr. frumvarpsins, er 

veitir viðlagasjóðnum heimild til að kaupa 

skuldabrjef lánsfjelagsins. Eptir þeirri grein 

getur viðlagasjóðurinn smámsaman selt hin 

konunglegu skuldabrjef, er hann á, til þess 
að kaupa « Kreditforeningsobligationer•, og 

á þennan hátt fást peningarnir.

|>etla mál hefur nú verið rætt svo ýt- 

arlega frá þeirra hálfu, er mæla með frum- 

varpinu, og frá þeirra, er mæla á móti því. 

Hinar helztu mótbárur móti frumvarpinu 

eru þær, sumpart að betra sje að stofna 

banka bjer í landinu en lánsfjelag þess 

eðlis, sem frumvarpið stingur upp á, sum-
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part að betra væri, að láta viðlagasjóðinn 

eða landssjóðinn halda átrarn störfum gínum 

eins og hingað til, og ef þörf virðist á því, að 

veita landssjóðuum beimild til að útvega 

nauðsynlegt fje, til að lána út, með því 

að gefa út skuldabrjef og koma þeirn i 

reiðu-peninga; snmpart virtist þessum hátt- 

virtu þingmönnum, að hlunnindi þau, er 

ætlazt ei til að veitt sjeu lánsfjelaginu, 

væru of þungbær eða kostnaðarsöm fyrir 

landssjóðinn.

f>ar sem málið í heild sinni ef til vill 

ekki ér öllum háttvirtum þingmönnum 

eins ljóst og það er mjer, og þar sem jeg 

er innilega sannfærður um, að bjer er um 

hið mesta velferðarmál landsins að ræða, 

og það þess vegnu þykir mjer mjög sorg- 

legt, ef alþingi skyldi hafna þessu frumvarpi 

eða þá frosta því, eins og sumir háttvirtir 

þingmenn hafa beðið um, vil jeg, áður en 

gengið er til atkvæðagreiðslu, leyfa mjer 

stuttlega að skýra binum báttvirtu þing- 

mönnum frá skoðun minni. Jeg þarf ekki, 

vona jeg, að geta þess, að jeg skoða hvert 

niál, sem miðar til framfara og heilla 

Iandsins, með allri þeirri gætni og alvöru, 

sem í mínu valdi stendur, og jeg vil bæta 

því við, að sjer í lagi þetta mál bafi verið 

hugleitt af mjer um langan tíma og skoð- 

að frá öllum hliðum, því það hefur lengi 

verið mjer Ijóst, að það, sem mest veldur 

fátækt landsins og er framförum þess til 

tálmunar, er þetta tvennt: samgönguleysið 

og peningaeklan, eða örðugleikar þeir, er á 

landi hjer eru í samgóngum og í því, að 

útvega sjer fje það, sem er afl þeirra hluta, 

er gjöra skal.

Jeg tek það upp aptur, sem jeg sagði 

við 2. umræðu, að jeg álít stofnun banka 

hjer í Iandinu mjög æskilega, og að jeg 

fúslega vil styðja að því, að banki komist 

hjer á, en jeg er sannfærður um það, og 

jeg hef ef til vill hugsað meira um þetta 

mál, en þeir, er nú gjörast talsmenn banka 

hjer í þessum sal, að vjer getum ekki nema 

með ærnum kostnaði komið banka á stofn 

að svo stöddu, og sjer i lagi ekki án langt-1

um meiri kostnaðar fyrir landssjóðinn en 

hjer ræðir um. Orsökin til þess liggur í 

því, hvernig hagar til hjer í landinu, þar 

sem ómögulegt er að koma peningum í veltu, 

nema í bæsta lagi tvisvar eða þrisvar á ári, 

en það, sem gjörir bankahaldið arðsamt, er 

einmitt það, að peningarnir eru ávallt í 

veltu, ekki tvisvar eða þrisvar, heldur 10 

sinnum, 20, 100 sinnum á ári hverju, því 

þá má með litlum arði í hverri •Omscetning* 

bafa svo mikinu ábata af (je bankans, að 

bann getur staðið straum af kostnaði þeim, 

sem bankabaldinu er samfara. Hinir bátt- 

virtu þingmenn hafa blandað saman •ttypo- 

(heköanka» Og • Discontobanka*, hiun fyrri 

er í raun og ekki annað en lánsfjelag, sama 

eðlis sem hjer ræðir um; binn síðari er sá, 

sem á að bera kostnaðinn, sem bankabald- 

inu er samfara, en hann getur ekki gjört 

það bjer af þeim orsökuin, cr jeg hef getið 

um, sem sje, að Discontobankinn ekki að 

svo stöddu getur baft neitt að gjöra nema 

á nokkrum fáum mánuðum ársins, en er 

neyddur til í 8—9 mánnði árlega að hafa 

Ije sitt liggjandi arðlaust Hinn háttvirti 

þingmaður Eyfirðinga hefur einnig nefnt 

seðilbanka, en jeg gjöri ráð fyrir, að hann 

hafi ekki ætlazt til að mæla með bánka, 

sem gefi út peningaseðilinn, án þess að eiga 

hið samsvarandi Va/uta, og undireins og 

þess er krafizt af handhafendum á þessum 

seðlum, sje fær um að innleysa þá með 

reiðu-peningum. Ef seðilbankinn ekki er 

fær um það, þá eru pappírspeningar hans 

einskis virði og geta aldrei áunnið sjer það 

traust, sem nauðsynlegt er til þess, að þeir 

verði gott «Omsœtningsmiddel•. Yfir höfuð 

að tala: •Seddel- Emisnonen* er að vísu

þýðingarmikið • Privilegium» fyrir banka, 

ef bann á samsvarandi •Valuta» í gulli 

og silfri, því það veitir honum hægt að út- 

vega nægilegt •OmscetningsmeðaU, en seðl- 

arnir bera ekki rentu, og «seðil-Emissionen* 

gefur ekki af sjer neinn beinlinis arð. 

Kostnaðinn við bankahaldið má útvega á 

annan hátt, sem sje með hinum öðrum 

bankastörfum, og «depositum» það, éða
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trygging sú, seœ er nauðsynlegt skilyrði 

fyrir því, að trúa bíinkanum fyrir •Seddel- 

Emissioninnin, verður að liggja alveg arð- 

laust á meðan. Jeg er fullviss um það, 

að banki getur ekki borgað sig að svo 

stöddu, og til þess að stofnsetja banka, sem 

dugir, útheimtist fleirnm sinnum stærri til- 

lög úr landssjóði, en lánsfjelag það, er hjer 

ræðir um ; en jeg vona fastlega, að sá 

tími mnni koma, að vjer munum geta 

stofnað banka hjer, og jeg er viss, að það 

er ekki neitt, er geti flýtt œeira stofn- 

un banka, en einmitt stolnun lánsfjelags 

þess, er bjer ræðir uin, með þvi að ráða 

verulega bót á peningaskorti þeim, er land- 

ið nú líður undir.

Hinn báttvirti þingmaður Skagfiiðinga 

befur beqt á annað fyrirkomulag, sem hann 

sjálfsagt telur betra en það, sem frumvarp- 

ið stingur upp á, en sem, þegar betur er 

að gætt, er alveg daðgengilegt. Fyrst er

það, að afgangur landssjóðsins, er samkvæmt 

fjárlögunum leggja skal í viðlagasjóðinn, 

ekki getur fullnægt þörfunum, og þetta 

blýtur að vera hinum báttvirta þingmanni 

fullkunnugt. Hjer við bætist, að ekki má 

búast við eins miklum árlegum afgangi af 

tekjum landssjóðs, eins og verið hefur bin 

síðustu 3 ár, sem sje hjer um bil 50—

60,000 kr. árlega, en þessi fjárhæð hefur 

samt sem áður ekki verið nægileg til að 

fullnægja þörfum manna í þessu tilliti. |>á 

stingur hann upp á, að selja ríkisskuldabrjef 

þau, er viðlagasjóðurinn á, og lána upphæð- 

ina móti prívat-veðskuldabrjefum. Jeg skal 

svara hinum háttvirta þingmanni því, að 

landssjóðurinn megi að mínu áliti ekki 

hafa minni sjóð, en hann nú á, í góð- 

um «Vardiepapirvm», sem bægt er að 

«realisera»; þegar þarfir landsins gjöra 

það nauðsynlegt að verja þessu fje til ann- 

ara augnamiða, þá dugar ekki að grípa til 

pritMí-skuldabrjefa, þvl ef þeim verður sagt 

upp í meira lagi, munu skuldunautar kom- 

ast í mestu vandræði. Ef lánsfjelag það, 

sem hjer ræðir um, verður stofnað, getur 

landssjóðurinn sjálfur í staðinn fyrir ríkis-

skuldabrjef keypt og geymt skuldabrjef þessa 

lánsfjelags, því þau munu með hlunnindum 

þeim, er frumvarpið stingur upp á, vera eins 

góð og áreiðanleg sem verðlagspappír eins 

og ríkisskuldabrjef, en að öðrum kosti ekki. 

Hinn háttvirti þingmaður stingur enn fremur 

upp á þvi, að veitt verði landssjóðnum heimild 

að lána með 4% rentu þannig, að á þann 

hátt verði útvegað fje það, sem með þarf 

til að fullnægja þörfum lánbiðjanda. Hann 

gjörir sjálfsagt ráð fyrir því, að þessi land- 

skuldabrjef verði seld fyrir uppbæð þá, er 

þau bljóða upp á; en þetta er að minu áliti 

alveg óliklegt, jeg þori að segja, alveg ó- 

hugsandi, þegar gætt er að þvi, hvemig 

hagar til i öðrum löndum með þvilík skulda- 

brjef. J>að er satt, að ríkisskuldabrjef Dana 

sem stendur hafa hjer um bil Pari-Kurs, 

en þingmanninum er það kunnugt, að þetta 

engan veginn hefur átt sjer stað um langan 

tima; þessi skuldabrjef bafa smámsaman 

hækkað hin síðustu 5 ár frá 80—100%, og 

«A'urs»þeirra getur á sama hátt farið lækk- 

andi á styttri tíma niður í 80 °/„ aptur. |>að 

er öðrum ástæðum að þakka, að þessi ríkis- 

skuldabrjef hafa svo háan «Kurs», en hjer 

stendur til ráða.

Fyrst er það, að bæði laud og þjóð í 

Danmörk er langtum auðugri en vjer, og 

hefur hinn háttvirti þingmaður sjálfur sjer- 

staklega tekið þetta fram sem mótbáru móti 

lánsfjelaginu, en honum hefur alveg gleymzt 

það við þetta tækifæri; en jeg vona, að hin- 

ir háttvirtu þingmenn sjeu mjer samdóma í 

því, að það dugi ekki að koma fram með 

alveg sömu mótbáru í alveg gagnstæða átt; 

að hann gjörir þetta, verður að eins skiljan- 

legt, ef þingmanni Skagfirðinga gengur það 

til, alveg að ónýta mál það, er hjer liggur 

fyrir, án þess að setja neitt annað brúk- 

anlegt í staðinn, eins og jeg gat um um 

daginn, og í annan stað eru í Danmörku 

sem stendur nægtir og meir en það af reiðu- 

peningum, en hjer hinn mesti peninga- 

skortur. Jeg er fyrir mitt leyti alveg viss 

um það, að þvílík landsskuldabrjef, eptir því 

sem hjer hagar til, ekki nokkurn tíma verða
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seld til útlanda með hærri * Kúrs- en hjer 

um bil 80% , og þá lendir verðmunurinn, 

bjer um bil 20%, annaðhvort á landssjóði 

eða lántakanda sem beinlínis skaði. |>etta 

fyrirkomulag er þess vegna að mínu áliti 

alveg óaðgengilegt að svo stöddu, og jeg 

þori að fullvissa hinn háttvirta þingmann 

um það, að það muni aldrei verða lögleitt, 

á meðan þing og stjórn lætur sjer annt um 

bag landssjóðs og landsins, að minnsta kosti 

mun jeg fyrir mitt leyti mótmæla því, sem 

bezt jeg get. f>á er annar annmarki á 

uppástungu hins háttvirta þingmanns Skag- 

firðinga, en hann er sá, að jafnvel þótt að 

mögulegt væri með henni að fullnægja 

þörfum Iandsins með að útvega nægilegt 

lánsfje, en það er ekki mögulegt að svo 

stöddu — jeg tek það upp aptur, — þá er 

það landsstjórninni alveg ómögulegt, ef lán 

viðlagasjóðsins ijölga að mun, að hafa nægi- 

legt eptirlit með þeim veðum, er sett eru 

til tryggingar lánanna, svo að hætt er við, 

að landssjóðurinn verði fyrir skaða við rýrn- 

un veðanna, og þó að ómögulegt sje að 

dæma um það, hversu mikill skaði þessi 

kynni að verða, er auðsjeð, að hann getur 

orðið lángtum meiri en tillag það, sem 

stungið er upp á í frumvarpinu að veita 

lánsfjelaginu árlega; en bendingar hins hátt- 

virta þingmanns um hlutdeild sýslumanna í 

eptirlitiuu virðast mjer ekki fullnægjandi.

Eptir að jeg þannig hef leitt rök að því, 

að bendingar þær eða uppástungur, er komn- 

ar eru fram frá hálfu nokkurra háttvirtra 

þingmanna, ekki geta ráðið bót á peninga- 

skorti þeim, sem allir játa að sje til bjerna 

í landinu i mesta lagi og að brýna nauðsyn 

beri til að komast úr, skal jeg fara fáeinum 

orðum um frumvarp það, er hjer liggur fyrir.

Ef þetta frumvarp verður lögleitt, mun 

stofnun lánsfjelagsins ekkí bíða lengi og þá 

getur hver eigandi að fasteign hjer í landinu 

útvegað sjer, innan þeirra takmarka, er lögin 

ákveða, lán þau, er hann með þarf til þess 

að gjöra jarðabætur, efla atvinnuveg sinn

o. s. frv., og hann getur fengið þetta lán 

með sanngjörnum kjörum, þó að þau sjeu

nokkuð þyngrien á lánum þeim, sem viðlaga- 

sjóðurinn hefur áður veitt. En þessi heiðr- 

aða deild kannaðist um daginn, þegar hún 

samþykkti leiguburð á peningaláni, við það, 

að brýna nauðsyn bæri til þess, að hækka 

rentufótinn, svo hann samsvari virði peninga 

í samanburði við aðrarvörur. En hvort sem 

skuldanautur eiga að borga dálltið meira ár- 

lega af peningaláni en hingað til, þ. e., hjer 

um bil 2/»% eða eptir breytingu hinnar heiðr- 

uðu deildar á 2. gr. 2. töiul. frumvarps- 

ins s/io°lo, þá munu allir þeir, sem þurfa 

peningaláns við, játa það, að það sje ekki 

afarkostur, og vegi ekki upp á móti því, 

að þeir geta átt það víst, að fá hið nauð- 

synlega lán, og að því verði þeim ekki sagt 

lausu í ótíma. Til að tryggja þessa stofnun, 

og án tryggingar gæti hún ekki gjört það 

gagn, sem ætlazt er til, er alveg nauðsynlegt 

eins og hjer hagar til, að hið opinbera í 

fyrstu styrki hana. og þessi styrkur er sam- 

kvæmt frumvarpinu sá, sem nú skal greina:

1. samkvæmt 2.gr. 3. töl. 5000 kr. í eitt 

skipti fyrir öll, og árlegur styrkur 2000 kr., 

þangað til helmingur tillags þess, sem lán- 

takendur eiga að gjalda árlega til viðlagasjóðs 

ogforstöðusjóðsfjelagsins,nemur2000kr.|>etta 

verður að eiga sjer stað, þegar búið er að lána 

út 1,000,000 kr.; það er ómögulegt að segja 

fyrir fram, hvenær svo langt verði komið, en 

þar sem landssjóðurinn samkvæmt 2. gr. 4. 

töl. gjörist Qelagi með 200,000 kr., og þar 

sem lán viðlagasjóðsins á móti uppsegjan- 

legum skuldabrjefum voru 1. janúar þ. á.

213,000 kr., og nú sem stendur hjer um bil

240,000, en þar eð margir hafa æskt láns 

af viðlagasjóðnum, sem ekki hefur verið 

mögulegt að láta þeim í tje á þessu augna- 

bliki, bef jeg á lista mínum lánsbiðjendur 

um meir en 40,000 kr. fram yfir það, sem 

viðlagasjóðurinn geturlánað út sem stendur, 

en úr honum er veitt hið síðasta ár lán hjer 

um bil 60,000 kr., þá má nærri geta, að það 

mun ekki bíða lengi, áður en þessari 1 milídn 

verði náð, á að gizka ekki lengraen3—5ár.

2. Samkvæmt 2. gr. 4. töl. á landssjóð- 

urinn að gjörast hlutareigandi í ijelaginu

93
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fyrir allt að 200,000 kr. láni, og jarðir lands- 

sjóðsins að verða settar að veði fyrir lán- 

inu.
Jeg hef áður getið þess, að jafnvel þó 

að landssjóðurinn ekki þurfi að taka þetta 

lán, þá má vel leyfa honum að gjöra það, 

til þess að koma stofnun þeirri, er hjer ræðir 

um, sem fyrst á, og að styðja fjelagið með 

því að taka þátt í »Adminisirníions-kostnaði 

þess að tiltölu við lánaupphæðina. Jeg 

vona, að öllum þingmönnum sje Ijóst, að 

þessi ákvörðun miði sjer í lagi til þess, að 

koma stofnuninni sem fyrst á, því með henni 

getum vjer átt það víst, að mögulegt veiði 

að stofna fjelagið að ári liðnu. Kostnaður 

sá, sem hjer ræðir um, eða tillag það, sem 

landssjóðurinn með þessu borgar Ijelaginu 

um 45 ár, nemur árlega 800 kr., sem sje 

landssjóðurinn borgar árlega rentu af þessum

200,000 kr. á 57/io% • • • • H400 kr. 
en fær af 200,000 kr. Kreditoblg.

á 4 7 , % ............................. ....  9000 -
2400 -

af þessu er árl. afborgun á 45 ár-

um á hverju ári......................... 1600 —

tillagið þannig 800 — 

á ári eða */&% til viðlaga-og forstöðusjóðs- 

ins.

Með þessari ákvörðun verður ekki lagt 

neitt verklegt hapt á umráð löggjafarvaldsins 

á fasteignum landsins, og skal jeg í því tilliti 

skírskota til athugagreinanna, blaðsíðu 5, og 

til þess, sem jeg tók fram við 2. umræðu, 

og bæta þvf við, að þessi ákvörðun geti ekki 

verið því til fyrirstöðu, að löggjafarvaldið 

daginn eptir eða sama dag, og þetta skulda- 

brjef verður gefið út, seJji allarjarðir lands- 

sjóðsins, og bæði landssjóðnum og kaupeud- 

um mundi það vera til hægðarauka, að þeir 

geta borgað tiltölulegan hluta af kaupverð- 

inu, með því að þessi bluti verður inni- 

standandi hjá lánðfjelaginu, en allt tillag 

það, sem fjelaginu verður veitt af lands- 

sjóðnum, jeg skal taka upp aptur, verður:

1. f eitt skipti fyrir öll . . . 5000 kr.

2. árlega um 5 eða ef til vill 10 ár 2000 kr.

3. árlega um 45 ár eða þangað

til kaupendur að fasteignum 

landssjóðsins eru búnir að taka 

að sjer tiltölulegan hluta af 

láni landssjóðsins . . . .  800 kr. 

Ef vjer skiptum þessum styrki niður á 45 

ár, þá verður hann hjer um bil 1200 kr. árlega, 

en aptur á móti aukasttekjur viðlagasjóðsins 

með ''8% af hjer um bil 240000 kr. þeim, 

er nú eru lánuð út móti 4%, árlega 1200 kr., 

og smámsaman, þegar ríkisskuldabrjef við- 

lagasjóðsins verða gjörð arðberandií Kreditfor- 

eningsobl., hjer um bil 300000 kr., aukast tekjur 

viðlagasjóðsins enn fremur með '/*°/o, 1500 kr.

Kostnaður landssjóðsins í tilefni af

þessu frumvarpi er þannig þess eðlis, að 

hann ekki getur komið til tals, þegar ræðir 

um að styðja að einhverju binu mesta vel- 

ferðarmáli landsins, og jeg vona fastlega — 

jeg tek það upp aptur og aptur — að hin 

heiðraða deild samþykki þetta frumvarp.

Framsögumaður (Grimur Thomsen): Jtíg 

skal hlýðnast óskum þingmanns Skagfirð-

inga, og ekki svara ræðu hans. Að 

eins eitt atriði vil jeg lagfæra, sem annar- 

hvor okkar hefur misskilið. Hann sagði, að 

2000 kr. væri lægsta upphæð, sem láns- 

stofnanir Dana mættu lána, en það er einmitt 

sú hæ3ta upphæð, sem lána iná hverjum 

jarðeiganda. Hjer má lána upp á helming 

jarðarveðs, hvað dýrt sem jörðin er metin, 

t. a. m. fyrir veðsetningu Hóla í Hjaltadal, 

wá lána 7000 kr. o. s. frv. Sú stofnun, 

sem bjer ræðir um, verður því stórvaxnari 

en lánsstofnanir fyrir smærri jarðeigendur í 

Danmörku, og vona jeg því, að þingmaður 

Eyfirðinga sætti sig við hana af þeirri orsök. 

|>á sný jeg mjer að þingmanni Eyfirðinga; 

jeg vildi hlýða glögglega á hina löngu og

skemmtilegu ræðu hans, og mjer mun hafa

tekizt það. Mótbárur bans voru 4: hluitaka 

landssjóðs, kjör lántakanda, stjórn fjelagsins 

og pappírar fyrir peningana, Ogþegarhann 

hafði talið upp alla þessa ókosti, sýndi hann 

fram á, hvað setja ætti í staðinn. Jeg skal 

fylgja þessum mótbárum eptir röð og skoða þær.

Fyrst er hluttaka landssjóðsins, en hinn 

háttrirti landshöfðingi hefur hrakið þetta,
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svo jeg skal fara fljdtt yfir það. En af því 

þingmaðurinn talaði um smásálir og stórsál- 

ir, þá vil jeg segja honuun það, að lands- 

sjóðurinn kemur einmitt fram sem stórsál, 

sem anðugur peningamaður, sem vill leggja 

talsvert í sölurnar og hjálpa landsmönnum 

til stofnunarinnar, eins og norðlenzka stdr- 

sálin hjálpaði til að koma Gránufjelaginu á 

fót. Ef það er svo, að landssjóður kemur 

hjer fram með sama göfuglyndi, þá vona 

jeg þingmanni Eyfirðinga þyki hlutt-akan 

sanngjörn og höfðingleg. Landssjóður er 

þó þeim mnn göfngri, en norðlenzka stór- 

sálin, að hann tekur upp á sig ábyrgð, því 

jeg er á sama máli og þingmaður Skagfirð- 

inga, að ábyrgðin verður að standa fyrir öll- 

um skuldabrjefum, sem hafa orðið til undir 

ábyrgðinni. J>að væri háskalegt, að binda 

ábvrgðina við stuttan tíma.

Nú kemur annar ókosturinn: hjör lán- 

takandn, og vil jeg taka fram tvennt, sem 

þingmaðurinn fann að í því efni, því hann 

finnur víða snaga fyrir hattinn sinn. Hann 

sagði þetta væru neyðarúrræði; menn væru 

reknir inn í þessa lánsstofuuu. En jeg tók 

það fram í dag, og jeg tek það upp aptur: 

landssjóðurinn getur, eins og nú stendur á, 

sagt upp lánunum, hve nær sem honum 

þóknast, hvort beldur í dag eða á morgun, 

en lánsstofnunin getur ehhi sagt upp láninu 

fyr en lántakandi krefst þess og kemur með 

sína peninga.

Að því slepptu, kvað hann ekki vera 

búið að semja *statúiur» enn. J>að er eðli- 

legt; fjelagsmenn eiga að semja þær á fyrsta 

fundi; stjórnin gat því ekki lagt þær fyrir 

þingið nú. J>ar sem nú fjelagsmenu eiga að 

semja «statúturnar», þá er hægur vandi að 

láta þá, sem fyrst fá lán, sæta vægari kjör- 

um, en hina, er síðar koma; en hinir fyrstu 

hluttakendur eru einmitt þeir, sem nú 

eru í skuld við landssjóðinn, og það veit 

þingmaðurinn að er regla í öðrum hluta- 

fjelðgum, og þykir ekki tiltökumál, að fyrri 

hluttakendur sæta betri kjörum en hinir, 

sem seinna koma (Arnljótur Ólafsson: Ekki 

í Gránufjelaginu). Látum þá sæta þeim

kjörum, að þeim sjeu upp gefnar allar virð- 

ingargjörðir, og í öðru lagi þurfi ekki að 

gjalda til stjórnar fjelagsins fyrsta árið eða 

fyrstu árin. Landshöfðinginn sagði, aðinn- 

skriptarskírteinin, sem eru ytra, mundu 

dragast inn í landið og yrðu fyrir þau 

keypt skuldabrjef stofnunarinnar; þar koma

hjer u m ................................... 400,000 kr.

í peningum inn í landið.

í>á k o m a ......................... 300,000 —

í minnsta lagi, sem sje fje ómynd- 

ugra, sem ekki að eins verður heim 

ilt, heldur skylt að setja í skulda- 

brjef fjelagsins.

pá koma loks að minnsta

k o s t i .......................................  500,000 —

fje efnamenn hjer á landi, sem 

keypt hafa konungleg skuldabrjef 

fyrir þessa upphæð, en ekki fá 

nema 4% af fje sinu.

Samtals koma þá, með þeim 200,000 —

sem standa í uppsegjanlegum__________

skuldum til landssjóðs . . . 1,400,000 kr.

af peningum í veliu í landinu, og mun 

margur rnaður finna til þess, sem nú getur 

eogan eyri fengið til láns, þó hann eigi 

gott veð fram að bjóða.

Nú kem jeg til lnuna stjárnandanna. 

það er sjálfsagt allmikill' kostnaður við 

lánsstofnunina. En þingmaðurinn vildi 

stofna banka, en hann tók ekki fram um 

kostnaðinn við það, og hefur hann þó lík- 

lega ímyndað sjer, að bankinn þyrfti ein- 

hverstaðar að standa, að hann þyrfti hús, 

ljós, eldivið, forstöðumenn: gjaldkera, bók- 

haldara, seðlateljendur, o. s. frv. Jeg skal 

ekki rekja þann kostnað; en jeg segi hitt, 

að kostnaðurinn við lánsstofnunina vinnst 

upp með tímanum bæði fyrir hana sjálfa 

og lántakendur. |>að var eitt aðgætandi 

bjá þingmanninum, honum, sem hugsar svo 

vel um ræður sínar, að það var ein mót- 

sögn í ræðu bans. Hann harmaði það, að 

frumvarpið um frjálsan leiguburð af pen- 

ingaláni hefði fallið í efri deildinni, því nú 

mundu menn koma hópum saman og kaupa 

skuldabrjef lánsstofnunarinnar, sem væru
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upp á 4V 2°/o, í stað þess að lána peninga 

sína út til einstakra manna upp á 4 % , en 

hann gleymdi því, að þá koma einmitt inn 

þeir peningar, sem hann kvað lánsstofnun- 

ina hvergi fá fyrir pappírana sína.

f>á kemur 4. og síðasta móthára þing- 

mannsins, sem sje að hjer ætti að ráða 

bót á peningaskortinum með pappír.

Peningaeklan hættir einmitt við það, 

að menn fara heldur þangað, sem þeir geta 

fengið 4‘/2/u/oi en þangað sem þeir fá að eins 

4°/o. Allt svo koma við það peningar inn í 

lánsstofnunina. Hanu kvað ómyndugra fje 

vera bundið í jarðabókarsjóðnum. En því er 

ekki svo varið. Hverjum fjárráðamanni er 

skylt að fara með það þangað, sem hærri 

renta býðst, í þá staði, þar sem leyfilegt er 

að setja slíkt fje. J>etta fje, sem mun nema 

nálega 300,000 kr., hlýtur að koma inn í 

lánsstofnunina, og þá hefur hún þó að öllu 

fjenu samantöldu nokkur peningaráð.

Hinn háttvirti þingmaður Eyfirðinga 

mælti mjög fram með seðlabanka, og jeg er 

honum eigi einungis samdóma, heldur einn- 

ig samhuga í því efni. En við höfum ekki 

hið rjetta handfengna veð, stangagull og 

stangasilfur, verðbrjef, vörubyrgðirfyrir banka. 

0g svo er samgönguleysið, eins og Jands- 

höfðingi tók fiatn. Bankinn hefur ekkert 

að gjöra 9 mánuði úr árinu, en bann þarf 

að græða á hverjum degi til að geta borið 

sig, og það gjörir hann ekki hjá oss. far á 

móti getur lánsstofnun staðið, þó að lengri 

tími liggi milli lánanna, enda má einmitt 

veðsetja skuldabrjef lánsfjelagsins, ef maður 

vill fá peninga í bankanum til bráðabyrgða, 

og er því stofnun banka undir því komin, 

að jarðirnar fyrir skuldabrjef lánsstofnunar- 

innar komist á ðot og geti orðið umsetjan- 

legar í peninga með hægu og þó góðu móti.

Jeg skal ekki þreyta þingmenn með 

lengri umræðum um þetta mál; jeg er sem 

áður sannfærður um, að það verður landinu 

til heilla, ef það nær fram að ganga, og jeg 

get ekki sjeð ókosti þá, sem á því eiga að 

vera. Jeg veit, að þeir, sem nú eru á móti 

þvi, munu iðrast þess von bráðara. Ef þetta

frumvarp er fellt nú, efast jeg mjög svo um, 

að stjórnin komi með annað eins frumvarp 

að 2 árum liðnuro, en hvernig fer með það 

lánsfjelag eða þá lánsstofnun, sem kemur 

frá einstökum mönnum og ekki hefur trygg- 

ingu fyrir rentunum, nje fær nokkurn styrk 

úr landssjóði? það skal jeg ekki spá um, en 

jeg ímynda mjer það nái trauðla nokkrum 

vexti eða viðgangi.

J>á höfðu 8 þingmenn beðið umræðun- 

um hætt, og var samþykkt með 12 atkvæð- 

um gegn 11, að svo skyldi vera.

Bar forseti því næst undir atkvæði 

breytingaítillögur þær, sem komnar voru frá 

nefndinni, og var

1. Breyting nefndarinnar við 2. gr. 4. tölul. 

samþykkt með 15 atkvæðum gegn 1.

2. Breyting nefndarinnar við 2. gr. 7. tölul. 

samþykkt með 14 atkvæðum.

3. Breyting nefndarinnar við 4. gr. e. sam- 

þykkt með 14 atkvæðum.

Um samþykkt frumvarpsins sjálfs höfðu 

8 þingmenn beiðzt nafnakalls. f>e»sir þing- 

menn voru:

Arnljótur Olafsson, 

porvarður Kjerulf, 

forkell Bjarnason, 

f>órarinn Böðvarsson,

Jón Ólafsson,

Jón Jónsson,

Benidikt Sveinsson,.

Friðrik Stefánsson.

Var því nafnakall við baft og sögðu 

J á :

Eiríkur Briem,

Egill Egilsson,

Eiríkur Kúld,

Grímur Thomsen,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson,

Holgeir Clausen,

Lárus Biöndal,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson,

J>órður Magnússon, 

f>orlákur Guðmundsson,



í>orsteinn Thorsteinson.

Nei :

Magnús Andrjesson,

Arnljótur Ólafsson,

Benidikt Sveinsson,

Friðrik Stefánsson,

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson,

J>órarinn Böðvarsson, 

forkell Bjarnason,

Þorsteinn Jónsson, 

f>orvarður Rjerulf. 

þannig var frumvaipið í heild sinni 

samþykkt með 13 atkvæðum gegn 10.

Kvaðst forseti mundu senda frumvarpið 

til forseta efri deildar með tilmælum um, að 

leggja það fyrir þá deild.

FYRSTA UMRÆÐA í EFRl DEILD, 

á 25. fundi, 3. dag ágústmánaðar.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í neðri deild, sjá I, 273—275.

Landshöfðitigi: Mál þetta hefur verið 

ýtarlega rætt í neðri deild alþingis, og þó 

menn hafi verið langt frá á eitt sáttir í 

þessu máli, þá hafa þó allir verið á því, að 

það væri eitt hið mesta velferðarmál lands- 

ins, sem hjer er um að ræða, og öðruvísi 

verður sannarlega ekki litið á þetta mál, þar 

sem það fer fram á og stefnir að því, að 

ráða bót á peningaskorti landsins, sem öðru 

fremnr er framförum þess til tálmunar. Sum- 

ir bafa verið þeirrar skoðunar, að heppilegra 

væri, að stofnaður yrði banki til að ráða 

bót á þessu. Aðrir hafa talið það betra, 

að breyta fyrirkomulaginu á stjórn viðlaga- 

sjóðsins og gjöra hann að almennri láns- 

stofnun. En aðrir hafa álitið þann veg 

heppilegastac, sem frumvarp stjórnarinnar 

fer fram á, að stofnað yrði prívat-lánsfjelag 

með styrk úr landssjóði. En þrátt fyrir 

þennan meiningamun manna, hafa þó allir 

lokið upp einum munni um það, að brýna 

nauðsyn bæri til, að koma sem fyrst á fót 

einhverri þeirri stofnun, sem á beztan og 

heppilegastan hátt gæti bætt úr peninga-

eklu þeirri, sem stendur öllum framförum 

þjóðarinnar fyrir þrifum. far sem því ekki 

er nje getur verið neinn ágreiningur um 

þetta, heldur um hitt, hver sje hinn heppi- 

legasti vegur, til að ráða bót á þessu þjóðar- 

meini, þá geng jeg út frá því sem vissu, að 

hin háttvirta efri deild taki þetta mál til 

nákvæmrar og ýtarlegrar yfirvegunar, og þá 

vona jeg deildin geti með tillögum sínum 

leitt þetta mál til góðra lykta. Á þessu 

stigi málsins þarf jeg ekki að fara fleirum 

orðum um sjálft frumvarpið, því jeg vona, 

að hin háttvirta deild skipi nefnd í málinu, 

og þá mun mjer gefast tækifærí til að fara 

um það fleirum orðum síðar. En jeg skal 

með fáum orðum leyfa mjer að taka það 

fram, að jeg álít stofnun banka mjög æski- 

lega, og væri jeg fús á, að styðja að því, 

að hann kæmist á, ef jeg sæi, að það gæti 

tekizt án þess að stofna landssjóð í óbæri- 

legan kostnað, en nú sem stendur er þetta 

ómögulegt án þess. En aptur á móti er það 

sannfæring mín, að stofnun lánsfjelaga til 

þess að ráða bót á þeim peningaskorti, sem 

nú er, muni vera hið fyrsta meðal til þess, 

að stofnun bankagæti tekizt innan skamms. 

Helzta mótbáran, sem fram befur komið 

gegn þessum lánsfjelögum, er sú, að þau 

mundu bafa þann kostnað í för með sjer 

fyrir landssjóð, sem honum yrði of þung- 

bær. En jeg vona, að þessi háttvirta deild 

muni, við ýtarlega yfirvegun, komast sum- 

part að þeirri niðurstöðu, að hlunnindi þau, 

sem nauðsynlegt er að veita lánsfjelögunum 

úr landssjóði til þess, að tryggja lánstraustið 

og standast allan kostnað, þó að þau sjálf- 

sagt bafi kostnaðí för með sjertfyrir landssjóð, 

en að samt sem áður þessi kostnaður sje ekki 

meiri, en svo, að hann samsvari því gagni, 

sem af fjelögum þessum getur leitt fyrir 

land og lýð, og sumpart að þeirri niður- 

stöðu, að stofnun lánsfjelaga muni hafa 

talsvert minni kostnað í för með sjer fyrir 

landssjóðinn, en stofnun banka. Jeg tek 

það upp aptur, að frumvarpið, eins og það 

er komið frá neðri deildinni, þarf nákvæmr- 

ar yfirvegunar við, og málið er í sjálfu sjer
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svo roikilsrarðandi, að jeg efast ekki, að 

þessi heiðraða deild finni ástæðu til að setja 

nefnd í því.

Einar Asmundsson: Jeg er hinum

hæslvirta landsbðfðingja samdóma um það, 

að frumvarp það, sem nú liggur fyrir deild- 

inni, snertir eitthvert hið mesta velferðar- 

mál landsins, og jeg er þess fullviss, að 

stjóminni hefur gengið hið bezta til, að 

•eggJa Það fyrir þingið. Neðri deildin er 

nú búin að hafa þetta mál til yfirvegunar, 

og hefur hún rætt það mjög ýtarlega. 

Menn hafa þar skipzt mjög í tvo flokka 

um það, hvort frumvarp stjórnarinnar eða 

þetta frumvarp, sem hingað er komið, og 

sem er nærri því eins og stjdrnarfrumvarpið, 

væri hentugt eptir því, sem hjer hagar til. 

Máli þessu er svo varið, að jeg ímynda mjer, 

að öllum þingmönnum sje ekki orðið það 

svo ljóst undir eins, þar sem menn hjer á 

landi eru svo óvanir allri peningaverzlun. 

En af því málið hinsvegar er eitthvert hið 

mesta ábugamál þjóðarinnar, þá leyfi jeg 

mjer að stinga upp á því, að skipuð sje 

nefnd í málinu, og þessari 1. umræðu síð- 

an frestað. Jeg vona, að það þurii ekki 

að taka mjög langan tíma, en gæti hins 

vegar orðið málinu til skýringar.

Ámi Thorsteinson: Jeg hef áður átt

kost á, að rita um lánsfjelög, og hef jeg 

verið þeim hlynntur. |»ar eð nú er 1. um- 

ræða um málið, skal jeg leyfa mjer að fara 

nokkrum orðum um allt málið í heild sinni. 

pað eru ýmsar og það jafnvel óglöggar 

hugmyndir, sem menn geta gjörl sjer um 

lánsfjelög, af því þau eru óþekkt bjer á 

landi. það hefur komið fram samanburður 

á lánsljelögum og banka. Sumir hafa 

viljað hafa lánsfjelög, en aðrir banka, 

oins og hjer væri um annaðhvort 

af tvennu að velja. |>að, sem roenn verða 

að gjöra sjer grein fyrir, er þetta, hvern- 

ig lánsfjelög eru, hvaða augnamið þau hafa 

og hver bagnaður sje að þeim. Fyrsta 

spursmálið er þá: Er þörf á þeiro? Já,

þeirra er sannarlega þörf hjer, og það er: 

eigi að eins þörf á lánsfjelögum, heldur og'

á banka, því að báðar þessar stofnanir miða 

til þess, að efla líf og fjör í öllum viðskipt- 

um manna í milli. J>ví næst má spyrja, 

hver er fyrsta ástæðan til þess, að þörf er 

á slíkum stofnunum. Menn hafa svarað, 

að aðalástæðan væri peningaleysið ; í land- 

inu. f>að sje langt frá mjer að neita því, 

að þetta sje mikilvæg ástæða, en jeg get þó 

ekki talið þetta hina fyrstu og helztu ástæðu. 

í>að er að vísu satt, að «peningarnir eru afl 

þeirra hluta, sem gjöra skal». En pening- 

arnir eru ekki ætíð fastir í hendi, held- 

ur mjög svo á reiki. |>eir takmarkast stöð- 

ugt við þörf manna til þess að hafa þá 

sem viðskiptameðal í kaupum og sölum og 

öðrum peningastörfum. Jeg skal leyfa 

mjer, að til færa dæmi þessu til sönnunar. 

Menn hafa sjeð, að á síðari áruro hafa 

flutzt inn í landið um 150,000 kr. á ári 

frá útlöndum fyrir hross og lifandi sauð- 

fjenað. Hefur þetta bætt verulega úr pen- 

ingaskortinum ? Jeg neita því ekki, að 

þetta hafi bætt nokkuð úr honum, en jeg 

verð að segja, að það hefur alls ekki gjört 

það eins verulega, eins og margir kannske 

ætla. f>ví þó að þessir peningar hafi að eins 

lent í einstökum sveitum, að góðum mun 

hafa þeir orðið að forlagseyri, verið brúk- 

aðir til innkaupa og fluttir burt úr landinu 

og horfið við það úr viðskiptum manna á 

milli. Eins og jeg sagði, þá takmarkast 

peningaforðinn við viðskiptaþörfina; þeir 

ganga úr einui hendi og í aðra, og svo eru og 

verða að jöfnuði, þegar allt er tekið í heild, 

ekki meiri peningar lil í landinu en til að 

annast viðskiptin. Helzta ástæðan fyrir þörf á 

lánsfjelögum er því ekki að minni ætlun ein- 

göngu peningaleysið, heldur miklu fremur hið 

aumkunarlega ástand, að því er snertir sjávar- 

útveginn og landbúnaðinn. |>ví þó nú sjeu um

70,000 manna í landinu, er ástandið í þessu 

efni þó engu betra, en þegar ekki voru nema 

56— 60,000 manna í landinu. Af hverju 

kemur þetta? Vjer finnum ástandið og rerð- 

um að sjá ástæðumar, til þess að geta bætt 

: úr því. Reynslan sýnir: nú eru færri kýr í 

' landinu en áður, og að minnsta kosti ekki
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tneiri eða litlu meiri sauðfjenaður. Vjer sjá- 

um, að fólkinu hefur fjölgað, en líka hitt, 

að Tiðurværismagnið hefur ekki aukizt að 

sama skapi. pegar landbóndinn þarf að 

gjöra jarðabætur eða sjávarbóndinn að bæta 

útveg sinn, þá vantar peningana, aflið til að 

geta gjört sjer búnaðiun arðmeiri. Ef nokk- 

urn tíraa hefur verið þörf á peningum, þá er 

það einmitt nú. Hversu mikið er nú ekki 

gjört til þess, að mennta menn. Menn eru 

sendir á útlenda búnaðarskóla, og talað er 

um að stofna hjer búnaðarskóla. En það 

þarf meira. J>að þarf að útvega bændum 

höfuðstól til þess, að þeir geti bætt jarðir 

sínar meira en áður. Sú meuntun og þekk- 

ing, sem dag eptir dag verður almennari bjá 

oss, útheimtir meira og hægra verksvið. 

Jarðabæturnar krefja meiri vinnu, en bónd- 

inn sjálfur með eigin höndum getur orkað; 

af jarðabótuuum kemur arðurinn, en með 

arðsvoninni vaknar hvöt til starfa og 

að leggja kostnað í sölurnar. Vjer sjáum 

því, að öll þörf er á lánsfjelögum eða öðr- 

um lánsstofnunum hjer á landi, hvort sem 

litið er til peningaleysisins eða þarfarinnar 

á nýjum framkvæmdum. Gætum nú að, bvern- 

ig þessi lánsfjelög fullnægja hluttakendunum. 

í>eir, sem skulda eru í einu Qelagi; þeir 

bera ábyrgð fyrir allri skuldinni; þeir aptur, 

sem leggja fje í lánsfjelögin, eru eins og f 

öðru fjelagi eða flokki sjer. Mitt á milli 

beggja stendur fjelagsstjórnin. |>eir, sem 

hafa lánað fje út, hafa ekkert með þá að 

gjöra eða sýsla, sem tekið bafa lánið, og þeir, 

sem tekið hafa lán, hafa ekkkrt með þá að 

gjöra, sem lánað hafa út. Fjelagsstjórnin 

annast allt sem milligöngumaður fyrir hönd 

lántakandanna, og gætir jafnframt þarfa 

þeirra, sem Ieggja til fjeð. Ef mjer væri það 

leyfilegt, skal jeg skoða lánsfjelögin frá hlið 

þeirra, sem leggja í þau. Ef auðmaður lán- 

ar út peninga prívat, þá er hann umsetinn 

af þeim, sem vilja fá lánið út og suður, hef- 

ur áhyggjur og umstang með að taka vexti 

og vaka yfir láni sínu bjá skuldunaut, sem 

er í Ijarska við hann, og ef bann svo þarf 

á peningum að halda, þá á hann mjög erf-

itt með að fá þá inn. Af þessu Ieiðir van- 

traust bjá peningamönnunum, svo að þeir 

vilja heldur láta peningana liggja á kistu- 

botninum, eða þá kaupa arðberandi skulda- 

brjef, þar sem vextirnir eru vissir og hægt 

að þeitn að ganga eins og i þessu tilfelli. 

Svo skal jeg og ganga yfir til hinna, sem 

taka lánið; þeir eiga ávallt bægt að fá það 

í lánsfjelaginu, þeir eru ekki í neiuu bein- 

línis sambandi við hina, sem lána. peirþurfa 

ekki að vera að hugsa um skuldadaginn, því 

afborgunin er bundin við lengri tíma, t. a. 

m. 45 ár, og geta borgað tiltekna upphæð 

smátt og smátt. Með þessum smáu afborg- 

unum venjast menn á sparnað, og er það 

einn hinn góði árangur af lánsfjelögunum. 

Enginn taki þó orð mfn svo, að jeg haldi 

fremur fram lánsfjelögum, en öðrum láns- 

stofnunum. |>að hefur opt komið að gagni 

og getur verið hagkvæmt, að fú lán eins og 

nú með 4°/o, en að jafnaði eru lánsfjelög 

öllu betri eptir sem optast stendur á fyrir 

lántakendum. Hver, sem skuldar, veit, að 

það hefur ekki lítið að þýða, að vera að 

bugsa um skuldadaginn. [>að er kunnugt, 

að það er eitt hið mesta átumein þjóðarinn- 

ar, hvernig jarðirnar hafa skipzt og partazt 

með erfðum og öðru. lif menn geugju í 

lánsfjelögin, gæti það mikið bjálpað til 

þess, að þessi skipting jarðanna í smá 

parta minnkaði. Með stofnun lánsfjelaga 

mætti að miklu komast hjá skaðlegri út- 

pörtun jarðanna, það er hentara að úthluta 

skuldabrjefunum. Einn hinn belzti kostur 

lánsfjelaganna er, að þau fremur öðru geta 

hjálpað til að koma á sjálfsábúð í landinu. 

|>ær almennu ástæður til nauðsynjar lánsfje- 

laganna eru því: hægari aðgangur til að fá 

lán til framkvæmda, peningaverzlunin, sem 

eykst, og það, að fá skuldabrjef, sem geta 

gengið manna í milli. Nú eiga ýmsir 

menn rúma milfón í konunglegum skulda- 

brjefum. Ef nú væru stofnuð lánsfjelög, 

sem gefa út skuldabrjef, þá mundu þessir 

menn eins vel kaupa hin íslenzku skulda- 

brjef, og eins mundu margir, sem nú hika 

við að lána peninga, láta þá f lánsfjelögin
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{>að getur því að minni ætlun ekki verið 

vafi á því, að þörf sje að stofna lánsfjelög, 

en það verður að gjöra það á hentugum 

tíma. Hve nær er þá sá hentugi tími? 

Hann er þegar rentufóturinn er í lagi eða 

nokkurn veginn jafn. Nú er svo, að ein- 

stakir menn eiga í konunglegum skuldabrjef- 

um rúma milíón, og standa þau í 99l/a°/o 

eða jafnvel 100, það er: fullu verði. Fyrir 

og um 1870 stóðu þau ekki hærra en í 

85°/o eða stundum minna, og þá hefði ekki 

verið sá hentugi tíini að stofna lánsfjelög. 

Jeg álít, að þegar leiguburðurinn erlendis 

er jafn við lagarentuna, þá sje hagur að því, 

að stofna slík fjelög. fess vegna get jeg 

ekki verið þeim samdóma, sem vilja draga 

þessa stofnun, því að einmitt nú er sá bent- 

ugi tími. Eptir 2 ár gæti rentufóturinn ef til 

vill á konunglegum skuldabrjefum verið stig- 

inn upp, og þau keypt fyrir 92—94%, og 

þá er óhentugri tími, að stofna lánsfjelögin. 

Jeg er því fullviss um, að það verður aldiei 

hentugri tími að stofna lánsfjelögin, en ein- 

mitt nú. fessi stofnun er langt frá svo 

háskaleg, sem menn óttast. Hjer gengur

allt eðlilega til, þegar menn fara að venjast

við hana. Jeg skal nú víkja að frumvarp-

inu sjálfu; það er í heild sinni að mestu

mjög gott í mínum augum, en eptir því 

verða menn að muna, að það stofnar ekki 

lánsfjelag, heldur gjörir að eins mögulegt, 

að lánsfjelag sje stofnað; það setur reglur, 

en hefur engin áhrif á, hvort lánsfjelag er 

stofnað eða ekki. Lögin fyrir lánsfjelagi eða 

banka þurfa allt af að koma á undan, til 

tryggingar og verndar; það getur vel verið, 

að þó að þessi lög sjeu gefin út, þá verði 

ekkert fjelag stofnað og enginn áhugi á að 

stofna lánsfjelag; en það er • nauðsynlegt 

engu að síður, að hafa lögin, til þess að þau 

sjeu til, þegar á þarf að halda. |>að er

heldur ekki sagt, að lánsijelagið verði stofn- 

að alveg á sama hátt og til er ætlazt í

þessu frumvarpi; það geta verið ýmsar á- 

kvarðanir, sem ekki þykja við eiga, þegar til 

kemur, en sem sumrýmast því verksviði, sem 

stofnuninni er sett. Jeg skal nefna sem 

dæmi eina ákvörðun í frumvarpinu, og það 

er trygging sú, sem Iandssjóðurinn gefur, 

að goldnir veiði 4 '/*% p. a. af skuldabrjef- 

um fjelagsins; eri jeg get ekki fundið, að á- 

stæða sje til, að fjelagið eptir þeirri ákvörðun 

ekki megi gefa þau út á 4% eða 5°/o, því 

að hversu báa vexti sem lánsljelagið setur, 

þá ábyrgist landssjóðurinn að eins 4*/s°/o og 

ekki aðra lægri vexti, sem stofnunin kann að 

áskilja. Jeg álít t. a. m., aðþaðværi rjettara, 

aðávaxta skuldabrjefin með 4%,en 4‘/« og5%. 

Samþykktir fjelagsins ákveða þannig allt hið 

sjerstaklega. Jeg hef áður optlega hugsað 

um lánsíjelög, og mín skoðun hefur verið 

og er sú, að þau sjeu nauðsynleg, og að 

hjer í landi þyrfti jafnvel fleiri en eitt. Jeg 

skal gjöra, að jarðeignir í landinu sjeu

8,000,000 kr. og húseignir 2,000,000 kr.; 

helmingurinn af því er 5,000,000 kr., og ef 

tekið er veð, hvílandi í jörðum og húsum, 

upp á 4—5,000,000 kr., þá sjest, að það er 

nóg sviðrúm bæði fyrir banka og lánsfjelög. 

Jeg vil því mæla fram með frumvarpi þessu, 

bæði af því að lánsfjelög eru góð í sjálfu 

sjer, og af því, eins og landshöfðingi tók 

fram, að þau eru nauðsynlegt skilyrði fyrir 

því, að koma peningaskortinum hjer í landi 

í gott horf. Við þurfum sparisjóði, við 

þurfum að nota í viðskiptum vorum ávís- 

anir, víxla, lánsfjelög, þá koma víxilbaukar 

og hinir aðrir bankar af sjálfu sjer. Láns- 

fjelög útiloka ekki banka eða aðrar stofn- 

anir, sem bjálpa til þess að gjöra peninga- 

verzlunina líflegri bjer á landi og efla öll 

viðskipti með því, að gjöra hægt að fá pen- 

inga til hvers sem er, og sem verðskuldar 

það, að peningar sjeu í það lagðir. Jeg skal 

ekki fara út í einstök atriði í frumvarpinu, 

en vona, að deildarmenn virði mjer til vor-
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kunnar, þó að jeg hafi talað um þetta mál, 

sem er svo áríðandi fyrir land og lýð, og 

mæli fram með því.

í>á var eptir tillögu þÍDgmanns Eyfirð- 

inga kosin 3 manna nefnd í málið, og fyrstu 

umræðu frestað. Fyrir kosningu urðu þessir: 

Skúli J>orvarðarsou með 6 atkv.

Einar Ásmundsson — 5 —

Jón Pjetursson — 5 —

Sigurður Melsteð — 5 —

var því varpað hlutkesti um þá 3, sem jöfn at- 

kvæði höfðu fengið, og komu upp hlutir þeirra 

Jóns Pjeturssonar og Einars Ásmundssonar.

I nefndinni var Jón Pjetursson kosinn 

formaður, en Einar Ásmundsson skrifari og 

framsðgumaður.

FRAMHÁLD FYRSTD UMRÆÐU í 

EFRI DEILD, 

á 33. fundi, 11. dag ágústmánaðar.

Nefndarálit sjá I, 402—404.

Framsöguwaður (Einar Ásmundsson): 

Jeg imynda mjer, að eins og þetta mál er 

nú komið, þá þurfi ekki miklar umræður 

um það á þessum fundi. Mefndin hefur lýst 

yfir skoðun sinni á málinu í áliti því, sem 

hjer liggur fyrir, og kannast hún fyllilega 

við hinn góða tilgang þess, og að það fari 

í rjetta stefnu, að því leyti sem reynt er að 

ráða bót á peuingaeklunni í landinu. En af 

því að nefndin áleit, að málþetta væri mjög 

mikilsvarðandi, þá leitaðist hún við að sjá 

fleiri vegu, og að reyna að skoða sem flesta 

vegu til þess að bæta úr peningavanhag 

landsins, sem öllum er kunnur. |>ess vegna 

hefur nefndin leyft sjer að koma með sjer- 

stakt frumvarp, er fer í sömu átt, en þó 

nokkuð á annan veg, sem síðar kemur til 

umræðu, og sem jeg því ekki skal tala frekar 

um í þetta sinn. Jeg vona, að allir sjeu 

nefndinni samdóma í því, að þetta mikils- 

verða mál þurfi að ræðast með stillingu, 

rósemi og hyggindum, en ekki að gjöra það 

að blindu kappsmáli, heldur eigi að skoða

það á sem fiestar hliðar. Nefndin hefur 

ekki komið fram með neinar breytingar við 

frumvarp þetta, en leggur það aptur til, að 

það sjelátið ganga til 2. umræðu; hún hef- 

ur óskað, að annar vegur væri jafnframt 

rannsakaður, ef mönnum virtist, að hann 

væri betri að því leyti, að hann kynni að vera 

kostnaðarminni fyrir landssjóðinn; því að 

nefndinni befur þótt það aðalgallinn á láns- 

fjelagsfrumvarpinu, að tilhögunin yrði ærið 

kostnaðarsöm fyrir landssjóðinn. Jeg finn 

svo ekki ástæðu til að tala meira um þetta 

raál að svo stöddu.

Landshöfðingi: Jeg skal fúslega kann- 

ast við, að hinni háttvirtu nefnd hefur 

gengið hið bezta til með nefndaráliti sínu 

og frumvarpi því, sem hún hefur komið fram 

með um stofnun landsbanka á íslandi, og 

sem stendur á dagskrá á þessum fundi. par 

sem nefndin leggur til, að stjórnarfrumvarpið 

sje látið ganga til 2. umræðu, og henni svo 

frestað, þar til sjeð verður, hverjar undir- 

tektir bankafrumvarpið fær, þá er jeg henni 

alveg samdóma um það, og mjer virðist 

sanngirni mæla með því, að deildin taki 

þessa tillögu til greina. Að svo stöddu 

skal jeg ekki tala meira um málið, enda 

mun mjer gefast tækifæri á því seinna. Jeg 

vil taka undir með þingmanni Eyfirðinga, 

að jeg vona, að þingmenn hjer í deildinni 

skoði málið með stillingu og rósemi, en gjöri 

það ekki að neinu kappsmáli.

E>ai' næst var gengið til atkvæða, og 

málinu vísað til 2. umræðu í einu hljóði.

ÖNNUR UMRÆDA í EFRI ÐEILÐ, 

á 44. fundi, 23. dag ágústmán.

B r e y t i  n g a r t i l l ö g u r  

við frumvarp til laga um stofnun lánsfjelags 

fyrir eigendur fasteigna á íslandi, frá nefndinni.

1. Við 2. gr. tölulið 2. Fyrir 4‘/2 komi 4.

2. Við sömu gr. tölul. 3. Fyrir 5,000 

komi 3,000, og fyrir 2,000 komi 1,000.

94
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Síðari málsgrein liðsins orðist þannig:

• Ársstyrkur þessi fellur niður, þegar 

Qelagið hefur staðið 5 ár».

3. Yið sömu gr. tölul. 4. J>essi töluliður 

falli burt.

4. Við sömu gr. tölul. 7. Orðin: *eða,

ef á þarf að halda, leggja hana fjelag- 

inu út til eignar* — þetta allt falli 

burt.

5. Við 4. gr. staflið a. Fyrir 500,000 kr. 

komi 300,000 kr., og seinni hluti staf- 

liðsins falli burt.

6. Við sömu gr. staflið b. Síðasta málsgr.: 

«J>ó er . . . 4». falli burt.

7. Við sömu gr. staflið e. Síðasta málsgr.:

• Eignir þær . . . virði • falli burt.

Framsögumaður (Einar Ásmundsson): 

J>ar er nú til máls að taka, sem fyr var frá 

horfið. í>etta frumvarp hefur beðið nokkra

daga, svo að sjeð yrði fyrir afdrif annars

máls, sem nefndin leyfði sjer að leggja fyrir 

þessa deild, um stofnun landsbanka á íslandi. 

J>essi deild ræddi það mál ýtarlega og sam- 

þykkti, og vona jeg, að það verði henni aldrei 

til ámælis, og sízt vildi jeg hafa stuðl- 

að til þess, en neðri deildin hefur nú fellt

málið, svo að ekki er framar um það að

tala. Jeg þarf ekki að fara að tala um 

almenna peningaverzluo eða peningastofnanir; 

það mál hefur nú verið rætt mikið að und- 

anförnu, og jeg býst ekki við, að hægt sje 

að skýra það frekar. f>að mætti ef til vill 

ætla, að það bafi komið flatt upp á menn

og ekki sem bezt undirbúna, að fara nú á 

þessu þingi að ræða um peningastofnanir 

og peningaverzlun; það er skammt síðan 

að farið var að rita um auðfræði bjer á 

landi, og menn eru því ekki langt komnir

inn í þess konar efni. Jeg skal að eins

leyfa mjer að segja það, að þetta mál er

eitt af aðalmálum og nauðsynjamálum lands- 

ins, og menn þyrftu því að gjöra sjer ljós- 

ari hugmynd um það, en almennt er orðið;

það þarf að komast inn í meðvitund fólks- 

ins, inn i hvern stað í landinu, hvert hús í 

stöðunum og hverja sál í húsunum. Aðal- 

munurinn á banka og annari eins stofnun, 

sem hjer er um að ræða, er sá, að bank- 

inn er byggður á því, að menn sem eiga 

peninga, leggja saman peninga sínaog verzla 

með þá; en slík stofnun sem þetta lánsfjelag 

er byggð á því, að menn vanti peninga,

þurti á peningum að balda, en hafi þá ekki.

þegar rætt var um bankann lijer í deildinni, 

þá þótti sumum aldrei ætlað nóg fje, er 

vera skyldi fyrirliggjandi til tryggingar 

seðlum þeim, sem út yrðu gefnir; en hjer 

í þessari stofnun virðist mönnum nægileg 

trygging án nokkurra fyrirliggjandi peninga; 

jeg get ekki skilið í því, að þessir hinir 

sömu menn, sem mest fundu að tryggingar- 

leysi bankans, skuli aðbyllast sama trygg- 

ingarleysi hjá lánsstofnaninni; mjer finnst 

það ekki s'amkvæmt sjálfu sjer. f>að hlýtur 

að vera öllum Ijóst, að þessi stofnun,

sem kölluð er lánsfjelag, og jeg vil

vona, að bún beri nafn með rentu og 

þurfi aldrei að beita «ólánsfjelag», að 

þessi stofnun er ekki annað en tafl með 

pappíra; bún getur varla heitið peninga- 

verzlun. Jeg skal skýra þetta með einföldu 

dæmi: Jeg þarfnast peninga, tek mjer

pappír í hönd, sezt DÍður og skrifa, að jeg 

sje skuldugur stofnuninni um t. a. m. 1000 

kr., og afhendi lánsstofnuninni svo þennan 

pappírsmiða. Móti þessu veðskuldabrjefi fæ 

jeg ekki 1000 kr. í gull- og silfurpeningum, 

því gull eða silfur hefur hún ekki, heldur 

skrifar lánsstofnunin annað brjef, og segir: 

«Jeg, lánsstofnunin, er skyldug eiganda þessa 

brjefs um 1000 kr.», og afhendir mjer svo 

þetta brjef. Jeg hef þá gefið stofnuninni 

skuldabrjef, og það, sem jeg fæ, er ekki ann- 

að en skuldabrjef. Munurinn er ekki ann- 

ar. |>að, sem jeg græði á þessum viðskipt- 

um, er, að meiri líkur eru til, að aðrir menn 

beri betra traust til láDsstofnunarinnar held-
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or en til mín, einstaks manns, og þori held- 

ur að kaupa hennar skuldabrjef heldur en 

mitt. Að kalla þessa stofnun «lánsfjelag», 

er ekki heppilegt orð; hið venjulega nafn, 

sem Danir gefa sh'kri stofnun sem þessari, 

er samtvinnað úr latínu og dönsku, og ef 

orðinu væri snúið beinlínis á íslenzku, þá 

ætti stofnunin ad heita «tiltrúarsameining», 

því að það er að eins tiltrú og ekkert ann- 

að, sem stofnunin er grundvölluð á; þetta 

vona jeg að öllum sjeljóst. J>að má byggja 

á tiltrú, ef hún er til, og það má bjarga 

sjer við lánsfjelag, ef ekki er neinn betri 

grundvöllur til að nota. En jeg álít, að 

landssjóði beri ekki að leggja stórkostnað í 

slíka stofnun, og jeg álít það aðalgallann á 

þessu frumvarpi, að landssjóðurinn leggur til 

stórfje og tekur upp á sig afarmikla ábyrgð. 

Nefndin álítur, að landssjóður geti ekki lagt 

til svo mikinn kostnað, sem frumvnrpið fm 

fram á. Frumvarpið ætlast til, að á fyrstu 5 

árunum hafi landssjóðurinn 19,000 kr. kostn- 

að til stofnunarinnar, fyrir utan alla ábyrgð- 

ina; ef stofnunin verður ekki á 10 árum orð- 

in sjálfbjarga, þá verður kostnaðurinn 33,000 

kr.; en eptir tillögum nefndarinnar verður 

hann ekki nema 8,000 kr. í 5 ár. Ef til- 

lögum nefndarinnar verður fylgt, og stutt 

verður að fjelaginu með góðri stjórn, sem sje 

reglusöm og ráðvönd, þá álítur nefndin, að 

þessi stofnun sje að vísu betri en ekki neitt, 

og geti orðið undirbúningur til annars meira. 

Nefndin er á því, að færa ábyrgðina í 2. 

gr. 2. niður í 4%, eins og er í stjórnarfrum- 

varpinu. Eptir því sem á stendur hjer á 

landi í peningaviðskiptum, virðist ekki þörf 

á að færa ábyrgðina hærra upp en í 4%, 

og nefndin álftur, að landssjóðurinn gjöri 

full-vel að taka að sjer þá ábyrgð. Hin 

önnur breyting nefndarinnar er við tölulið 

3 í sömu grein, að fyrir 5000 kr. komi 

3000 kr. Nefndinni sýndist fullkomlega 

nægilegt til þess, að koma fótum undir stofn- 

unina að veita 3000 kr., til þess að útvega

hin nauðsynlegu áhöld, prenta skuldabrjef 

og þess háttar; jeg get heldur ekki skilið, 

fyr en jeg er búinn að sjá áætlun, að meira 

þurfi, og áiít, að 3000 kr. enda sje rífiega 

tiltekið. Svo hefur nefndin álitið, að stjórn 

þessarar stofnnnar sje ekki svo vandasöm 

eða umsvifamikil, að hún þyrfti að vera svo 

ákaflega dýr, og þvf hefur nefndin leyft sjer 

að leggja það til, að árlegi styrkurinn úr 

landssjóði væri ekki nema 1,000 kr. Enn 

fremur hefur nefndin lagt það til, að styrk- 

urinn væri ekki nema í 5 ár.því að bún á- 

lítur, að eptir svo langan tíma sje útsjeð 

um, hvort stofnuuin geti borið sig eða ekki, 

hvort hún geti áunnið sjer tiltrú eða ekki, 

og þess vegna þurfi ekki ákvörðuu um, að 

landssjóður leggi henni fje um óákveðinn 

eða endalausan tíma. |>riðja breytingartil- 

laga nefndarinnar er sú, að 4. töluliður í

2. gr. falli burt. í  þessum tölulið er ætlazt 

til, að landssjóðurinn taki 200,000 kr. lán 

hjá stofnuninni, svari henni vöxtum af því, 

en fái aptur vexti af skuldabrjefum hennar 

upp á sömu upphæð, en þessir vextir verða 

þó eðlilega talsvert minni. Nefndinni virt- 

ist þetta pappírstafl of umsvifamikið, og að 

það væri ekki til nokkurs gagns fyiir láns- 

fjelagið en til skaðafyrir landssjóðinn; enda 

sjest það í ástæðunum fyrir stjórnarfrum- 

varpinu, að stjórnin befur verið á báðum 

áttum, hvort rjett væri, að landssjóðurinn 

tæki þetta lán að þarflausu, og nefndin á- 

leit, að ekkert væri unnið við það. Hinar 

aðrar breytingar nefndarinnar leiðir af sjálfu 

sjer af hinuin breytingunum, og þurfa ekki 

útskýringar við. Jeg vil skjóta því til hinna 

háttvirtu deildarmanna, hvort þeir eigi 

vilji fallast á breytingar nefndarinnar, og 

byrja í smáum stýl til reynslu, svo að ekki 

verði sagt, að þingið hafi hafnað öllum til— 

lögum, sem fram hafa komið um þetta efni, 

heldur tekið hið umsvifaminnsta. Skyldu 

menn ekki fallast á breytingartillögur nefnd- 

arinnar, heldur vilja hafa frumvarpið, eins

94*
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og það nú er, að landssjóðurinn taki þetta 

st<5ra lán og þessa miklu ábyrgð, þá get jeg 

ekki greitt atkvæði með frumvarpiau.

l.andshöfðingi: Samkvæmt uppástungu 

nefndarinnar, þá var nefndarálitið ekki rætt, 

þegar mál þetta var síðast til umræðu, en 

málinu þá vísað orðalaust til 2. umræðu, 

til þess er útsjeð yrði um, hvort frumvarp 

það um stofnun landsbanka á íslandi, er 

nefndín kom með, fengi framgang eða ekki. 

þess vegna er nauðsynlegt að nokkru leyti 

nú að ræða nefndarálitið, að því er snertir 

lánsfjelagið. Síðan skal jeg með fáeinum 

orðum benda á breytingartillögur þær, sem 

nefndin hefur gjört.

Eins og jeg við 1. umræðu þessa máls 

var samþykkurþeirriuppástungu nefndarinnar, 

að láta landsbankann sitja í fyrirrúmi °g 

þetta frumvarp bíða, eins vona jeg nú, að 

hin háttvirta deild og hin báttvirta nefnd 

gjöri sitt til þess, að gjöra þetta frumvarp 

svo úr garði, að það verði ekki til þess að 

hafna þessari tilraun frá stjórnarinnar hálfu, 

að ráða bót á peningaskortinum, sem hjer 

er í landinu, og sem allir verða að játa að 

nauðsynlegt sje að bæta úr. Jeg vona, að 

úrslit þessa máls verði ekki á þann veg, að 

þeirri tilraun, sem hjer er gjörð, verði hafn- 

að; en jeg kalla, að þessari tilraun sje hafn- 

að, ef frumvarpið verður samþykkt í því 

formi, að tilganginum ómögulega geti orðið 

náð.

Nefndin hefur í. áliti sínu talið það ó- 

kost á frumvarpinu, að «ærið útdráttarsamt 

verður fyrir hluttakendur að fá lán hjá fje- 

laginu, og ófýsilegt fyrir marga, að setja 

eigi að eins veð fyrir sinni eigin skuld, 

heldur og fyrir skuldum annara». Jeg held, 

að þessi skoðun nefndarÍDnar sje ekki á 

rökum byggð; jeg held, að það veiti ekki 

svo örðugt að fá lán bjá fjelaginu, og svo 

verði hægt að útvega reiðu-peninga í stað 

skuldabrjefa þeirra, sem fjelagið gefur út, 

á móti skuldabrjefum einstakra manna; en

þessí skuldabrjef Ijelagsins verða að ganga 

njanna á milli hjer á landi, eins og gjörist 

alstaðar í öðrum löndum; það er að eins 

komið undir þvi, að fjelaginu sjeu veitt 

nægileg hlunnindi til þess að útvega því 

traust; geti fjelagið það, þá getur það átt 

víst, að skuldabrjef þesssjeueins góð manna 

á milli og rciðu-peningar. fað er snertir 

hina solidarisku ábyrgð, sem nefndin hefur 

bent að, þá mun hún ekki baka hlutaðeig- 

andi nein útgjöld, ef fjelaginu er stjórnað 

vel, og til þess miðar 4. gr. En það eru 

kostir á frumvarpinu, sem að mínu áliti vega 

meir en upp á móti ókostum þeim, sem 

nefndin hefur lýst, og þeir ern: að lántak- 

endnrnir fá vissu fyrir, að láninu verði ekki 

upp sagt, og í annan stað, að lánið endur- 

borgast á ákveðnum tíma, þannig að lántak- 

andinn hefur á 45 árum, án þess að finna 

nokkuð til þess, endurborgað lánið; það er 

með öðrum orðum: lánsfjelagið verður fyrir 

hvern hluttakanda sparisjóður,. þar sem hann 

er neyddur til að leggja inn það, sem á 

45 árum nemur allri uppbæð lánsins. Enn- 

freinur hefur nefndinni fundizt það athuga- 

vert, og framsögumaður tók það fram í ræðu 

sinni, að stofnun lánsfjelagsins væri of kostn- 

aðarsöm fyrir landssjóðinn.

Jeg skal þá fyrst leyfa mjer að taka 

það fram, af því að jeg álít, að það sje ó- 

ljóst fyrir deildinni, að það er ekki lands- 

sjóðurinn, sem stofnar lánsfjelagið, en það 

er löggjafarvaldið, sem að eins gjörir það 

mögulegt, að landsmenn, ef þeir vilja, geti 

stofnað lánsfjelag. J»etta er tilgangnrinn 

með frumvarpinu, að styðja að því, að 

landsmenn geti stofnað lánsfjelag, og á- 

kvarðanir frumvarpsins eru byggðar á þeirri 

skoðun, að fjelagið sje landinu í hag,- og 

geti gjört, ekki að eins landssjóðnum, held- 

ur og miklu íremur landsmönnum gagn. 

Ut frá þeirri skoðun er nauðsynlegt að 

ganga, að, verði hjer á landi einhverju 

fyrirtæki komið á stofn, þá eigi að styðja
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að þvi frá landssjóðsins hálfu, að minnsta 

kosti fyrst um sinn, og uppástunga nefnd- 

arinnar um landsbankann var einmitt 

byggð á þessari grundvallarreglu. J>egar 

um 8líkan styrk úr landssjtíði er að ræða, 

þá þarf að taka til yfirvegunar, hvort hann 

sje meiri en fyrirtækið er vert, og hvort 

hann valdi landssjóðnum ekki óbærilegri 

byrði; en jeg held, að neðri deildin hafi 

tekið nægilegt tillit til beggja atriða.

Jeg skal stuttlega taka fram, hve 

mikill kostnaður fellur á landssjóð við 

stofnun þessa lánsfjelags eptir frumvarpinu, 

eins og það er samþykkt af neðri deild. 

Styrkurinn er: fyrst 5000 kr. í eitt skipti 

fyrir öll, þá allt að 2000 kr. árlegur styrk- 

ur, en sem fellur niður, þegar belmingur 

tillags þess, sem lántakendur eiga að gjalda 

árlega til viðlaga- og forstöðusjóðs fjelags- 

ins nemur 2000 kr., og í þriðja lagi gjörist 

landssjóðurinn hlutareigandi fyrir 200,000 

kr. láni. Viðvíkjandi þessum síðastnefnda 

styrk, sem framsögumaður sjer í lagi hafði 

á móti, þá skal jeg geta þess, að Jandssjóð- 

urinn, sem stendur, ekki þarf lánsins við, 

og að svo miklu leyti mætti sleppa því; en 

á hinn bóginn getur landssjóðurinn veitt 

lánsfjelaginu beinlínis mjög verulegan styrk, 

með því á þennan bátt að styðja að því, 

að lánsfjelagið komist á stofn innan skamms, 

og með því að taka þátt i kostnaði við 

stjórn fjelagsins. En enn meiri styrkur 

veitist lánsfjelaginu óbeinlínis með þessari 

ákvörðun, því að ákvörðunin sýnir, að 

stjórn og þing hefur það traust til Qelags- 

ins, sem nauðsynlegt er, og styrkir það 

lánstraust, sem fjelagið ekki má án vera, 

til þess að skuldabrjef þess geti haft á- 

kvæðisverð sitt. En kostnaðurinn við þenn- 

an styrk fyrir landssjóðinn nemur samtals 

800 kr. á ári, því að frá honum ber að 

draga þá uppbæð, sem varið verður til af- 

borgunar upp í lánið, þannig að lánið sje 

að fullu endnrborgað á 45 árum. Um

þessi 45 ár gjöra þessar 800 kr. á ári 

samtals 36,000 kr.; þar við bætist styrkur- 

inn í eitt skipti fyrir öll 5000 kr., og ár- 

legi styrkurinn 2000 kr., sem jeg vil telja 

um 10 ár, þó að hans að öllum líkindum 

þurfi ekki við nema fyrir 5 ár; en fyrir 

10 ár verður hann 20,000 kr.; þess vegna 

verður styrkurinn alls 61,000 kr., og sje 

þessari upphæð skipt niður á allt tímabilið, 

sem hjer ræðir um, nfl. 45 ár, þá verður 

hinn,árlegi styrkur að eins 1,355 kr. eptir 

tillögum frumvarpsins. Ef frumvarpið 

verður samþykkt óbreytt, eins og það 

kom frá neðri deidinni, og fjelagið verð- 

ur stofnað með 4Ví °/«, þá verður þessi 

kostnaður eigi að eins endurborgaður á ári 

með þeim hærri vöxtum, sem lands- 

sjóðurinn fær, með því að skipta binum 

konunglegu og privat skuldabrjefnm, að 

upphæð 540,000 kr., í lánsfjelags skuldabrjef, 

því að ’/a0/o, sem hann fær umfram það, 

sem hann nú fær, af 540,000 kr., er 2700 

kr. eða helmingi meira en kostnaðurinn 

sjálfur. En ef fjelagið er stofnað með 4u/0, 

og vextirnir vega upp á móti þeim vöxtum, 

sem landssjóðurinn nú fær af skuldabrjefum 

sínum, þá verður kostnaðurinn samt ekki 

nema 1355 kr. á ári. Jeg beld, að þing- 

mönnum sje nú ljóst, hve þungbær þessi 

kostnaður í raun og veru er fyrir landssjóð- 

inn, og hvort það er á rökum byggt, að 

segja, að kostnaðurinn sje •óbærilegur* 

fyrir landssjóðinn. En vilji þingmenn 

hafna þessari tilraun, sem framsögumaður 

sagði, að bann ekki óskaði, vilji þingmenn 

hafna þessari tilraun, með því að taka hurt 

þau hlunnindi, sem gjöra það mögulegt, að 

Iánsfjelag sje stofnað af landsmönnum, þá 

læt jeg það alveg á þingsins vald. Tilraun 

sú frá stjórnarinnar hálfu, sem hjer er gjörð, 

er á góðum rökum byggð, en það er á 

valdi bir.nar háttvirtu efri deildar að hafna 

henni, ef hún vill.

I>egar jeg er nú búinn að lýsa skoðun 

minni um lánsljelagið, get jeg látið mjer
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nægja, að fara fáeinum orðum um breyting- 

aratkvæði nefndarinnar. Getur Iánsfjelag 

stofnazt með hlunnindum þeim, sem nefnd- 

in stingur upp á að landssjóður veiti ? Jeg 

er viss um, að það er ómögulegt. En gæti 

það orðið stofnað, þá skyldi jeg vel fallast 

á tillögur nefndarinnar, því að það er ekki 

tilgangur stjórnarinnar, að veita meiri hlunn- 

indi en nauðsynlegt er, til þess að gjöra 

landsmönnum mögulegt að stofna lánsfjelag, 

sem dugi. Jeg er ekki á móti hinni fyrstu 

breytingu nefndarinnar, að laka upp aptur 

þá ákvörðun stjórnarfrumvarpsins, að f stað 

4'/*°/o komi 4°/0. En tilgangur neðri deild- 

arinnar með þessari breytingu var sá, að 

sjeð yrði um, að skuldabrjef fjelagsins alltaf 

gætu átt víst, að vera seld með ákvæðis- 

verði, svo að menn gætu átt víst, að fá í 

reiðu-peningum það, sem skuldabrjefið hljóð- 

aði upp á. En samt sem áður skal jeg 

ekki vera á móti þessari breyting nefndar- 

innar. Breyting nefndarinnar undir2. tölu- 

lið «fyrir 5000 kr. komi 3000 kr., og fyrir 

2000 kr. komi 1000 kr.« og «ársst,yrkur 

þessi fellur niður, þegar fjelagið hefur staðið 

5 ár«, er vel skiljanleg, en með þessari nið- 

urfærslu á styrknum úr landssjóði, þá held 

jeg að enginn muni takast á hendur að 

koma lánsfjelaginu á stofn. Ef deildin sam- 

þykkir þessa breytingartillögu, þá verður 

afleiðingin sú, að deildin hafnar þessari 

tilraun til þess að koma peningastofnun á 

hjer á landinu. Aptur á móti er jeg viss 

um, að ársstyrkurinn muni falla niður ept- 

ir 5 ár, og því er jeg ekki á móti þessari 

tillögu, að bann haldist að eins 5 ár, í sjálfu 

sjer, en jeg skal samt ekki að svo stöddu 

mæla með henni. Hin þriðja breytingar- 

tillaga nefndarinnar er, að 4. töluliður 2. gr.: 

«að landssjóðurinn gjörist hlutareigandi í 

fjelaginu fyrir allt að 200,000 kr. láni*, falli 

burt. Jeg er búinn að skýra frá skoðun

minni um þessa ákvörðun frumvarpsins, 

og jeg álít alveg sama að samþykkja þessa 

breytingartillögu nefndarinnar, sem að hafna 

þeirri tilraun, sem með frumvarpinu, eins og 

neðri deild samþykkti það, er gjðrð; þess

vegna er jeg sterklega á móti þessari breyt- 

ingartillögu. Sjeu þingmenn þeirrar skoð- 

unar, að ekki sje tilvinnandi, að láta lands- 

sjóðinn styðja að þessu fyrirtæki með meira 

en samtals 8000 kr., skipt niður á 5 ár, cf 

þingmenn, segi jeg, ekki álíta fyrirtækið 

þess vert, þá er betra að láta frumvarpið 

falla. Að svo mæltu skal jeg ekki fara 

fleirum orðum um málið að sinni.

Henidikl Krhtjámson: Jeg skal játa

það, að jeg er ekki mikið inni í þessu máli, 

en af því jeg er þingmaður og á að gefa at- 

kvæði um málið, þá finn jeg mjer skylt, að láta 

álit mitt í ljósi, áður en til atkvæða kemur. 

Mjer hafa fundizt ástæður landshöfðingja á 

svo góðum rökum byggðar, að jeg álít, að 

það sje sama sem að fella frumvarpið, ef 

breytingartillögur nef'ndarinnar fá framgang. 

Jeg get ekki skilið, að bjer f breytingartil- 

lögunum sje gjört ráð fyrir nægilegri hjálp 

fyrir þá stofnun, sem er svo kraptalftil, að 

engin hjálp getur orðið að liði, nema eitt- 

hvað mikið kveði að henni. £ess vegna er 

jeg eptir minni sannfæringu á móti breyt- 

ingartillögunum, ef lánsfjelagið á að geta 

komizt á. Aptur að binu leytinu skal jeg 

ekki lá nefndinni, þótt henni virðist ískyggi- 

legt, að landssjóðurinn leggi út jafnmikið 

fje til þcss að koma stofnuninni á fót, sem 

í frumvarpinu er gjört ráð fyrir. Jeg skal 

taka fram þau atriði í frumvarpinu, sem jeg 

álít fjártjón fyrir landssjóðinn. pað er þá 

fyrst þessi 5000 kr. styrkur í eitt skipti 

fyrir öll; í annan stað 2000 kr. ár hvert 

um óákveðinn tfma, ef til vill svo lengi, 

sem stofnunin stendur, ef hún kemst á; svo 

rentumissir af 200,000 kr., sem landssjóður- 

inn, hinn ríkasti af binum ríku hjer á landi, 

verður að líða. Jeg get ekki skilið, að 

landssjóðurinn eigi að taka á móti 200,000 

kr. láni og borga talsvert hærri vöxtu en 

hann fær af því fje, sem hann sjálfur lánar 

út. f>á hefur landssjóður enn fremur ábyrgð 

á því, að goldnir verði 41/* %  á ári í vöxtu 

af skuldabrjefum þeim, sem fjelagið gef-
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nr út, og loksins er þessi solidariska á- 

byrgð, sem laadðsjóður ásamt með öllum 

hlutareigendum tekur á sig. petta alll sam- 

an kostar landssjóðinn mikið. En nú er 

spursmálið: verður það þá sýnilegur hagur 

fyrir landsmenn á hinn hóginn, og hvernig 

vinna þeir það upp, sem landssjóður lætur 

af mörkum? Hvernig er þá ástand sjálfra 

hlutareiganda fjelagsins? pað eru allar lík- 

ur ti), að enginn gjörist hlutareigandi í fje- 

Iaginu óneyddur; en þó verða þeir, sem nú 

eru í skuld við landssjóðinn, og ekki geta 

leyst inn skuldabrjef sín, að nokkru leyti 

neyddir inn í fjelagið; þeim er enginn ann- 

ar vegur opinn en að flytja þessa skuld inn 

f fjelagið. Hvað fær nú landssjóðurinn af 

þessum skuldunautum sínum? Hann fær 

pappírsmiða, og ef hann tekur þá fyrir á- 

kvæðisverð, þá hefur hann skaða af, þvf ó- 

líklegt er mjög, að honum verði svo mikið 

fje úr þeim. En jeg gjöri ráð fyrir, að 

hann vilji ekki líða, mikið tjón af hlutabrjef- 

um lánsstofnunarinnar, heldur hafi lands- 

stjórnin vaðið fyrir neðan sig, og segi: «Nei, 

góðurinn minn, við getum ekki tekið mið- 

ana fyrir ákvæðisverð; þú fær ekki nema 

80—90 fyrir hvert hundrað af ákvæðisverði 

þeirra hjá mjer>. jþetta verður sýnilegur skaði 

fyrir lántakendur, aðjegekki tali nm það, að 

þessir menn hafa tekið lánið hjá landssjóði 

undir allt öðrum skilyrðam, en þeir nú verða 

að gangast undir, þar sem þeir nú komast í 

samband, sem veldur þeim meiri fjárútláta 

fyrst og fremst með því, að þeir verða að 

borga hærri rentu til lánsstofnunarinnar, og 

þar að auki með þeirri skyldu, sem þeim er 

lögð á herðar, að borga hæfilegt tillag til 

kostnaðar við stjórn fjelagsins. Sambandið 

í lánsstofnuninni getur að öðru leyti ekki 

álitizt að vera annað, en að hver sjúgi 

hrammana á hinum, meðan nokkur feiti er 

til í honum, en þegar hún er búin, þá sje 

ekki annað en endirinn verði, að hver jeti 

annan upp. Hvernig svo sem með hluta-

brjefin gengur, þá er það skaði, að menn, 

sem fá þau, verða að borga hærri rentu, og 

og það má ganga að því vísu, að þau aldrei 

gangi fyrir ákvæðisverð. Jeg skal taka eitt 

dæmi: Jeg þarf að gjöra jarðabætur, og

þarf að borga hverjum verkmanni sín dag- 

laun; jeg hef ekki nema hlutabrjef, en get 

ekki klippt þau í sundur og þeytt sneplnn- 

um í vinnumennina; jeg verð því að fara 

til kaupmannsins og selja honum miðann< 

en bann vill ekki gefa mjer fullt verð fyrir 

bann, er hann á að greiða peninga á móti. 

Hjer er opið tjón fyrir landssjóðinn að ræða 

um og fyrir hlutareigendur í þessu fjelagi. 

Jeg skal leiða bjá mjer að til taka nokkuð með 

tölum, jeg hef ekki búið mig undir það, enda er 

það ekki nauðsynlegt, þegar aðalatriði máls- 

ins eru tekin til greina. Jeg skal taka það 

að síðustu fram, hvernig frumvarpið er úr 

garði gjört. Hjer er talað um fulltrúa, 

hvernig verða þeir til? f>að er talað um, 

að fullliúainir kjósi annan endurskoðunar- 

manninn, en oddviti fjelagsstjórDarinuar sje 

staðfesting ráðgjafans háður. Hvernig hefur 

þessi oddviti orðið til, og hver á að kjósa 

liann? Jeg sje ekki annait, en þessir stjórn- 

endur hafi orðið til í frumvarpinu, t>ins og 

þegar gorkúlur vaxa upp í túni.

Landshöfðingi: Jeg vil Jeyfa mjer að 

taka það fiarn, að jeg skil ekki mótbárur 

hins háttvirta þingmanns Norður-|>ingey- 

inga gega lánsfjelaginu, að því er snertir 

fulltrúa, endurskoðunarmenn, oddvita o. s. 

frv., sem hann tók fram að ekki væri hægt 

að sjá hverjir ættu að vera, og hverjirættu 

að kjósa. Hinn háttvirti þingmaður hefur 

vfst ekki lesið 4. gr. frumvarpsins, og ekki 

hugsað um það, að eins og jeg tók fram, 

þá er ekki sá tilgangur með þessu frum- 

varpi, að stofna lánsfjelagið, heldur að gefa 

landsmönnum kost á, að stofna það. Til 

þess að lánsfjelagið geti vænzt, að samþykkt- 

ir þess verði staðfestar, útbeimtist meðal 

annars eptir 4. gr. b, >að ákveðið sje i 

samþykktunum, að fulltrúarnir kjósi stjórn
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fjelagsins alla og annan endurskoðunar- 

manninn, en að oddviti fjclagsstjórnarinnar 

sje staðfestingu ráðgjafans háður, sem einn- 

ig kjósi hinn o. s. frv*. Ef þiugmaðurinn 

vill lesa þetta og íhuga það, þá er jeg full- 

viss um, að honuui verður fullljóst, að mót- 

bára hans ekki cr á rökum byggð í þessu 

efni, og jeg verð að segja það, að mjer er

alveg óskiljanlegt, að þessi grein skuli hafa

verið þingmanninum svo óljós, sem út lítur 

fyrir. Hinn háttvirti þingmaður hefur þég- 

ar lýst því yfir, að hann hvorki ætli sjer

að greiða atkvæði með breytingaratkvæðum 

nefndarinnar, nje með frumvarpi neðri deild- 

arinnar, heldur ætli að bafna inálínu,

og þess vegna mun ekki til neins fyrir mig 

að fara að leitast við að sannfæra bann 

um gagn það, er af þessari slofnungetur leitt, 

enda skal jeg heldur ekki telja tímann á því.

Jón Pjetursson: Jeg get ekki betur

sjeð, en að landssjóður leggi of mikið fje út 

til að stofna fjelagið, því jeg er hræddur 

um, að það geti aldrei orðið að tilsvarandi 

notum eptir því, sem til hagar hjer á landi. 

Hinn hæstvirti landshöfðingf áleit það hægt 

fyrir hlutareigendur í fjelaginu, að fá pen- 

inga fyrir hlutabrjef, sem lánsfjelagið gefur 

út, en jeg held þvert á móti, að þetta verði 

ekki hægt, þar sem önnur eins peningaekla 

er, eins og hjer á landi, nema með sterkum 

afföllum, og þá ímynda jeg mjer, að þeir, 

sem þurfa lán, fari ekki til stofnunarinnar, 

heldur til þess manns, sem þeir halda að 

hafi svo mikla peninga, að bann geti keypt 

skuldabrjefið af sjer, og beiddu hann að 

lána sjer peninga, því þeir kynnu þá að fá 

meira lán bjá honum, en hjá láusstofnun- 

inni, af því hann er ekki eins heimtufrekur 

með veð, eins og lánsfjelagið. í  5. grein 

stendur: *Svo framarlega, sem það verður 

beimtað á nokkru reikningsári af hlutareig- 

endunum, að þeir greiði 1 af hundraði af 

þeirri uppliæð, sem þeir hafa fengið til láns, 

til þess að fullnægja þeirri ábyrgðarskyldu, 

sem þeir bver með öðrum (solidarish) hafa 

undirgengizt o. s. frv., er landshöfðingja 

heimilt að taka ráðin af fjelaginu, og ef

til vill látaT það hœtta störfum sinum»

o. s. frv. Af þessum síðustu orðum 

má ráða, að gjört sje ráð fyrir því, 

að fjelaginu geti gengið illa; en grein þessi 

er alveg nauðsynleg, þar sem er að raéða 

um svo mikið framlag úr landssjóði til 

stofnunar lánsfjelagsins, en allt fyrir það 

liggur þó það í þessari ákvörðun, að mögu- 

Iegt sje að illa geti farið og þurfi að stansa 

fjelagið; og ef til þess kæmi, að fjelagið 

yrði stansað, þá held jeg yrði mjög lítið í 

þau hlutabrjef varið, sem- út hafa verið 

gefin af fjelaginu. Frumvarpið gæti verið 

gott og aðgengilegt, ef landssjóður ekki 

kostaði svo miklu til að stofna það, og 

fyrir utan þann styrk úr landssjóði, sem 

tiltekinn er mcð tölum, þá er það einnig 

skerðÍDg á tekjum landssjóðs, að stjórn fje- 

lagsins (samkvæmt 2. gr. tölul. 5.) getur 

fengið kauplaust vottorð úr afsals- og veð- 

málabókunum um eignir þær, er menn vilja 

fá lán í.

Á rn i Thorsteinson: Jeg skal ekki vera

mjög Jangorður í þetta sinn, og ekki fara 

út í hin einstöku atriði málsins, meira en 

jeg þarf. Aðaláformið með þessu frumvarpi 

er ekki beinlínis það, að stofna lánsíjelag, 

heldur að gjöra það mögulegt fyrir lands- 

menn að stofna það; í þessum tilgangi eru 

þessar ákvarðanir settar, en þegar farið er 

eða búið er að stofna fjelagið, þá á það að 

blýða þessum ákvörðunum sem undirstöðu- 

atriðum, en að öðru leyti getur það sjálft 

hagað fyrirkomulagi sínu, eins og það vill. 

Jeg álít, að þing og stjórn ætti að leggjast 

á eitt, til að geta fengið í gang stofnunum 

þeim, sem alstaðar í öðrum löndum hafa 

haft heillaríkan árangur. J>eim, sem æskja 

eptir bankanum, er eins gott að ganga að 

stofuun JánsQelaga, því hlutabrjef eða aktíu- 

brjef, sem ganga manna á milli, ljetta öll 

peningaviðskipti fyrir banka. Bæði hjá 

nefndinni og eins öðrum, sem talað hafa, 

þykir stór munur á því, hvernig fyrirtækinu 

reiði af, eptir því hvort það eru peninga- 

eigendur, sem stofna fjelagið eða Jántak- 

endur. Jeg fyrir mitt leyti er ekki á þeirri
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skoðun, að auðmenn, sem lána fje, beiti 

ójöfnuði við aðra, eða að lántakendur sjou í 

niðuilægingu, þó það sje satt, að þeir sjeu 

það, ef þeir borga ekki aptur; en þegar 

lántakandi ver því vel, er bann befur lánað, 

sjer og öðruœ til gagus, þá er hann eins 

góður og hinn og getur því eins vel verið 

í Qelagi með lán sín sem auðmennirnir með 

fje sitt. f»að er almenn regla, að þegar 

fjelag er stofnað, þá verður það ekki nema 

með kostnaði við stjórn þess; stjórn banka 

og lánsfjelaga befur kostnað í för með sjer, 

hvort sem þeir stofna fjelagið, sem tekið 

bafa lán, eða auðmenn, sem lána. Ef þeir, 

sem taka lánið, stofna fjelagið, þá befur 

það vitanlega nokkurn kostnað í för með 

sjer, en mun þó verða ódýrara og betra, 

að þeir, sem taka lánið, stjórni, en auð- 

mennirnir. En þessu verður ekki náð 

nema með þvi skeri, sem allir þykjast 

stranda á, er hafa á móti lánstjelögunum, 

nefuilega «soIidariskri» ábyigð þeirra, sem 

taka lánið, og það er sannarlega satt, að 

þessi ábyrgð er þung, en ef stofnunin fylgir 

rjettum grundvallarreglum, þá er bin • soli- 

dariska» ábyrgðarskylda ekki svo þung, sem 

meun ímynda sjer, og hefur ekki orðið 

það annarstaðar. Jeg skal leyfa mjer 

að gjöra eina athugasemd, sem ekki hefur 

komið fram, en sem sýnir, að ábyrgðin er 

eigi eins fráfælandieins og menn ætla. Sjer- 

hver lántakandi, sem borgar sína skuld, er 

laus við ábyrgðina; í lánsfjelaginu getur bami 

borgað lán sitt á 45 árum, án þess honum 

verði sagt upp, eða, eins og binn háttvirti 

landshöfðingi tók fram, hann getur lagt eins 

og í sparisjóð, án þess að borga allt í einu. 

Vjer höfum ekki neinar statúiur fyrir oss, en 

vjer getum farið eptir því, sem ákveðið er í 

þeim öllum, að hlutareigandi í lánsfjelaginu 

geti borgað alla skuld sína, þegar hann vill, 

annaðhvort í blutabrjefum eða hreinum pen- 

ingum, og ef hann gjörir það, þá er hann 

laus við alla ábyrgð, þegar endurskoðun 

reiknings þess árs, er bann borgaði á, er 

lokið, og álít jeg því ekki frágangssök fyrir 

lántakendur að stofna lánsíjelag. Framsögu-

maður tók það fram, að lánsfjelagið hefði 

ekki mikla peninga fyrirliggjandi, og ekki 

líklegt, að því bættist fje, en jeg skal leyfa 

mjer að taka það fram, að það er stór hag- 

ur fyrir peningamenn, að þurfa ekki að skipta 

sjer af lántakendunum, heldur láta lánsfje- 

lagið stjórna peningum sínum, og það er 

þess vegna að þeir sem eiga fje, leggja það 

fremur í lánsfjelag en lána það einstökum 

mönnum. Hinn háttvirti þingmaður Norð- 

ur-|>ingeyinga gjörir lítið úr hlutabrjefum 

lánsfjelagsins, og álítur, að minna verði úr 

500 kr. í því, en 50 kr. í landsbankanum. 

Lánsfjelögin bafa sjálfsagt ekki stærri hluta- 

brjef en banki, svo að nærri verður um það. 

Jeg skal þá víkja að því, að ætlazt er til, 

að landssjóður gjörist hlutareigandi í láns- 

fjelaginu, ekki af því, að hann þurfí peninga 

við, heldur af þeirri ástæðu, að reyna að 

koma Qelaginu á stofn, til þess það geti 

byrjað. Hinn háttvirti landshöfðingi tók það 

fram, hvað mundi Iciða af því, með tilliti 

til kostnaðar fyrir landssjóðinn, að fjelagið 

tæki 4'/2 af bundraði eða 4 af hundraði, en 

það er ekki á deildarinnar valdi nú, að 

segja, hvort þeir, sem stofna lánsfjelagið, á- 

kveða vcxti með 4V2% eða 4°/o; það er eins 

vafasamt að leysa úr þessu spursmáli fyrir- 

fram, eins og hitt, hvort nokkuð verður af 

stofnuninni, þó lögin komi út; það eina, sem 

er skylda fyrir okkur að hugsa um að svo 

komnu, er það, að gjöra það mögulegt fyrir 

menn að stofna fjelagið með lagatrygging, ef 

menn bafa þrek og áhuga til þess. Lög- 

in verða því að koma fyrst, áður en tekið 

er til verka. Jeg álít æskilegt, að lands- 

sjóðurinn tæki hlutabrjef í lánsfjelaginu, en 

jeg vil, að hann geti losað sig við þessa skuld- 

bindingu, þegar hann vill. fegar landssjóð- 

urinn sjálfur tryggir lánsstofnun með nauð- 

synlegum rentum, hvort heldur það er banki 

eða lánsfjelag, þá hefur að vísu landssjóður- 

inn ætíð þörf á að hafa meira eða minna 

fyrirliggjandi í hlutabrjefum, en hann getur 

á binn bóginn losað sig við þetta, þegar 

lánsfjelagiö eða bankinn er búinn að ná á- 

kveðnum þroska, ef að menn vilja fara hyggi-

95
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lega að. Jeg fyrir nrilt leyti álít því, að 

gjöra skuli mðgulegt að stofna slíkt láns- 

fjelag sem fyrst, en viðvíkjandi hinum ár- 

lega styrk úr landssjóði til þess fjelags, þá 

skal jeg ekki skera úr ágreiniugnum milli 

nefndarinnar hjer í deildinni og frumvarps 

neðri deildarinnar, en jeg álít nauðsynlegt,

að styrkja fjelagið með nokkru fje í fyrstu.

Nefndin hefur álitið, að 3000 króna styrk- 

ur úr landssjóði í eitt skipti fyrir öll væri 

nægilegur, en það fionst mjer nokkuð lítið; 

nefndin hefði eins vel getað farið annan 

veg en þann, að ákveða fjelaginu 3000 kr. 

styrk; hún hefði getað stungið upp á að 

veita því nokkuð fje að láni vaxtalaust um 

vissan tíma, t. a. m. 5 eða 10 ár. Menn 

verða að gæta að því, að það er hagur bæði 

fyrir lántakendur og landið sjálft til fram- 

fara, að lánsljelag sje stofnað, og úr því 

þetta spursmál um stofnun Iánsfjelags Ioks- 

ins er komið fram, þá álít jeg mest áríð- 

andi að hrinda því ekki, því jeg álít það 

sorglegt, að hrinda þessu máli, ef menn 

vilja fá einhverja lánsstofnun, af því 

að hver hugsar sjer það upp á sinn máta,

og geta ekki komið sjer saman um undir-

stöðuatriðin, en um meira er ekki hjer að 

ræða. Jeg vil því mæla sterklega með því, 

að deildin ekki felli málið, heldur láti það 

fá framgang. Jeg fyrir mitt leyti mun 

hallast að frumvarpi neðri deildarinnar, að 

minnsta kosti þangað til jeg sje, hvort menn 

breyta því eða ekki, en þá verð jeg með því, 

sem mjer þykir bezt henta; þó jeg ekki gæti 

fengið það, sem mjer líkaði bezt, þá vil jeg 

þó láta nefndina njóta þeirra sannmæla, að 

hún hefur gjört þær breytingar, að jeg held- 

ur mundi aðhyllast þær, heldur en að raálið 

sje fellt, en ef breytingar nefndarinnar verða 

samþykktar, þá er, eins og hinn háttvirti 

landshöfðingi tók fram, vafasamt, hvort þessi 

stofnun komist á, og líklegt er, að þær verði 

þröskuldur fyrir því, að slík stofnun komist 

á hjer á landi. En það mætti þó gjöra tiN 

raun með uppástungum nefndarinnar, og er 

það betra, en að varna öllum tilraunum; 

það væri óheppilegt.

Framsögumaður: Jeg þarf nú ekki

’að tala mikið meira um þetta má), en jeg 

þegar hef gjört. Hjer er um það að ræða, 

að koma upp fyrirtæki, en ekki af lands 

stjórninni eða landssjóðnum, eins og binn 

háttvirti varaforseti sagði um bankann, held- 

ur af einstökum mönnum. pegar um það 

er að ræða, að stofna fjelag til peninga- 

verzlunar, hvortsem er banki eða lánsQelag 

eða sparisjóður, þá er sama að segja um það, 

eins og þegar maður byrjar búskap á jörð. 

Menn stofna slikt í því skyni, að hafa bag 

af því. Eiginlega hefði stjórnin ekki átt 

að þurfa að taka þátt í stofnun banka eða 

láusfjelags, eins og hinn háttvirti varafor- 

seti sagði á dögunum, en hjer brýtur nauð- 

syn lög, hvorki banka nje lánsfjelagi verður 

komið á stofn, eins og ástatt er hjer á landi, 

nema stjórnin styrki stofnunina. Nú álít 

jeg, að þó tillögur nefndarinnar fengi fram- 

gang, þá væri það þó ekki lítill styrkur, 

sem fjelágið fengi úr landssjóði, þar sem 

hann reisir fjelagið fyrst með 3000 kr. til- 

lagi, og veitir því 1000 króna árlegan styrk 

í 5 ár, ábyrgist fjelaginu 4 af hundraði í 

vöxtu af skuldabrjefum þeim, er það gefur 

út, og veitir því ýms önnur hlnnnindi. það 

hefur verið sagt, að þessi peningabúskapur 

gæti ekki staðizt, nema landssjóður gjörðist 

hluttakandi í honum fyrir 200,000 kr. |>etta 

þykir mjer nokkuð undarlegt eða jafn- 

vel ósennilegt; mjer virðist það vottur um, 

að fyrirtækinu sje svo varið, að ekki sje 

hugsandi að leggja út í það, ef einstakir 

menn ekki geta stofnað það, nema lands- 

stjórnin eigi lfka þátt í þessum peningabú- 

skap. Jeg, sem verð að hafa hag landssjóðs- 

ins fyrir augum, get ekki fallizt á, að hann 

sje sjálfsagður hluttakandi í fjelaginu. í  

þessu efni skilst mjer ekki betur, en að 

stjórnin og Defndin sjeu á sama máli; 

þetta er auðsjeð á athugasemdum stjórnar- 

innar við frumvarp hennar undir 2. gr. 4. 

tölulið. En Iandshöfðingi hefur aðra skoðun 

í þessu efni; hann ímyndar sjer, að lands- 

sjóðurion ekki eiuungis engu tapi við það, 

að gjörast hluttakandi f lánsfjelaginu, heldur
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hefur góða von um, að landssjóður vinni við 

það, en þessi von er jeg hræddur um að 

ekki sje á nægilega gildum rökum byggð. 

f»að er aðgætandi, að peningarnir spretta 

ekki upp úr jðrðinni og rigna ekki niður úr 

skýjunum, nei, þeir þurfa að koma annar- 

staðar að, og þeir getaekki komið nema frá 

hluttakendunum sjálfum. f*eir hluttakendur, 

sem þurfa mikið fje til almennra íyriitækja, 

geta haft gott athvarf í Qelaginu, þó þeir 

verði að gjalda háa rentu, því þeir vinna 

það upp með öðru, en úr því landssjóðurinn 

hvorki hefur þörf nje gagn af að <?jöiast 

lántakandi, þá sje jeg ekki ástæðu til, að 

hann taki að sjer beinlínis þátt í kostnað- 

inum við stjórn fjelagsins. Að svo stöddu 

get jeg ekki farið út í reikning hins hæst- 

virta landshöfðingja, því jeg þarf meiri tíma 

til þess að átta mig á honum, en jeg efast 

ekki um, að hann hafi við nokkur rök að 

styðjast; en jeg get ekki trúað öðru, en að 

landssjóðurinn bafí peningalegan óhag af því, 

að gjörast hlutareigandi í fjelaginu fyiir

200,000 kr.; en lánsfjelagið sjálft hefur þá eng- 

anverulegan hagá því. Lánsljeláginu erenginn 

hagur í því, að hafa mikið um sig, ef hluta- 

brjefin ekki eru í veltu; jeg get ekki betur 

sjeð, en að þau skuldabrjef, sem landssjóð- 

urinn fær móti sfnu eina skuldabrjefi, verði 

hann að geyma, því önnur skuldabrjef, sem 

aðrir fá, munu verða nóg til að vera í veltu. 

f>essi skuldabrjef geta ekki verið mjög smá 

og verða því ekki handhæg í viðskiptum 

manna í milli, eins og bankaseðlar. £>ó jeg 

taki 1000 kr. lán og fái 10 skuldabrjef upp 

á 100 kr., þá eru mjer þetta ekki handhægir 

peningar. Jeg þarf að gjöra jarðabætur, en 

get ekki notað þessa stóru seðla til að gjalda 

verkamönnum mínum, ekki heldur get jeg 

notað þá í sveitargjöld, en að eins í þing- 

pjöld; jeg verð því að finna menn, sem vilja 

skipta við mig í smærri peninga. það get- 

ur verið, að jeg fengi þeim skipt hjá land- 

fógetanum, en þegar jeg bý á öðru lands- 

horni, þá getur það orðið mjer erfitt og 

kostnaðarsamt, áður en peningarnir eru 

komnir til mfn. f>ó jeg færi með skulda-

brjef min til kaupmanna, þá geta þeirekki, 

eptir því sem nú hagar til, skipt við mig, 

því þeir hafa ekki mikið af peningum. 

Yerzlunarmáti okkar er nú einu sinni svo, 

að menn láta vöru fyrir vöru, kaffipund fyr- 

ir ullarpund o. s. frv. Kaupmenn, sem jeg 

þekki, geta því ekki látið mig fá 1000 kr. í 

handhægun: peningum fyrir 1000 króna 

skuidabrjef, sem jeg hef tekið til láns í 

stofnuninni. í>að er þetta, sem jeg er hrædd- 

ur við, og það ekki ástæðulaust, að skulda- 

brjefin eigi örðugt með að komast í veltu, 

og allra-sízt, að þau skuldabrjef, sem lands- 

sjóðurinn fær, geti komizt f veltu; jeg gjöri 

ráð fyrir, að landssjóðurinn fái rentu eins 

og aðrir, með því að gjörast hluttakandi 

að 200,000 kr. í fjelaginu, og hafi þá ckki 

annan skaða en sinn hlut af kostnaðinum 

við stjórn fjelagsins; en á hinn bóginn hef- 

ur bann ekki ábata af bluttökunni, og Ije- 

lagið heldur engan hag af því. f>etta gjör- 

ir, að þessi stækkun fjelagsins um 200,000 

krónur við lántöku landssjóðsins er meiri í 

orði en á borði. Jeg hef íhugað bæði þessi 

mál, bankamálið og lánsfjelagsmálið, hlut- 

drægnislaust, en ekki getað komizt að ann- 

ari niðurstöðu, en að lánsfjelagið geti verið 

allgott fyrir menn í landinu, sem geta not- 

að það, og að það sje vel þess vert, að 

Iandssjóður styrki það nokkuð, en leggi þó 

ekki stórfje í það, fyr en sjest, hver not að 

því verða, eða hvort menn knnna að nota 

það. þannig lít jeg á málið, og eptir allar 

umræður um það get jeg ekki breytt þess- 

ari skoðun minni, og frá landssjóðsins bálfu 

álít jeg nóg gjört fyrir lánsQelagið með þeim 

tillögum, sem nefndin hefur stungið upp á.

Landshöfðingi: Jeg skal að eins leyfa 

mjer að tala nokkur orð, af þvf hinn hátt- 

virti framsögumaður benti á, að sjá mætti 

af athugasemdum stjórnarinnar við 2. gr. 

frumvarpsins 4. tölulið, að hún ekki hafi 

verið þeirri uppástungu landshöfðingjans 

meðmælt, að landssjóður gjörðist hluttak-

95*
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andi í lánsfjelaginu fyrir 200,000 krdnur, en 

stjórnin hefur þó fallizt á þetta eptir til- 

lögum landshöfðingjans. Hinn háttvirti 

framsögumaður getur því átt það víst, að 

fyrst stjórnin hefur fallizt á þessa tillögu 

landshöfðingjans, þá er stjórnin landshöfð- 

ingja samdóma um, að landssjóðnum sje 

engin hætta búin við þessa hluttöku í fje- 

laginu. Framsögumaður tók líka það fram, 

að það væri undarlegt, að landssjóðurinn 

færi að taka lán, þar sem hann ekki þarf 

þess, og af athugasemdinni við 2. gr. 4. 

tölul. í frumvarpinu má sjá, að stjórnin er 

ekki eins »doktrinær» eins og hinn háltvirti 

framsögumaður. Hann vill greiða atkvæði 

með því, að landssjóður veiti nokkuð fje 

lánsfjelaginu til styrktar, en ekki stóifje. 

Jeg vil heldur ekki, að þingið veiti meira 

fje í þessu skyni úr landssjóði, en nauðsyn- 

lega þarf, en jeg álít nauðsynlegt, að veita 

fjelaginu þau hlunnindi, sem farið er fram 

á í frumvarpinu frá neðri deildinni, og jeg 

er viss um, að ef ekki verður veitt meira 

fje, en það, sem framsögumaður stingur 

upp á, nefnilega 8,000 kr., þá er það ekki 

til neins, því jeg álít óhugsandi, að lands- 

menn með þeim styrk hafi þrek til að 

koma á þess konar stofnun. Framsögumaður 

tók fram þá örðugleika, sem væru á því, 

að fjelagið gefur út pappír, en ekki reiðu- 

peninga, því að ekki væri hægt, að koma 

pappírum í peninga, t. a. m. í norður-hluta 

landsins; aptur gjörði hann ráð fyiir, að 

skuldabrjefunum mætti fá skipt bjá land- 

fógeta; en þegar maður tekur lán hjá láns- 

fjelaginu, þá fær hann það í skuldabrjefum, 

en það verður að sjá um, að þau verði 

seld. Ef lántakandi býr ekki sjálfur hjer í 

Reykjavík, þá sendir hann manni fullmakt. 

til að taka á móti skuldabrjefum f lánsfje- 

laginu, en hann gefur honum þá líka full- 

makt til að koma þeim í peninga annað- 

hvort hjá landfógetanum, ytra eða í spari- 

sjóðnum ; þannig sendir hann þá ekki skulda-

brjefin norður f J>ingeyarsýslu til lántak- 

andans, beldur gullið eða silfrið. Enn fremur 

skal jeg geta þess, að þegar góður verðlags- 

pappír er útvegaður, þá koma peningar 

smátt og smátt inn í landið. Eins og sagt 

var á dögunum, munu landsmenn eiga til 

eina milíón í konunglegum skuldabrjefum, 

og þegar menn nú selja þessi konunglegu 

skuldabrjef i Kaupmannahöfn og kaupa 

aptur lánsfjelagshlutabijef, |iá kemur þessi 

upphæð sjálf inn í landið aptur, og jeg vil 

spyrja hinn háttvirta framsögumann: Er

þelta ekki hagnaður fyrir landið ? £>að,

sem spursmálið er um, er það, bvort láns- 

fjelagið sje þess vert, að styðja það með 

tillagi úr landssjóði, og ef það er þess vert, 

þá er spursmál um, hvað mikinn styrk eigi 

að veita því, en að veita þau hlunnindi, sem 

ekki geta komið fjelaginu á fót, er ekki til 

neins.

Skúli Þorvarðarson: Jeg hef ekki

mikið um þetta mál að tala; það er búið að 

ræða það svo ýtarlega, bæði nú og að und- 

anföinu, bæði rneð og á'móli málinu. Jeg 

hef reynt að hugleiða þetta mál ásamt mín- 

um heiðruðu meðnefndarmönnum, eins og 

mjer hefur verið framast unnt, en ekki get- 

að komizt að annari niðurstöðu en þeini, 

sem álit nefndarinnar bendir á, en á hinn 

bóginn skal jeg taka það fram, að jeg álít, 

að þessi stofnun verði lántakendunum ekki 

þægileg, og þess utan land.ssjóði allt of 

kostnaðarsöm bæði fyrirsjáanlega og að 

nokkru leyti ófyrirsjáanlega, og því samfara 

viðsjál ábyrgðarskylda; þess vegna er jeg á 

þeirri meiningu, að til þess að geta aðhyllzt 

frumvarpið, sje nauðsynlegt að taka breyt- 

ingum nefndarinnar. En jeg skal játa það, 

að það er langt yfir minn skilning, að geta 

sagt, hvernig þessi stofnuu muni gefast 

fyrir land og lýð. Og hve vandsjeð þetta 

er, má bezt ráða af því, að hinir færustu 

og beztu menn þingsins hafa rannsakað og 

rætt málið aptur og fram, en þó hefur eng-
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in sarahljóðun komizt á milli þeirra. Svo 

jeg hef ekki grætt það á ræðum og hugleið- 

ingum þeiira manna, að jeg geti fallið frá 

þeirri meiningu minni, sem jeg hef haft, að 

greiða ekki atkvæði með frumvarpinu nema 

þessar breytingar nefndarinnar kornist á með 

því. En jeg álít þó máske hollast og bezt, 

að málið fái ekki framgang á þessu þingi, 

því jafnframt og það er nauðsynjamál, er 

það líka mesta vandamál, og get jeg því 

allt eins fellt mig við, að það verði ekki til 

lykta leitt á þessu þingi. Jeg ímynda mjer, 

að margur skynsamur maður meðal þjóðar- 

innar mundi gefa sig fram og rita nm mál- 

ið milli þinga, og gæti það verið til góðra 

bendinga og leiðbeinandi fyrir þá, sem vildu 

gjörast hluttakendur stofnunarinnar, og lík- 

lega vekti meiri áhuga hjá almenningi til að 

fá málinu framgengt, ef það virtist aðgengi- 

legt og á skynsömum rökum byggt.

Árni Thorsleinson: Jeg skal að eins 

leyfa mjer að bæta því við það, sem hinn 

háttvirti landshöfðingi tók fram um, að hægt 

væii fyrir lántakendur að koma skuldabrjef- 

um sínum í peninga, að eptir statútum 

þeirra lánsfjelaga, sem jeg þekki, og þær 

eru allmargar, er það eitt ætlunarverk þeirra, 

að koma skuldabrjefunnm í peninga fyrir 

lántakendurna á sem beztan bátt, þó án 

kostnaðar fyrir lánsstofnunina; lánsfjelögin 

verða því að vera sem bezt útbúin til þess 

að gcta komið brjefunum í peninga, og þess 

vegna gjöra þau sambönd við ýmsar aðrar 

stofnanir, en þegar lántakenduruir eiga það 

á liættu, hvort þeir geta komið skuldabrjef- 

um sínum í peninga eða ekki, pá er betra, 

að lánsfjelagið gjöri það fyrir þá, því það 

kemur svo ár sinni fyrir borð, að það verð- 

ur gjört á beztan hátt í beggja þarfir. J>að 

er nú ekki alveg víst, hvort lánsfjelag á 

íslandi gjöri þetta, en það er CDginn eli á 

því, að ef lánsfjelag yrði stofnað hjer, þá 

mundi það að öllum líkindum gjöra þetta 

og optast geta útvegað lántakendunucn

peninga fyrir skuldabrjef síd, og það fyrir 

hæsta verð, án þess að það hefði í för roeð 

sjer útgjöld fyrir Iánsfjelagið sjálft. 2. þing- 

maður Bangæinga áleit rjett, að fresta mál- 

inu, en jeg verð þó að álita, að hvort sem 

frumvarp neðri deildarinnar verður samþykkt 

óbreytt eða með breytingum nefndarinnar, 

þá sje óráðlegt að fresta málinu; það geta 

liðið mörg ár eða jafnvel öld, að eins góður 

tími verði til að stofna lánsfjelagið eins og 

nú. f>að verður að gæta að þvi, hvernig 

rentufóturinn er nú annarstaðar og er að 

verða; rentufóturinn er einmitt nú að lækka, 

svo að öll áreiðanleg skuldabrjef manna 

á milli ganga með því nær fullu verði. Jeg 

verð því að leggja mönnum það á hjarta, 

að samþykkja nú þegar frumvarpið á einn 

eða annan veg, vegna þess að rentu- 

ástæður allar eru góðar nú sem stendur til 

þess, að fjelagið verði stofnað, og ekki sagt, 

að þær i annað sinn verði betri.

Pjetur Pjetursson: |>að er nú búið að

ræða þetta mál svo vandlega, að jeg bef 

ekki miklu þar við að bæta. Jeg skal þó 

leyfa mjer að minna hinn háttvirta fram- 

sögumann á, að hann hefur álitið tilgang 

frumvarps þessa mjög góðan, *þar sem það 

miðar til að auka peningaviðskipti í land- 

ídu, og einkum til að gjöra jarðeigendum 

hægra fyrir að fá fje að láni til jarðabóta 

og annara fyrirtækja». J>etta hefur nefnd- 

inni þótt kostur við frumvarpið, eins og 

líka sjálfsagt er, og þess vegna furðar mig 

á því, hve mjög framsögumaður hefur í 

ræðum sínum beinzt á móti þessu, sem 

bann í nefndarálitinu tclur kost við frum- 

varpið. |>að er búið að sýna, hve hægt 

það er, að koma skuldabrjefunum í peninga. 

£>ar að auki eru leigumiðarnir til smáút- 

gjalda, og því þarf þetta heldur ekki að 

vera framkvæmdum fjelagsins til fyrirstöðu. 

í  4. gr. stafl. b. er ákveðið, «að enginn 

verði tekinn f fjelagið sem hlutareigandi að 

stærri upphæð en svo, að lánsfjeð aldrei 

fari fram úr 3k gangverðs jarða og helra-
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ingi gangverðs húseigna, sera boðnar ern 

fram sem veð; það er því nauðsynlegt, að 

virða upp jarðir, sem voru veðsettar lands- 

sjóðnum áður, en hann lánaði fyrir helm- 

ing verðs; því áður lánaði hann fyrir 2/s 

verðs; það er nauðsynlegt að virða þær 

upp aptur, segi jeg, því þær hafa hæglega 

getað skemmzt síðan og rýrnað í verði. 

í frumvarpinu virðast mjer vera reistar svo 

raramar skorður fyrir því, að nokkurn tíma 

þurfí að beita 5. gr., sem ákveður, að svo 

framarlega sem það verður beimtað á nokkru 

reikningsári af hlutareigendunúm, að þeir 

greiði 1 af hundraði af þeirri upphæð, sem 

þeir hafa fengið til láns, til þess að full- 

nægja þeirri ábyrgðarskyldn, sem þeir hver 

med öðrum (solidarisk) hafa undirgengizt, 

sje landsliöfðingja heimilt að taka rádin af 

Qelaginu, og, ef til vill, láta það hætta 

3töifum sínum o. s. frv. J>að er að vísu 

nauðsynlegt að gjöra ráð fyrir þessu sem 

mögulegu, en það er óliklegt, að það komi 

fyrir. Auk þess, sem veðið verður víst., þá 

er mikið undir stjórn fjelagsins komið, og 

til þess eru gjörðar allar þær ákvarðanir, 

sern nauðsynlegar ern. fegar stofnuuin 

hefur traust á sjer, þá spyr almenningur 

ekki um, hver tryggingin er; þetta sjest 

t. a. m. á sparisjóðnura í Reykjavík ; þó 

ýmsir agnúar kunni að vera á þessari 

stofnun, þá eru kostirnir yfirgnæfandi.

Síðan bar forseti frumvarpið og breyt- 

ingartillögur nefndarinnar undir atkvæði, og 

var þá:

1. gr. frumvarpsins samþykkt með 7 

atkvæðum.

2. gr.

Breyting nefndarinnar við 2. 115 sam- 

þykkt með 6 atkvæðum.

Breyting nefndarinnar við 2. gr. 3. a,

• 3000* í stað <5000« var felldað við- 

höfðu nafnakalli með 7 atkvæðum 

á móti 4.

«Já* sögðu:

Ásgeir Einarsson,

Einar Ásmundsson,

Jón Pjetursson,

Skúli í>orvarðarson.

*Nei» sögðu:

Benidikt Kristjánsson,

Magnús Stephensen,

Árni Thorsteinson,

Pjetur Pjetursson,

Sighvatur Árnason,

Sigurður Melsteð,

Stefán Eiríksson.

b, «1000» í stað 2000» var fellt með 7 

atkvæðum móti 4.

c, «Ársstyrkur þessi............ 5 ár» sam-

þykkt með 6 atkvæðum.
2. gr. þannig breytt felld með 6 atkvæðum.

3. gr. felld raeð 6 atkvæðum móti 5.

4. grein.

Breyting nefndarinnar við:

við a., felld með 6 atkvæðum móti 4

— b., — — 7 — »-  -  4

— e., — — 7 — »— — 4

4. gr. óbreytt felld með 9 atkv. gegn 2

5. gr. — — — 8 — — 2

6. gr. — — — 7 — — 2

Að frumvarpið gengi til 3. umræðu, var

fellt með 8 atkvæðum.

Var irumvarpið þannig f a 11 i ð.

KK.

Frumvarp til laga um stofnun lands- 

banka á íslandi. Frá nefnd þeirri, sem 

sett var í efri deild, til að íhuga næsta mál 

hjer á undan. Frumvarpið er prentað í 

fyrri parti alþingistíðindanna, bls. 404— 

405.

FYRSTA OMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 33. fundi, 11. dag ágústmánaðar. 

Einar Ásmundsson: Jeg er ekki fiutn- 

ingsmaður þessa raáls; frumvarpið er komið 

fram frá 3 þingmönnum, en jeg skoða hinn

3. konungkjörna þingmann sem hinn eigin- 

lega flutningsmann þess, þó ekki neinn af 

oss þremur sjc skrifaður flutningsmaður. 

Frumvarpið er komið frá lánsfjelagsnefnd- 

inni, og hún skoðar það sjálfsagt sem sitt
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verk, en það er þó sjerskilið mál í raun og 

veru. Jeg hef svo ekki meira um þetta 

raál að taia að svo komnu, og finn ekki 

ástæðu til, að halda neina varnarræðu fyrir 

þvi nú; en þegar þingmenn láta í Ijósi at- 

hugasemdir sínar við frumvarpið, kemur 

það sjálfsagt til okkar, sem skrifað höfum 

undir þaft, að svara.

Jnn Pjeturssnn: J>að gleður mig, að

landshöfðingi tók svo vel í þetla mál. Jeg 

skal svo ekki tala meira, fyr en jeg heyri 

tillögar annara þingmanna.

Landthöfðingi: Jeg skal taka það upp

aptur, sem jeg sagði áðau, að jeg efast ekki 

um, að nefndinni befur gongið hið bezta 

til með þessu frumvarpi, og hefur hún, til 

þess að ráða bót á peningaskortinum í 

landinu, stungið upp á landsbanka, sem 

eptir áliti henuar á að vera kostnaðarminni 

fyrir landssjóðinn og landinu sjálfu til ineira 

gagns, heldur en stofnun lánsfjelags. Jeg 

held, fyrir mitt leyti, að þessi uppástunga 

nefndarinnar sje ekki á rökum byggð, og 

skal jeg leyfa mjer að sýna það í fáeinum 

orðum. Jeg hef áður getið þess, að jeg á- 

liti stofnun banka bjer á landi æskilega, og 

jeg skal fyrir mitt leyti styðja að því, þegar 

jeg sje, að því verður komið fyrir á hagan- 

legan hátt. En jeg er sannfærður um, að 

stofnun banka hjer á landi er. ómöguleg, 

'eins og nú stendur, nema með ókljúfandi 

kostnaði. Eptir nefndarfruravarpinu á 

bankinn að vera seðlabanki, lánbanki og 

geymslubanki; hann á að stofna með hluta- 

brjefum, sem landsstjórnin á að gefa út og 

sem eiga að nema 1 roilíón króna, og skal 

af fje viðlagasjóðsins verja 500,000 kr. fyrir 

helminginn af hlutabrjefuuum, en hinn 

helminginn á að selja öðrum, sem hluttak- 

endur vilja verða í bankanum, og hvert 

hlutabrjef skal vera 100 kr. Jeg fyrir 

mitt leyti er viss um, að sá helmingur 

hlutabrjefanna, sem frumvarpið gjörir ráð 

fyrir að prívatmenn kaupi, muni ekki verða 

seldur. Yfir höfuð að tala, ef frumvarp 

þetta verður lögleitt, þá er jeg viss um, að 

niðurstaðan verður sú, að landssjóð-

urinn verður eá eini hluttakandi í 

bankanum. En jeg gjöri nú ráð fyrir, 

að einhver kynni að kaupa hlutabrjef, 

þótt óliklegt sje, þá verður að ganga 

út frá því, að þar sem landsstjórnin á að gefa 

út hlutabrjefið, þá eigi landssjóðurinn að 

ábyrgjast að minnsta kosti vextina af bluta- 

brjefinu, og meira að segja hlutabrjefið sjálft; 

en þetta mun baka landssjóðnum óbærileg- 

an kostnað. Jeg skal (aka til eitt hlulafje- 

lag, sem þingmanni Eyfirðinga er vel kunn- 

ugt, og sem hefur gjört mikið gagn, þó að 

jeg álíti, að þetta hlutafjelag ekki eigi að 

vera fyrirmynd fyrir bankastofnun lands- 

sjóðsins. Hvernig er «Coursforhold> þessa 

fjelags, jeg á við Gránufjelagið, ef það væri 

skuldbundið til að leysa inn hlutabrjefin í 

reiðu-peningum, ef skorað er á það? Jeg 

skora á þingmann Eyfirðinga að skýra frá 

því. Gefi landsstjórnin út hlutabrjef, þá 

verður hún að veita trygging fyrir, að lands- 

sjóðurinn innleysi þau, ef á þarf að halda. 

En það verðum vjer að varast, að landssjóð- 

urinn verði gjaldþrota. Svo er og önnur 

mótbára gegn stofnun þessa landsbanka nú. 

Viðlagasjóðurinn á ekki nú það fje, sem 

þarf til þess, að kaupa belming af hluta- 

bijefum bankans fyrir 500,000 kr. Sem 

stendnr á viðlagasjóðurinn 1. ágúst þ. á. í 

innskriptarskírteinum 306,000 kr., í óupp- 

segjanlegum veðskuldabrjefum 157,000 kr. 

og í öðrum prívatmanna veðskuldabijefum, 

sem eru uppsegjanleg með hálfs árs fyrir- 

vara 230,000 kr., eða samtals um 690,000 kr. 

En það er alveg nauðsyulegt, að nokkur 

hluti viðlagasjóðsins sje í góðum og gildum 

pappírum, sem hægt sje að «realisera», þeg- 

ar á þarf að halda, og þar sem það með 

engu móti má minna vera en 300,000 kr., 

þá er nú sem stendur ómögulegt, að við- 

lagasjóðurinn geti keypt hlutabrjef fyrir

500,000 kr., og jafnvel ekki fyrir 100,000 

kr., þvi að viðlagasjóðurinn á ekki svo mik- 

ið fje til, og þó að hann ætti það til, þá 

væri mjög ísjárvert að hann keypti hluta- 

brjef bankans, þar sem það er atveg óhngs- 

andi, að þau gangi kaupum og sölum fyrir
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ákvæðisverð sitt, nema landssjóðuiinn ábyrg- 

ist, en það getur hann ekki, nema því að 

eins, að hann eigi á hættu að verða gjald- 

þrota. Hvernig sem litið er á þetta mál, 

þá er það að roínu áliti óaðgengilegt frá 

landssjóðsins bálfu, og á þar af leiðandi að 

vera óaðgengilegt frá þingsins og stjórnar- 

innar hálfu. pess vegna er það ekki nema 

til þess að eyða tíma þingsins, að vera að 

tala um þetta frumvarp lengur. Jeg skal 

því heldur ekki orðlengja um hina aðra 

galla á frumvarpinu, sem í sjálfu sjer eru 

mjög miklir. Jeg vona, að deildin bafni því 

þegar á þessu stigi.

Flutningamaður (h'm fjelursson): Jeg

get varla skilið annað, en að mögulegt sje 

að stofna banka hjer á landi, einkum seðla- 

banka, af því að mjerfinnst, að viðlagasjóð- 

urinti bafi næga *valuta» fyrir þeim seðlum, 

sem gefnir verða út. Jeg beld, að nægilegt 

væri, að hann ljeti út seðla upp á 500,000 

kr.; ef seðlarnir gengju út, þá fengi hann 

skuldabrjef fyrir þá upp á 500,000 kr.; og 

svó held jeg, að hann geti lánað út 2/3 af 

af þessari valúta, sem hann ætti í skuida- 

brjefum, og það eru 333,000 kr.; ef það er 

lagt við 500,000 kr., þá yrði það 833,000 

kr. Vextir af því eru 33,333 kr., og ef 

stjórn bankans fengi svo sem 6000 kr., þá 

yrðu eptir liðugar 27,000 kr., og það er

7.000 kr. meira en vextirnir af 500,000 kr. 

Seðlabankar eru alstaðar álitnir góðir og 

prívilegeraðir í mörgum löndum. J>aunig er 

Nationalbankinn í Danmörku príviligeraður 

seðlabanki, og aðrir seðlabankar eru þar ekki. 

í>ess vegna kynni einhver, ef til vill, að koma 

með þá spurningu, hvort það væri ekki að 

grípa inn í rjettindi Nationalbankans, að 

stofnsetja hjer seðlabanka ; en það get jeg 

ekki sjeð að væri, þvi að seðlar hans gilda 

ekki hjer á landi. Landssjóðurinn á eptir 

skýrslum stjórnarinnar í lánum hjer á landi

377.000 kr., en hitt í arðberandi skulda- 

brjefum. £>að yrði því að líkindum að segja 

upp nokkrum skuldum landsmanna, til þess 

að fá inn 166,000 kr., sem er ‘/3 af upp- 

hæðinni, til þess að bankinn æfinlega hefði

'/3 af stofntje sínu í peningum fyrirliggjandi. 

í fyrstunni er mestur kostnaður í því fólg- 

inn að koma bankanum á fót, svo sem að 

útvega pappír og stimpla frá öðrum löndum, 

t. a. m. frá Danmörku; og svo þarf að leigja 

tryggt hús banda bankanum, og kassa til 

að geyma í silfur og gull bankans 0. s. frv., 

og til þess yrði bankinn að fá nokkurt 

lán hjá landssjóðnum.

Landahtiffiing inn : Ef mjer bafa skilizt

orð bins háttviita 3. konungkjörna þingmanns 

rjett, þá er bann mjer samdóma um, að öll 

líkindi sjeu til, að belmingur þeirra hluta- 

brjefa, sem i frumvarpinu er gjört ráð fyrir 

að prívatmenu kaupi, ekki verði seldur; og 

hann er mjer samdóma um það, ef jeg hef 

skilið orð hans ijett, að viðlagasjóðuiinn ekki 

bafi nú sem stendur fje lil þess að kaupa 

hinn helminginn, er bann vísaði til valúta, 

sem viðlagasjóðurinn á ; og þá verður ekki 

annað eptir af uppástungunni eu tómur 

seðlabanki. Ef ekki koma peningar inn í 

bankann með því að selja helminginn til 

viðlagasjóðsins og belminginn til prívatmanna 

þá veit jeg ekki, hvaðan peningar þeir eiga 

að koma inn, sem á að gefa út, nema frá 

seðlunum. f>á verður bankinn tómur seðla- 

banki, og frumvarpið stíughr þó upp á, að 

stjórn íslands skuli gaDgast fyrir því, að 

i Reykjavík verði stofnaður banki, er sje 

sedlabauki, lánbanki og geymslubanki; en 

nú verða engin hlutabrjef seld, eptir því 

sem mjer bg þingmanninum kom saman 

um. Hann benti á, að viðlagasjóðurinn 

gæti sagt upp skuldabrjefum hjer á landi. 

{>að getur hann mikið vel gjört; en þá 

verður peningaskorturinn í landinu ekki 

upphafinn, heldur miklu fremur aukinn; ef 

viðlagasjóðurinn neyðist til að segja lausum 

skuldabrjefum prívatmanna, þá verður pen- 

ingaskorturinn fyrst tilfinnanlegur í land- 

inu. í  7. gr. stendur, að bankinn skuli 

jafnan hafa að minnsta kosti V3 af stofnfje 

sínu fyrirliggjandi í slegnum gulJpeningum 

og silfurpeningum til að leysa til sín seðla, 

þá er eigendur seðlanna óska. Hið fyrsta 

skilyrði fyrir því, að næg trygging sje fyrir,
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að bankinn gcti leyst inn seðla, undir eins 

og þeir eiu sýndir, er, að nóg íje í reiðu- 

peningum sje fyrirliggjandi. En til þess er 

ekki nægilegt '/s af stofnfjenu, heldur er 

alstaðar, þar sern bankar ern, hafður 

helmingur fyrirliggjandi, og sem allt af á 

að vera til arðlans í bankanum. Til þess 

því að þessi banki geti fengið privilegium 

til að gefa út seðla, þá verður hann að 

hafa fyrirliggjandi arðlaust í bankanum

250,000 kr. Reikningur hins 3. konung- 

kjörna þiogmanns sýnist við fyrsta álit mjög 

glæsilegur, en þegar veler gáð að öllu, þá 

er hann ekki á sem beztum rökum byggður.

Einar Ásrnundsson: Hinn háttvirti

landshöfðingi hefur skoðað þetta mál frá 

nokkuð öðru sjónarmiði en nefndin, eins og 

líka æskilegt er, svo í þessu máli sem öðr- 

um að sundurleitar skoðanir komi fram. 

Hann bar við efnaleysi viðlagasjóðsins. Ept- 

ir reikningsfrumvarpi því, sem stjórnin hef- 

ur lagt fyrir þetta þing, átti viðlagasjóður- 

inn 31. desbr. 1879 677,693 kr. fetta fje 

er nú ekki fyrirliggjandi í gulli eða silfri; 

það er sumt lánað danska ríkinu og tölu- 

vert hjerinnan lands. En þarsem hátt áannað 

hundrað þúsund krónur er fram yfír það, sem 

hjer er farið fram á, þá get jeg ekki betur 

sjeð, en að það sje vinnandi vegur aðlosa hæfi- 

legt fje, til þess að setja í hlutabrjef 

bankans. Mjer virtist landshöfðingi byggja 

á því, að bankinn væri skyldur að innleysa 

sin hlutabrjef; jeg veit ekki, hvort jeg hef 

heyrt rjett; en ef það hafa verið orð hans, 

þá get jeg ekki skilið, hvernig hann getur 

ætlazt til þess. Jeg veit ekki til, að nokk- 

urt hlutafjelag skuldbindi sig til að leysa 

inn sín hlutabrjef, sínar aktíur, sem eru 

allt annað en skuldabrjef, hvort sem það er 

verzlunarfjelag eða annars konar hlutafjelag; 

jeg þekki ekki það hlutaQelag, sem inn leysi 

hlutabrjef sín, og jeg ímynda mjer, að það 

geti ekki átt sjer stað, því þá bæri það 

eyðilegginguna frá apphafi í sjálfu sjer. 

Annað mál er það, að fáir verði ti) þess að 

kaupa hlutabrjef bankans; það getur hver 

og einn hæglega sagt, eo það er alls ekki

nema spádómur; jeg spái nú þvert á móti, 

að þau verði vel útgengileg. Bankar í öðr- 

um löndum eru stofnaðir með hlutabrjefum, 

og jeg veit ekki betur, en að allur þorri 

þeirra standi sig vel; og jeg hef beztu vonir 

um, að hjer kæmi sama fram, þar sem 

landsstjórnin hefur mest með bankann að 

sýsla, og getur sjeð um, að góðir, trúir og 

áreiðanlegir menn stjórni honum. Jeg get 

ekki ætlað, að hlutabrjefin yrðu óútgengileg, 

heldur mundu auðmenn landsins, þótt fáir 

sjeu, skjótt leggja peninga sína í bankann. 

Jeg get ekki efazt um, að hann stæði sig 

svo vel, að hann gæti gefið rífiegri 

vexti en vanalegt er, og rífiegri vexti, en 

lánsfjelagið, sem frumvarp um liggur íyrir 

deildinni, geti nokkurn tíma gefið. Lands- 

höfðingi sagði, að það væri venja alstaðar, 

að fyrir seðlabanka yrði helmingur af stofn- 

fjenu að vera fyrirliggjandi í gulli og silfri. 

fað getur vel verið, að hann hafi lesið 

statútur fleiri banka en jeg, því að jeg hef 

lesið fáar, og jeg skal ekki raupa af því, 

að jeg sjevel inni í bankamálum; en dálítið 

hef jeg lesið um þetta efni, og veit, að 

margir bankar í norðurálfu hafa miklu 

minna fje en helming fyrirliggjandi, og 

standa sig þó vel Jeg veit vel, að auð- 

fræðingar hafa talsvert deilt um þetta, en 

deilt þannig, að sumir vilja hafa l/a fyrir- 

liggjandi, en aptur hafa aðrir sagt, að '/# 

væri óþarflega mikið, og að XU væri full- 

komlega nægilegur. Jeg veit, að hjer í 

deildiuni og á þessu þiugi eru fieiri auð- 

fræðingar mjer betri, og fái málið framgang, 

þá muni koma fram frekari skýringar á 

þessu máli, en jeg get gefið.

Landshöfðingi: Jeg ætla að leyfa mjer 

að lagfæra nokkur atriði í ræðu þingmanns 

Eyfirðinga. Jeg held, að hann hafi ekki að 

fullu skilið orð mín. Jeg sagði ekki, að 

nauðsynlogt væri, að bankinn gæti inn leyst 

hlutabrjef sín, en jeg sagði, að ef lands- 

stjórnin ætti að gefa út hlutabrjef, þá væri 

líka skylda hennar að ábvrgjast þau. Ef 

privatmenn stofna banka, þá hefur þing- 

maður Eyfirðinga rjett að mæla, en ef

96
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landsstjórnin á að gefa út hlutabrjefin, 

þá verður landssjóðurinn að ábyrgjast þau. 

Ekki bef jeg beint því að þingmanni Ey- 

firðinga, að hann væri spámaður, heldur 

beiddi jeg hann um, að skýra deildinni frá 

«Cours» þeirra hlutabrjefa, sem kunnugt er 

að Gránufjelagið gefur út. Hvað er gang- 

verð þessara hlutabrjefa? og hvert mundi 

gangverð þeirra verða, ef sú skylda hvíldi á 

fjelaginu, sem hjer er gjört ráð fyrir að 

hvíli á landsstjórninni? I>að er þetla, sem jeg 

skoraði á þingmanninn að skýra deildinni frá.

Ámi Thorsteinson: Jeg er nefndinni

þakklátur fyrir það, að hún ekki hefur gefið 

mjer kost á að velja milli lánsfjelags og 

banka, heldur befur hún veitt mjer hvort- 

tveggja, ef svo má vera tiltækilegt. Jeg vil 

helzt ekki binda mig við neitt einstakt í 

þessu tilliti, heldur skoða almennt, hvort 

landið getur notið góðs af þessum stofnun- 

um, sem bjer er um að ræða. Jeg álít, að 

lánsfjelagið standi ekki í sambandi við banka- 

stofnun nefndarinnar. Fyrir mjer er mál 

þetta því ekki annað en spursmál um, hvort 

landið geti haft verulegar framfarir af því, 

að banki eða lánsfjelag sje stofnað. Hvern- 

ig grundvallar landið framfarir sínar? fað 

eru ekki lögin, sem skapa landsbúa, um- 

mynda þá eða endurnýja, heldur landsbúar 

sjálfir, sem skapa lögin og afleiðingar þeirra. 

Ef jeg fylgi þessu, þá kemst jeg inn á 

annað atriði. Hvaða ástæðu getur lands- 

stjórnin haft til þess að stofna banka? Eiga 

ekki prívatmenn að gjöra það? Geti það 

verið laudsbúum til góðs eða til ábata, að 

stofnaður sje banki, þarf landsstjórniu ekki 

að gjöra það, heldur geta landsbúar sjálfir 

gjört það og notið arðsins af því;en sje apt- 

ur á móti stofnunin sett með skaða eða 

fjártjóni fyrir landsstjórnina, þá á hún helzt 

að sneiða hjá því, af því að fyrirtækið ekki 

borgar sig, og þá ef til vill, öllu síður fyrir 

landið en einstaka menn. Jeg sje ekki á- 

stæðu til, að stjórnin gjörist bankameistari eða 

eigandi; jeg finn ekki ástæðu til, að hún 

taki að sjer starf borgaralegs eðlis eða at- 

vinnu, sem hún á að láta aðra fá að reka.

Jeg gæti rakið það langt, hvernig stjórnar- 

bankar hafa farið í öðrum löndum, en jeg 

vil ekki gjöra það, því að þá er eins og jeg 

sje að gjöra þá að grýlu fyrir mönnum að 

stofna banka. Jeg ætla nú að leyfa mjer 

að ganga að frumvarpinu sjálfu. Bankinn, 

sem á að stofna, á að vera þrefaldur; hann 

á að vera seðlabanki, lánbanki og geymslu- 

banki; þetta er þrenns konar starfi,sem bank- 

inn á að hafa, en þó er hann ekki nema 

einn. Jeg ætla nú fyrst að taka það, sem 

hægast er, seðlabankann, og skoða, hvernig 

! muni fara með bankaseðla á íslandi. Yið 

erum óvanir við þá, leggjum ekki trúnað á 

þá, og munum eptir, hvernig tapaðist við 

bankaseðla við aldamótin ; það er sem stend- 

ur rótgróinn fordómur hjá alþýðu fyrirþeim. 

En þetta er ekki helzta ástæðan, því að þó 

að menn sjeu óvanir þeim í fyrstu, þá koma 

menn ef til vill til að venjast við þá og 

trúa þeim, og það er þá ekki annað, sem er 

örðugt, en að geta haldið út með að gefa 

út seðla og hafa þá á boðstólum, þangað 

til að þeir hafa unnið traust. |>að er ekki 

nægilegt lyrir landið að sjá um, að lög sjeu 

fyrir því, að seðlarnir skuli leysast inn; þeir 

verða að leysast inn, þegar krafizt er, hvort 

sem peningar eru til eða ekki. Innlausnarfje 

nægilegt verðurætíð að vera fyrirhendi; bank- 

inn verður þvíað hafa nægilega trygging. Papp- 

írsseðilinn hefur í sjálfu sjer ekki meira verð 

en það, sem kostar að búa hann til, og það 

þvi að eins, að menn vilji ganga að því. 

Hann verður ófrávíkjanlega að hafa það verð, 

sem menn leggja trúnað á að hann hafi, og 

sem lofað er að inn leysa hann fyrir. Til 

tryggingar fyrir seðlunum verður bankinn því 

að hafa fje í sjóði, svo að ekki verði neitað, 

að inn leysa þá i hvert skipti, þegar þess er 

beðizt; enn fremur verður hann að hafa 

svo mikið i sjóði, að þó peningar ekki sjeu 

til, þá aðrir aurar, svo að hver seðill verði 

leystur inn annaðhvort strax eða með mjög 

stuttum, því nær engum fresti. fetta er 

nú einfalt í sjálfu sjer; það er ekki annað 

en að hafa þetta fje til taks, eptir því sem 

á þarf að halda. Menn verða því að finna



763

út við reynslu, hvað mikið bankinn verður 

að hafa í silfri og hvað mikið í öðrum aur- 

um, til þess að bann geti fullnægt öllum 

kröfum. Ef heimtað er úr honum með 

stuttum fyrirvara meira, en hann getur 

leyst til sín af seðlum gegn fullri borgun, 

þá verður hann gjaldþrota eða stöðvar lög- 

boðnar skyldugreiðslur sínar. Á íslandi, 

þegar um bankastofnun er að ræða, verður 

að finna út, hvað mikið bankinn verður að 

hafa fyrirliggjandi, til þess að hann geti 

leyst inn alla seðia, sem innlausnar er 

krafizt á. Hjer er allt erfiðara, af |>ví að 

menn verða að vara sig á því, að fara lijer 

ekki eptir öðrum löndum, þar sem sam- 

göngurnar eru ríflegri, velmegunin jafnari, 

eða peningaforðinn ríflegri, og þar sem ekki 

er bætt við hallærum, sem geta breytt pen- 

ingaforðanum í landinu verulega. f>ar sem 

landshöfðingi sagði, að bankar hefðu vanalega 

helming af stofnfje sínu sjer til trygpingar, 

þá er það ekki alveg rjett, ef um ýmisleg 

lönd, t. a. m. |>ýzkaland eða Bretland, er 

að ræða. í  Danmörku þar á móti hefur 

þjóðbankinn helming fyrirliggjandi í gulli 

og silfri, en þar að auki hehningi mcira í 

ýmsum verðhlutum; og að þvi leyti hefur 

langshöfðingi rjett að mæla. Annarstaðar 

hefur verið deilt mjög um, hvað þyrfti að 

hafa fyrirliggjandi í gulli og silfri; sumstað- 

ar þykír '/3 nægja, en víðast hvar er, að 

því mjer hefur orðið kunnugl, víst álitið, 

að Va sje fremur of lítið. Fyrir okkur, 

sem ekki höfum neina reynslu til að byggja 

á, er bezt að binda sig við það, sem tryggi- 

legast er; að hafa ‘/s fyrirliggjandi, verð jeg 

því að álíta að sje alveg ónógt; það má 

ekki minna vera en helmingnr. Menn 

verða að gæta að því, að á meðan bankinn 

er óreyndur og menn óvanir honum, þá 

streyma fleirí seðlar til hans, heldur en 

seinna, þegar hann er búinn að vinna sjer 

traust. Jeg ætla nú samt að ganga út frá 

því, að '/3 sje hafður fyriiiiggjandi. Sú 

trygging, sem þá á að vera fyrir hina aðia 

seðla, eru ekki það, sem kallaðir eru fastir

pappírar, heldur lausir pappírar, það er að 

segja: */3 eru í lausu. Hvernig er nú á- 

standið hjer? Seðlabanki hinna heiðruðu 

flutningsmanna hefur '/3 fyrirliggjandi, en

þegar kemur fram yfir þennan '/3, þá á 

bankinn engar eigur, nema þann.litla sjóð, 

sem hann geymir það og það augnablikið, 

og skuldabrjef, sem ekki verða losuð nema 

með '/* árs fyrirvara. Flutningsmenn kunna 

að svara : f>að er hægt að segja skulda-

brjefunum upp. En jeg segi nei! £að

væri að gjöra lántakendunum þann óleik, 

að þeir kæmust í mestu vandræði, gætu 

ekki borgað, og ef þeir þættust eiga það 

á hættunni, að höfuðstólnum kynni að 

verða sagt upp með missirisfyrirvara, mundu 

þeir tæplega vilja lána fje af bankanum til 

langframa. Jeg verð því að fylgja því fram, 

að hjer verður sjálfsagt að fara þá leið, 

ekki að hafa '/», heldur helminginn fyrir- 

liggjandi. Jeg skal taka það fram um

geymslubankann, að hann verður að halda 

út af fyrir sig með sjerstakri konto, og 

kem jeg síðar til að athuga um það. Jeg 

skal geta þess, að einn flutningsmanna 

sagði, að viðlagasjóðurinn hefði næga «va- 

luta». Bankinn á að ganga fram sína leið 

óháður öllu öðru, sem sjerstök stofnun, er 

ekki sje í sambandi við landssjóðinn. Ef 

menn halda, að menn geti stofnað banka 

og svo ganga í landssjóðinn, þegar á þarf 

að halda, þá er það, hörmulegt, ef því er 

svo komið fyrir. Bankinn verðurað vera sjer- 

stök stofnun út af fyrir sig, og hann getur 

þá ekki farið í fjárleit til landssjóðs fremur 

en til annara hlutareiganda. {>ingmaður 

Eyfirðinga var ekki hræddur um, að ekki 

mundi fara vel fvrir bankanum; hann áleit 

það gefið, að honum yrði skynsamlega 

stjórnað af landsstjórninni. fað sæti sízt 

á mjer, að efast um það; en jeg væri ekki 

hreinskilinn, ef jeg ekki segði, að stjórnar- 

bankar hafa opt með þessu fyrirkomulagi 

gefizt illa, eða staðið einstðkum mönnutu í 

vegi; en það hefur reynslan sýnt alstaðar, 

að bankar einstakra manna eða fjelög bafa

96*
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gefizt betur en stjórn banba af hendi lands- 

stjdrnanna. Til þess að bönkunum sje vel 

stjórnað og þeir standi sig vel, þurfa helzt 

að vera fleiri bankar í einu landi, svo að 

keppni sje á milli þeirri. Jeg hef ekki trú 

á því, að banki sje stofnaður með happasæl- 

um afdrifum, þegar ekki er þörf á honum; 

þegar bankinn er ekki grundvallaður á þörf, 

getur hann ekki stárfað með neintim krapti; 

þá er ekkert fjör í viðskiptum hans; fjár- 

sjóður hans heldur opt kyrru fyrir, og starfi 

hans verður bæði óbægur og ójafn. Út í 

reikning nefndarinnar eða flutningsinanna 

vil jeg ekki leggja; en jeg ætla að reikna 

eptirmínueigin höfði. Bankinn á að fá 500,000 

krónur úr landssjóði; jeg gjöri ráð fyrir, að 

hann sigli fullum seglum, og að hann því 

fái frá einstökum mönnum aðrar 500,000 kr.; 

það eru til samans 1,000,000 kr., og svo

gefur hann seðla út upp á 1,000,000 kr.;

það verður þá 2,000,000 kr. Nú lánar

bankinn út 1,666,666 kr. með 4 °/o, og fær

því 66,666 kr. í rentur. Nú segir nefndin, 

að arðurinn yrði með 4%  um árið 6%  af 

stofnfjenu. þetta er rjett reiknað af nefnd- 

inni, en hún hefur ekki farið nógu langt, 

heldur á hún að taka dæmið eins og jeg. 

Bankinn byrjar með 500,000 kr. úr viðlaga- 

sjóði og 500,000 kr. frá einstökum mönn- 

um; hann verður því að svara 40,000 kr. í 

rentu; þá verður arðurinn ekki6°/o, heldur 

2°/o. (Einar Ásmundsson: J>etta er skrít-

inn reikninguv!). Sje hann skritinn, þá 

verð jeg að fá hann leiðrjettan. Jeg get 

ekki skilið annað, en að þegar bankinu lán- 

ar út 1,666,000 kr., og rentan þar af er

66,600 kr., en að hann svo verði að svara í 

rentu 40,000 kr. sem minnstu viðnnanlegu 

rentu af þeirri milíón króna, er í hann hef- 

ur verið lögð, og þá verður arðurinn, sem 

bankinn gefur sínum hluttakendum, 2°/o. En 

svo þarf þar frá að draga ýmislegt, sem 

minnkar þetta ekki lítið. |>að eru t. a. m. 

í 11. gr. 10,000 kr., sem eiga að afborgast 

á 10 árum með 4 °/'o p. a.; renturþar af eru 

400 kr. um árið, og þá verður ábatinn enn 

rninni, ekki meiri en 1 kr. 86 a. á hverjum

100 kr. En jeg ætla nú að fara lengra;

jeg ætla að gjöra ráð fyrir, að peningar

bankans sjeu ekki allt af arðberandi, og að 

það rentutap, sem af því leiðir, sje ekki á

móts við það, sem hann græðir, með því að

taka hærri rentu; jeg gjöri ráð fyrir, að 

hann geti ekki strax komið á vöxtu skulda- 

brjefum þeim, sem hann fær inn; þar er þá 

líka tap; þar að auki verður bankinn að 

hafa talsverðan kontant-sjóð, til þess að geta 

leyst inn seðla, sem að honum berast. við 

og við, því af ’/s, sem er fyrirliggjandi, má 

ekki taka; það verðnr alltaf að halda sjer. 

Jeg get því ekki fundið, að seðlabankinn 

hafi stóra von til þess að geta staðizt. 

Flutningsmönnum til huggunar skal jeg 

segja, að jeg álít, að seðlabankar yfir höfuð 

geti borgað sig, en svona lítill seðlabanki 

ekki. Fyrst þegar seðlabanki er stofnaður 

með 3—4, eða helzt 5 milíónum króna, þá 

hefur hann meiri von um að geta staðizt. 

Jeg get ekki verið nefndinni samdóma um 

það, að menn mnni, verða fúsir á að taka 

alla þessa seðla hjer á landi. Jeg skal taka 

dæmi, sem ef til vill ekki er alveg áreiðan- 

legt, eu þó mun nálgast hið rjetta sem bezt 

má verða, til þess að sanna mál mitt. Lát- 

uin peningaforðann hjer á landi vera

1.500.000 kr., og af þessari upphæð þarf þá 

að minnsta kosti 500,000 kr. í 2 króna eða 

1 krónu peningum og smærri peningum, til 

þess að annast þau daglegu viðskipti, sem 

eiga stað í þessari mynt. f>á er eptir 1 

milíón krona í silfri og gulli, og hve miklu 

af því má breyta í seðla? 1 milíón króna i 

seðlum getur ekki verið á gangi manna á 

milli, eptir sem nú hagar til. Nokkuð af 

silfri og gttlli fram yfir þær 500,000 kr., er 

jeg áleit þurfa til daglegra viðskipta, verður 

eptir, og það vil jeg meta til annara 500,000 

kr., og þá verður ekki eptir til sirkulatíonar 

í seðlum meira en 500,000 k r , eða hin 

miunsta upphæð, er nefndin hefur tekið til, 

er hin hæsta, er jeg get hugsað mjer að ná- 

ist, meðan að verzlun og samgöngur ekki 

verða fjörugri, og til þess að koma þessum

500.000 út í seðlum, þarf að Iíkindum fleiri
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ár. Eigi bankinn að stofnast með 500,000 

kr. úr landssjdði og færri aðrir blutareig- 

endur, en nefndin ætlar, gefi sig frara, þá 

verður ábatinn ekki einu sinni 1, 8%, beld- 

ur minna eða jafn?el enginn. Fyrirtæki 

þessi verða að vera í því stóra, til þess að 

geta borgað sig. Menn kunna að svara 

injer, að í Svíþjdð sjeu optar bankar stofn- 

settir með ekki raeiru fje en 1 milíon króna. 

f>að yrði of langt mál að fara út í, hvernig 

þeir bankar eru; þeir nota persónulega trygg- 

iugu, og þeir standa sig ekki svo, að þeir 

hafi fullt traust fyrir utan hjerað sitt eða 

land. Gætum við haft hjer ráð á fieiri 

milíónum, þá mundi seðlabanki borga sig; 

en eins og nú er, getur hann ekki staðizt 

nema með tapi eða áhættu fyrir tapi; þess 

vegna er ráðlegast að leggja ekki út í það; 

það erof seint að ætla hjer að fara til baka,þeg- 

ar ekki verður börfað aptur með heilu skinni.

pað er lánsbankann snertir, þá get 

jeg ekki sjeð, að hann hafi önnur störf, en 

að lána nt peninga gegn veði í fasteignum ; 

hann er því ekki annað en lánsfjelagið, sem 

hjer liggur fyrir frá stjdrninni, með breyttu 

nafni og því, að engar sjerlegar afborganir 

eru áskildaf. Hjer á landi er litið um 

peningalán, nema gegn fasteignarveði. 

Geymslubankann get jeg ekki skoðað öðru- 

visi en hreinan og beinau sparisjdð. Að 

stjórn bankans sje mjög erfið, þar sem sjer- 

staka sundurliðnn í þrjár deildir þarf fyrir 

hvern þessara banka, hef jeg áður tekið 

fram, og það liggur í augum uppi. Að 

öðru leyti skal jeg geta þess, að frumvarp- 

ið er allt of stutt; það vantar í það margar 

ákvarðanir, sem ómögulega mega missast, 

og væri það of langt roál að taka það allt 

til. f>að stendur í frumvarpinu, að bank- 

inn eigi að taka til starfa, þá er viðlaga- 

sjóðurinn hefur keypt þann helming hluta- 

brjefanna, sem honum er ætlaður, það er 

að segja: þegar landssjóðurinn er búinn 

að leggja til sínar 500,000 kr., þá á hann 

að taka til starfa, þá hefur nú enginn komið 

þar nærri nema landssjóðurinn með sína 

bálfa rnilíón, og með henni einni á að

starfa. |>að, sem vantar á stofn bankans, 

verður svo að koma eptir smátt og smátt, 

og er það næsta dhent. En þegar nú enn 

fremur einstakir menn fara að leggja í 

bankann, hvernig verður þá sambandið milli 

landssjóðsins og hinna, sem leggja í bank- 

ann? hvernig er hlutfallið milli þeirraP 

Sjerhver, sem leggur í bankann, hvort sem 

það er mikið eða lítið, verður að hafa út- 

hlutað eða fastákveðið atkvæði í málum 

hans; en um það er hvergi getið. f»að er 

ekki talað um, hvernig þessi '/*, sem á að 

vera fyrirliggjandi, skal vera geymdur ; það 

er merkilegt, þar sem flutningsmenn þó 

höfðu fyrir sjer lánsfjelagið, að þeir ekki 

skyldu taka úr því ýmisleg atriði, sem eiga 

við lánsbanka þessa. 1 8. gr. er sagt, að 

bankinn eigi að lána út fje gegn nægu og 

tryggu veði, en það er ekki talað um, hvað 

þetta næga veð eigi að vera bátt, eða hvernig 

það eigi að vera, og ekki um það, hver 

uppsögn skuli vera, en hún má ekki vera 

með Iöngum fresti, að minnsta kosti á 

drjúgum hluta lánanna. Flutningsmenn 

hefðu átt að til greinaþetta mikið nákvæm- 

ar. Frá öllu þessu hafa tlutningsmenn 

snúið sjer hæglega, með því að ákveða, að 

landshöfðingi skuli semja reglugjörð fyrir 

bankann, og sem hann á svo að leggja fyrir 

alþingi, að mjer skilst, eptir að hann hefur 

útnefnt bankastjdra, en bankaráð er ekki 

nefnt á nafn. Jeg ímynda mjer, að lands- 

höfðingi treystist ekki til að taka svo raíkið 

vandaverk sjer í fang. Jeg held það væri 

betra, að flutningsmenn, ef þeir geta fært 

sönnur á, að banki geti bjer borgað sig, 

tækju málið alvarlega fyrir nú og gengju 

vel frá því, svo að ekkert vantaði í, og 

lög þessi yrðu meira en óframkvæmanlegur 

bókstafur á pappirnum.

Einar Ásmundsson: Mjer virtist hinn

hæstvirti landsböfðingi óska þess, að jeg 

gæfi honum skýringu um gangverðið á hluta- 

brjefum Gránufjelagsins. Jeg vona, að jeg 

hafi heyrt rjett, að þetta var ósk hans, og ef 

svo er, þá get jeg fullvissað bann um, að 

gangverðið er venjulega með ákvæðisverði,
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en jeg þekki líka einstök tilfelli, að þau eru 

scld minna; það gjöra t. a. m. vesturfarar, 

þegar þeir ganga á skip, og bráðliggur á 

peningum, og í slikum tilfellum eru seld 

minna, enda hvaða peningabrjef sem eru. 

Jeg skal játa það, að gangverðið er Jítið, 

þar sem vextirnir, sem hlutabrjefin gefa af 

sjer, eru vanalega 8%, og jeg játa, að það 

mundi vera hærra í öðrum löndum.

Svo skal jeg leyfa mjer, að snúa mjer 

að hinum hátLvirta 5. konungkjörna þingmanni, 

sem er búinn að ræða um þetta mál svo 

rækilega, og hefur gefið margar góðar bend- 

ingar, eins og hans var von og vísa. Hann 

byrjaði á því, að það væri bæði rjettara og 

hentara, að einstakir menn stofnuðu bank- 

ann. Um þetta er jeg honum alveg sam- 

dóma; jeg er í rauninni á móti því, að 

stjórnin stofni nokkuð það, sem einstakir 

meun eiga helzt að stofna og geta stofnað, 

en hjer brýtur nauðsyn lög. En jeg vil 

spyrja, eru það einstakir menn, sem stofna 

lánsfjelagið ? er það ekki líka stjórnin? Jeg 

get ekki betur sjeð, enda þótt einstakir 

menn leggi i það með fram, því stjórnin 

leggur fjelaginu mikið fje, og smíðar lögin 

fyiir það alveg eins og fyrir bankann, og 

er því alveg eins ástatt með hvoittveggja að 

þessu leyti. En það skal jeg fúslega játa, 

að þetta er neyðarúrræði. En álíti hinn hátt- 

virti þirtgmaður frágangssök, að stjórnin stofni 

bankann, þá hlýtur hann líka að álita það frá- 

gangssök, að hún stofni lánsfjelagið, því að 

bæði verða af sama bergi brotin. En jeg 

ætla, að þess vorði langt að bíða, þar til 

einstakir menn stofna lánsfjelög eða banka. 

þó jeg játi, að það væri miklu betra, að 

einstakir menn gjörðu það. Hinn hátlvirti 

þingmaður var hræddur um, að það mundi 

koma fyrir, að seðilbanki, sem hefði seðla á 

umferð manna á milii og í veltu, mundi, ef 

margir seðlar streymdu inn til bankans, 

ekki hafa nóg fje fyrirliggjandi, ef hann 

hefði ekki nema l/a hluta af stofnljenu, en 

jeg held, að ef ’/s nægir annarstaðar, og 

það er- almennt álitið svo, þá muni það fje 

nægja hjer hjá oss. Já, jeg held, að ein-

mitt hjer á Iandi, þar sem póstgöngurnar 

eru svo strjálar, muni sízt bætt við, að svo 

margir seðlar komi inn á skömmum tíma. 

f>eir, sem þekkja samgöngurnar hjer á landi 

milli hinna einstöku landsfjórðunga og sýslna, 

munu fallast á, að sízt sje hætt við þessum 

tilfellum hjer. Að öðru leyti má geta þess, 

að tölur bæði í þessu fruinvarpi og öðrum 

eru opt og verða að vera settar af handa- 

hófi, og er mönnum innan handar að breyta 

þeim, ef menn sjá aðrar rjettari. Ef monn 

því vilja bieyta þessum tölum, þá mun 

nefndin fús á, að taka það til yfirvegunar, 

og þá líka taka breytingartillögurnar til 

greina, ef hinar nýju tölur virðast að vera á 

betri rökum byggðar; þannig getur hinn hátt- 

virti 5. konungkjörni þingmaður stungið upp á 

að auka þennan ' 3 ,  og setja í staðinn helming, 

ef hann getur sannfært menn um, að þriðj- 

ungurinn sje ónógur. J>ingmaðurinn var 

enn fremur hræddur um, að seðlar upp á 1 

milíón væri of mikið til að koma í veltu í 

landinu. Jeg bið þingmanninn að gæta að 

því, að þegar seðlarnir koma í veltu, þá vex 

um leið peningaviðskiptin. f>etta þarf jeg 

ekki að segja honum, því hann er sjálfur 

allra manna kunnugastur peningaverzlun og 

peningaviðskiptnm. Jeg verð því að vera 

með þingmanninum á þvi, að hlutabrjefin 

verði ekki seld mjög snögglega, þó jeg alls 

ekki kvíði því, að þau verði óútgengileg, eða 

að menn veiði ekki til að kaupa þau, og þó 

ekki sje nema að eins nokkur hluti af seðl- 

um bankans á gangi fyrst um sinn, þá mun 

það hafa þá verkun,að peningaverzlunin eykst 

og lifnar í landinu, og þá mun landið verða 

betur undir það búið, að taka við og nota 

sjer meiri seðla; eptir því sem peningaverzl- 

unin eykst og lifnar í landinu, eptir því 

komast fieiri og fieiri seðlar í reltu. Jeg 

vona, að hinn háttvirti þingmaður skilji, hvað 

jeg fer, þótt jegtali með almennum orðum um 

málið, og sjái, hvers vegna jeg get ekki fall- 

izt á mótbárur hans. Enn fremur , er hinn 

báttvirti þingmaður hræddur um, að bank- 

inn gæti ekki staðizt, ef hann ekki væri 

stofnaður nema með 1 milíón króna, og
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skírskotaði bann í þessu tilliti til smá-banka 

í Svíþjóð, sem hann þó ekki gaf sjer líma 

til að sýna hvernig hagað væri, en hann 

bar þó eigi á móti, að þeir hefðu getað stað- 

izt. Engu að síður álítur hann, að þessi 

banki mundi þó ekki geta staðizt. |>að væri 

sannarlega gott og æskilegt, ef þingmaður- 

inn vildi npplýsa menn eitthvað um þessa 

smá-banka, bæði í Svíþjóð, og eins í Ame- 

ríku, því þar eru og smá-bankar, scm marg- 

ir standa sig mjög vel. Sem sagt, jeg álít 

það gjört í Deyð, að láta stjórnina stofna 

bankann, því jeg sje ekki annað, en að 

annaðhvort verði að láta stjórnina ganga 

í broddi fyikingar, eða þá fella hvortveggja 

frumvörpin, bæði um lánsfjelag og banka, 

og láta svo allt ganga á sömu trjefólunum 

eins og nú. f>ingmaðnrinn talaði og um 

þann galla á þessari, ef jeg mætti svo segja, 

«gjöf Njarðar», að þar væri ekki talað um, 

hvernig ætti að vera útbúið veðið bjá þeim, 

sem taka lánið, eins og gjört er í lánsfje- 

lagsfrumvarpinu, en jeg álít, að það gjöri 

hvorki til eða frá, hvort þetta er ákveðið í 

frumvarpinu eða ekki, heldur heyri það öllu 

fremur til að ákveða það í statútunum fyrir 

bankann, sem landshöfðinginn semur; frum- 

varpið álít jeg þar á móti að ekki þurfi að 

innihalda nema binar nausynlegu grund- 

vallarákvarðanir fyrir stofnun baukans. Hitt 

annað má ákveða í statútunum, sem siðar 

þarf að fastbinda, án þess þær komi fyrii 

þÍDgið sem lagafrumvarp. f>að befur sjálf- 

sagt verið margt fleira, sem hiun háttvirti 

þingmaður hafði á móti frumvarpinu, en jeg 

er ekki svo minnisgóður, að jeg geti munað 

það allt, og jeg hef þannig að eins leyft 

rajer að fara fáum orðum um það, sem jeg 

gat fest í minni mjer. Að endingu þakka 

jeg hinum háttvirta þingmanni fyrir það, að 

hann befur skoðað frumvarpið svo rækilega 

og reynt að finna á þvi sem flesta agnúa, 

því þess þurfa öll vandasöm og mikilsvarð- 

andi mál með, og öll þau verk, sem lengi 

eiga að standa, þari og vel að vanda. En 

bitt vona jeg, að hann hafi ekki tekið það í 

sig, að vera á móti þessu frumvarpi, af því

að hann vilji endilega fella það fyrir okkur 

höfundum þess, þó eitthvað smávegis væri 

i því öðru vísi, en hann álítur bezt.

Ámi Thorsieinsson: Jeg get ekki kom-

izt bjá, að svara hinnm háttvirta þingmanni 

Eyfirðinga fáeinum orðum. Jeg vonaði allt 

af, að hann mundi verða mjer samdómaum 

það, að það væri ekki rjett eða æskilegt, að 

landsstjórnin stofnaði bankann, heldur hitt, 

að einstakir nnenn gjörðu það; þetta vonaði 

jeg af því, að jeg mundi, hvernig honum 

fórust orð á dögunum, þegar hann talaði um 

þjóðjarðasöluna almennt; þá sagði hann, að 

það mundi ekki ganga vel, ef landssjóðurinn 

ælti áiniðjur, skip, ræki verzlun o. s. frv. 

En þingmaðurinn áleit, að hjer bryti nauð- 

syn lög, því að annaðhvort yrði banki að 

detta úr sögunni, eða þá landssjóðurinn að 

stofna annaðhvort bankann eða lánsfjelagið; 

en jeg get ekki sjeð hjer annað, en að bank- 

inn verði stofnaður bæði af landsstjórninni 

og líka einstökum mönnuui, en eins og jeg 

sagði áðan, þá get jeg ekki fundið, að nefnd- 

in til taki í frumvarpinu blutfallið milli 

þeirra. Mjer þótti vænt um, að binn hátt- 

virti þingmaður tók það til greina, er jeg 

sagði, að landið mundi ekki fá borgað 1 

inilión, eða blutabrjef upp á 1 milíóii væri 

of mikið til að koma í veltu í landinu; en 

hann bjelt, að þegar seðlarnir kæmu út um 

landið, þá mundi peningaverzlunin vaxa. Jeg 

cr viss um, að þó bankinn ausi út seðlum, 

þá muni peningarnir ekki vaxa fyrir það,þvi 

þeir fara eptir viðskiptaþörfunum en ekki öðru. 

pegar því banki eða önnur lánsstofnun gefa 

út seðla, þá verða ekki fleiri peningar 1 

landinu, en það getur umsett. Hinum hátt- 

virta þingmanni líkaði það illa, að jeg skyldi 

ekki 'tala nákvæmar um smá-bankana í Sví- 

þjóð, sem annars hafa fremur tortryggðar- 

orð á sjer, og sem jeg álít að ekki væri 

gott að hafa hjer. Jeg get frætt þingmann- 

inn um, að það verða að vera 30mennvell- 

auðugir til að stofna og tryggja bankann að 

öllu leyti, en þar er þó reyndar miklu minni 

trygging heimtuð í öðru, en annarstaðar, svo 

sem á Englandi og f>ýzkalandi; þar sem
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þessi persdnulega trygging er heimtuð í Sví- 

þjóð, er lítið heimtað að liggi fyrir í gulli og 

silfri, og það hefur þótt örðugt að skilja, 

hvernig þessir bankar hafa flotið stórslysa- 

lítið bingað til. Gf landssjóðurinn vill taka 

að sjer jafngildi þessara 30 manna trygging- 

ar, þá væri banka vorum vel borgið, en jeg 

bcld landssjóði sje ekki þjent með því, enda 

hefur bann annað að sýsla.

Síðan bar forseti undir atkvæði, hvort 

málinu skyldi vísað til 2. umræðu, og var 

það samþykkt með 7 atkvæðum.

ÖNNUR UMIÍÆÐA í EFBI DEILD,

á 36. fundi, 13. dag ágústmánaðar.

Flutningsi/iaður (Jón Fjetursson): þeg- 

ar niál þetta var til 1. umræðu, þá talaði 

hinn 5. konungkjðrni þinginaður mjög á 

móti því, og skoðaði það frá fieiii hliðum, 

en sagði þó, að sjer væri mjög annt um 

málið. Eitt af því, sem bann bafði á móti 

bankastofnuu þessari, var, að bankinn væri 

stofnaður af viðlagasjóðnum og að stjórnin 

befði yfirumsjón yfir honum, en ekki af prí- 

vatmönnum. Jeg er ekki bræddur við það, 

þó að stjórnin hafi yfirumsjón yfir bankan- 

um; jeg ímynda mjer, að það geti vel farið 

fyrir það. IJað er allt annað, þó að bank- 

inn í Danmörku yrði gjaldþrota árið 1813; 

það var af sjerstökam kringumstæðum; þá 

var stríðið, og stjórnina vantaði peninga, og 

þess vegna var eina ráðið fyrir hana, að gjöra 

bankann gjaldþrota. Hann áleit, að í bank- 

anum mundi þurfa að hafa belming stofn- 

fjárins fyrirliggjandi í gulli og silfri, jafnvel 

þó að í sumum öðrum löndum sje það álit- 

ið yfirfljótanlegt, að hafa l js eða */« fyrir- 

liggjandi; haun virtist helzt vilja byggja 

þetta á þvf, að landið væri stórt en strjál- 

byggt, og lítið fjör væri í viðskiptum manna 

á milli. En eptir því sem erfiðara er að 

vitja bankans, þá get jeg ekki annað skilið, 

en að aðsóknin til bankans að vilja skipta 

seðlum fyrir mynt verði minni. Hann 

sagði, að menn mundu verða ófúsir á að 

taka seðlana; en jeg held þvert á móti, að

menn mundu verða fúsir til þess, og þakka 

sínum sæla fyrir, að þeir gætu fengið eitt- 

hvað í peninga stað, til þess að geta borgað 

með. Hann sagði mikinn sannleika, þar sem 

hann sagði, að seðlarnir væru ekki nema papp- 

ír, cn ekki myntin sjálf; þetta er satt, en seðl- 

arnir eru ávísun upp á bankann, og þeir 

hafa «valuta», sem ekki er svo lítils vert.; jeg 

held, að menn tækju því ekki með þökkum, 

ef einhver tæki 100 seðla, og honum væri 

fengnir 100 brjeílappar fyrir. Jeg skal svo 

ekki svara ræðu hans meira að sinni.

Jeg játa annars, að það verður bágt 

fyiir margan að átta sig vel á þessu máli, 

uema með nákvæmari rannsókn; án hennar 

kann sumum þykja, að bankinn kunni að 

geta orðið æskilegur, en öðrum íinnast hann 

óhafaudi, hann hljóti að fara strax á böfuð- 

ið. Mjer hefur nú komið til hugar, að 

reikna út, hvernig ástand bankans mundi 

verða eptir 1 ár, eða þegar hann væri bú- 

inn að standa eitt ár; fyrsta árið læt jeg 

bann að eins vinna mcð því fje, er bann á 

að fá úr viðlagasjóðnum, sem sje 500,000 

kr„ og væri hann þá ekki nema nokkur 

hluti af viðlagasjóðnum, því að jeg gjöri 

ekki ráð fyrir því, að einstakir menn þyrðu 

að kaupa hlutabrjef í honum, fyrri en þeir 

sæju, hvernig hann stæði sig; eins álít jeg, 

að bankirin ekki ætti að láta úti seðla sína 

nema á móti jafnháum 6% arðberandi veð- 

skuldabrjefum, þar af 4°/o vextir, og 2% 

afborgun; og loksins held jeg eptir pen- 

inga- eða gjaldeyiis-eklu þeirri, sem 

hjer er á landi, að bankinn geti á fyrsta 

árinu alltjend orðið mánaðaiiega af með seðla 

upp á 5,000 kr., og fengið fyrir 6°/0 arðber- 

andi skuldabrjef, bljóðandi upp á 5,000 kr. 

Tekjur bankans yrðu því á árinu:

1. Fyrir útilátna seðla . . . 60,000 kr.

2. Hálfs árs vextir eða 3°/o af 

skuldabrjefum þeim, er bann 

fjekk fyrir seðla fyrri hluta

ársins, eða af 30,000 kr. . 900 —

3. Ársvextir af innstæðunni,

500,000 kr. . . . . . 20.000 —

Samtals 80,900 —
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En útgjöld hans þessi:

1. Skyldi hann við ársbyrjunina 

setja fastar 10,000 kr., það 

er að segja: seija af innstæðu 

sinni móti gull- og silfur- 

peningum svo mikið, er 

þessu næmi, er hann þó 

varla þyrfti, sízt strax, þar 

eð hann eigi fyrri en við 

enda fyrri hluta áisins væri 

búinn að gefa út seðla upp á

30,000 kr., en við þetta 

missti sjóðurinn 1 árs vexti

af 10,000 kr......................... 400 kr.

2. í  byrjuu seinna hluta ársins 

setti haun eins fastar 10,000 

kr., og missti þar við bálfs 

árs vexti af þeim, o: fyrir 

þá 6 mánuði, er eptir væru

af á r in u .............................. 200 —

3. Afborgun af skuldabrjefum 300 —

4. Til stjórnar bankans . . . 6,000 —

5. í leigu af skuldinni til lands- 

sjóðsins og til afborgunar

henni .............................  1,400 —

6. Hjer við bætast þær fastsettu 20.000 —

samtals 28,300 kr. 

Tekjurnar hafa þannig á árinu verið

52,600 kr. meiri en útgjöldin.

Við árslokin á bankinn þannig:

1. í 6% arðberandi veðskuldabrjefum 

fyrir seðla 60,000 kr.

þar af borgaðar 300 — gy ^qq |jr

2. í sjóði óarðberandi . . . 20,000 —

3. hefur bankinn orðið að 

taka af upprunasjóði sín- 

um, er voru 500,000 kr.

7,100 kr.; .................... 492,900 —

samtals: 572,600 kr. 

Eu á þe9sum 7,100 kr. stendur svo, að 

bankinn bafði sem fyr sagt útgjöld til 

stjórnar sinnav og til landssjóðs-

s i n s ............................................. 7,400 kr.

og varð að leggja í sjóð . . . 20,000 — 

samtals: 27,400 kr. 

en aptur fjekk hann í vöxtú

Flýt 400 —

Flutt 400 kr.

20,000 kr. +  900 kr. 600 kr. 20.300 — 

eptir: 7,100 kr. — 

Bankinn hetur þannig aukið innstæðu sina 

á árinu í arðberandi peningum eða skulda- 

brjefum um 52,600 kr., eða fengið í vöxtu 

af innstæðu sinni liðuglega 10'/í °/o, auk 

þess, sem hann hefur fengið í sjóð 20,000 

kr., sera þó er honum ekki arðberandi. Auk 

þessa befði hann að líkindum eitthvað getað 

grætt á árinu sem geymslubanki. Mjer 

getur þannig ómögulega sýnzt annað, en að 

bankinn hlyti að verða blessunarrikasta 

stofnun fyrir landið, því að auk þess, sem 

hún yrði hin arðsamasta gróðastofnun, bætti 

hún úr peningaeklunni, sem hjer á landi er 

nú orðin svo fjarskaleg, og jeg er viss um, 

að það liði ekki á löngu, fyrri en margir 

vildu gjöiast hluttakendur í baukanum.

Magnús Stephensen: Jeg sje, að mál

þetta hefur feugið sess meðal velferðarmála 

landsius, og þess vegna ímynda jeg mjer, að 

hver þingmaður í þessu máli, sem öðrum 

slíkum málum, eigi að bera sjerstaka ábyrgð 

fyrir atkvæði sínu fyrir öldum og óbornum, 

ef hann leyfir sjer að vera á annarlegri 

skoðun; mjer finnst því skylt, að gjöra grein 

fyrir atkvæði mínu og gefa skýringar á því, 

hvers vegna jeg er raótfallinn þessu máli, 

ekki af því, að jeg ímyndi mjer, að jeg geti 

sannfært hina háttvirtu flutningsmenn nje 

aðra þá þingmenn, er þeim fylgja, með orð- 

um mínum, beldur af því, að jeg vil ekki 

bera ábyrgð á því, ef málið verður samþykkt 

hjer i deildiuni, en hins vegar er reiðubúinn 

að bera fulla ábyrgð á því, ef svo óliklega 

kynni að ske, að það næði ekki fram að 

ganga.

Jeg ætla þá að leyfa mjer að víkja að 

nokkrum atriðum í frumvarpinu, sem gjöra 

það að verkum, að jeg get ekki fallizt á

það. 2. gr. frumvurpsins skildi landshöfðingi

svo, að fyrst að landsstjórnin ætti að gefa 

hlutabrjefin út, þá yrði líka landssjóðurinn 

að ganga í ábyrgð fyrir, að þau væru þess 

virði, sem þau hljóðuðu upp á; en uppá-

stungumenn hafa látið í ljósi gagnstæða

97
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skoðun. Landsstjórnin á þá epiir því ekki 

að gjöra annað en sjá um prentun hluta- 

brjefanna, og það befur ekki noikinn kostn- 

að í för með sjer. Eptir 3. gr. á að verja

500.000 kr. af fje viðlagasjóðsins fyrir helrn-

inginn af hlutabrjefum bankans. Lands- 

höfðingi gat þess, að viðlagasjóðurinn ætti 

ekki þetta fje til, en því var mótmælt af 

uppástuDgumönnum, enda þótt landshöfðingi 

gæfi þá skýrslu, að viðlagasjóðurinn hefði 

átt 1. ágúst þ. á. 650,000 kr. alls í arðber- 

andi innstæðu; en þar af em 150,000 kr. 

lán móti afborgunum, sem því ekki verður 

sagt upp; þá er eptir í innskriptarskíitein- 

um 300,000 kr. og lán án afborgunar hjá 

einstökum mönnum 200,000 kr. Afleiðing- 

in af því, að landsbankinn væri þá stofnað- 

ur, yrði sú, að það yrði að segja upp prívat- 

mönnum, og hinir ógæfusömu skuldunautar 

landssjóðsins yrðu að reyna að útvega sjer 

einhverstaðar peninga til þess að borga 

þessar 200,000 kr. með; en þeim mun veita 

það örðugt,. í annan stað yrði að fá upp- 

sögn á þessum 300,000 kr., sem eru í inn- 

skriptarskírteinum; á því eru engir örðug- 

leikar, en landssjóðurinn tapar sjálfsagt á því 

l°/o og á því, að breyting innskriptarskírtein- 

anna í skuldabrjef koslar hjer um bil 1 kr. 

á hverju skuldabijefi. En er þá áreiðanlegt, 

að viðlagasjóðurinn eigi þessar 500,0000 kr. 

í innskriptarskírteinum og í lánum hjá 

prívatmönnum, þegar að því kemur, að 

kaupa blutabrjef landsbankans? Jeg verð 

að efast um það. það er kunnugt, að nú 

i fjárlögunum er gjört ráð fyrir, að taka

100.000 kr. úr viðlagasjóði handa amtsráð-

unum til þess að koma búnaðarskólum á

stofn; þá eru nú að eins eptir 400,000 kr. 

í viðlagasjóði, og því ómögulegt að setja

500.000 kr. í bankann. En setjum nú, að 

viðlagasjóðurinn kaupi hlutabrjef að eins 

fyrir 400,000 kr. eða jafnvel ekki nema 

fyrir 300,000 k r; getur hann það? Við vit- 

um allir, að það kemur varla það þing fyrir, 

að ekki sje veitt úr viðlagasjóði raeira eða 

minna fje til ýmissa þarflegta fyrirtækja; 

þanuig veitti þingið 1879 100,000 kr. úr

viðlagasjóði til byggingar þess húss, sem 

vjer nú sitjum í, sömuleiðis 100,000 kr. tit 

brúagjörðar yfir fjórsá og Ölfusá, þó að það 

næði ekki staðfestingu, og nú á þessu þingi

100,000 kr. til stofnunar búnaðarskól.a; þess 

vegna má gjöra ráð fyrir, að þingið 1883 

muni verja stórsummum úr viðlagasjóði, 

t. a. m. til brúabygginga eða til eflingar 

búnaði, að jeg ekki nefni það, sera kynni að 

þurfa að leggja fram úr viðlagasjóði til þess 

að afstýra hallæri, og sem jeg vona, að 

hinn báttvirti 1. þingmaður Eangæinga 

kannist við að gæti orðið nauðsynlegt. 

Hvernig ætti nú landssjóðurinn að fara að, 

ef hann þyrfti snögglega peninga með? 

pað yrði ekki nema með því móti, að 

hann seldi hlutabrjef sín; en hvernig 

geta menn þá hugsað sjer, að landssjóður- 

inn gæti selt hlutabrjef upp á 100,000 kr. 

í einu vetfangi? Jeg ætla ekki, að 

hlutabrjef bankans muni hafa svo góðan 

«C’ours» erlendis, og allra-sízt, að þau |gangi 

fyrir ákvæðisverð þeirra. Frá viðlagasjóðs- 

ins hálfu álít jeg því óráðlegt, að bann 

1 veröi látinn setja peninga sína í annan 

eins pappír eins og blutabrjef bankans. Jeg 

hef heldur enga vissu fyrir, að hlutabrjefin 

gangi greiðiega milli manna, og enga vissu 

fyrir, að þau þá gangi fyrir ákvæðisverð sitt, 

°g Jeg spái, að þau gangi ekki einu sinni 

kaupum og sölum manna á milli; hluta- 

brjefin eiu ekki grundvölluð á néinu, ekki á 

ábyrgð af hendi landssjóðs nje á jarðagózi, 

og sá, sem kaupir blutabrjef, hefur enga 

trygging fyrir peningum sínum oema þá 

peoinga,sem hann leggur fram sjálfur. feg- 

ar til seðlanna kemur, þá er svo ákveðið, 

að þeir skuli teknir sem gildur greiðslueyrir 

í öll gjöld til landssjóðs, til allra sveitarfje- 

laga og annara almennra stofnana í land- 

inu; en það er ekki t.ekið fram, að þeir 

skuli ganga manna á milli sem gildur 

greiðslueyrir. Jeg get ekki verið eins góð- 

gjaro og hinn 5. konungkjörni þingmaður, 

að gjöra ráð fyrir, að bankinn muni ávallfc 

sigla með fullum seglum; jeg gjöri ráð fyrir, 

að sumir monu muni verða svo tortryggnir, að
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þeir alls ekki vilji taka við seðlum lands- 

bankans, og aptur aðrir, sem að minnsta 

kosti ekki vilja taka þá fyrir ákvæðisverð 

þeirra; þetta er svo almennt í öðrum lönd- 

um, að það má ekki gjöra ráð fyrir, að það 

ekki geti komið fyrir hjer. J>að er og ann- 

að með seðla bankans, að þeir ggta ekki 

verið gildur greiðslueyrir nema innanlands, 

því jafnvel beztu seðlar erlendis eru ekki 

teknir gildir nema í þeim löndum, þar sem 

þeir eru gefnir út. Uppástungumenn álíla, 

að nægilegt sje að hafa '/3 stofnfjárins 

fyrirliggjandi í slegnum gull- og silfurpen- 

ingum, og þó að það hafi ekki komið fratn 

í umræðunurn, þá hnfa þeir utanþings sagzt 

byggja það á góðri bók danskri, sem jeg 

ekki skal leyfa mjer að rengja. En allir 

hinir stærri bankar álíta ekki nóg að hafa 

‘ 's  fyrirliggjandi, en þar sem '/3  er álitinn 

nægja, þar er ákveðið, að hinir 2/a sjeu í 

góðum pappírum, sem hægt sje að koma í 

peninga, undir eins og á þarf að halda. það 

er nú ef til vill hlægilegt, að fara að bera 

þennan litla banka saman við Lundúna- 

bankann eða aðra stórbanka, en eptir reglu- 

gjörð hans má hann ekki gefa einn cin- 

asta seðil út fram yfrr það, sem hann á 

fyrirliggjaudi í gulli og silfri, ríkisskulda- 

brjefum og í viðlagasjóði. Berlínarbankinn 

ákveður að vísu, að nóg sjo að hafa '/a fyr- 

irliggjandi í gulli og silfri, en hina 2/3 ei 

hann skyldur til að hafa í þeim pappírum, 

sem liægt er að gjöra fljótt að peningum, t.

a. m. í áreiðanlegum vixlbijefum. Uppá- 

stungumenn ganga út frá því sem vísu, 

að menn kæri sig ekkert um að skipta seðl- 

uiiiim í gull eða silfur; en þeir mega ekki 

byggja áætlanir sínar eingöngu á því, að 

allt gangi sem heppilegast fyrir bankanum, 

heldur verða þeir líka að gjöra sjer grein 

fyrir, hvernig fara muni, ef óheppilega tekst 

til. Bankinn á ekki að taka til starfa fyr 

en viðlagasjóðurinn hefur keypt þann helm- 

ing hlutabrjefanna, sem honum er ætlaður, 

nefnilega fyrir 500,000 kr., og viðlaga- [ 

sjóðurinn verður þá að vera búinn að leggja '

þessar 500,000 kr. út, áður en bankinn

byrjar, og bankinn verður aðgreiða viðlaga- 

sjóðnum vexti af þeim frá þeim degi, sem 

hann tekur á móti þeim, hvort sem honum

tekst að lána þær út eða ekki. Flutnings-

maður reiknaði álitlega, en hvort hann hef- 

ur reiknað rjett eða rangt, er ekki gott að 

segja, þó að maður heyri það snöggvast. 

Mjer skildist á honum, að viðlagasjóður

gæti keypt hlutabrjef bankans fyrir annað 

en peninga; en jeg get ekki skilið, að bank- 

inn geti teKið á móti veftskuldabrjefum ein- 

stakra manna, sem borgun fyrir hlutabrjef 

sín, án þess að þau sjeu gjörð í peninga, 

því að bankinn verður að hafa peninga eða 

þá peningaígildi, sem hægt er að snúa í 

peniriga, ávallt fyrirliggjandi, til þess að vera 

undir það búinn að geta leyst til sín seðla 

sína, þegar þess er krafizt. Hinn heiðraði 

flutningsmaður veit, að sparisjóðurinn hjer í 

Eeykjavík verður opt að liggja uppi með 

stórar summur, án þess að fá nokkra vexli 

af, til þess að geta borgað út, þegar menn 

vilja fá Qe sitt; eins mun reynast með 

bankann, að hann opt verði að liggja uppi 

með talsverða peninga fram yfir hinn Iög- 

boðna þriðjung, sem hann engan arð fær af, 

og að ekki verði fyr en seint og síðarmeir, 

að hann geti komið þeim á vöxtu. f>að 

eru þessi atriði, sem koma mjer til að gefa 

þessu frumvarpi ekki atkvæði mitt: hin 

mikla áhætta fyrir viðlagasjóðinn, að hann 

verði fyrir fjármissi; hin mikla áhætta, að 

seðlar bankans geti aldrei náð trausti manna, 

og í þriðja lagi, að hlutabrjef bankans kom- 

ist ekki í það álit, að þau gangi manna 

á milli fyrir ákvæðisverð þeirra.

Slefdn Eirihsson: Jeg get nú ef fcil

vill ekki borið eins gott skyn áþessa lanáa- 

banka-stofnun, eða rjcttara sagt pappírs- 

bankastofnuti, eins og jeg hefði óskað, en 

þar eð jeg eins og fleiii á að greiða atkvæði 

með eða móti þessu frumvarpi, þá vil jeg 

með nokkrum orðum láta í ljósi skoðun 

mína. Jeg imynda mjer, að það væri kann

97*
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ske rjettast, að láta mál þetta bíða þangað 

til að þjóðin hefði kynnt sjer það; 

þjdðin yfir höfnð þekkir ekkert til þessa 

máls. J>ví hefur reyndar verið hreift í 

blöðunum dálítið, en ekki s?o, að þjóðin 

beri yfir höfuð nokkurt skynbragð á það. 

Og þó að það væri nú barið fram í 

báðum deildum og samþykkt með litlum at- 

kvæðamun, þá sýnir það engan þjóðarvilja, 

og er því mál þetta að því leyti of snemma 

uppborið. Bankinn á nú að stofnast með 

1 milión króna, og þar af á viðlagasjóðurinn 

að leggja til 500,000 kr., en sjálfseignar- 

bændur líklega hinar 500,000 kr.? Eptir 

því, sem jeg skil frumvarpið, er þetta til- 

ætlun þess, en hver hefur vissu fyrir 

því, að bændur eða aðrir jarðoigna- 

menn kaupi hlutabrjef upp á 500,000 kr.? 

Jeg ímynda mjer, að það sje mjög hæpið, 

að landsmenn komi og setji allar sínar jarðir 

í veð fyrir þessum hluta stofnunarinnar, og 

að þar af leiði, að ekkert verði úr þessari 

landsbankastofnun. 1 12. gr. er talað um, 

að landshöfðingi skuli semja reglugjörð fyrir 

bankann. fað hefði sjálfsagt verið bezt, að 

þessi reglugjörð hefði legið fyrir nú, svo að 

menn þess betur hefðu getað glöggvað sig á 

málinu; það er hvergi getið um, hvað lang- 

ur uppsagnarfresturinná að vera, og það þyrftu 

menn þó að vita, en það á líklega að koma 

í þessari fyrirhuguðu reglugjörð. Jeg skal 

svo ekki tala m'eira í þessu máli, en álít, að 

deildin gjörði bezt í að fresta málinu til 

næsta þings, þangað til búið væri að skýra 

það í blöðunum fyrir þjóðinni, og sýna fram 

á, að hverju gagni það megi verða.

Flutningamnður: Jeg heyrði ekki eins

vel, eins og jeg hefði þurft, mótbárur bins

4. konungkjörna þingmanns. Eptir því sem 

mjer sýnist, þá þarf viðlagasjóðurinn ekki að 

segja upp skuldabrjefum neinum hjer á landi, 

í hið minnsla svo fljótt; bann á nóg af op- 

inberum skuldabrjefum, er hann getur hafið 

eða selt fyrir peninga þá, er hann með þarf, 

og sem á fyrsta árinu eigi yrði nema svo 

sem 27,400 kr., en peningar þeir, er hann 

fengi inn yrðu 20,300 kr., er hann aptui

gæti keypt sjer skuldabrjef fyrir, ef hann 

vildi, svo þessi skuldabrjef hans hefðu eigi 

minnkað á árinu nema um 7,100 kr.; það 

yrði hann að fá inn eptir mínum reikningi. 

Að menn ekki muni vilja gef'a fyrir seðlana, 

eins og þeir hljóða npp á, er allt komið 

undir því, hvort menn álíta, að bankinn 

hafi «valuta* eða ekki. Fyrst þegar jeg 

kom til Danmerkur, þá gengn seðlar þjóð- 

bankans ekki «al pari», en svo fóru þeir að 

gjöra það, án þess víst að nokkurt lagaboð 

kæmi út um það (Magnús Stephensen: £>að

er lögboðið). Hlutabrjef bankans skoðaði 

þingmaðurinn svo, að viðlagasjóðurinn ætti 

að kanpa þau fyrir peninga (MagnxU Step- 

hensen: |>að stendur: «hefur keypt). Yið- 

lagasjóðurinn má gjarnan gjöra það, efhann 

vildi, en það er líka nóg, að 'nann gefi við- 

kenningu fyiir því, að hann standi inni fyr- 

ir svo miklu fj«; hann getur strax byrjað að 

verka með sínum 500,000 kr., þó að þær 

sjeu ekki slegin mynt, og þó að þær sjeu í 

skuldabrjefum. |>að fyrsta, sem maður á að 

gjöra, það er að gjöra Ijósan reikning yfir, 

hvort þvílíkur banki getur orðið til gagns, 

eins og jeg hef reynt að gjöia. |>að getur 

vel verið, að samum kunni að sýnast það 

sje rjett, að láta þetta mál bíða, þar til 

þjóðin hefur kynnt sjer það, en þess þnrf 

engan veginn; það verður ekki Ijósara fyrir 

það, og það er sá peningaskortur fyrir dyr- 

um, sem endilega þarf að bæta úr. |>nð er 

satt, sem hinn 4. konungkjörni þingmaður 

sagði, að seðlarnir gætu ekki gengið sem 

greiðslueyrir erlendis; en það er líka margt 

að kanpa lijer; kaupmenn mundu fúslega 

taka seðlana, ef þeir vissu, að bnnkinn hefði 

næga *valuta». Jeg. veit ekki til, aðdansk- 

ir seðlar gangi í öðrum löndum, og ekki 

einu sinni lijer, og því er ekki tiltökumál, 

að íslenzkir seðlar mundu ganga erlendis, 

enda er engin þörf á því, það er nóg að 

gjöra við þá hjer.

Einar Ásmundsson: Jeg verð líklega

að tala nokkur orð, af því jeg er einn af 

hinum ógæfusömu uppástungumönnum, jafn- 

vel þó jeg sje ekki vel viðlálinn. Fyrst skal
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jog þá leyfa mjer að snúa mjer að hinum 

háttvirta 4. konungkjörna þingmanni. Hann 

talaði um, að viðlagasjóðurinn hefði ekki 

efni til að kaupa hlutabrjef í bankanum fyrir 

*/* milíón. f»etta getur nú vel verið ; jeg 

þori ekki um það að segja, þó jeg sjái á 

reikningi stjórnarinnar, að viðlagasjóður hafi 

við árslok 1879 átt hátt upp í 700,000 kr. 

En sje svo, að viðlagasjóður ekki geti keypt 

hlutabrjef fyrir þessa fjáihæð, þá má bæta 

úr því með því, að lækka tillag hans, því 

nokkur efni hefur hann þó. J>á ætla jeg, 

að liinn háttvirti þingtnaður hali talað um, 

að illt mundi verða að fá periinga til að láta 

liggja í bankanum til að leysa inn seðlana, 

sem inn koma til bankans. Mig minnir, að 

þingmaðurinn segði, að viðlagasjóður ætti í 

innskriptarskírteinum 300,000 kr.; þessari 

upphæð ætti hann að geta varið í peninga, 

en til þess að geta átt í peningum '/* hluta 

af 500,000 þarf ekki meira, en hjer um bil

166,000 kr.; tii þess nú að geta sjeð um 

hina nauðsvnlegn peninga í bankanum eptir 

frumvarpinu, þarf bankinn ekki að fá hjá 

viðlagasjóði nema 166,000 kr. í gulli eða 

silfri. Hinum ógæfusömu skuldunautum 

landssjóðsins er eins greiður vegur að fá 

peninga úr bankanum eins og lánsfjelaginu, 

því hvað þvi viðviknr, að sjóðuriun hljóti að 

segja einstökum mönnum upp, þá veit jeg 

ekki betur, en að þeim gæti oiðið sagt upp 

hvort sem er. Viðlagasjóðurinn segir þeim 

sjálfsagt upp, en þá geta þeir flúið til bank- 

ans eins vel og til lánsfjelagsins. {>að 

nægir, ef til vill, að viðlagasjóðuriun að eins 

hafi skipti við bankann á veðskuldabrjcfum 

einstakra manna og hlulabrjefum. í 4. gr. 

stendur: «Bankinn tekur til starfa, þá er 

viðlagasjóðurinn hcfur kcypt þann hclming 

hlutabrjefanna, sem honum er ætlaður eptir

3. gr.», nefnilega fyrir '/* milíón kr. Jeg 

sjo ekki annað, en að bankinn geti byrjað, 

þó ekki sje V* milíón fyrir liggjandi í dyngju 

af gulli og silfri í bankauum; til þess þarf 

ekki nema '/» hluta af þessaii hálfu milíón; 

tveir hlutirnir geta verið í áreiðanlegum veð- 

skuldabrjeftim og þess konar. J>að var talað

um, að '/3 hluti af stofnfjenu i gulli væri 

of lítið til að hafa fyrirliggjandi í bankan- 

um, og sagt, að flestallir bankar hefðu meira 

Ije fyrirliggjandi. Jeg veit, að þeir bankar 

ertt til, sem hafa meira fje fyrirliggjandi, en 

jeg veit líka hitt, að margir hafa minna af 

gulli og silfri. J>að var sagt, að þjóðbank- 

inn í Kaupmannahöfn hefði meira en helm- 

ing af stofnfje sínu í peningum fyrirliggjandi 

í bankanum, en þetta er alls ekki svo. f>jóð- 

bankinn var stofnaður 1818, og er þannig 

til kominn, að hann var sniðinn upp úr 

rikisbankanum, sem var á undan og komst 

í gjaldþrot. Lagaboðið þar að lútandi var 

gefið út 4. júlí 1818. Banki þessi byrjaði 

starf sitt undir mjög erfiðum kringumstæð- 

um. '/« hluti var tekinn af fasteignum 

landsins með hreinu valdboði, og settur í 

veð sem stofnfje; þar var ekki í bráðinu 1 

eyrir til í gulli eða silfri, en honum var 

veitt eiukaleyfi til að gefa út seðla í Dan- 

mörku um 90 ár. 11. júlí 1840 var bank- 

anuin leyft að gefa út seðla uppá 16'/* 

milíón, en gjört að skyldu að hafa 8V4 milión 

fyrirliggjandi til að inn leysa seðla þá, er inn 

kynnu að koma, en að eins helmingurinu 

af þessu fje, eða 4̂ /s úr milíón, þurfti að 

vera í peningum; hinn helmingurinn skyldi 

vera að hálfu í gull- cða silfurmiltum eða 

klumpum, en að hálfu í víxlum upp á Ham- 

borg, bankovíxlum. í rauninni vaj þanuig 

ekki nema 1/« partur stofnfjársins í pening- 

um: hitt var í gullmiltum eða verðbijefum, 

en eius og auðvitað er, þá er guliklumpum 

ekki á augabragði komið í peninga; ef, allir 

vilja fá seðla sína leysta í einu, þá þarf 

fyrst að slá peninga úr klumpunum, en það 

er ekki á einum degi gjört, þegar 11 m svo 

mikið er að ræða, sem hjer. 4. júní 1847 

var bankanum leyft að gefa út seðla upp á 20 

milíónir áu þess bankantim væri gjört að 

skyldtt að hækka fje sitt um einn eyri yfir 

8'/4 milión, en núsiðan bankanum 4. okt 1854 

vai lcyft að auka seðlana upp í 24 milíónir, 

er bankanum gjört að skyldu, ef seðlamergð- 

in færi fram yfir, þá skyldi hann leggja í 

geymslusjóð annað eins. pannig er það



774

ekki svo sjerlega nákvæmt, þegar menn segja, 

að flestir bankar hafi svona mikið fje fyrir- 

liggjandi. Að því er Englands banka snert- 

ir, sem nefudur var, þá er stofnun hans að 

miklum hluta svo varið, að hann á hjá rík- 

inu mikla fjárhæð, og ríkið sjálft hefur í 

sjer mikla trygging, af því það er svo öfl- 

ugt og ódauðlegt. En þetta hefur samt ekki 

ákattega mikið að þýða fyrir oss, því vjer get- 

um ekki tekið oss stóru bankana til fyrirmynd- 

ar, heldur á það betur við, að vjer skoðum 

hina smáu banka og tökum oss þá til fyrir- 

myndar, t. a. m. smábanka í nágrannalönd- 

unum, Noregi og Svíþjóð, og enn lengra 

suður í álfunni, og sömuleiðis smábanka í 

Veíturheimi, þar sem þeir eru, ef til vill, 

flestir. Að öðru leyti skal jeg geta þess, 

að jeg álit mótmæli alveg æskileg, og er 

jeg samdóma hinum háttvirla 4. konung- 

kjörna um það, að ruál þetta verði að ræð- 

ast vandlega, þar eð það er velferðar mál 

landsmanna. f>ess vegna veit jeg líka, að 

liann hefur koniið fiam með mótmæli sín i

bezta skyni, en ekki til að búa til grýlur

til að fæla menn, eða láta menn ætla, að

þúsund Ijón sjeu á veginum, þar sem fá eru,

og jeg vona, að fleiri háttvirtir þingmenn, 

einkum hinn háltvirti varaforseti, muni 

skýra málið enn betur, áður en fundi er 

slitið.

Árni Thorsleimon: f>egar hinn hátt-

viiti þingmaður Eyfirðinga telur þá ógæfu- 

sama, sem hafa komið með þetta frumvarp,

þá er það ekki rjett skoðun; miklu fremur

eiga þeir þakkir skilið fyrir, að hafa hreift 

þessu máli, til þess að menn geti tekið það 

til yfirvegnnar. Við 1. nmræðu fór jeg 

nokkrum orðnm um þetta mál, og gat jeg 

þess þá, að mjer líkaði ekki, að stjórnin 

ætti að stofna bankann, því að jeg áliti, að 

einstakir menn ættu að gjöra það. Efland- 

ið stofnar banka, verður sama spurs-

mál fyrir það sem hvorn annan, hvort

banki borgar sig eða borgar sig ekki; ef

hann borgar sig ekki, þá á stjórnin sízt að 

stofna hann, og ef hann borgar sig, þá 

ætti stjórnin sízt að leyfa ekki prívatmönn- 

um að stofna hann, og láta þá sitja í fyrir- 

rúmi til þess. Fyrsta skilyrði fyrir því, að 

bankinn borgi sig, er þörfin fyrir hann; 

þörfin fyrir banka skapast ekki með stofnun 

bankans, en þegar þörfin er til staðar, þá 

kemnr bankinn af sjálfum sjer, ef jeg má 

svo að orði kveða, Jeg tók það og fram 

við 1. umræðu. að jeg áliti of lítið, að ekki 

væri fyrirliggjandi i bankanum nema '/3 hluti 

af stofnf|e hans til að inn leysa seðla, þá er 

eigendur seðlanna óska þess, og jeg tók það 

fram, að það yrði að minnsta kosti að vera 

helmingur af stofnljenu fyrirliggjandi, og

mun síðar verða talað um þetta. En jeg 

bið menn að leggja áheizluna á það, að 

þegar bankinn gefur út seðla, þá er hver 

seðill innleysanlegur, og það verður að vera 

hrein og bein trygging fyrir því, að sá, sem 

seðilinn á, fái hann útborgaðan í peningum, 

en hjer höfum vjer þann óleik, að þar sem 

aðrir bankar hafa trygging í hreifanlegum 

peningaeyri, ank silfursjóðs, þá höfum vjer 

þetta ekki bjer, þar sem því nær öll lán 

em gegn veði í fasteign. Maður getur mik- 

ið vel sagt, að þeim, sem lána, sje gjört að

skyldu að borga með 'lt árs uppsögn, en

það er til að eyðileggja þá, ef þessi upp-

tippsagnarfrestur er notaður í fullum mæli. 

Annað spursmálið var það, hve mikið landið 

torgaði af seðlttm til að ganga manna á 

milli; jeg gekk þá út frá, að bankinn gengi 

með fullum seglum, en nú í dag við aðra 

umræðu vil jeg taka byrinn, eins og hann 

gefst, og verði hin hæsta seðlabæð, er gangi 

manna á milli, eins og nú er ástatt, metin

500,000 kr., má ráð fyrir því gjöra, að hún 

verði fyrst mikið minni, og mörg ár, þang- 

að til að bún nái sjer í fulla tölu. í frum- 

vaipinu er gjört ráð fyrir, að þeir, sem hlut- 

takendur gjörast í bankanum, kaupi blutabrjef 

fyrir 500,000 kr., en setjum nú svo, að
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landsmenn hafi ekki brúk fyrir 500,000 kr. 

í hlutabrjefuno, og ekki fyrir meira, en

300,000 kr., hvernig fer þá fyrir stofnun- 

iuni? þá fellur víst von flulningsinanna, og 

jeg er hræddur um, að upphæð þeirra hiuta- 

brjefa, sem keypt verða fyrslu árin, nálgist 

meir 300,000 kr. eða minna, en 500,000 kr., 

en seinna tneir, þegar samgöngurnar í land- 

inu verða greiðari og viðskiptiu undir eins 

fjörugri manna í milli, þá skal jog játa, að 

landsmenn geti lagt meira til af hlutabrjef- 

um bankans, en jeg er hræddur um, að 

þessa verði langt að bíða. Frumvarpið hef- 

ur byggt á því, að bankinn sje stofuaður 

fyrst um sinn með einni milíón króna í 

hlutabrjefum, sem landsstjóinin geíur út, og 

þar af leggur landssjóður til 500,000 kr. 3. 

konungkjörni þingmaður hreifði seinast því, 

sem var athugavert við 2. gr., þar sem 

stendur: •*stofnfje bankans, skal fyrst um 

sinn vera 1 milíón króna, og gefur lands- 

stjórnin út hlutabrjef, er nemaþessati upp- 

hæð»; hjer er nefnilega það athugavert, að 

það er engin trygging fyrir rentu. Ef ein- 

hver kaupir hlutabrjef fyrir vissa upphæð, 

og sje með því orðinn hlutareigandi í bank- 

anum, þá er ekki fyrir hendi snefill af 

tryggiugu fyrir því, að hann fái lagarentu, 

og heldur er ekki vissa fyrir því, að hann 

fái rentuna, ef ágóðinn verður meiri en 4%, 

en hitt er auðgefið, að ef á bankanum tap- 

ast, þá fær hann ekkert, og ef til vill verð- 

ur að leggja fje til þess, að bankinn ekki 

verði gjaldþrota. feir, sem því gjörast 

hlutareigendur í bankanum, eiga að líða 

sameiginlegt skipbrot með stofnanda bank- 

ans. Landshöfðingi tók það fram síðast, að 

hjer væri í raqn og veru engin trygging, 

og væri eigi svo aðgeugilegt að ganga að 

því. Jeg fyrir mitt leyti álít þá fyrirhug- 

uðu aðferð alveg óaðgengilega eptii því, 

sem jeg skil greinina, en ef jeg misskil 

greinina, þá er það góð bending fyrir uppá- 

stungumennina, að skýra hana, til þess að

fieiri strandi ekki á sama skerinu. Eptir 2. 

gr. á stofnfje bankans að vera 1 milión, 

en aptur stendur í 5. gr., að bankinn megi 

gefa út og koma í veltu manna á milli 

seðlum, er nema jafnmiklu, sem hin seldu 

hlutabrjef, en aldrei meira, og þó sýnist 

mjer gjört ráð fyrir, að það megi, ef til vill, 

gefa út hlutabrjef, er nema meiru en 1 

milíón; ef mjer skjállast nú í þessu, þá 

muu jeg ranuíaka það betur síðar. En það, 

að enginn trygging er fyrir rentunni, gjörir 

það að verkum, að ekki verða margir, sem 

taka þátt í bankanum, og að þeir, sem gjöra 

það, gjöia það í óvissu. Hvað viðvíkur 

stofnun bankans, þá álít jeg hæpið, að 

bankinn verði stofnaður með 1 milíón 

króna. Jeg álít, að bankinn gæti vel staðizt, 

ef að hann yrði stofnaður með 3 eða helzt 

5 milíónum. Nefndin gjörir uú þá áætlun, 

að bankinn gangi fyrir fullum seglum, og 

selji öll hlntabrjef sín, og eigi þá í pening- 

um eina milíón króna. Jafngildi þcásarar 

fjárhæðai gefur hann út í seðlum, og lánar

þá móti veði.........................  1,000,000 kr.

Svolánarhann afsjálfu stofn-

fjenu e ð a ......................... 666,000 —

sam lals: 1,666,000 kr. 

Og ef hann tekur ekki meira 

en 4°/o í leigu um árið, fær

hann ..................................  66,640 —

þótt árskostnaðurinn eins og 

nefndin áætlar yrði . . . .  6,640 —

þá yrði, segir nefndin, arðurinn engu að síð- 

ur 6°/o af stofnfjenu, en á þessu hvíla tals- 

verð útgjöld. Á þessu hvíla í skuld

hlutabrjef fyrir 1 milíón, ef af þeim

er reiknað 4°/0 vextir sem það miunsta, 

er má vera, þá eru það 40,000 krónur, 

sem ganga frá; til þess nú að koma bank- 

anum á stofn, má verja, eptir 11. grein,

10,000 kr. úr landssjóði, sem veitist bank- 

anum sem lán; af þessu á á l.ári að borga

í alborgun og rentu 1400 kr. En hjer er

nú ekki gjört ráð fyrir, að bankinn sje
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er því sá fyrsti banki í heimi, að því mjer 

er kunnugt, sem ekki hefur viðlagasjóð. 

En hvað ætti þessi viðlagasjóður að vera 

stór? Setjum, að hann sje ekki minni en 

5u/o, eiris og algengast er í lánsfjelögum, 

og myndist á 10 árum, þá ganga frá 5000, 

og þessi sjóður verður einlægt að vera 

fyrirliggjandi. J>etta höggur skarð í þær 

5°/o brutto í rentu, sem nefndin á ætlar, 

og það svo mikið, að ef þetta er tekið til 

greina, þá er ekki meiri arðurinn en l°/o, 

eða lagt við 4% vexti af hlutabrjefum 5%. 

f>að er ómögulegt, að gjöra hjer nákvæman 

reikning, en jeg álít þetta sje hinn fyllsti 

arður, sem hugsazt gæti með 1 milíón í 

stofnQe. Jeg hef áður optar en einu sinrii 

tekið það fram, að '/» af stofnfjenu væri ol 

lítið til að hafa fyriiiiggjandi í bankanum, 

en að tryggast væri, að hafa upphæðiua '/* 

af stofnfjenu, og ef svo væri, þá fjelli á- 

góðinn enn meir, og yrði þá frekast 4 '/2°/o. 

pað, sem um er að gjöra, er það, að fá 

sannanir fyrir, að bankinn geti borgað sig. 

Setjum svo, að Iandsbúar vilji ekki taka 

hlutabrjef fyrir 500,000 kr., hvað svo? J>á 

verður það beinlinis skaði fyrir bankann; 

ef landsbúar taka ekki hlutabrjef fyrir 

meira en 300,000 kr., þá er ábatinn eng- 

inn, og ef landsbúar kaupa ekki hlutabrjef 

fyrir meira en 100,000—200,000 krónur, 

þá er undir eins fjártjón við að stofnsetja 

slíkan banka, svo að honum verður ekki við- 

reisnarvon. Auk þessa er ýmislegt, sem 

til taka þyrfti í frumvarpinu um fyrir- 

komulag og stjórn bankans, en sem nú er 

ekki til í þvi. J>að er hægt að segja, að 

landshöfðingi skuli seunja reglugjörð fyrir 

bankann, en það er hægra að segja, en að 

fá hann til þess, því jeg býst við, að hann 

ekki treysti sjer til þess á þeim grundvelli, 

sem frumvarpið leggur. í frumvarpinu 

ætti að ákveða fast óhreifanlegt fyrirkomu- 

lag, og það væri mjög óheppilegt, ef frum-

varpið yrði samþykkt, en reglugjörðin svo 

ekki, af því að undirstöðuna hefði vantað. 

Viðvíkjandi 2. gr., þá hef jeg tekið það 

fram, að þar væri engin trygging fyrir 

hlutabrjefuuum, og þar sem þar er ákveðið, 

að ákvæðisverð hvers einstaks hlutabrjefs 

skuli vcra 100 kr., þá vil jeg haga því 

öðruvísi, og láta ákvæðisverð sumra vera 

50 kr, en sumra 100 kr. eða meira. Eins, 

þar sem stendur í 3. gr., að hinn helming 

hlutabrjefanna skuli selja öðrum, er hlut- 

takendur vilja verða í stofnun bankans, þá 

kynni jeg og vel við, að tekið væri fram, 

fyrir hvaða verð ætti að selja þessi hluta- 

brjef. Landsstjórnin, sem skrifar undir 

þessa 1 milíón, ætti að fá að vita, fyrir 

hvaða verð hún má selja þessi hlutabrjef, 

og er því betra að setja verðið, því anuað- 

hvort á að selja þau fyiir fullt verð eða þá 

með minna en ákveðnu verði. í 7. grein 

stendur: < Bankinn skal bafa að minnsta

kosli einn þriðja hluta af stofufje sínu 

fyrirliggjandi í slegnum gullpeningum og 

silfurpeningum til að leysa til sin seðla, 

þá er eigendur seðlanna óska". En svo 

framarlega sem menn vilja grund- 

valla banka, þá verður hann að bafa fullt 

veð fyrir þeim seðlum, sem hann gefur út, 

en það er ekki hjer, það má að vísu ráða 

það með ályktun, en það er hvergi sagt, að 

hann skuli hafa nægan veðeyri. Jeg ímynda 

mjer, að bæta ætti við, að þess utan ætti 

að hafa fullt andvirði fyrir hina útgefnu 

seðla. Allt þetta gefur tiaust til bankans 

og gjörir bann mögulegan. En bankinn 

eptir þessu frumvarpi er byggður á veikum 

fótum, svo að betra hefði verið, að lands- 

sjóðuriun hefði ekki lánað, heldur gefið hon- 

um eða þá veitt honum eitthvert rentulaust 

lán um tíma, meðan hann væri að koinast á 

svo fastan fót, sem hugsazt gæti eptir frum- 

varpinu. Fyrir bankann er líkt, hvort hann 

fær 10.000 kr. lán úr landssjóði eða lánar 

sjer sjálfur 10,000 kr., nema hann geti
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haft í rentu meira, en hann borgar, og sá 

mismunur dregur lítið. Hinn háttvirti þing- 

maður Eyfirðinga og hinn 3. konungkjörni 

þÍDgmaður töluðu um þjóðbankann í Kaup- 

mannahöfn, og ætlaði hinn fyrri, að jeg hefði 

ekki hermt rjett það, sem jeg var að segja 

um það, hvaða tryggingu hann gæfi fyrir 

seðlum hans, en mig furðar á því, að þeir 

skuli hafa misskilið orð mín, og skal jeg 

síðar sýna, að þeir bafi ekki haft rjett fyr- 

ir sjer.

Hinn háttvirti þingmaður Eyfirðinga tók 

það fram, að engin vissa væri fyrir því, að 

landsbúar keyptu hlutabrjef í bankanum fyr- 

ir 500,000 kr., og er jeg honum samdóma 

um það, og hvort bankinn getur staðizt eða 

ekki, er komið undir því trausti, sem lands- 

búar hafa til hans, og undir þeirri fjárhæð 

í hlutabrjefum bankans, sem landsbúar kaupa; 

ef ekki ganga út nema 4, 3, 2, eða 100,000, 

þá getur bankinn tæplega staðizt. Að end- 

ingu skal jeg taka það fram, að i frumvarp- 

inu er þess ekki getið, hvaða atkvæði stjórn- 

in skuli hafa til móts við prívat-menn, sem 

leggja í bankann, og þyrfti þó um það ein- 

hverja ákvörðun. |>essar athugasemdir hef 

jegenn leyft mjer að gjöra, því það er satt, 

sem þingmaður Austur-Skaptfeilinga sagði, 

að mál þetta væri bæði vandamál og mikils- 

varðandi mál, og þyrfti því langan tíma til 

að glöggva sigáþví; því ef það verður sam- 

þykkt hugsunarlítið með fyrstu, þá getur ekki 

vel farið.

S|ðan voru hinar einstöku greinar born-

ar undir atkvæði, og var þá

1. gr- samþykkt með 6 atkvæðum

2. gr- — • — — 7

3. g*-. — * — — 6 — »—

4. gr- — »— — 6

5. g'.. 6. gr., 7. gr.< 8. gr., 9. gr.,

og 11. gr„ allar samþykktar með 7 at- 

kvæðum hver.

12. gr. samþykkt með 6 atkvæðum.

Að frumvarpið gengi til 3. umræðu, var 

samþykkt með 6 atkvæðum.

Í>RIÐJA UMRÆÐA í EFRI DEILD,

á 37. fundi, 15. dag ágúsUnánaðar.

Flutningsmaður (Jón  Fjetursson): |>ar

eð þetta mál var svo ýtarlega rætt siðast, 

finn jeg ekki ástæðu til að tala neitt um 

það í þetta sinn.

Sighvatur Árnason : Jeg hef enn ekki 

lýst skoðun minni á þessu máli, og því ætla 

jeg að leyfa mjer að tala fáein orð nú við 

síðustu umræðu og áður en geugið er til 

atkvæða. I>að eru allir samdóma um það, 

að þörf sje að bæta úr peningaskortinum 

í landinu; sumir halda því fram, að þetta 

eigi að gjöra með lánsfjelögum, en aðrir 

með banka. Jeg skal játa, að eptir því, 

sem mjer skilst, þá bæta báðar þess- 

ar stofnanir talsvert úr þessari nauðsyn. 

En þá er eptir að meta, bver stofnunin er 

ákjósanlegri, lánsijelagið eða bankinn, og 

hver þeirra hafi minni galla. f>ó nú sje 

eiginlega að ræða um landsbankann, þá verð 

jeg þó að leyfa mjer að minnast á lánsfje- 

lögin innan um og saman við, því þessi mál 

eru svo náskyld, að maður getur naumast 

rætt um annað án þess að minnast á hitt, 

og það hefur mjer líka heyrzt aðrir þing- 

menn gjöra. Að því er snertir lánsfjelagið 

sem stofnun til að greiða úr peningaskort- 

inum í landinu, þá finnst mjer því fylgja 

talsverðir annmarkar fyrir þá, sem taka lán 

í fjelaginu, og lántakendum er gjört ðhægra 

fyrir, en verið hefur, þar sem þeir eiga að 

borga hærri rentur, en þeir fá, sem leggja i 

fjelagið, þvi þetta er það eina, sem lánsfje- 

lagið grundvallast á, nefnilega mismunurinn 

á rentunni innbyrðis í fjelaginu. Á hipn 

bóginn hefur lánsfjelagið líka sýnilegan ó- 

kost fyrir landssjóðinn; í fyrsta lagi af því, 

að landssjóður veitir fjelaginu í eitt skipti 

fyrir öll 5000 króna styrk því til atofnunar,
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og síðan árlegan styrk um lengri eða 

skemmri tíma, 2000 kr., fyrir utan það, að 

hann verður að borga hærri rentu af sín- 

um lánum, en fjelagið annars tekur; þar 

af leiðir þegjandi töluverður halli fyrir 

landssjóð, og enn fremur er það, að gefins 

vottorð úr afsals- og veðmálabókunum geta 

dregið landssjóð nokkuð með tímanum. Að 

endingu skal jeg leyfa mjer að minnast á 

ábyrgðina, sem allir bera, einn fyrir alla 

og allir fyrir einn af hlutareigendunum í 

fjelaginu; jeg álít það mjög viðsjárvert, að 

ábyrgðin skuli ekki vera byggð á hlutfallinu 

milli hinna stærri og minni blutareiganda. 

Gn jeg skal fúslega játa það, að með öllum 

sínum ókostum bætir lánsfjelagið þó nokkuð 

úr peningaeklnnni í landinu og styður að 

því, að viðskiptin verða greiðari manna í 

milli en verið hefur; samt fylgir þessum 

umbótum það, að lántakendur verða tals- 

vert þyngra úti en verið hefur, eir.s og 

gefur að skilja, þar sem fjelaginu er frjálst 

að taka hærri rentu en 4°/o, og er ekki að 

vita, hvað háa rentu fjelagið kann að neyð- 

ast til að taka, því þessi renta er einmitt 

eini fóturinn undir fjelaginu og landssjóðs- 

styrkur öðrum þræði. |>að getur verið. að 

jeg skilji þetta ekki rjett, en jeg vona þó, 

að þessi skilningur sje þó ekki fjarri vegi. 

Að svo mæltu, skal jeg snúa mjer sjer- 

staklega að bankanum. Bankanum hefur 

verið talið það til ógildis, eptir því sem 

meiningin var í orðum hins háttvirta 4. kon- 

ungkjörna á dögunum, að hann svelgdi í 

sig viðlagasjóðinn, eða með öðrum orðum, að 

viðlagasjóðurinn stæði sig ekki við taka að 

sjer að stofna bankann. Gn þetta er eptir 

mínum skilningi ekki rjett tekið, því mjer 

skilst, að ekki þurfí að setja fast í augna- 

blikinu allt það fje, sem gjört er ráð fyrir> 

heldur smátt og smátt, jafnóðum og bank- 

inn gefur út seðla, t. a. m. ef bankinn gef- 

ur út seðla upp á 60,000 kr., þá setur hann 

fast 20,000 kr., sem er þriðjungurinn. Af

þessu gefur mjer að skilja, að þá sje ekki þörf á 

aðsegja upp þeim lánum, sem nú eru, eða þurfí 

að óttast fyrir því, að ekki verði nægilegt fyrir 

hendi til að stofna bankann. Svo iinnst 

mjer aptur, þegar jeg íhuga, hvort bankinn 

getur staðið sig, og hvað hann getur haft 

til að standa á, að þá hlýtur hann að fá 

vöxt og viðgaug, ef honum verður vel stjórn- 

að. Eptir frumvarpinu verða arðberandi 6/a 

hlutir, þ. e. af því, sem bankinn leggur til 

grundvallar. Stofnfje bankans er 1 milíón, 

og svo gefur hann út seðla í tilbót upp á 

2/3 hluta af þessu fje, svo að alls verða arð- 

berandi 5/s. en jeg játa, að hjer á bvílir 

kostnaður, sem dregst frá. Fyrst er ein 

milíón tekin til stofnunar, svo koma */» af 

milíón, sem á líka að vera arðberandi, en 

þegar maður tekur til vexti af þessu, þá verð- 

ur það fyrir utan kostnaðinn 60,000 kr. 

á ári, og með þessari leigu reiknast mjer 

að það gefi á 8 árum og 18 vikum lh mil- 

íón króna.

£>að hefur verið haft á móti bankanum, 

að lítið mundi í hann koma frá landsmönn- 

um, en mjer flnnst sparisjóðurinn í Reykja- 

vík sýna það gagnstæða. Gf bankinn gæti 

staðið sig við að svara sæmilegum vöxtum, 

og ef honum væri skynsamlega stjórnað, þá 

er jeg viss um, að hann gæti þriözt og 

borið viðlagasjóði og sjálfum sjer góðan arð 

og fengið æ meiri vöxt og viðgang. Jeg álít 

mál þetta svo mikilsvarðandi, að jeg álít, að 

það gæti verið gagnlegt, að það kæmist til 

neðri deildarinnar. pess vegna ætla jeg að 

gefa því atkvæði mitt, og þó það verði til 

þess, að málið gangi fram, þá iðrar mig ekki 

eptir það, því jeg greiði atkvæði með málinu 

eptir beztu sannfæringu. Gn af því þetta 

mál er nýmæli á þingi og fyrir þjóðina, þá 

get jeg líka vel skilið, að heillavænlegt væri 

að láta málið bíða til næsla þings, til þess 

að þjóðin geti yfirvegað það og áttað sig á 

því, og er þá vonandi, að það standi glöggv- 

ara fyrir þinginu 1883, en nú. En, sem sagt,
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jeg fyrir mitt leyti gef málinu atkvæði mitt 

nú þegar, af því mjer finnst það hljóta að 

gefa góðan árangur, og er jeg ber bankann 

saman við lánsfjelagið, þá flnnst mjer banka- 

stofnunin gagnlegri og vissari til að gjöra 

landssjóðnum og sjálfri sjer gagn, og landinu 

í heild sinni.

Benidikt Krisljánsson: Jeg hef ekki

fyr tekið til máls í þessu máli. Jeg er ekki 

auðfræðingur og ekki peningakaupmaður, 

og kem jeg því fram sem bóndi með meðal- 

bónda-viti, en mjer finnst skvlt að gjöra 

deildinni grein fyrir skoðtm minoi á þessu 

máli, áður en jeg greiði atkvæði um það. 

Hið fyrsta spursmál, sem hjer liggur fyrir, 

er að mínn áliti það, hvort þörf sje á, að 

stofna hjer lánsfjelag eða banka. Jeg ætla, 

að allfc þingið í heild sinni skiptist í tvo 

flokka, og að þeir sjeu fáir, sem hvorugum 

fylgja; annar flokkurinn vill lögléiöa láns- 

ijelag, en hinn banka. petta bendir á, að 

allir þingmenn eru á því, að þörf sje á að 

stofna eitthvað það, er bæti úr peninga- 

skortinum manna á milli, sem orðinnsjesvo 

tilfinnanlegur, að mörg fyrirtæki, þótt nyt- 

samleg og nauðsynleg sjeu, verða að vera 

látin sitja á hakanum. Jeg er. og á þessu 

máli, og sá maður hlýtur að vera með aug- 

un aptur, sem ekki sjer, að alstaðar vantar 

peninga. Hver sá, sem einhverju getur 

miðlað eða er álitinn að geta það, verður 

dags daglega fyrir aðsókn af mönnum, sem 

biðja um lán, og jeg ætla, að það mundi 

naumast veita af milión til þess að geta 

fullnægt þörfum manna í þessu efni. Jeg 

geng því út frá og byggi atkvæði mitt á 

þörfinni; og þó er jeg ekki á því, að æski- 

legt væri, að stofnað væri bæði Iánsfjelag og 

banki, enda hefur mjer skilizt, að fáir væru 

hjer á þingi á því máli. f>essum tveim 

málum hefur verið haldið á lopt hjer í deild- 

inni, ,og jeg skoða þau, lánsstofnunina og 

bankann, sem systkin ; en þó að sveinninn 

sje yngri en mærin, þá verð jeg að játa það,

að mjer lízt betur á sveininn og þykirhann 

í alla staði efnilegri, enda hefur sú raun 

orðiðá, að hann hefur dafnaðbetur, oghonum 

hefurmiðaðbeturáfram hjer í deildinni held- 

ur en systurinni. En hver er aðalmunurinn 

á lánsfjelaginu og bankanum? Jeg skal 

ekki eyða mörgum orðum um lánsstofnun- 

ina, enda er hún ekki á dagskrá í dag, en 

að eins láta mjer nægja að skýra frá, að 

engum guðfræðingi getur dulizt, að lánsfje- 

lagið er gjört eptir fyrirmynd ástands hins 

falina mannkyns. Til þess að geta orðið 

hluttakandi í lánsstofnuninoi, útheimtist, að 

maðurinn sje peningaþurfi, en hann verður 

að eiga jarðarskrokka. Viðlagasjóðurinn skal 

taka upp á sig eymdir þessara lánþurfanda 

og gjörast sjálfur lántakandi, þótt hann sje 

ríkastur hinna ríku, svo að hann geti eitt- 

hvað rjett þessa aumu lántakendur úr eymd- 

arkengnum. Ábyrgðin er solidnrisk og sjer- 

stakleg, eins og sú trúræknislega ábyrgð, 

sem hið fallna mannkyn befur, og hin sið- 

ferðislega, sem hver einstakur hefur. Láns- 

stofnunin er sniðin í öllum sínum einstök- 

um greinum eptir trúaratriðum hinnar lút- 

ersku kirkju um erfðasyndina. Lánsstofn- 

unin er veraldleg bjálfastofnun, en bank- 

inn er auðmannastofnun. það er eðlilegra, 

að viðlagasjóðurinn stofni með auðmönnum 

landsbanka, heldur en að hann stofni með 

lántakendum lánsstofnunina. Hvaða vonir 

gefur hver af þessum stofnunum? Láns- 

fjelagið hefur bersýnilegan skaða fyrir við- 

lagasjóðinn á aðra hliðina í för með sjer, 

en ískyggilega áhættu á hina; en bankinn 

hefur mjög líklega hagsmuni fyrir viðlaga- 

sjóðinn á aðra hliðina, en auðvitað nokkra 

áhættu á hina. þeir, sem stofna bankann, 

eru auðmenn, sem leita að arði af fje sínu; 

þeir, sem stofna lánsfjelagið, eru lántakend- 

ur, sem leita að lánsfje, til þess að geta jet- 

ið upp nokkra jarðarskrokka; það eru þeir 

forbjörn aumingi og J>orbjörn vesalingur, 

sem hjer lendir saman í bræðralagi. f>að
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hefnr verið haft á móti bankanum, að við- 

lagasjóðurinn ætti ekki nægilegt fje til þess 

að kaupa sinn hluta af hlutabrjefunum. 

En það hefur og verið tekið fram, að við- 

lagasjóðurinn á talsvert meira Qe en hjer 

þarf; það þarf heldur ekki allfc að vera laust, 

heldur má meiri hlutinn af því vera í tryggi- 

legum skuldabrjefum, að eins að */s stofn- 

fjárins sje í slegnu gulli og silfri, og það 

er sem nægir til að stofna bankann. f>ví 

má ekki gefa seðla út upp á áreiðanleg 

peningabrjef ? Ef menn bera vantraust á 

þessu, þá sýnir það, að landsstjórnin hefur 

ekki tryggt svo landsfje, að það sje á viss- 

um og áreiðanlegum stöðum, en slíkt viljeg 

ekki ætla. J>ví hefur verið hreift, að lands- 

menn mundu bera vantraust til seðlabank- 

ans; en þar held jeg sje gjörður úlfaldi úr 

mýflugunni. íslendingar eru sagðir tortrygg- 

in þjóð, en þeir eru það sannarlega ekki í 

peningasökum. Margir lána fje út, án þess 

að hafa nokkurt veð fyrir, og það jafnvel

án þess einu sinni að hafa viðurkenningu

fyrir lánihu frá lántakanda. Jeg ætla að 

leyfa mjer að benda til einnar stofnunar, 

sem deildarmönnum án efa er vel kunn, og 

það er sparisjóðurinn í Reykjavík. f>að .fje, 

sem stofnendur þess sjóðs ábyrgjast, mun 

ekki vera meira en 1,600 kr.; en hvað hef- 

ur sjóðurinn í veltu? Jeg hef heyrt sagt,

að hann hefði hátt á annað hundrað þús-

und krónur í veltu. f>að má vera töluvert 

veikari trygging og töluvert verri stjórn, ef 

menn ekki treysta bankanum, þegar menn 

þó treysta sparisjóðnum. Jeg lái engum 

manni, þó að hann treysti sparisjóðnum, 

því að það hefur víst engum orðið hált á 

þvi, og engin raun orðið á, að það mundi 

ekki óhæti. f>ví að hvað er það, sem gefur 

sjóðnum traust? Góð stjórn, en jeg þakka 

ekki stofnuninni það. Má þá ekki líka treysta 

hinni fyrirhuguðu stjórn landsbankans? Jeg 

treysti því, að hann fái eins góða stjórn og 

sparisjóðurinn, og jeg vona, að aðrir gjöri

hið sama. Menn hafa sagt, til hvers menn 

vildu hjálpa mönnum til þess að fá pen- 

ingalán; og því hefur verið svarað, reyndar 

ekki hjer í deildinni, heldur utanþings, að 

menn mundu brúka fjeð til þess að borga 

kaupstaðarskuldir sínar og til eyðslueyris. 

En kaupstaðarskuldirnar eru ekki ljettari ok 

en aðrar skuldir, og þær er rjettlátt að 

borga eins og aðrar skuldir, svo til þess er 

rjett og gott að verja fje, að losastvið þær. 

En ef svo er, að allir peningar eins og 

rynnu út úr landinn, þá er það sama sem 

að landið 'sje á hraðri ferð að verða gjald- 

þrota; en það get jeg ekki lesið út úr táknum 

tímanna. En hitt get jeg miklu fremur 

ímyndað mjer, að úr því bætt er úr pen- 

ingaskortinum í Iandinu, þá muni margt 

fyrirtækið verða gjört í landinu, sem gefi 

góðan arð; mörg jörðin yrði t. d. bætt, svo 

að hún gæfi tvöfaldan arð við það, er hún 

áður gaf. f>etta hlýtur að hafa þá afleið- 

ingu, að peningar dragist síður út úr land- 

inu, er útfluttar vörur yrðu meiri í saman- 

burði við aðfluttar. Gn með tillti til láns- 

stofnunarinnar er hættara við, að mikið af 

fasteignum landsins komist í hendur út- 

lendra manna sem veð; ef svo færi, þá væri 

illa komið bag vorum og einmitt það, sem 

landsstjórnin ætti að spyrna móti, og þá 

hefði oss verið fengið frelsið og vjer á fram- 

faraskeiði til ónýtis, ef sú yrði raunin á. 

Jeg segi ekki, að þetta verði afleiðingin. en 

það liggur býsna-beint við. f>að hefur verið 

minnzt á, að arður af bankanum væri all- 

dlfklegur. Jeg ætla, að eitt dæmi sje nægi- 

legt til að sýna, að arður er raiklu íremur 

líklegur en ólíklegur. Jeg skal ganga inn 

á, að bankinn hefði »/* stofnfjeð fyrirliggj— 

andi í slegnu gulli og silfri, en gæfi út 

seðla, sem samsvaraði stofnljenu, og tæki 

4°/o. Hvað mundi bankinn þá græða með 

að taka tvöfalda rentu af hálfu stofníje sínu? 

Jeg get ekki betur reiknað en að hann 

græði 20,000 kr. á ári, auk þess, sem mað-
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ur getur gjört ráð fyrir, að bankinn taki 

hærri rentu en 4°/o. Hversu vel sem jeg 

hef reynt til þess, að leggja eyrun við, þeg- 

ar mál þetta hefur verið rætt, þá hef jeg 

ekki getað breytt þeirri skoðun rainni, að 

vera eindregið á því, að æskilegt væri fyrir 

land og lýð, að frumvarp þetta fengi fram- 

gang.

Árni Thorsteinaon: Jeg skal ekki tala

lengi í þetta skipti. Jeg hef áður hreift 

ýmsum atriðum í þessu máli, og komið fram 

með ýmsar spurningar, sem þarf að leysa 

úr, og efasemdir, sem þarf að glðggva, þegar 

um bankastofnun hjer á landi er að ræða. 

Hin fyrsta spurninger sú, hvað mikið menn 

ímyndi sjer að gangi af seðlum manna á 

milli, ef banki er stofnaður; það er ekki 

hægt að segja með vissu, en jeg hef reikn- 

að, að það mundi ekki vera meira en upp á

500,000 kr., og að líkindum minna í byrj- 

uninni fyrstu árih. Jeg hef og hreift því, 

hve margir roundu verða til þess, að taka 

hlutabrjef, þar sem engir vextir eru tryggð- 

ir eins og hjer. |>eir, sem taka hlut í 

bankanum, fá árangurinn, hvort sem hann 

er mikiil eða lítill. Eins bef jeg breift því, 

hvort nægja muni að hafa fyrirliggjandi V3 

eða '/a stofnfjárins í gulli og silfri, og hall- 

aðist jeg að því, að ótækt væri að 

hafa minna en '/* sem tryggingu. f>essar 

efasemdir frá minni hálfu hafa ekki mætt 

umræðum, og hefði jeg þó óskað, að menn 

hefðu viljað hreifa þeim, svo að jeg gæti 

sannfærzt í skoðunum mínum. Jeg hef 

annars fengið vissu fyrir í dag, að allt, sem 

viðvíkur baukastofnun, er fremur óljóst fyr- 

ir mðnnum, en jeg skal samt leiða hjá mjer 

að tala raeira um það, þvi að mönnum verð- 

ur það líklega ekki ljósara fyrir það. Jeg 

skal að eins nota tækifærið til þess að hreifa 

því, sem þingmaður Eyfirðinga talaði 

síðast um tryggingu þjóðbankans í Kaup- 

mannahöfn. Honum þótti jeg ekki herma 

rjett frá eða að minnsta kosti ekki taka ná-

kvæmlega fram, hverja trygging sá banki 

hefði fyrir seðlum þeim, sem hann gæfi út. 

Jeg mun hafa sagt.að tryggingin væri 150 : 

100 eða 1 ,/*°/o. en það er ekki alveg nákvæmt, 

eins og orðio lágu. Tryggingin er */* f 

slegnu gulli og silfri eða gull- og silfur- 

klumpum á móts við seðlana; hinn helm- 

ingurinn á að vera tryggður með 150: 100, 

þannig að öll tryggingin er ekki l ‘/s0/o held- 

ur að eins 1% eða 100: 100, þegarumgull- 

og silfursjóð er að ræða, ánnars 150 á móti 

100, og þó var þjóðbankanum gjört að skyldu, 

að hafa ekki meira en »/« í föstum skulda- 

brjefum gegn veði í fasteign, en þá á hitt 

að vera hreifanlegt, ogaldrei minna en þetta. 

petta var nú fyrirkomulag bankans í þessum 

efnum 1840, sem að jeg gekk út frá, en 

hinn 4. konungkjörni þingmaður skýrði frá, 

hve mikil sú trygging væri, sem þjóðbank- 

inn nú gæfi. Ef því, sem var við þjóðbank- 

ann 1840, væri fylgt fram hjer, þá ætti þessi 

banki að hafa 500,000 kr. í slegnu gulli og 

silfri; svo yrði hann að hafa til jafngildis 

seðlanna enn fremur 750,000 kr. f öðrum 

aurum, eða 1,250,000 kr. á móts við hverja 

milíón, en þó ekki meira en 'I* í lánum 

gegn fasteign. f>etta hef jeg tekið fram, til 

þess að gjöra mönnum ljóst, hverja trygg- 

ing þjóðbankinn gefur, án þess að jeg ætlist 

til, að sama trygging sje ákveðin hjer, eða 

þessutn banka sniðinn vöxtur eptir þjóð- 

bankanum danska. Jeg held því fram jafnt 

nú sem áður, að bankinn verður að hafa 

( ’/a) helming í slegnu gulli og silfri fyrir- 

liggjandi og ('/*) helming í öðrum aurum, 

en af því talsverðau hluta hreifanlegan, svo 

að fje sje sem fyrst til taks, þegar á þarf að 

halda.

Einar Ásmundsson: f>egar jeg tók

fyrst til orða um þetta mál, gat jeg þess, 

að mjor væri það ekkert kappsmál, og að 

það ætti ekki að vera það, heldur ætti að 

leita sannleikans með stillingu og hógværð, 

og þann vitnisburð get jeg gefið öllum, sem
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um þetta mál hafa rætt, hvort sem þeir 

hafa verið með eða móti, að þeir hafa rætt 

það með rósemi og kappslaust. f>að hafa í 

þéssu máli komið fram tvær mótstæðar 

skoöanir, eins og líka æskilegt er; en ef 

vel er að gáð, þá kemur báðum þessum 

andstæðu flokkum yfir höfúð vel saman í 

aðalatriðunum. Aðalmismunurinn er einungis 

sá, að aðrir hafa meiri, en aðrir minni von 

um, að banki geti staðizt hjer; aðrir spá 

betur, en aðrir spá miður fyrir bankanum; 

þar í liggur munurinn. Jeg skal nú 

ekki i þetta sinn fara mikið út í töl- 

ur; það má kæfa menn með tölum; ef 

menn þylja mikið upp af tölum, þá getur 

komið nokkurs konar syndaflóð, og jeg vi) 

ekki verða orsök til þess, að syndaflóð komi 

hjer í deildinni. Hinn háttviiti varaforseti 

hefur bezt og rækilegast skoðað þetta mál 

frá þeirri blið, sem er mótsett þeirri, sem 

við uppástungumenn skoðum það frá og 

höldum fram. Hann leggur mesta áherzlu 

á það, að 1/3 sje of lítið að hafa fyrirliggj- 

andi í slegnu gulli og silfri. Hann færði 

dæmi einkum af þjóðbankanum í Danmörku, 

sem hefur miklu meira. Hann talar um 

þjóðbankann, eins og hann er nú, þegar hann 

er orðinn yfir 60 ára. En hvaða trygging 

gaf þjóðbankinn fyrst, þegar hann var stofn- 

aður nema jarðir? Hvað viðvíkur þessum 

banka, sem varla getur einu sinni heitið að 

vera i fæðingunni, heldur að eins í getnaði, 

þá þætti mjer nær að líkja honum við þjóð- 

bankann, eins og hann var, þegar hann einn- 

ig var í getnaði, eu ekki við hann, eins og 

hann er nú, miili sextugs og sjötugs að aldri. 

f>að dugar ekki að líkja landsbanka okkar 

við gamla og auðuga banka. f>að dugar 

ekki að líkja honum við Hamborgarbaukann, 

sem var stofnaður 1619, og er orðinn 262 

árn, eða við Englandsbankann, sem var 

stofnaður 1694, og er því nú 187 ára gam- 

all; það hefur lítið að þýða. Jeg veit, að 

þjóðbankinn í Danmörku hefur nú miklu 

meira en */» fyrirliggjandi, eins og jeg veit, 

að auðmenn hafa meira en frumbýlingar. 

Sú bezta trygging fyrir annari eins stofnun

og þessari er.aðhenni sje stjórnað með ráð- 

vendni og reglusemi; það er betra en gull 

og silfur, þó að það þurfi líka. f>að sem 

næst lægi, ef til samanburðar kæmi, væri 

að bera þennau banka saman við smábanka 

í öðrum löndum, sem eru mjög margir bæði 

í norðurálfu og Vesturbeimi. Jeg skal með 

fáum orðum drepa á, hvernig lög leyfa að 

banki sje stofnaður í Bandaríkjunum í Vest- 

urheimi, og heimfæra það upp á ísland. Ef 

jeg vil stofna banka og á 600,000 kr. í rík- 

isskuldabrjefum, þá get jeg farið til lands- 

höfðingja og fengið honum brjefin til geyinslu: 

þá fæ jeg leyfi hjá honum til þess að gefa 

út seðla upp á 400,000 kr., svo gef jeg út 

seðlana 0g landshöfðingi staðfestir þá með 

því að marka þá með einhverju vissu marki 

til tryggingar því, að þeir verði ekki eptir- 

gjörðir og einkuin til þess, að jeg geti ekki 

gefið út fleiri seðla en jeg hef leyfi til. Nú 

er það mín sök sem bankastjóra að reyna 

að koma seðlunum í veltu; jeg lána þá út, 

ekki fyrir ekki neitt, heldur fyrir veð, og 

þetta veð er trygging fyrir bankanum; jeg 

hlýt náttúrlega líka að hafa nokkuð í slegn- 

um gull- og silfurpeningum. en það er mÍD 

sök, hvort það er mikið eða lítið. Fari nú 

svo, að jeg hafi ekki nóg í gulli ogsilfri, og 

einhver kemur með seðla upp á t. a. m.

100,000 kr., sem hann vill fá skipt, af því 

að hann tortryggir banka minn, og jeg hef 

ekki nóg í slegnum peningum fyrir hendi, 

þá getur hann farið til landshöfðingja og 

heimtað, að þessi brjef mín sjeu seld og 

honum borgaðir seðlarnir. f>etta er ein- 

falt dæmi, og jeg vona, að þingmenn skilji 

það. Jeg get ekki tekið þetta dæmi til 

beinlínis fyrirmyndar með þessa stofnun, en 

þó er hjer nokkuð líkt ástatt. Viðlagasjóð- 

urinn á skuldabrjef og innskriptarskirteini, 

sem hann getur keypt hlutabrjef bankans 

fyrir, án þess að gjöra úr þeim peninga 

nema að nokkru leyti; nú gefur bankinn 

út seðla; jarðeigendur koma að fá lán, og 

setja jarðir sinar í veð. Getur bankinn þá 

ekki lika heitið að hafa þetta jarðarveð til 

tryggingar um fram peningana? Geta þing-
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menn ekki sjeð, að það má með fram hafa 

annað til tryggingar, en það gull, sem er 

geymt í tunnum og kvartilum í bankahús- 

inu? J>að er eini gallinn, að sú trygging 

verður ekki í skyndi gjörð að peningum, en 

með tímanum er það hægt; þess vegna eru 

líka hafðir nokkrir peningar fyrirliggjandi, 

sem leysa má seðla inn með í skyndi, og 

til þess nægir fullkomlega það, sem svarar 

þriðjungi seðlanna, sem eru í veltu manna 

í milli. Ef bankinn siglir með fullum segl- 

um, eins og það hefur verið kallað, þá get- 

ur hann gefið út 1 milíón í seðlum og 2/» 

úr milíón þar að auki; ef þetta kemst í 

veltu, þá á hann, fyrir utan 'k  úr milíón, 

sem hann hefur fyrirliggjandi, veð fyrir 1 

milíón og 2/s úr milíón og enda meira, því 

að jeg tel sjálfsagt, að hann láni ekki, nema 

að jarðarveðin sjeu talsvert meiri cn það, 

sem lánað er út á þau. Jeg vona, að 

þingmenn skilji nú, að bankinn hefur tals- 

vert meiri trygging en ljz stofnfjárins, sem 

hann hefur fyrirliggjandi í peningum. Ef 

þessu er ekki þannigvarið, þá veitjeg held- 

ur ekki, hverja trygging lánsstofnunin getur 

haft; hennar trygging er þó öll í fasteignar- 

veði, en bjer ekki nema nokkur. Hinn 1. 

þingmaður Bangeyinga gat þess í ræðu sinni, 

að hann væri máli þessu mjög hlynntur; en 

að ekki lægi, ef til vill, á að útkljá það nú, 

heldur láta það bíða til næsta þings. Jeg 

er líka á því, að menn þurfi að gjöra sjer 

málið ljóst; en til þess málið verði vel rætt, 

þá er ekki nóg, að það eingöngu sje rætt 

bjer í deildinni, heldur verður það og að 

komast til neðri deildarinnar, svo að það 

verði einnig rætt þar og rannsakað. Jeg 

vona þvi, að deildin samþykki frumvarpið, 

svo að neðri deild þingsins gefist líka kost- 

ur á að segja álit sitt um það.

Að svo mæltu var gengið til atkvæða 

um frumvarpið, og það samþykkt með 6 at- 

kvæðum. Kvað forseti það nú mundu verða 

sent neðri deild.

FYRSTA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 53. fundi, 18. dag ágústmánaðar.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu f efri deild, sjá I, 463—464.

Amljótur Ólafsson: Af því að enginn

tekur til máls, hvorki um þetta frumvarp, 

sem komið er hingað frá hinni heiðruðu 

efri deild, eða um frumvarp það um stofn- 

un lánsfjelags í Islandi, sem hefur verið 

samþykkt í þessari deild, og sem nú er til 

umræðu í hinni heiðruðu efri deild, þá skal 

jeg ieyfa mjer, að benda hinum heiðruðu 

þingmönnum á mismun þann, sem eptir 

mínu áliti er millum þessara tveggja frum- 

varpa. Jeg tók það fram, þegar frumvarpið 

um stofnun lánsfjelags á íslandi var rætt 

hjer í deildinni, hve þunga kosti þetta láns- 

fjelag setti landssjóði, þar semlandssjóður fyrst 

veitti því 5000 kr., sem aldrei ættu að 

endurborgast, og aukþess 3000 kr., þar nf 2000 

kr. til stjórnarkostnaðar, og sjálfsagt 1000 kr. 

fyrir það, sem lánsfjelagið tekur meiri vöxtu, 

en það gefur. Jeg tók það og fram þá, að 

landssjóðurinn ætti að taka á sínar herðar 

ábyrgðina að svara leigunum af skuldabrjef- 

um lánsfjelagsins. Jeg tók einnig fram, 

hversu kostum landsbúa væri þröngvað, að 

þeir skyldu eiga að gjalda 6% í 45 ár, þar 

sem þeir nú borga 6°/0 að eins í 28 ár af 

iðgjaldabrjefum sínum. Einn er enn ókost- 

ur við fjelag þetta, og hann er sá, að það 

hefur eigi rjett til þess að hafa nokkurn 

annan starfa á hendi en að lána út skulda- 

bijef gegn veðskuldabrjefum í fasteign. 

f>etta er allt of þröngt verksvið, og getur 

eigi komið að fullum notum, einkum af því 

að lánsstofnunin myndar engan peninga- 

markað. f»vf þessi lánsstofnun, sem er 

sniðin eptir kotungslánsstofnun bjá Dönum, 

getur þrifizt, þar sem er þjóðbanki og önour 

mörg lánsfjelög á svo föstum fæti, eins og 

þar, en alls eigi hjer, þar sem ekki er 

nema einn sparisjóður eða tveir. Nú skal 

jeg leyfa mjer að taka fram kosti þá, sem 

jeg álft að frumvarp þetta um landsbanka, 

sem hjer liggur fyrir, hafi fram yfir hitt 

frumvarpið til lánsstofnunar. pað leiðir 

þegar af ákvörðun þeirri, sem er í fyrstu grein 

frumvarpsins, að banki þessi getur gegnt öllum
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þeim störfum, sem bankar, ytia gjöra, bæði 

gefið út seðla, láoað út penioga, tekið á 

móti peningum, geymt fje manna um stund- 

arsakir og gefið mönnum viðskiptaopnur í 

bókum sínum, til þess að greiða inn fje, og 

fá það greitt út aptur. Af því að bankinn 

befur leyfi til þess að gefa út seðla, sem 

eiga að nema eins miklu og innstæða sjóðs- 

ins (sbr. 2. gr. frumrarpsins), þá fær bank- 

inn tvöfalt meira starfsfje {Virkemidler) 

en lánsfjelagið, og getur því komið að miklu 

meiri notum en það, sem eigi má gefa út 

seðla, og af því að seðlarnir eigi kosta neitt, 

þarf bankinn eigi að taka nema lága vöxtu 

af lánum sínum. Hann er betur farinn með 

því að taka að eins 4 af bundraði hverju í 

vöilu, en lánsfjelagið með því að taka 5 af 

hundraði. Um bin einstöku atriði málsins 

skal jeg eigi ræða, en jeg vil að eins bæta 

því við um scðlana, að þeir hafa þá kosti 

fram yfir peninga, að þeir eru miklu Ijettari 

í flutningi, og að það er enginn skaði fyrir 

landið, þótt þeir tapist, og í þriðja lagi er 

það, að ef þeir eru notaðir, þá er það eng- 

inn skaði fyrir landið, að gull og silfur lækk- 

ar í yerði. Aðgætandi er, að peningaverð 

er að eins lilutfall milli peninga og þeirra 

hluta, sem menn skipta við peninga. Jeg 

vil mæla með því, að frumvarp þetta nái 

fram að ganga, því þótt stjórnin eigi fallist 

á það, þá er það þó bending til hennar um 

það, að vjer viljum hafa annað fyiirkomu- 

lag en kotungslánsfjelag það, sem hún befur 

borið á borð fyrjr oss. Jeg skal ekki oeita 

því, að full þörf væri á því, að setja nefnd 

til þess að rannsaka frumvarp þetta og lag- 

færa galla þá, sem því miður kunna á því 

vera, og sem jeg alls eigi ber á móti að

sjeu nokkrir, en sakir tímaskorts fæ jeg

eigi sjeð, að uefudarkosning leiði til annars, 

en til þess að eyða málinu, enda er

þess eigi þörf; því fái frumvarp þetta 

eugar hlýlegar undirtektir í beild sinni, 

þá þarf meiri tíma, en nú er, til þess að 

gjöra það úr garði, svo líki. Jeg mæli 

því með því, að frumvarp þetta gangi

[ þegar til 2. umræðu og nái síðan fram að 

ganga í deildinni.

Grtmur Thomsen: Mjer fannst ræða

bins háttvirta 1. þingmanns Gyfirðinga frem- 

ur miða til þess að setja úl á lánsstofnanir, 

en til þess að skýra fyrir deildinni þetta 

frumvarp. Jeg skal eigi fara út í hin ein- 

stöku atriði þessa máis, heldur að eins lýsa 

allri stefnu frumvarps þessa, eins og mjer 

finnst hún vera. Jeg skal geta þess, að í

3. gr. frumvarpsins er ákveðið, að viðlaga- 

sjóður íslands skuli kaupa helming hluta- 

brjefa bankans fyrir 500,000 kr., og þetta 

verður að bafa framgang, ef af bankanum 

á að verða. Gn jeg skal ieiða athygli binna 

heiðruðu þíngmanna að því, að þótt frum- 

varp þetta yrði að lögum, þá hefur viðlaga- 

lagasjóðurinn eigi 500,000 kr. til, sem hann 

geti keypt hlutabrjef bankans fyrir. Eins 

og hinn háttvirti 1. þingmaður EyjaQarðar- 

sýslu veit, þá hefur viðlagasjóðurinn eigi 

meira í skjölum, sem bægt er að selja, en

300.000 kr. Hitt er fast í uppsegjanlegum 

og óuppsegjanlegum lánum. fað er því örð- 

ugt fyrir landssjóðiun að leggja þetta fje til. 

En nú kemur ein spurning. Hvérja vissu 

gefur frumvarp þetta fyrir þvi, að hlutabrjef, 

sem landssjóðurinn kaupir, gefi nokkurn arð 

á fyista, öðru eða þriðja ári ogjafnvel leng- 

ur. Landsjóðurinn á þai<nig að leggja fravo
500.000 kr., án þess að fá vexti af þessu 

fje. Jeg skal leyfa mjer að taka annað 

fram. Vjer höfum sjeð, að á hverju þingi 

er beðið um fje af viðlagasjóði annaðbvort 

sem lán eða sem styrk til ýmissa fyrirtækja, 

t d. jarðabóta, til þess að stofna skóla o. 

s. frv. Hvernig á viðlagasjóðurinn nú að 

geta veitt þessi lán eða styrk, þegar engir 

peningar eru til, allt er komið í bankann, 

og hlutabrjefin eru eigi strax komin í gang- 

verð og veltu, þar sem þau ekki eru byggð 

af neinu nema viðlagasjóði ? J>ví þaðer iilt 

að selja hlutabrjef, sem eigi hafa gangverð 

(Cours). Hver líkindi eru til þess, að hinn 

helmingur hlutabrjefanna, sem einstakir menn 

eiga að kaupa, gangi út, meðan engar rent-
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ur fást af þeim ? Jeg skal nú sýna einn mun 

á þessum tveim fjelögum, bankanum og 

lánsstofnuninni. f><5tt hvorttveggja sjeu 

pappírar, skuldabrjef lánsstofnunarinnar og 

seðlar bankans, þá átti þó landssjóðurinn, 

eptir frumvarpi því, sem hjer befur verið 

rætt, um lánsstofnun, að veita tiyggingu fyr- 

ir rentum af sknldabijefum lánsstofnunar- 

innar, en það er eigi svo um seðla bankans. 

Jeg vil hjer leyfa mjer að benda hinum 

háttvirta 1. þingmanni Gytirðinga á hans 

eigin orð úr lánsfjelagsmálinu, þá óttaðist 

hann, að skuldabrjef lánsljelagsins mundu 

fara út úr landinu, því menn mundu erlendis 

vilja eiga þau, vegna binna háu vaxta, sem 

landssjóður gengur í veð fyrir, og mundi 

þá arðurinn af þeim lenda hjá útlendingum. 

petta þarf ekki að óttast um seðlana; seðlar 

þessir fá ekkert gangverð erlendis fyr, en 

bankinn er kominn vel á fót. f>að á að 

vera skylda, að taka seðla bankans upp í 

opinber gjöld; þar má þannig nota þá, en 

kaupmenn vilja eigi sjá þá, því þeir gilda 

eigi í neinu landi nema hjer. í  frumvarpi 

þessu er gjört ráð fyrir að gefa út jafn- 

mikla seðla, eins og stofnfje bankans er, en 

bankinn á að eins að vera skyldugur til þess, 

að hafa einn þriðja hluta af stofnfje sínu til 

í reiðu-peningum. Ef hann þannig gefur 

út seðla upp á 100,000 kr., þá á hann 

að bafa 33,333 kr. í reiðu-peningum. Nú 

koma menn og fá lán bjá bankanum, og 

hann borgar lánið út í seðlum, en hann er 

skyldugur að inn leysa seðla sína í silfri eða 

gulli, og halda hinir heiðruðu þingmenn nú, 

að bændur og almúgafólk úr sveitum eigi 

vilji heldur hafa peninga í höndunum en 

seðlana ? Jú, sannarlega, og þess vegna 

fara þeir þegar aptur í bankann og heimta 

peninga fyrir seðla þá, sem þeir nýlega höfðu 

fengið að láni. Afleiðingin af þessu verður 

sú, að seðlarnir verða kyrrir í bankanum, 

en gullið og silfrið fer burt. Heldur hinn 

háttvirti fyrsti þingmaður Eyfirðinga, að 

bændur vilji eigi heldur hafa peninga í hönd- 

um en seðla, þegar þeir vita, að hjú þeirra 

vilja eigi seðlana og kaupmenn eigi heldur ?

peir geta fyrst um sinn eigi notazt til ann- 

ars en til þess, að gjalda opinber gjöld með 

þeim. pað er lítið gagn af seðlunum,

fyr en þjóðin fer að venjast þeim, og 

þeir fá traust innanlands og gangverð er- 

lendis. f>að er hægt að fá seðlum sín-

um komið út, ef menn vilja láta þá fyrir 

hálfvirði. fetta hefur verið tilfellið f Vest- 

urheimi, af því að bankarnir gáfú út of 

mikið af seðlum, en höfðu Iítið gull og

silfur, og þess vegna bafa þeir nq breytt 

öllum sínum bankalögum síðan 1875.

þegar banki er stofnaður þar, leggur hann 

til geymslu hjá stjórninni 1k hluta af upp- 

bæð stofnfjárins, og þeir fá 90#'o af þessum 

þriðjungi í seðlum — því þeim úthlutar 

stjórnin — og þá verða þeir enn fremur að 

afhenda stjórninni 5°/0 í peningum, til þess 

að hún innleysi fyrir þá seðlana. Eins og nú á 

stendur, eru engiu tiltök að koma á fót 

slíkum banka; því það verður svo mikið 

af seðlunum gagnvart gangsilfri. Lánsfjelag 

gæti lánað fje lengri tíma, en hjer er engin 

ákvörðun, enda getur banki aldrei lánað 

eins lengi og lánsstofnun. |>að er sannar- 

lega eigi hentugt fyrir þá menn, sem þurfa 

að fá fje að láni, að geta eigi fengið það 

nema fyrir stuttan tíma, og með missiris- 

uppsagnarfresti. Jeg legg það því til, að 

mál þetta sje eigi látið ganga lengra, eink- 

um sakir þess, að tíminn er of naumur til 

þess að gjöra við göllum þeim, er á frum- 

varpi þessu eru. En á lánsstofnun e? full 

þörf, enda er líklegt, að hún komist á nú 

þegar, því frumvarpið um bana, sem var 

samþykkt í þessari deild, er nú fyrir til 2. 

umræðu í efri deild þingsins, og mun að 

öllum líkindum fá framgang þar, ef vjer 

eigi sinnum bankafrumvarpi þessu hjer. 

Jeg vil því ráða frá því, að frumvarp þetta 

sje látið ganga til annarar umræðu.

Eiríkur Kúld: Jeg skal játa það,

að jeg skyldi vera hlynntur þessu máli, 

ef jeg gæti sjeð nokkurn veg til þess, að 

koma bankanum á stofn, og hef jeg skýrar 

ástæður fyrir því, því að mjer er kunnugt 

um, að hinn hæstvirti landshöfðingi hefur
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gefið skýrslur um þetta mál, meðan það var 

til meðferðar í hinni heiðruðu efri deild. 

Svo er ráð fyrir gjört, að bankinn sje stofn- 

aður af tvennum 500,000 kr.; aðrar leggi 

viðlagasjóðurinn til, en aðrar 500,000 kr. 

komi frá einstökum mönnum. Jeg 

get ekki betur sjeð, en að þetta sjeu tómir 

Joptkasfalar. Skoðum viðlagasjóðinn. 1. ág. 

átti hann fyrirliggjandi í innskriptarskírtein-

u m ............................................  306,000 kr.

í uppsegjanlegum skuldabrjefum 157,000 — 

í skuldabrjefum einstakra manna, 

sem upp má segja með '/2 árs

fyrirvara,.................... . . 230,000 —

það verður til saraans . . . 693,000 kr. 

Hvernig er nú hugsandi, að viðlagasjóðurinn 

geti látið úti 500,000 kr. af þessum 693,000 

kr., þar sem eigi verður eptir nema 193,000 

krónur, hvað sem upp á kann að koma? 

f>að eru heldur engin líkindi til, að bankinn 

geti fengið þessar 500,000 kr, hjá einstök- 

um mönnum, því að hvergi í frumvarpi þessu 

er sett hin minnsta trygging fyrir rentun- 

um, og með þessurn skilmálum hygg jeg 

allir muni kynoka sjer við að leggja fje sitt 

fram. I»annig gæti rekið að því, að bank- 

inn hefði ekkert til að byrja með. jþessar 

ástæður hygg jeg vera nægilegar til að sýna, 

að þessi bankastofnun er eigi sjerlega glæsi- 

leg. Jeg vil enn fremur leyfa mjer að geta 

um bið 3. atriði. Setjum svo, að til væri 

þessi eiu milíón, stofnfje bankans, þágetjeg 

fyrst ekki skilið, að nokkur banki geti stað- 

izt, nema því að eins, að hann hafi svo 

mikið fje fyrirliggjandi í gulli og silfri, að 

hann geti leyst inn að minnsta kosti ’/s—*/* 

af seðlum þeim, sem hann hefur gefið út, 

og það fje held jeg eigi verði fyrir hendi. 

Og þó svo væri, held jeg samt, að bankinn 

gæti eigi staðizt, því að þótt hann tæki 6°-'o, 

þarf bann þó að borga i rentur um 40,000 

kr. til hluttakanda sinna og viðlagasjóðsins, 

og afgangurinn 2°/o mun þó varla nægja til 

þess, að greiða þann kostnað, sem af stjórn 

bankans fiýtur og öðru fleira, og fyrir því 

er engin von til, að bann geti prifizt. Jeg 

er alls eigi sem bezt ánægður með láns-

stofnunina, en jeg vildi þó heldur vita, að 

hún kæmist hjer á, því um stofnun bank- 

ans hef jeg að sinni engar vonir, en láns- 

stofnunin getur skeð að komi því til vegar, 

sem mest er í varið, og það er, að bæta 

nokkuð úr peningaeklu landsins. Ef vjer 

aðhyllumst nú bankann, eru engar líkur til, 

að lánsstofnunin komist á, og vil jeg því 

ekki, að þessu máli verði vísað til 2. um- 

ræðu. það eru bvort sem er litlar líkurtil, 

að frumvarp þetta fái framgang hjer á þingi 

nú, því að timinn er orðinn svo naumur, en 

það getur orðið þröskuldur fyrir lár.sQelag- 

inu, ef frumvarpið fær að fara lengra; þvi 

lánsfjelagið bíður úrslita sinna í efri deild- 

inni eptir því, bvað þessi deild ræður af 

með þetta frumvarp.

Jón  Jónsgon : Mjer heyrðist hinn hátt-

virti þingmaður Borgfirðinga einkum hafa 2 

ástæður móti frumvarpi þessu. Önnur var sú, 

að landssjóðurinn værj ekki fær um að leggja

500,000 kr. í bankann, og hin, að seðlarnir 

mundu eigi verða útgengilegir. Viðvíkjandi 

hinu fyrra skal jeg geta þess, að bankinn 

getur tekið við fleiru en peningum; hann 

getur líka tekið við skuldabrjefum, og allir 

vita, sem kunnugir eru landsreikningunum, 

að viðlagasjóðurinn á meira til en 500,000 

kr. i ríkisskuldabrjefum og skuldabrjefum 

einstakra manna. Hinni annari ástæðu 

hefur hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga 

sjálfur svarað, með því að segja, að þeir. 

sem seðlana hefðu í höndum, mundu fara 

til bankans og heimta peninga út á seðlana. 

Og þótt hinn háttvirti þingmaðurBorgfirðinga 

hafi þetta fyrir ástæðu á móti bankanum, á 

sú mótbára miklu betur við móti lánsfjelag- 

inu hans, því að þar fá hluttakendur hvorki 

peninga nje bankaseðla, heldur að eins veð- 

skuldabrjef, sem ekki munu verða útgeng- 

legri en seðlar. Mjer heyrðist hinn háttvirti 

þingmaður Eyfirðinga efast um, að stjórnin 

mundi samþykkja þetta frumvarp; en mjer 

finnst það eigi vera nein ástæða til að ætla 

það, því að það er miklu betra en frum- 

varpið um lánsfjelagið. Galla þá, sem á því
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eru, má bæta með breytingum til næstu um- 
ræðu.

Þorsteinn Thorsteinson: £>að er, eins

og hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga 

tók fram, haldið stöðugt áfram, að tala 

um báðar þessar stofnanir, lánsQelag og 

banka. Jeg verð að láta það í ljósi, að 

mjer þykir frumvarp þetta eigi vera eins 

gott og frumvarp það, sem nú hvílir sig í 

hinni háttvirtu efri deild. Að því er á- 

byrgðina snertir, kann svo virðast i fljótu 

bragði, sem hún sje hjer minni, en það

kemur til af því, að hún er eigi tilfekin, ogj 

í mínum augum er það einmitt enn hættu- 

legra, því að menn hafa þó víst hugsað sjer, 

-að þessi banki gegni öllum bankaskyldum, 

en í frumvarpinu er eigi talað um, að hann 

sknli tdiscontera*, enda höfum vjer eigi 

fje til þess. Lánsstofnunina verð jeg að

teija miklu hentari, eptir því sem hjer 

stendur á, því að hún gæti fullnægt þörfum 

vorum og kröfum, sem einkum er í því 

fólgið, að lána fje til jarðabóta og fleiri 

slíkra fyrirlækja, því að undir framförunum 

í öllu verklegu er komin velmegun landsins. 

Hvílík hætta er það eigi fyrir landsmenn,

að taka fje til láns í banka þessum, og vita

svo eigi, hveDær þeir eigi að borga? en í 

lánstofnuoinni er fyrir fram til tekinn láns- 

tíminn, og þar við þykir mjor mikið unnið. 

Jeg vil leyfa mjer, að biðja hina háttvirtu 

þingmenn, að upplýsa mig um eitt atriði, 

sem jeg ekki skil í frumvarpi þessu. Hve 

nær tekur bankinn til starfa? Er það fyrst 

þá, er þessi eina milión er fengin? eða er i 

það strax þá, er landssjóðurinn h^fur lagt : 

fram þessar 500,000 kr. ?

Að lokum vil jeg taka það fram, að það 1 

er ómögulegt, að selja fyrst hlutabrjefin i 

fullu verði, eins og hinn háttvirti þingmað- í 

ur Borgfirðinga sagði, og leiðir þar af og | 

Hka mikið kostnaðarsamari stjórn, en þurfa i 

mundi til lánsstofnunarinnar, að bankinn : 

getur alls eigi borið sig, í það minnsta ekki | 

fyrst um sinn. Jeg hygg því, að meiri sje I 

hætta með þetta bankafrumvarp en með ;

lánsstofnunina, og mun jeg ekki hika við 

að greiða atkvæði móti því.

Amljótur Ólafsson: Mjer fundust hin-

ar mörgu spurningar hins háttvirta þing- 

manns Borgfirðinga liggja fyrir utan þetta 

mál, og ef þeim skyldi öllum srara, þyrfti

að setja bann á knje sjer, og fá handa

honum skólameistara, til þess að kenna

honum bankafræðin. Hans ræða var full

af þess konar spurningum, sem byggðar era 

á þeim skilningi á bankastofnun, sem liggur 

langt fyrir utan mig.

| f>að var víst hinn báttvirti þingmaðnr 

Barðstrendinga, sem sagði, að bankinn byrj- 

aði með engu. Jeg get eigi 3kilið, að sá 

maður, sem þetta segir, geti hafa lesið frum- 

varpið. Bankinn fær 500,000 kr. úr viðlaga- 

sjóði; er þetta ekkert? J>etta er í peuingum, 

skuidabrjefum einstakra manna og ríkis- 

skuldabrjefum. f>etla verður bankans full- 

komin eign. (tírimur Thomsen'. Nei). Jú, 

ef viðlagasjóðurinn skoðar fje þetta nú sem 

sína eign, og ef yfirskoðunarmennirnir 

bafa staðfest það sem hans eign, þá blýUir 

það að verða eins fyrir bankann. f>ótt 

hinn háttvirti þingmaður Borgfirðiuga hristi 

höfuðið, þá stendur þetta óhrist. Slíkar á- 

stæður hinna háttvirtu þingmanna sýna 

einungis, á hverju skilningsstigi þeir standa. 

Hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga sagði, 

að enginn mundi taka barikaseðlana. Jeg 

skal engu spá um það, en hvað kemur til 

þess, að í öllum löndum ganga bankaseðiar 

sem peningar manna á milli? fjóðbankinn 

í Danmörku má gefa nt 27 milíónir í banka- 

seðlum, án þess tryggð sje fyrir í gullpen- 

ingum eða silfurpeningum, eða öðru þess 

háttar. það er undarlegt, að koma með þá 

ástæðu, sem hvergi á við í heimi. Jeg skal 

auk þess segja hinum háttvirta þingmanni 

það, að norskir seðlar ganga á Norðurlandi 

upp á fleiri þúsundir. f>að er beldurekkert 

að undra, því að hvað er seðill bankans, 

þegar á honum stendur: skiptist fyrir gull, 

fyrir silfur í bankanum, annað en stundar- 

ávísauir (Anfordringsseddel) á sjálfan sig. Ef
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hinir háttvirtu þingmenn, sem talað hafa á 

móti frumvarpi þessu, geta sannað mjer það, 

að kaupmenn vilji eigi taka slíkar ávísanir 

gildar hver á annan, þá skal jeg ekkert 

segja meira. En meðan þeir ekki geta það, 

verður þessi ástæða þeirra hjegóminn einber. 

Hinar aðrar mótbárur sýna einhverjar skrúf- 

ur, sem jeg skil ekki hvernig eru komnar 

inn í svo viturt höfuð, sem á þingmanni 

Borgfirðinga. Meðan menn eigi teikna sig 

fyrir 500,000 kr., standa hlutabrjefin í jafn- 

verði, íyrir því að meðan menn geta keypt 

hlutabrjefin af bankanum með ákvæðisverði, 

kaupa menn þau eigi dýrara af öðrum. En 

þegar stofnfje bankans er orðið 1 milíón, 

er gangverð hlutabrjefanna komið undir 

gangverði þeirra.

Jeg vil biðja hinn háttvirta þingmann 

Borgfirðinga að kynna sjer banka í Dan- 

mörku, sem Iifa mest á því, að fá fje til 

láns og lánfc það aptur, og eru að því leyti 

sparisjóðir.

Innstæða bankans er fyrst 1 milíón í 

gulli, silfri ogýmiss konar brjefum; önnur mil- 

íón er í seðlum, og þetta eru 2 milíónir til 

samans, og með þessu fje starfar hann. Jeg 

vil ekki fara lengra út, í einstök atriði að 

sinni, en vil mæla með því, að frumvarpið 

fái að ganga til 2. umræðu, svo þingmönn- 

um gefist kostur á að kynna sjer það og 

bera það saman við sparisjóði og kotunga- 

fjelagið. Mönnum er innanhandar að kynna 

sjer sparisjóðinn hjerna í Reykjavík, og 

hverja tryggingu hann setnr bæði fyrir inn- 

lánutn og útlánum, og ef þeir gela sann- 

fært mig um, að eptir því sem þar er, sje 

hjer eigi næg trygging sett, þá skal jeg 

gefast upp. En jeg vil til 2. umræðu 

áskilja mjer breytingu á 7. greia frumvarps 

þessa þannig, að bankinn hafi hjer um 3/s 

f gulli og silfri óslegnu, til þess að geta 

leyst út þá seðla, sem eru útistandandi, þvf 

að þá seðla, sem inni eru, þarf ekki að 

tryggja, heldur þá, sem úti eru.

J>ar sem hinn háttvirti þingmaður Borg- 

firðinga tók til dæmis bankann í Norð- 

ur-Amerfku, að seðlar hans befðu gengið

fyrir hálfvirði, þá ber þess að gela, er þing 

maðurinn ekki gat um, að seðlar hans voru 

óleysanlegir eða óiðkaupanlegir. fað er 

öldungis eins og þingmaður Borgfirðinga 

gæfi út seðla, og segði: «Hana, þú ert skyld- 

ugur að taka við þessum seðlum upp í skuld 

mína, án þess jeg skuldbindi mig til að end- 

urkaupa þá nokkurn tíma eða gefa einn ein- 

asta eyri fyrir þá». Jeg held að hinn hátt- 

virti þingmaður Borgfirðinga hefði gott af 

því, að kynna sjer muninn á leysanlegum 

og óleysanlegum, eða endurkeypilegum og 

óiðkaupanlegum seðlum. Mjer heyrist bon- 

um ekki veita af því.

Jeg fel svo hinni háltviitu deild þetta 

frumvarp f þeirri vissu von, að hún lofi því 

að ganga til 2. umræðu.

Grímur Thomsen: f>að eru að eins 2

eða 3 athugasemdir hjá þingmanni Eyfirð- 

inga, sem jeg þurfti að svara. Hann sagði 

viðvíkjandi þvf, sem jeg gat. um áður, að 

viðlagasjóðurinn mundi ekki verða fær um, 

að kaupa skuldabrjef bankans, þvf hann 

hefði ekki svo mikið fje, þá sagði hann á 

þá leið, að nóg væri, ef bankinn fengi sumt 

í konunglegum skuldabrjefum, innskriptar- 

skirteinum og skuldabrjefum einstakra manna. 

En þá er þess að gæta, sem mun koma fyr- 

ir, og það mun koma mjög mikið fviir í 

fyrstu, að margir koma og vilja fá seðlun- 

um skipt fyrir gull og silfur. Konunglegu 

skuldabrjefin má reyndar selja, en ef að- 

sóknin verður svo mikil, að það fje, sem 

bankinn fær hjá viðlagasjóðnum, ekki hrökk- 

ur til, þá verða örðugleikar á, að koma 

skuldabrjefum einstakra manna í peninga. 

Afleiðingin af þessu yrði sú, að viðlagasjóð- 

urinn yrði að segja upp öllum lántakendum 

sínum, eins og jeg hef áður sýnt Ijóslega 

fram á, og stofna þeim í mikinn vanda. Sök- 

um þess að monn eru óvanir seðlum hjer, þá 

mundu þeir fyrst um sinn ófúsir á að taka 

þá sem jafngildi peninga, þar eð þeir og mundu 

ekki að svo komnu ganga í öðrum löndum. 

|>ingmaðurinn sagði reyndar, að seðlar gangi 

fyrir norðan; en það er f þessu sem öðru, 

að við Sunnlendingarnir stöndum Norðling-
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um á baki. Hjer er það hrein undantekn- 

ing, að seðlar gangi manna á milli. J>að er 

einungis hjá kaupmönnum og landfógetan- 

um, sem maður getur losast við þá. Ekkert 

hjá tekur þá og enginn bóndi heldur. En 

þó svo væri, að Norðlendingafjórðungur stæði 

okkur framar í þessu, pá sje jeg ekki, að 

það sje nauðsynleg ástæða til að koma þess- 

ari breytingu á.

Jeg ætla enn fremur að leiðrjetta það 

mishermi, sem þingmanninum mun hafa 

orðið, því jeg ímynda mjer hann hafi 

vitað betur, er bann sagði, að þjóðbankinn 

hefði 48,000,000 kr. í seðlum, og þyrfti 

ekki að hafa nema helming þess verðs fyrir- 

liggjandi í gulli og silfri. J>að eitt er rjett, 

að hann þarf ekki nema helming verðsins í 

slegnu gulli og silfri, en hitt verður bank- 

inn að hafa í gull- og silfurmiltum og 

stöngum (Gu/dbarrer), víxlbrjefum og öðrum 

verðbrjefum, og svo í fjórða lagi í fasteign- 

arveðum. þingmaðurinn þarf að lesa betur, 

ef hann heldur, að einn einasti seðill þjóð- 

bankans sje grundvallaður á öðru en ein- 

hverju slíku. Hlutabrjef þessa fyrirheitna 

banka hugði þingmaðurinn mundu standa í 

ákvæðisverði (al pari). J>að er undir því 

komið, hvort nokkur vill kaupa þau eða 

ekki. Ef enginn vill kaupa þau, þá eru þau 

verðlaus. Eptirsóknin, gangverðið, gefur þeim 

« Vœrdi. Hjer er þó nokkur reynsla komin 

um hlutabrjef, og hún sú, að ekki er mikið 

eptir þeim sótt. Af því jeg var áheyrandi, 

þegar umræðurnar fóru fram f efri deildinni, 

heyrði jeg það tekið þar fram, að það væri 

eitt Ijelag, sem gæfi 8 °/o í rentu, en þess 

var jafnframt getið, að hlutabrjef þeís 

mundu ekki ganga mikið kaupum og sölum, 

nema þegar einstöku vesturfarar vildu los- 

ast við þau (fyrir lítið verð), en að öðru 

Ieyti mundu eigendur vilja halda fast í þau, 

sem von er, þegar þeir fá svo ríflega rentu. 

En þá kemur þessi spurning: hvernig á við- 

lagasjóðurinn að fá þessi hlutabrjef seld, 

þegar hann þarf á reiðupeningum að halda, 

þegar t. a. m. beðið er um lán til brúargjörð- 

ar, kirkjubvggingar, búnaðarskóla o. s. frv.?

Hvernig á að selja hlutabrjefin, ef énginh 

vill kaupa þau?

Jeg ítreka það aptur að endingu, að 

þegar annað frumvarp um stofnun lánsfjð- 

lags liggur fyrir þinginu, sem búið er að 

ganga hjer í gegn um deildina og bíður nú

2. umræðu í efri deildinni, og sem mnndi 

ganga fram, ef þetta frumvarp yrði fellt, þá 

er það ekki annað en eyðsla á tíma þings- 

ins, að halda þessu frumvarpi lengra fram 

en komið er.

Jón  Ólafsson: Jeg skal geta þess við- 

víkjaodi bræðslu þeirri, sem þingmaður Borg- 

firðinga ber i brjósti fyrir því, að seðlar yrðu 

teknir manna meðal, að menn hafa áður 

haft óbeit á seðlum um allt land. En menn 

mundu, vonajeg, verða næmir á aðlæra það, 

að seðlarnir eru peningar. Jeg hef reynslu 

fyrir því, að þetta lærist fljótt, því fyrir 6 

árum var mjög örðugt fyrir austan að koma 

út seðlum, þá sjaldan að menn höfðu seðla, 

sem endur og sinnum ber ávallt við, en þeg- 

ar Norðmenu fóru að setjast að í Iandinu 

og með þeim bárust tugir þúsunda króna 

inn í landið í seðlum, þá þóttu flestum pen- 

ingarnir góðir, þótt í pappírslíki væru; menn 

sáu, að kaupmenn og sýslumenn tóku seðl- 

ana, og nú má heita þeir gangi eins og gull 

og silfur manna meðal; nú hefur varla nokk- 

ur á móti þeim.

Árið, sem leið, munu Norðmenn hafa 

goldið í landshlut yflr 30,000 kr., og þar 

af á að gizka 2/» í seðlum. Eins hef jeg 

heyrt þeir hafi gjört fyrir vestan, og jeg efa 

ekki, að líkt hafi átt sjer stað á Eyjafirði. 

Eaupmenn taka seðlana eins og gull eða 

silfur. Jeg skal enn fremur geta þess, að 

auk þessara 30,000 kr., sem að meirum 

hluta voru greiddar í seðlum, munu Norð- 

menn hafa greitt í önnur gjöld um 25,000 

kr. Svo þannig hafa á einu ári komið á 

markaðinn fyrir austan 55,000 kr. að miklu 

leyti í seðlum. Sunnlendingar eru þó víst 

ekki þeim mun ónæmari en Austfirðingar, 

Norðlendingar og Vestfirðingar, að þeir geti 

ekki lært það, að taka seðla, ef þeir færu 

að tíðkast. |>ar sem þingmaðurinn var
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hræddnr um, að bankinn mundi komast. i 

peningaþröng, þar sem hann hefði enga pen- 

inga nema 500,000 kr. úr laudssjóði, þá er 

þess að gæta, að annar helmingur hluta- 

brjefanna verður seldur fyrir peninga. £ar 

koma þá inn aðrar 500,000 kr., og verður 

þetta ásamt ein milídn.

Jeg vona, að málið gangi til 2. umræðu, 

og það því fremur, sem jafnskarpskyggnum 

manni, og þingmaður Borgfirðinga er, hefur 

enn ekki skilizt það. pví síður mun hinnm 

miður greindu hafa enn tekizt að komast 

niðnr i því enn, og er því varla vanþðrf á, 

að menn átti sigá því betur, áður en þoir 

ráða með sjer að fella það.

í>ví næst var gengið til atkvæða, og 

með því atkvæðagreiðslan varð óglögg, varð 

að við hafa nafnakall, og sögðu:

Já:

Eirikur Briem,

Magnús Andrjesson,

Arnljótur Olafsson,

Benidikt Sveinsson,

Friðrik Stefánsson,

Jón Jónsson,

Jón Olafsson, 

þórarinn Böðvarsson, 

þóiður Magnússon,

I>orkell Bjarnason, 

þorsteinn Jónsson, 

forvarður Kjerúlf.

Nei:

Eiríkur Kúld,

Grímur Thomsen,

Guðmundur Einarsson,

Halidór Kr. Friðriksson,

Holgeir Clausen,

Lárus Blöndal,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson, 

porlákur Guðmundsson,

J>orsteinD Thorsteinson.

J>annig var samþykkt, að frumvarpið 

gengi til 2. umræðu með 12 gegn 10 at- 

kvæðum.

ÖNNUR UMRÆÐA 1 NEÐRI DEILD, 

á 58. fundi, 20. dag ágústmánaðar.

B r e y t i n g a r t i l l ö g u r  

við frumvarp til laga um stofnun lánsbanka 

á íslandi. 

a.

(Frá Arnljóti Ólafssyni).

1. Við 2. gr: Fyrir orðin: «1 milíón 

króna,» komi: >500,000 króna af fje 

viðlagasjóðsins. Fje þetta afhendist 

bankanum, að þrem fimmtu í konung- 

legum skuldabrjefum, og að tveim 

fimmtu f hjerlendum iðgjaldabrjefum 

landsmanna, fjelaga og stofnana, eptir 

sannvirði þeirra, og í gjaldgengum pen- 

ingum».

2. Við 3. og 4. gr. Greinir þessar falli 

úr, og greinatalan breytist þar eptir.

3. Við 5. gr. Fyrir: «er nema jafn-

miklu . . . aldrei meiru», komi: <er 

fullnægi viðskiptaþörf manna, þó svo, að 

hann hafi jafnan fyrirliggjandi í gjald- 

gengum, slegnum gullpeningum og silf- 

urpeningum minnst 4 krónur gegn 

hverjum 10 krónum seðla þeirra, er 

hann á ú ti; en til tryggingar fyrir hin- 

u m sex tíundu seðla þessara skal bank- 

inn eiga svo mikið í góðum og gildum 

handveðsbrjefum, iðgjaldaveðbrjefum, 

ríkisskuldabrjefum og öðrum gildum 

verðbrjefum, er nemi að upphæð 150 

kr. gegn hverju 100 króna seðla þess- 

ara.

4. Við 7. gr. Grein þessi falli úr (sbr. 

breytinguna á 5. gr.),

5. Við 12. gr.

a, Fyrir: *Landshöfðinginn« komi:

• Ráðgjafinn».

b, Milli orðanna: •yfirumsjón sinni.*

og «Reglugjörð bankans* bætist inn 

í: «í reglugjörð þessari er skipað

fyrir um stjórn bankans og eptirlit 

með honum, um veðmæta virðing 

fasteigna, um tiltölu lána gegn fast-
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eignarveði og annara lána, um 

vaxtahæð veðlána í fasteign o. s. 

frv.»

b.

Við 2. grein. Grein þessi orðist þannig:

Stofnfje bankans skal vera 500000 kr. 

úr viðlagasjóði landsins, að hálfu leyti í veð- 

skuldabrjefum einstakra manna eða stofnana, 

og að hálfu leyti í konungleguro skuldabrjef- 

um. Hrökkvi ekki það fje, sem fæst fyrir

hin konunglegu skuldabrjef, og sem ergoJd- 

ið í vexti og afborgun af veðskuldabrjefuro, 

til að fnllnægja lánabeiðendum, má stjdrn 

bankans með samþykki alþingis gefa út 4°/0 

arðberandi veðskuldabrjef upp á bankann og 

með ábyrgð landssjóðsins. Akvæðisverð hvors 

bankaskoldabrjefs skal vera minnst 25 kr., 

mest 500 kr. Leyfilegt er að verja fje ó- 

maga (ómyndugra), sveitarstjórna og opin- 

berra stofnana til að kaupa bankaskulda- 

brjef.
Við 3. og 4. gr. þessar greinir falli

burt.
Við 5. gv. í  stað orðanna: «JafnmikIu

— — — meira*, komi: «svo miklu, sem í 

alþingi ákveður fyrir hvert fjárhagstímabil».

Við 7. gr. í  stað orðanna: »stofnfje 

sinu» komi þessi orð: "ákvæðisverði seðla 

þeirra, er hún gefur út».

Við 1. gr. í  stað orðanna: «seðla þá,

er eigeodnr seðianna óska* komi orðið:

•seðlaDa*.
Jón Jóusson.

Jón Jómson: Jeg bef komið fram

með breytingaratkvæði, og munu menn 

finna, að ekki er mikill munur á því og 

breytingaratkvæði hins háttvirta 1. þing- 

manns Eyfirðinga. £>egar menn lagfæra 

prentvillu i breytingaruppástungu minni við

7. gr. þar sem stendur hún á að vera 

hann (bankinn). Við erum báðir á því, að 

takmarka stofnfje bankans og fella úr 3. 

og 4. gr., og annaðhvort fella eða breyta 7. 

gr. Munurinn er einungis sá, að þigmaður 

Eyfirðinga vill ekki heimila bankanum að

gefa út skuldabrjef, en það vil jeg leyfa 

bonum með samþykki alþingis, og bef jeg 

hugsað mjer, að í reglugjörð fyrir bankann 

yrðu settar nákvæmari reglur fyrir því, 

hvernig útgefa skyldi skuldabrjefin, svipaðar 

þeirn, sem fyrirhugaðar hafa veríð fyrir 

lánsfjelagsskuldabrjefum, en munurinn verð- 

ur sá, að þar sem lánsfjelagið befur ekkert 

annað til að afbenda þeim, er taka lán bjá 

sjer, en skuldabrjef, mun baukinn geta látið 

menn fá, auk skuidabrjefa, nokkurn part í 

gulli og silfri, nokkarn part í seðlum. f>ar 

að auki hef jeg hugsað mjer, að mætti selja 

bankaskuldabrjefin á líkan hátt, og jeg lagði 

til uid landsskuldabrjef í frumvarpi mínu 

þar um. Jeg get ekki sjeð, að það sje 

neitt hættulegt, að leyfa bankanum að gefa 

út skuldabrjef með ábyrgð landssjóðs, þegar 

þetta leyfi er bundið þvi skilyrði, að alþingi 

samþykki það. Alveg Ijóst er það, að minni 

hætta er við ábyrgð á skuldabrjefum, er banki, 

sem alþingi og landsstjórn hafa öll ráð á, gefur 

út, en viðað ábyrgjast skuldabrjef, sem láus- 

íjelag einstakra manna, alrog óháðra stjórn 

og þingi. Jeg hef leyft lujer að stinga npp 

á, að verja mætti fje ómaga (ómyndugra) til að 

kaupa bankaskuldabrjef á sama hátt, og ætl- 

azt vai til um lánsfjelagið. þegar bankafrum- 

varp þetta kom frá efri deiidinni, var það 

samblaDd af prívat-banka og stjórnar-banka. 

Okkur þingmanni Eyfirðinga hefur komið 

saman um, að breyta þessu svo, að bank- 

inn yrði að eins stjórnarbanki. Jeg fyrir 

mitt leyti hef ekkert á móti prívalbanka, 

eins og jeg hef ekkert á móti privötu láns- 

fjelagi. Eins og jeg var á móti, að stjórnin 

tæki þátt í Mnsfjelaginu, og lagM til, að 

ákvarðanirnar um það f stjórnarfrumvarp- 

inu væru afmáðar, eins er jeg á móti, að 

einstökum mðnnum verði veittur aðgaDgur 

til að kaupa hlutabrjef í bankanum til 

móts við stjórnina.

Eiríkur Briem: Jeg er samdóma þeim 

heiðruðu þingmöDDum, sem komið hafa fram 

með breytingartillögur við frumvarpið, um 

það, að frumvarpið þurfi breytinga og eink- 

um fullkomnunar við, en mjer sýnist
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breytingartillögurnar fara í svo ólíka stefnu, 

að ef þær komast að, þá sje í raun og veru um 

alveg nýtt frumvarp að ræða.

Frumvarp efri deildarinnar fer fram á, 

að stofna banka með prívat-hlutabrjefum, 

en eptir þessum breytingartillögum á bankinn, 

sem svo er kallaður, að eins að vera ein grein af 

viðlagasjóðnum undir sjerstakri stjórn, og 

að öðru leyti fara þær því fram, að veita 

stjórnímii ótakmarkaða heimild tii að taka 

af öðrum fje til að geyma og ávaxta, og með 

því að taka óákveðnar skuldbindingar upp á 

landssjóðinn, jafnframt því sem stjórninni 

veitist heimild til að lána út fje og gefa út 

seðla. Hjer er þvi auk seðlanna að eins að 

tala um lán úr viðlagasjóði og skuldabijef 

upp á bann. Mjer verður því að blandast 

hugur um, hvort þetta er ekki alveg nýtt 

mál.
Amljótur Ólnfssott: Jeg vil leyfa mjer

að tala nokkur orð um þetta mál, eins og 

það liggur nú fyrir, og vil jeg þá fyrst svara 

hinum háttvirta 2. þingmanns Húnvetninga. 

Honum fannst leika efi á, hvort þetta 

væri eigi nýtt frumvarp, ef þessum breyt- 

ingum yrði framgengt, og bvort eigi þyrfti 

þá að fara með það sem sjerstakt málefni. 

pessari spurningu svara jeg svo, að eptir 

mínum skilningi er það eigi. Baukinn veið- 

ur eins landsbanki fyrir því, þótt þessi breyt- 

ing sje gjörð, þótt hann sje eigi stofnaður 

af hlutabrjefum einstakra manna. Hann 

hefur hin sömu störf á hendi eptir sem áð- 

ur, hann er seðlabanki, lánsbánki og geymslu- 

banki, það er að segja: má gefa út seðla 

sem stundargjalds-ávísanir á sjálfan sig, má 

taka fje að Iáni til að leigja það öðrum, og 

taka fje til geymslu af einum og ljá það 

aptur öðrum. Hvort bankinn er stofnaður af 

landsins fje eða af samskotum einstakra manna, 

breytir eigi eðli bankans; það verður að líta 

á ætlunarverk bans, en eigi á bitt, afhverj- 

um eða af hvers f]e hann er stofnaður.

Jeg skal því næst leyfa mjer að fara 

nokkrum orðum um breytingartiliögur mínar, 

og jafnframt bera saman bankastofnun

þessa við lánstofnunina, þar sem belzt nauð- 

syn krefur, en þó sem stytzt jeg gat.

Eptir breytingarlillögum míntim og eins 

breytingartillögum hins háttvirta 2. þing- 

raanns SkagGrðinga á bankinn að grund- 

vallast á landsins fje, og svara ágóða sín- 

um til landssjóðsins. Ef bankinn væri stofn- 

aður af blutafje, svo sem ráðgjört er í frum- 

varpinu, skiptist arðurinn milli hluttakanda 

eptir fjelagshlutum, eins og venja er til í 

öðrum blutafjelögum.

I 1. grein frumvarpsins er tekinn fraœ 

starfi bankans, að hann sje seðlabanki, megi 

gefa út seðla, sem gengið geti manna á 

milli eins og peningar, og sjeu ávísanir til 

handhafa á sjálfan bann, að hann sje iáns- 

banki, láni fje móti tryggu veði í hverju 

sem er, hvort það er í fasteign eða öðrum 

nýtum eignum, að hann sje geymslubanki, 

megi taka við fje af öðrum til að geyma 

um svo eða svo langan tíma; að haun megi 

líka taka að sjer að ávaxta fje annara, ann- 

aðhvort móti peningavöxtum eða verðbrjef- 

um. Jeg vona því, að hinir háttvirtu þing- 

menn sjái, að bankinn hefur mikla yfirburði 

yfir iánsstofnunina í þessari grein.

Sjáum nú í annan stað, hvort bankinn hefur 

meira fje til með starfa að, hefur meira staifs- 

megin eu lánsfjelagið. Bankinn má taka til 

starfa (eptir 4. gr.), þegar hann á 500,000 kr. í 

ríkisskuldabrjefum, veðskuldabrjefum og pen- 

ingum. fetta er sama upphæð, sem til er 

tekin um iánsfjelagið(sambr. 4. gr. a.), og virð- 

ist bankinn þá standa lánsljelaginu í þessu 

jafnfætis. En nú er sá munur, að eptir 5. 

gr. frumvarpsins má bankinn gefa út seðla, 

sem eru avísanir á sjálfan hann; þeir eru 

stundargjaldseðlar (Anfordringsedlar), það er 

að segja: eiga að greiðast handhafa eptir 

vild i peningum úr bankanum, þegar hand- 

hafion heimtar. |>eir eru því öldungis jafn- 

mætir peningum, og gjöra sömu þjónustu 

sem peningar, jafnskjótt sem þeir ávinna sjer 

traust. Menn vita, að í öllum öðrum lönd- 

um hafa auðskiptiiegir bankaseðJar fuilt 

traust, og það virðist fátækleg hugsun, að
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Islendingar muni verða sú eina þjóð í heimi, 

sem ekki gcti treyst bankaseðlum, ef næg 

trygging er fyrir þeim. Ef mjer tekst að 

sanua það í ræðu minni, að seðlar þessa 

fyrirhugaða banka hafi sömu trygging sem 

seðlar þjöðbankans í Danmörku nú liafa, 

þá vona jeg, að enginn geti með rjettu ef- 

azt um, að seðlar hjer geti baft sama traust 

og seðlar þar. Jeg vil taka eitt fram, að 

seðlarnir auka starfsmegin bankans, og fyrir 

því er roikill munur á starfsemi bankans 

með 500,000 kr. innstæðu, og á starfsemi 

lánsfjelagsins með sömu innstæðu. það 

kemur til af því, að vöxtufje lánsfjelagsins 

er ekkert annað en skuldabrjef fjelagsins í 

höndum skuldunauta, sem hafa gefið veð- 

skuldabrjef sín í hönd lánsfjelaginu. f>að 

er bert, að engiun fær hjá lánsfjelaginu 

skuldabrjef fyrir lOOkr., nema hann hafi lát- 

ið í staðinn í hönd lánsfjelagsins jafnhátt 

veðskuldabrjef. En nú kunna menn að 

segja: þegar jeg hef skuldabrjef lánsstofn- 

unarinnar, þá hef jeg vextina, og það eru 

peningar. En þá svara jeg: Ætli bankinn 

sje ver settur með sína peninga og sína 

seðla P Skoðum það. Jeg tek til láns hjá 

bankanum 100 kr.; verji jeg þeim eigi til 

arðsamra fyrirtækja eða annara nauðsynja 

minna, þá ljæ jeg þá öðrum gegn vöxtum. 

Hvort heldur er af þessa tvennu, fær lán- 

þeginn meiri eða minni vöxtu. En vilji 

menn koma til bankans og kaupa veð- 

skuldabrjef, þá geta menn það öldungis 

eins og hjá lánsfjelaginu, en þar er sá stóri 

hanki á hjá lánsfjelaginu, að það á enga þá 

eign, er fjelagið hafi kostnaðarlausan ávöxt 

af, því að enginn maður fær meira í skulda- 

brjefum, ei> hann lætur aptur í veðskulda- 

brjefum. Hjá lánsfjelaginu þarf allt af að 

vera jafnvirði í veðskuldabrjefum við skulda- 

brjefin. f*etta hlutfall má alls ekki raskast, 

því að þá er engin trygging framar í láns- 

Qelaginu. Jeg bið hina háttvirtu deildar- 

menn að gæta vel að þessu, að þetta er það 

lögmál, sein gengur í gegn um alla veð- 

banka. f>ess vegna segi jeg: þeir, sem hafa 

peninga til að kaupa skuldabrjef, geta það

ekhi hjá lánsfjelaginu, því að það heimtar 

veðskuldabrjef, en hjá bankanum geta þeir 

fengið það. Bankinn getur tekið veðskulda- 

brjef svo löguð, að þau sjeu afhendileg 

(tranxporiable), eins og til dætnis ríkisskulda- 

brjef, því allir vita, að ríkisskuldabrjef eru 

afhendileg, og geta gengið manna á milli 

kaupum og sölum.

Nú er að tala um trygginguna. Jeg 

hef gjört breytingu á henni, fellt úr 7. gr. 

og 3. og 4. gr., en sett trygginguna í mina

5. gr. f>etta gjörði jeg af því, að jeg vil 

eigi hafa samijelag milli hluttakanda og 

viðlagasjóðsins. Tryggingin er þessi: Bank- 

inn skai hafa fyrirliggjandi í gjaidgengum 

gulipeningum og silfurpeningum minnst4kr. 

gegn hverjum 10 kr. seðla þeirra, sem hann 

lætur úti. f>etta er sniðið sem næst því, 

sem nú giidir fyrir þjóðbankann í Danmörku 

samkvæmt augiýsing 20. des. 1873 um seðla- 

trygging þjóðbankans. f>etta er tryggingin 

til þess, að bankinn geti endurkeypt seðla þá, 

sem handhafendur kynnu að heimta sjer 

greidda. En tii þess að tryggja hina 6 tí- 

undu partana skai bankinn eiga svo mikið 

i góðum og gildum handveðsbrjefum, iðgjalda- 

brjefum, ríkiskuldabrjefum og öðrum gildum 

verðbrjefum, að nemi að upphæð 150 kr. 

gegn hverju 100 kr. seðla þessara, það er 

að segja, þeirri seðiaupphæð, er eigi er 

tryggð með peningum. J>að er því þriðjungi 

meiri trygging en nemur verði seðla þessara. 

Jeg skal setja dæmi í tölum til að sanna 

þetta. Bankinn gefur út 500 kr. í seðlum; 

þá hefur hann heima 200 kr. í peningum og 

450 kr. í gildandi verðbrjefum. Nú skal 

prófa starfsmegin bankans. Hann á að byrja 

með 500,000 kr. í peningum og gildum 

verðbrjefum. Mú má hann gefa út svo 

mikið í seðlum, sem hann getur tryggt, og 

fullnægir viðskiptaþörfum manna. Látum 

þá bankann gefa út seðla upp á 500,000 kr. 

Hvernig er nú mögulegt, að hann geti 

tryggt upphæð? fað skai jeg sýna. 

Bankinn verður að eiga fyririiggjandi 200,000 

kr. í peningum, gulli og silfri, og 450,000 

kr. í góðum og gildum verðbrjefum. Sjáið
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nú staifsinegn bankans! Setjum nú, að 

hann sje búinn að láta út 500,000 kr. i seðl- 

um, og á hann þá með höndura 1,000,000 

kr. f>ar af hefur hann fyrirliggjandi 200,000 

kr. í gulli og silfri, og eru þá eptir 800,000 

kr. eign, það er 350,000 kr. meira en beimt 

er til að tryggja seðla bankans. Nú sem 

bankinn hefur áunnið sjer traust, fengið 

vöxt og viðgang, getur hann gefið út yfir

500,000 kr. í seðlum. Jeg vona, að binir 

háttvirtu deildarmenn sjái, að bankinn getur 

gjört miklu meira gagn en lánsfjelagið. 

Lánsfjelagið getur ekki tekið peninga á 

vöxtu, en það getur bankinn gjört; lánsQe- 

lagið hefur ekki peninga, eD þá hefur bank- 

inn. Bankinn er jafnt fyrir lánbjóðendur 

sem fyrir lánbeiðendur. Og þó bankinn 

geti máske eigi uppfyllt allar þarfir lands- 

manna, þá getur hann þó fullnægt þeim 

hálfu betur en lánsfjelagið.

Nú sný jeg mjer að því, hver áhætta 

það er fyrir landssjóðinn, að leggja fram 

þetta fje. Jeg skal játa það, að í fyrstu 

hlýtur það að vera nokkur byrði, en það er 

eigi stærri nje þyngri byrði, en lánsljelagið 

krefur. Vjer skulum setja, að seðlarnir gangi 

dræmt út fyrst. Jeg álít það líka skyldu 

bankastjórans, að ota eigi seðlum að nokkr- 

um manni, heldur láta þá ráða fyrst, hvort 

þeir vilja heldur seðla eða peniuga, því að 

með því hljóta seðlarnir að fá traust hjer 

eins og annarstaðar, netna eðli íslendinga 

sje allt öðruvísi en eðli allra annara manna 

í víðri veröld. Danir höfðu áður mestu ó- 

trú á seðlum, og frá 1818 og niörg ár þar 

eptir voru seðlar þar í svo miklu niðurlæg- 

ingarástandi, að 300 rdl. í seðlurn voru 

seldir og keyptir fyrir 200 rdl. í silfri. Og 

það má því nærri geta, að Danir hafi eigi 

haft góða trú á seðlum, eptir nálega 30 ára 

langt undirverð þeirra og ókeypileik frá 

bankans hálfu. En hvernig hefur síðan far- 

ið? Nú má þjóðbankinn gefa út 27 milí- 

ónir í 8eðlum, svo ótryggðir eða óstuddir 

sjeu; hitt annað verður að vera alveg tryggt. 

Bankinn á, með öðrum orðum sagt, að tryggja, 

að minnsta kosti 'Sls upphæðar sinnar með

slegnum peningum, minnst '/«» en hitt í 
óslegnu gulli og silfri, o. s. frv. Jeg get 

því eigi með lökum efazt um, að menn hjer 

á landi fyr eða síðar sjái, hver hagur er að 

seðlum, og jeg ætla, vona og óska, að eigi 

verði langt þess að bíða, að hjer verði stofn- 

aður banki. Jeg ætla engu að spá um, hve 

langt verður þangað til, en vjer bljótum í 

þessu efni að álykta eptir dæmi annara þjóða.

Nú er eptir síðasta spurniugin. Get- 

ur landssjóður misst svo mikið fje? Jeg 

segi: Já. Viðlagasjóðurinn á eptir nýjustu 

skýrslum í rikisskuldabrjefum 306,000 kr.

í iðgjaldabrjefum....................157,000 —

og í uppsagnarbrjefum . . 230,000 — 

samtals 693,000 kr. 

Fátækt viðlagasjóðs getur því ekki verið í 

vegi, einkum þar sem jeg hef stungið upp 

á, að 3/& af þessum 500,000 kr. greiðist 

bankanum í ríkisskuldabrjefum. Viðlagasjóður 

á samt eptir 6000 kr. í ríkisskuldabrjefum, og 

svo á hann að auki 230,000 kr. í uppsegjanleg- 

um skuldabrjefum einstakra manna,svo engin 

hætta er á því, að viðlagasjóður geti látið 

bankann hafa milli 40 og 50,000 kr. í pen- 

ingurn ; hann getur það enda af peninga- 

forða sinum. Jeg get því eigi heldur frá 

þessari hlið sjeð neitt á móti bankanum, því 

þótt viðlagasjóður veiti þetta fje ti! bauk- 

ans, hefur hann samt eptir um 200,000 kr.

Jeg vil að endingu bidja hina háttvirtu 

deild að lofa þessu baukafrumvarpi að ganga 

til 3. umræðu.hvort sem þeir eru meðmæltir 

banka eða ekki, til þess að menn geti hugsað 

sig vel um, áður en þessu máli er alveg kast- 

að. Jeg verð að álíta það mikinn ábyrgðar- 

hluta, að fella banka nú í þeirri von, að láns- 

fjelaginu verði framgengt hjer á þingi. Nú 

standa þessi mál svo,að litlar líkur eru til, að 

bankinn eða þá hcldur lánsfjeiagið fái fram- 

gang, og væri þá rjettast, að þau bæði 

stæðu og fjellu sínum heria. J»að atkvæði, 

að álíta bankann verri en lánsfjelagið, held 

jeg — ef hin háttvirta deild greiðir það — 

sýni, að hún hefur ekki þá þekkingu á þessu 

máli, sem vera bæri. Jeg vildi helzt óska, 

af því að þessi háttvirta deild hefur enn
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kynnt sjer þetta mál of lítið, að faún lofi 

þvf að halda áfram, til.þcss að sjá, bvernig 

lánsfjelaginu reiðir af í hinni báttvirtu efri 

deild (Holgeir Clmnen: Nei!). Hinn hátt- 

virti þingmaður segir nei. Jeg hygg, að hann 

segi það fremur af ástfóstri við lánsfjelagið, 

en af því, að þekking bans á *Creditv<esen» 
sje svoháttað,að hann getiefazt um,aðbank- 

inn sje í ðllumgreinum betri en lánsljelagið.

Grímvr Thomsen: f>að var í fyrstu

mjög rjett athugasemd, sem 2. þingmaður 

Húnvetninga gjörði, að breytingartillögur 1. 

þingmanns Eyfirðinga gjörðu niikla ofnis- 

breytingu á frumvarpinu. Frumvarpið gjör- 

ir ráð fyrir banka, sem er stofnaður með 

hlutabrjefum, en eptir breytingartillögunum 

verður það fremur stjórnarbanki, en eigin- 

legur landsbanki. Af því hinn háttvirti 1- 

þingmaður Eyfirðinga lýsti svo greinilega 

þjóðbankanum í Kaupmannaböfn, þá vil jeg 

segja bonum, að eptirdæmið er ekki giæsi- 

legt, að byrja með hjer, því sá banki, sem 

fór á höfuðið 1814, var stjórnarbanki, en hinn, 

sem síðan 1818 hefur blessazt þar, er þjóð- 

banki. Mjer virðist viðurhlutamikið, að all- 

ur viðlagasjóðurinn á að ganga til bankans, 

og svo hefur enginn eptirlit með þessum 

banka. J>að er reyndar satt, að hann á að 

vera uudir sjerstakri stjórn. En þegar ráð- 

gjafinn á að semja reglugjörð fyrir bankann, 

setja bankastjóra o. s. frv., þá sje jeg ekki 

annað en sömu hættuna hjer og í Dan- 

mörku, að stjórnin ein hcfur ábyrgðina. |>að 

hefur sýnt sig annarstaðar, að allir beztu 

bankarnir eru þjóðbankar. Lundúnabank- 

inn er þjóðbanki; sama cr að segja um bank- 

ann í Berlín, f Amsterdam, og bæði bezti 

bankinn í Danmörku og binir aðrir eru þjóð- 

bankar. Stjórnin hefur fulltrúa, sem lítur 

eptir bankanum, en að öðru leyti kemur 

hann ekki stjórninni við. Gjörum nú ráð 

fyrir, að stjórn bankans yrði góð, en þá bið 

jeg þingraenn, að athuga, hvort mögulegt 

væri með svo litlu Qe, að stjórna bankan- 

um svo, að hann gæti staðizt. Stjórn bank- 

ans hefur mikinn kostnað í för með sjer. 

|>að þarf talsvert fje fyrir hús og hirzlur,

til forstöðumanns og fjehirðis og margs 

fleira. Nú skulum við gjöra okkur Ijóst, 

hver er hinn árlegi arður af þessam banka, 

sem breytingartillögur 1. þingmanns Eyfirð- 

inga fara fram á. Hann gjörir ráð fyrir, að 

fá 500,000 kr. úr viðlagasjóði, og gegn 

hverjum 10 kr. í seðlum, sem bankinn gef- 

ur út, á hann að hafa 4 kr. í slegnum gull- 

peningum og silfurpeningum, til þess að 

innleysa seðlana með 4 gegn 10, eða 4/io af

500.000 kr., eru 200,000 kr., sem liggja arð- 

lausar í bankanum. |>að fje má ekki lána 

úf, það er auðsætt. |>á eru eptir 300,000 

kr., sem bankinn befur í vellu, setjum gegn 

6%, sem verða þá 18,000 kr. En jeg verð 

að ætla, að viðlagasjóðurinn eigi að hafa 

vexti af sínu fjo, og það verða með 4% 

=  20,000 kr. Bankinn getur ekki verið 

viss um, að hafa meira í vöxtu en þessar

18.000 kr. Jeg skal játa það, að þegar 

hann hefur fleiri milíónir f veltu, þá geti hann 

staðizt, en ekki fyrst um sinn. Við skulum sjá, 

hver útgjöldin verða. Af 500,000 kr. rentu til 

viðlagasjóðs 20,000 kr. á 4°/o. Stjórn bankans 

ekki minna eu 6000 kr. =26000 kr. Renta 

og afborgun að auki af þessum 10,000 kr., 

sem eptir 11. grein eiga að leggjast bank- 

anum til að byija búskap: á ári 1400 kr. 

í afrakstur hefur hann sjálfur að eins vext- 

ina af því fje, sem er í veltu, sem sje fyrst 

um sinn 300,000 kr., eða með 6% 18,000 

kr., og þó leggur hann ekkcrt til viðlaga- 

sjóðs fyrir sjálfan sig, og ekkert er reiknað 

fyrir rentutap, mistalningar og önnur slys. 

Hann tapar allt svo á ári hverju fyrst um 

sinn, áður en honum bætist meira fje, 

27400—18000=9400 kr., getur allt svoekki 

staðizt. J>etta sýnir, að gjöra verður ráð 

fyrir, að fjeð verði að vera miklu meira í 

veltu, ef bankinn á að geta staðizt. Jeg sje, 

að uppástungumaður breytingartillaganna 

hefur hugsað sjer. að þessar 300,000 kr., 

sem hann þarf að fá, þær geti hann fengið. 

Annar uppástungumaður sagði, að viðlaga- 

sjóðurinn ætti 300,000 kr. í láni. Minna 

getur ekki bankanum nægt. Nú er á fjár- 

lögunum gjört ráð fyrir, að af viðlagasjóði
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veitist að lání allt að 100,000 kr. til að 

stofna búnaðarskóla. pessar 100,000 kr. 

ganga þá-frá. Viðlagasjóðurinn verður því 

ekki fær urn, að leggja það fje í lausu í 

bankann, sem þingmaðurinn gjörir ráð fyrir. 

J>að verður að koma annarstaðar að. En á 

meðan ekki er trygging fyrir því, að fje 

ómyndugra megi leggja í bankann, þá er 

ekki útlit fyrir, að hann verði stofnaður 

með því litla fje, sem hjer er gjört ráðfyrir.

Jeg ætla ekki að fylgja þingmanni Ey- 

firðinga í hinni löngu ræðu hans, en þar 

sem hann í breytingaitillögunum gjörir ráð 

fyrir því, að bankinn eigi jafnan að hafa 

Vto af seðlamagninu fyrirliggjandi í gulli og 

silfri, en hina 6/io í handveðsbrjefum, ið- 

gjaldabrjefum, ríkisskuldabrjefum og öðrum 

verðbrjefum, þá skal jeg leyfa mjer að geta 

þess, að þjóðbankinn í Danmörku á að hafa 

miklu meira í slegnu gulli og silfri, en hjer 

er gjört ráð fyrir. Hann átti að hafa helm- 

inginn í myntuðu gulli og silfri, og nú 

3la, og hinn helminginn eða nú 5,s 

í gullstöngum og silfurstöngum (Guld- og 

Sölvbarrer), og einuDgis einn fjórða partinn 

af þeim helmingnum má hann hafa í fast- 

eignarveðum (Arnljótur Ólafsson: Nei). Fyrst 

þingmaðurinn rengir mig, þá skal jeg færa 

honum heim sanninn. Jeg hef hjer í höud- 

unum bók eptir Nathanson, danskan þjóð- 

megunarfræðing. |>ar stendur í opnu brjefi 

frá 4. október 1840, að bankinn megi ekki 

hafa meira í veltu, en hálfa milíón seðla, og 

helminginn af því eigi bann að tryggja 

með myntuðu gulli og silfri, og hinn helm- 

inginn með gull- og silfurmyntum o. s. frv. 

J>etta skipaði konungur fyrir skyldi haldast 

óbreytt, þótt hann leyfði, að fieiri seðlar 

mættu vera í veltu; og þessi trygging átti 

ekki einungis að vera gegn þeim seðlum, 

sem voru í veltu, heldur einnig gegn hinum, 

sem innleystir voru. fetta var 1840. En 

jeg skal fara lengra fram. í  opnu brjefi 4. 

janúar 1847 er bankanum Ieyft að gefa út 

seðla (ótakmarkað), en hann á að skuldbinda 

sig til að hafa jafnan fyrirliggjandi fullt 

afngildi þeirra í gulli og silfri (Arnljótur

Ó l n f s s o n : í>etta er allt úr gildi gengið), og

svo yfir helming, nfl. 150 gegn 100 í góðum 

og Ijett seljanlegum, vel útgengilegum verð- 

skjölum, eða nú allt svo 8/s í þessum aur- 

um, auk 50 fram yfir hvert hundrað í hæg- 

lega hreifanlegum og áreiðanlegum verð- 

skjölum.

J->etta sýnir, að það, sem banki þing- 

mannsins á að hafa í veðfje eða til trygg- 

ingar seðlunum, ei inikils til of Jítið í sam- 

anburði við seðlana, sem þingmaðurinn ætl- 

ast til að bankinn gefi út. f>að er annars 

engin ákvörðun um það, livað mikið bank- 

inn megi gefa út af seðlum, heldur er ein- 

ungis sagt, að hann megi koma í veltu svo 

miklu af seðlum, er fuilnægi viðskiptaþörf 

manna. J>etta er ærið óákveðið. Hver sker 

úr því? Viðskiptin gætu breytzt. f>að, sem 

er nægilegt í ár, verður máske of lítið að 

ári, og svo koll af kolli. Jeg skal geta þess 

um handveðsbrjef, að hjer mun mjög lítið 

af þeim. |>að geta verið tvenns konar hand- 

veðsbrjef: ríkisskuldabrjef og veðskuldabrjef 

í lausafje. Jeg get hugsað mjer, að hjer sje 

nokkuð til af þeim. f>ar sem talað er nm 

iðgjaldaveðbrjef, þá tek jeg það aptur fram, 

sem jeg sagði um daginn, að ef seðlarnir 

hrúgast að bankanum og hann neyddur til 

þess að innleysa þá, hversu haganlegt það 

mundi, ef þá yrði að selja óðul manna, og 

segja upp öllum veðskuldabrjefunum ( A r n -  

I j ó t u r  Ó l a f s s o n  : £>eir storma ekki á bank-

ann!) petta hlýtur að koma fyiir. Sjálfur 

þjóðbanki Dana neyddist til að lána stórfje 

hjá stjórninni 1857 fyrir 8°,/o. Væri nú 

bankinn neyddur til þess — hjer skyldi 

koma hallæri, eldgos eða önnur óhöpp — 

hvert á hann þá að flýja ef á liggur? Hann 

getur þó ekki flúið til stjórnarinnar, ef stjórn- 

in hetur stofnað hann sjálf. Danir urðu að 

borga 8°/o af lánsfjenu; en þessi banki fengi 

það hvorki fyrir 8 nje 12 af hundraði. |>að 

er tvennt, sem okkur vantar hjer til þess, 

að geta stofnað banka. Fyrst a u ð l e g ð .  

Auðmenn hlupu undir bagga með Dönum 

til að koma bankanum á fót; það var eink- 

um ríki Brun, sem kallaður var, og verzl-
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unarfjelag, sem hjet Coninlt*, sem hjálp- 

aði bankanum við. En hver mnndi Iána 

bankanum hjer, ef honum lægi á? Hver 

mundi koma til hans og segja: «Jeg skal 

lána þjer fje, þangað til þú getur innleyst 

seðla þína*. Hvorki f viðskiptum við kaup- 

menn eða aðra mundum við fyrst um sinn 

geta brúkað þessa seðla, meðan Danir og 

aðrar þjóðir vilja ekki taka þá. það yrði 

landssjóðurinn sjálfur, sem yrði að taka þá, 

á meðan þeir ekki f'á gangverð, og þá yrði 

hann að taka seðla upp á 40 kr. fyrir 30 

kr., 20 kr. og kann ske rninna. Meðan ekki 

er valdboðið að taka þá i öll gjöld, þá mun 

það sannast, að traustið vantar. pað er 

þetta tvennt, sem vantar, til þess að geta 

stofnað banka hjer: nuð og tramt. Súeina 

auðuga stofnun hjer, landssjóður, á að taka 

þátt í bankanum sjálf, því ekki er i annað 

hús að fiýja.

f>ótt 8. gr. kveði ekki á um, hvað bank- 

inn láni fje til langs tíma, þá liggur það í 

eðli bankans, að hanu getur ekki lánað upp 

á langan tíma, ef hann á að standast. 

Menn hljóta þvi að sjá, að hann verður 

landsbúum miklu óhaganlegri en lánsstofn- 

unin. Jafnvel f Vesturheimi, þar sem bank- 

ar eru stofnaðir með öruggari tryggingu en 

þessari, tekst stjórnin ekki á hendur að 

innleysa minna í cinu, en 1000 kr. En hjer 

á að innleysa hvað lítið sem er. [>að álít 

jeg mjög óheppilegt, því þá getur hver og 

einn komið með sinr. 10 króna seðil og 

heimtað gull eða silfur fyrir hann.

Loks vantar allar ákvarðanir um það, 

hvað landssjóðurinn á að fá fyrir þessa sjer- 

stöku stjórn. Jeg gjöri ekki ráð fyrir vöxt- 

um. Fyrsta árið mundi bankinn ekki geta 

borgað neina rentu. Jeg efast ekki um, að 

það mundi lagast, en fyrst um sinn mundi 

hann ekki fær um það, og þá mundi fram- 

sögumaður fjárlaganefndarinnar sakna þess- 

ara 20,000 kr. á 4. gr. fjárlaganna. Jeg 

hygg, að uppáslungumenn ætli, að bankinn 

sje góður og mögulegur, en hann er það þá 

fyrst, þegar lánsstofnunin er komin á. 

Skuldabrjef hennar væru þá hin góðu og

auðaeldu handveðsbrjef. Og vegna hvers? 

Af því þau gefa rentu og veröa fljótt af- 

hendileg fyrir peninga. En fasteign er 

ekki góð, því hún er eigi ávallt svo út- 

gengileg eða auðseld. því ska! jeg leggja 

það til, eins og áður, að þetta mál gangi 

ekki lengra.

Tryggvi Gunnnrsnon: Mjer fellur illa

að verða að standa upp til þess að tala 

móti hinum háttvirta vini mínum, 1. þing- 

manni Eyfirðinga. Mjer þykir lika leitt að 

tala móti bankanum, því það skyldi gleðja 

mig, ef skilyrðin væru fyrir þvi, að banki 

gæti þrifízt hjer á landi, en þó þætti mjer 

það verst, ef jeg, með því að mæla móti 

banka, talaði móti gagni alls landsins. En 

jeg hef hugsað þetta mál svo vandlega sem 

jeg get, og hef ekki getað betnr fundið, 

en að bjer á landi vanti í bráð nauðsynleg 

skilyrði fyrir þvi, að banki geti þrifizt eða 

haft heillaríkar afleiðingar. Jeg ætla að 

halda mjer til frumvarpsins, eins og það 

hefur komið frá hinni heiðruðu efri deild, 

en eigi tala um breytingaratkvæðin fyr en 

siðar, af þvi þau eru svo alvcg ólík fruni- 

varpinu. Bankinn á að stofnast af tvennu; 

af landssjóðnum og af tillagi landsmanna. 

f>eir, sem eru efnaðir, eiga að leggja helm- 

inginn til, eða hálfa milíón kr., en eru nú 

margir þessir auðmenn til? Og þó auð- 

menn þessir væru til, þá þurfa þeir líka að 

hafa traust á bankanum, og hafa þá skoð- 

un, að þeim sje meiri hagur að kaupa 

blutabrjef bankans, heldur en að legpja fje 

sitt f önnur fyrirtæki, því það er óhugs- 

andi, að þeir fari að fleygja út fje sínu 

fyrir hlutabrjef bankans að eins fyrir orðið

• banki». f>eir, sem hafa fje aílögu, eða 

fram yfir daglegar þarfir, þeir náttúrlega 

verja tje sínu til þess, sem þeir álíta sjer 

mestan haginn að, eða vissustu eignina. 

Jeg held, að jafnvel hinn háttvirti 1. þing- 

maður Eyfirðinga verði að játa, að fyrstu 

3—4 árin getur bankinn eigi gefið neina 

rentu af hlutabrjefum sinum, og meðan 

svo er, þá er hsétt við, að fáir vilji 

l°ggja fj0 sitt í hlutabrjef bankans. £>ær



500.000 kr., sera landsmenn eiga að laggja

til, koœa eigi fyr, en þeir sjá, að bagur er 

að leggja fje sitt í bankann, og treysta þ?í, 

að það sje þeim þar viss eign. Jeg hef 

nokkra reynslu í þessu efni. Verzlunarmálið, 

og það að gjöra verzlunina innlenda, hefur 

verið eitt hið mesta áhugamál landsmanna. 

A Norðurlandi var stofnað fjelag í þessa

stefnu, en þó hefur á 10 árum ekki verið

hægt að drífa saman í hlutabrjef verzl-

unarfjelagsins meira en tæpiega 100,000

kr. Jeg þori því ekki að treysta því, að 

sá belmingur af stofnfje bankans, sem 

landsmonn eiga fram að Ieggja, komi bin 

fyrstu árin, og hljóti því að byggja að mestu 

leyti á þeim helmingnum, sem landssjóður- 

inn á að leggja til, en hvernig er þá ástatt 

með hann? Viðlagasjóðurinn á hjer um bil

300.000 kr. í innskriptarskírteinum. Nú bef- 

ur verið leyft að lána 100,000 kr. af þessu 

fje, til þess að stofnsetja tyrir búnaðarskóla; 

þá eru 200,000 kr. eptir, en samkvæmt frum- 

varpinu á bankinnað hafa til þriðjung innstæð- 

unnar í peningnm, og af því kemur á við- 

lagasjóðinn 166,000 kr., svo þá eru orðnar 

eptir einar liðugar 30,000 kr. í viðlagasjóði, 

hvað sem upp á kann að koma. 157,000 

kr. á landssjóðurinn í íöstum lánum, sem 

eiga að afborgast í 28 ár, en til þess er eigi 

hægt að taka sem stofn fyrir banka, því það 

þurfa að vera brjef, sem fljótlega seljast, ef 

á liggur; auk þess á hann 230,000 í lánum, 

sern upp má segja með '/* árs fyrirvara, en 

slikt væri mjög svo illa gjört, að segja upp 

þeim lánum, og gæti verið þeim, sem lánið 

höfðu fengið, til hins mesta tjóns, og þó 

því nú væri sagt upp, þá er það ekki nóg í 

innstæðu bankans. Jeg get því ekki sjeð, að 

landssjóður eða landsmenn geti stofnað banka, 

og það þó hann aetti ekki að vera stærri 

en upp á '/t millón króna. Hinn háttvirti 1. 

þingmaður Eyfirðinga var að tala um kot- 

ungshlnsfielög; en þetta verður þá engn 

síður sannarlegur kotungabanki, sem eigi 

hefur meira stofnfje en upp á '/* millón 

króna. {>að hefur verið talað um, að bank- 

inn þyrfti að hafa vissa upphæð liggjandi í

gnlli og silfri, t. d. 200,000 kr. J>etta fje 

liggur arðlaust. fegar mikið meira af

seðlum er úti á milli manna, en þessari 

upphæð nemur, þá græðir bankinn, en þann 

tíma, sem seðlar eru úti fyrir jafnmikla 

eða minni upphæð, þá er auðsjáanlegt tap 

fyrir bankann. Menn mega ómögulega 

hugsa, að þó eitt skipti á árinu sjeu 500,000 

kr. í seðlum úti meðal manna, að svo sje 

allt árið, og bankinn fái ársrentu fyrir alla 

sína seðla. Ef kaupmenn vilja og geta notað 

bankann, þá taka þeir út peninga í marz 

og apríl og kaupa fyrir þá vörur I útlönd- 

um, sem þeir koma með bjer upp og skipta 

við íslenzkrL vöru, fara síðan með íslenzku 

vöruna og selja hana, og koma svo með 

peningana um haustið, kasta þeim í bank- 

ann, og segja: farna, jeg þakka þjer fyrir

lánið. Svo verður bankinn ef til vill að 

liggja mestan part af vetrinum með svo og 

svo mikið fje arðlaust, sem hann getur ekki 

lánað út. Að fara að senda Ijeð í útlend- 

an banka, er bæði kostnaðarsamt og gefur 

lítið af sjer. Nú hef jeg talað sjerstaklega 

um bauka, en nú skal jeg leyfa mjer stutt- 

lega að skýra frá mismun þeim, sem

er á lánsstofnun og banka, þvi þó 

lánsstofnunin liggi ekki hjer fyrir í dag, 

þá liggur hún mönnum í huga við þetta

tækifæri; með hliðsjón til hennar greiða 

menn atkvæði um bankann í dag.

Sá er munur á stofnun banka og láns- 

fjelags, að bankinn á að stofnast af auð- 

mönnum, sem vilja græða á Qe því, er þeir 

hafa aflögu þörfum sínuni, en lánsfjelagið er 

stofnað at mönnum, sem þurfa að taka lán 

til að bæta búnað sinn með fleiru. Af 

bverjum er nú fleira hjer á landi, þeim 

sem þurfa að fá lán, eða hinum, sem þurfa

að verða af með peninga sína ? £>að hefur

verið sagt, að lánsstofnunin kostaði landssjóð- 

inn svo mikið, en hversu mikið er þaðP 

|>að eru 5,000 kr. eitt skipti fyrir öll, og 

svo 2,000 kr. árlega í nokkur ár. Hvað 

ætli bankinn kosti landið fyrstu árin, þegar 

á að laka allan viðlagasjóðinn fyrir stofnfje 

bankans, og láta hann svo iiggja arðlaus-
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að roeiru eða minna leyti? hvort er nú 

betra: skuldabrjefin lánsstofnunarinnar eða 

seðlarnir bankans? Pappírsseðlar bankans 

geta verið góðir á þeim títnum ársins, sem 

þeir eru á gangi milli manna, en þegar 

þeir koma til baka, og á meðan þeirliggjaí 

bankanum, þá eru þeir alveg arðlaus eign. 

Skuldabrjefin þar á móti eru fyrir alla, sem 

vilja geyma fje sitt og fá vexti af; þau gefa 

stöðuga rentu. Taki roaður seðla bjá bank- 

anum og leggi þá í kistuhandraðanu, þá 

gefa þeir engan eyri af sjer, en fái maður 

skuldabrjef lánsfjelagsins og leggi það í sama 

handraðann, þá gefur það alltaf af sjer sína

vissu rentu. Um þá hlið bankans, sem hef-
\

ur skuldabrjef, tala jeg ekki; því þar slend- 

ur nálega eins á og með lánstofnunina. |>eg- 

ar rætt var um lánsstofnunina, kom sú 

skoðan fram, að Iandsmenn yrðu skulda- 

þrjótar annara landa, ef brjef lánsfjelagsins 

færu út fyrir landssteinana, og væri þetta 

bæði niðurlæging og bætta fyrir landsmenn. 

Álíta þingmenn ekki sem svo, að hagur sje 

að því, að pappírsseðlar bankans gangi 

kaupum og sölum, ekki að eins hjer á 

landi, heldur og í útlöndum? Svarið til 

þess mun verða: já, því þá verða seðlarnir 

betra borgunarmeðal bjer, og bankinn ætti 

að græða eptir því meira, sem fleira er úti 

af seðlum haus, eða svo mun þetta álitið 

hjá þeim, er þekkja vel til peningamark- 

aðs. Ef nú mikið af þessum seðlum væri 

komið til útlanda, og það svo kæmi fregn 

bjeðan um eldgos, hallæri eða því um líkt, 

þá blypu allir upp til handa og fóta, til þess 

að leysa út peuinga fyrir seðlana í bankan- 

um af hræðslu fyrir því, að bankinn verði 

gjaldþrota. |>egar svo er komið, er ekki 

annað um að gjöra fyrir bankann, en að 

borga út, meðan nokkur peningur hrökkur, 

eða verða gjaldþrota. En sá er aptur mun- 

urinn með skuldabrjef lánsQelagsins, að þó 

hálf eða heil milíón af þeim væri í höndum 

útlendra manna, og Hkar frjettir, og jeg áð- 

ur nefndi, kæmu frá Islandi, þá á lánsstofn- 

unin ekkert í hættu; eigendur brjefanna eiga 

engau aðgang að henni með horgun fyrir

brjefin, og breytingin þar yrði að eins sú, 

að brjefin fjellu í verði, niður f 80—70—60 

—50 kr. eptir atvikum til skaðafyrir hand- 

hafa brjefsins, en ekki fyrir lánsfjelagið. 

|>etta sýnir, hve meiri hætta er við banka 

en lánsstofnun, og að íslendingar verðaengu 

síður skuldunautar útlendra manna, þó banki 

komist á, en þó lánsfjelagið verði stofnað. 

Breytingartillögur hins háttvirta 2. þing- 

manns Skagfirðinga get jeg eigi betur sjeð 

en sjeu óbrúkiegar og ómögulegar; vil jeg 

þvi ekki eyða orðum um þær. Hinn hátt- 

virti 1. þingmaður Eyfirðinga sagði, að fyr 

eða síðar mundi verða stofnaður hjer banki. 

Jeg vildL óska, að landið gæti aukizt svo 

að efnum og ástæðum, að þetta væri mögu- 

legt, en það er mín sannfæring, að tíminn 

er ekki kominn enn þá, og að ef lánsstofn- 

un kemst hjer á, þá greiði hún götu fyrir 

stofnuu bankans. Jeg skal að endingu taka 

það fram, að hjer eru komnar fram svo 

stórkostlegar breytingartillögur frá tveimur 

heiðruðum þingmönnum við frumvarp þetta, 

að það má eiginlega heita annað frumvarp. 

Jeg vil vekja athygli að því, að breyting- 

arnar koma ekki frá þeim, sem bafa í móti 

að stofna banka hjer, heldur einmitt með- 

mælendum hans, sem við fyrri umræðu þessa 

máls hjeldu svo mjög með frumvarpinu; 

þessar stórkostlegu breytiogar virðist mjer 

að geti sannfært þá um, sem veiktrúaðir 

eru, að fiumvaipið muni ekkert himnabrjef 

vera, þótt það komi frá hinni heiðruðu efri 

deild, og þá eru bieytingartillögurnai sjálf- 

ar, sem hafa verið búnar til á lítilli stundu 

og sem alveg umsteypa bankanum, líklega 

ekki nein himnabrjef heldur, eða óskeikan- 

leg til að byggja á.

J ó n  J ó n s s o n :  Hinn háttvirti 1. þing-

maður Suður-Múlasýslu komst ekki vel frá 

því, að sýna fram á mismuninn á breyt- 

ingartillögu minni og breytingaruppástungu 

hins háttvirta þingmanns Eyfirðinga, enda 

játaði þessi heiðraði þingmaður, að hann 

væri samdóma mjer í öllu verulegu. Hin langa 

ræða hins háttvirta þingmanns Suður-Múla- 

sýslu gekk einkum út á, að Iýsa göllum þeim.



á frumvarpinu, sera tillðgur okkar þingroanns 

Eyfirðinga ætla að rýma burt. Eæðan var 

því í raun og veru rneðœæling með breyt- 

ingaruppástungum okkar, og átti ekki við 

frumvarpið, eins og það verður að samþykkt- 

um breytingartillögum okkar. Hinn hátt- 

virti þingmaður Suður-Múlasýslu talaði um, 

að hinn háttvirti 1. þingmaður Eyfirðinga 

hefði sagt, að lánsstofnunin væri kotunga- 

stofnun, oghefði kallað lánsfjelagið kotunga- 

Ijelagi. J>etta hef jeg ekki heyrt hinn háttvirta

1. þingmann Eylirðinga segja, en bitt er 

satt, að frumvaip það til lánsfjelags, sem 

legið hefur fyrir þessari deild, er sniðið eptir 

dönskum lögum um lánsfjelag handa smá- 

býla- eða kotaeigendum. Vjer, sem viljum 

stofna hjer landsbanka, viljum miða hærra 

en kolungarnir í Danmörku, en samt bugs- 

um vjer ekki um, að stofna stóran banka, 

eins og bankana í Lundúuum, Amsterdam 

ogEaupmannahöfn, er þingmaður Borgfirðinga 

uefndi. Peningaviðskipti verða varla mjög 

inargbreytt og umfangsmikil bina fyrstu 

mannsaldra hjer á landi, og verðum vjer að 

varast að sníða oss stakk eptir vexti stór- 

þjóðar, heldur verðum vjer að láta oss 

nægja, að koma á fót þeirristofnun, sem getur 

bætt úr þeim vandkvæðum, sem bafa kom- 

ið því til leiðar, að farið var að hugsa um 

lánsfjelag og banka hjer á landi. J>essi 

vandkvæði eru einkum þrenn.

1. J>að vaatar gjaldeyri. Úr því vildi 

stjórnin bæta með klippingum, lánsfjelags- 

skuldabrjefum, en samkvæmt breytingar- 

uppástungu minni fáum vjer bæði klipp- 

inga og seðla til að bæta upp gjaldeyrinn.

2. |>að vantar verðskjöl, sem œenn 

geta keypt fyrir spariQe sitt, svo þeir þurfi 

ekki að láta það í sparisjóð eða að kaupa 

fyrir það útlend ríkisskuldabrjef. Stjórnin 

vildi fullnægja þessaii þörf með að selja 

lánsfjelagsskuldabrjef, og með því að selja 

bankaskuldabrjef, og það virðist að koma 

í sama stað niður.

3. Loksins vantar fje til að lána út 

gegn veði í fasteign. Stjórnin gat að eins 

fundið einn veg til að bæta úr þessu, sem

var að gefa út lánsskuldabrjef. Samkvæmt 

breytingu minni fæst fje til útláns, bceði 
með því að gefa út skuklabrjef, og með því að 

gefa út seðla, og með því að selja ríkis- 

skuldabrjef þau, er viðlagasjóðurinn á. En 

það er ekki nóg með, að á þennan hátt fæst 

meira fje en lánsfjelagið gat útvegað. Við 

það hverfur einnig hinn verulegasti galli á 

lánsstofnuninni, að þeir, sem þar taka lán, 

geta ekki fengið peninga, heldur verða að 

sætta sig við að fá í stað peninga láns- 

skuldabrjef. Fari jeg til láusstofnunaiiun- 

ar, fæ jeg ekkert nema skuldabrjef, en fari 

jeg til bankans, þá fæ jeg kann ske nokkuð 

í bankaskuldabrjefum, en meiri hlutann í 

peuingum. Bankinn fullnægir þannig öll- 

um þeim þörfum, sem menn vildu bæta úr 

með láusfjelagslögunum, og um leið verður 

hann til þess, að sparifje landsins ávaxtist 

á tryggan og ódýran hátt. Hinum hátt- 

virta þingmanni Borgfirðinga skjátlaðist 

hraparlega, þar sem hann talaði um kostn- 

aðinn. Bankinn hlýtur að verða mjög ó- 

dýrari en lánsljelagið. Bæði hlýtur stofn- 

un, sem verður undir stjórn hinna sömu 

manna, sem hafa önnur störf víðvíkjandi 

fjárhag landsins á hendi, að veiða talsvert 

ódýrari, en stofnun, sem þarf að hafa sjer- 

staka stjórn, og þá er allur kostnaðurinn 

til fulltrúa lánsfjelagsins, sem maður alveg 

kemst bjá við bankann. Hvað bættuna 

snertir, get jeg verið hinum háltvirta þing- 

manni Húnvetninga samdóma um, að engin 

þörfsje á, að bankinn sje geymslubanki auk 

láns- og seðlabanka, og hef jeg ekkert á 

móti því, að 10. greiu frumvarpsins falli. 

f>á verður ekki spurning um, að önnur störf 

bankans geti orðið hættuleg en að gefa út 

seðla. Hættan við þau lán, sem bankinn 

veitir. getur ekki orðið meiri en bættan við 

þau lán, sem viðlagasjóður eða lánsfjelag 

veitir. Hvað nú seðla-útgáfu snertir, er hún 

eprir breytingartillögn minni bundin sam- 

þykki alþingis, og það er einnig 

alveg á valdi þingsins að takmarka 

bana. Hinn háttvirti þingmaður Suður- 

Múlasýslu ímyndar sjer þess vegna hættur



við bankann, sem alls ekki getur orðið 

spurning um; en þegar hann talar um lækk- 

un á kiírs bankaskuldabrjefa, verð jeg að 

minna bann á, að slíkt getur líka komið fyr- 

ir lánsfjelag. Setjura, að skuldabrjef láns- 

fjelags fjellu á sama hátt og slík skulda- 

brjef hafa fallið í Danmörku ofau í 50—60°/o. 

Afleiðingin af því yrði, að hver maður, sem 

tæki lán hjá fjelaginu, fengi að eins 50—60 

kr. fyrir hverjar 100 kr., er hann þyrfti með, 

og ætla menn þökkuðu ekki fyrir slíka hjálp? 

þingmanni Húnvetninga þótti lánsstofnuDÍn, 

eins og húo yrði samkvæmt breytingaruppá- 

stungum okkar þingmanns Eyfirðinga, ekki 

nógu mikilfengileg til að heita baoki. Mjer 

þykir nafnið gjöra minnst til, en vil aðeins 

taka fram, að jeg veit ekki betur, en að 

allar lánsstofnanir á Englandi sjeu kallaðar 

loanbanhs, hvort sem það eru bankar f 

eiginlegnm skilningi eða aðrar lánsstofnanir 

og lánsfjelög. Hinn háttvirti þingmaður 

Borgfirðinga var hræddur um, að eins mundi 

fara um banka þennan, eins og um ríkis- 

banka Dana; en þá gætir hann ekki þess, 

að ríkisbanki Dana var að eins háður eptir- 

liti einvalds konungs og embættismanna 

hans. Landsbanki íslands verður þar á móti 

háður bæði embæltismanna eptirliti og ept- 

irliti alþingis.

Jeg sje þannig ekki betur, en að þeir 

þingmenn, sem talað hafa á móti bankan- 

um, hafa ekki nægilega ihugað frumvarp 

það og breytingartillögur þær, er liggja, 

og þar sem aðrir háttvirtir þingmenn ef til 

vill ekki bafa sett sig betur inn í þetta 

mikilsvarðandi mál, vil jeg stinga upp á því, 

að nefnd verði sett til að íbuga málið 

ýtarlegar.

Forseti ljet því næst þingmenn greiða 

atkvæði um það, hvort nefnd skyldi kjósa, 

og var sú uppástunga felld. J>ví næst var 

gengið til atkvæða um frumvarpið, og fjellu 

atkvæði þannig:
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1. 1. gr. frumvarpsins var felld með 13 

atkvæðum gegn 7.

2. Breytingartillaga Arnljóts ÓlafssoDar við

2. gr. felld með 12 atkvæðum gegn 6.

3. Breytingartillaga Jóns Jónssonar við 2. 

gr. felld með 12 atkvæðum gegD 4.

4. 2. gr. frumvarp8ins var feUd með 13 

atkvæðum gegn 6.
Tóku síðan uppástungumenn allar sínar 

breytingaruppástungur aptur.

5 3. gr. frumvarpsins felld með 13 at-

kvæðum gegn 5.

6. 4. gr. frumvarpsins felld með 14 at- 

kvæðum gegn 3.

7. 8 síðustu greinarnar voru felldar í einu 

með 14 atkvæðum gegn 7; var nafna- 

kall við haft, og sögðu

Já:

Arnljótur Olafsson,

Benidikt Sveinsson,

Friðrik Stefánsson,

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson, 

í ’orkell Bjarnason, 

forsteinn Jónsson.

Nei:

Eiríkur Briem.

Magnús Andrjesson,

Egill Egilsson,

Eiríkur Kúld,

Grímur Thomseo,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson,

Holgeir Clausen,

Lárus Blöndal,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson,

J>orlákur Guðmundsson, 

forsteinn Thorsteinson,

J>orvarður Kjerulf.

Var málið þannig f a 11 i ð.
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XXIX.

Rannsókn skinaskjala.

Fruravarp til laga um gjald fyrir rann- 

sókn og áteiknun skipaskjala. Frá stjórn- 

inni. Frnmvarpið er prentað í fyrri parti 

alþingistíðindanna, bls. 201—202.

FYRSTA UMRÆÐA I EFRI DEILD, 

á 4. fundi, 7. dag júlímánaðar.

A s g e i r  E i n a r s i o n :  Jeg skal játa, að

mjer er ekki svo kuiinugt ura mál þetta, 

sem skyldi. En jeg ímynda mjer, að það 

sje ekki svo raargbrotið, að nauðsynlegt sje, 

að setja nefnd í því. f>ó mun jeg fyrir 

mitt leyti ekki vera á niótí nefnd, ef aðrir, 

sem kunnugri eru málinu, geta sannfært 

mig um, að bennar þurfi með.

I . a n d s h ö f ð i n g i :  Jeg er sömu skoðunar

og þingmaður Strandasýslu, að ekki gjörist 

þörf, að setja nefnd í máli þessu. Að öðru 

leyti skal jeg að eins taka það frara, að 

frurovarp þetta fer eigi í þá átt, að breyta 

lögum, sem gjöra kaupskipum að skyldu, að 

láta rannsaka skjöl sín, lieldur að eins að 

breyla þeim, að því er snertir uppbæð 

gjaldsins, því það er mjög óbentugt, að 

skylda bvert skip til að gjalda fyrir rann- 

sókn og áteiknun skjalanna á hverri höfn, 

er það kemur við á.

f>að er auðsjeð, að breyting þessi eng- 

an veginn getur leitt til þess, að laun sýslu- 

manna og bæjaifógeta skerðist. J>ví eptir 

breytingu þeirri, sem með lögum 14. desbr. 

1877 er orðin á launum þessara embættis- 

manna, felíur gjaldið fyrir rannsókn og á- 

teiknun skipaskjala í landssjóð. Af þessu 

leiðir aptur beinlínis, að þær ástæður, sem 

gátu verið til þess, meðan aukatekjurnar 

fjellu til sýslumanns, að láta sjerhvern af 

hlutaðeigandi sýslumönnum fá hálft gjald, 

þegar sama skip var fermt eða affermt í 

ýmsum umdæmum, eru horfnar. Enn frem- 

ur skal jeg taka það fram, að síðan lesta- 

gjaldið var afnumið, geta fiskiskip, eigi síð-

ur en kaupskip, flutt vörur til og frá land- 

inu, og því er, að mínu áliti; engin ástæða 

til, að leggja minna gjald á fiskiskip, en 

kaupskip, fyrir rannsókn og áteiknun skipa- 

skjalauna. Að öðru leyti skal að eins skír- 

skotað til athugasemdanna við frumvarpið.

S t e f á n  E i r í h s s o n :  |>að er að vísu svo,

að frumvarp þetta, sem að eins er í 2 grein- 

uiu, er ekki stórt, en allt fyrir það er það, 

að mínu áliti, mjög íhugavert. þau frum- 

vörp, eins og það, er hjer liggur fyrir, sem 

fara fram á, að breyta eldri lögum, eru

þess verð, að þau sjeu vandlega tekin til

ytirveguuar. Hjer er um það að ræða, að

breyta tilskipun 15. apríl 1854 og opnu 

brjefi 28. desember 1836, 9. grein. í  þess- 

ari grein er amtmanni veitt vald til, að setja 

skipsafgreiðslumann fyrir hönd sýslumanns, 

er hann býr í fjarlægð, og fær bann þá

þóknun fyrir starf sitt, er svarar helmingi 

við gjald það, sem sýslumanni ber sam- 

kvæmt. aukatekjureglugjörðinni. Og eptir 

því, sem nú hagar til, þurfa margir sýslu- 

menn nauðsynlega, að hafa slíka skipsaf- 

greiðslumenn. Jeg veit t. a. m., að sýslu- 

maðurinn í Skaptafelissýslunum kemst með 

eugu móti bjá að hafa slíkan maun, meðan 

svo hagar til, eins og nú, að sýslumaður- 

inn situr á Kirkjubæjarklaustri. Sama 

er að segja um sýslumennina i Suður- og 

Norður-Múlasýslum. f>eir þurfa að hafa skips- 

afgreiðslumann á Djúpavogi og Yopnafirði. 

Jeg skal einnig taka það fram, að frumvarp 

þetta kemur því til leiðar, að miklu minna 

gjald mun koma í landssjóð. Eptir binum 

eldri lögum er, eins og jeg minntist á, gjald- 

ið fyrir rannsókn og áteiknum skipaskjal- 

anna tekið af hverju skipi, sem affermir sig 

ekki að fullu á sötuu höfu, að hálfu við það, 

sem skip það greiðir, er affermir sig að öllu
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leyti á einni og sömu böfn, á hverjum þeim 

stað, þar sem skipið kemur, en eptir þessu 

frumvarpi er gjaldið eigi heimtað nema einu 

sinni, þ. e. á þeirri höfn, er skipið kemur 

fyrst við á íslandi. Bæði vegna þessa og 

vegna hins, að jeg býst við, að sýslumenn 

taki illa undir að greiða settuoi skipsaf- 

greið8luuiönnum sjerstaka borgun úr sínum 

eigin vasa, og ísjárvert er, að leggja þetta 

gjald á suma sýslumenn, en ekki suma — 

því allir þurfa ekki sjerstaka afgreiðslu- 

menn — þá verð jeg, þrátt fyrir það, þótt 

landshöfðingi og þingmaður S(randasýslu 

telji nefnd óþarfa, þó að stinga upp á þriggja 

manna nefnd, svo mál þetta verði vandlega 

íhugað.

Ásgeir Einarsson: J>rátt fyrir ræðu

þingmanns Austur-Saptfellinga, er jeg þó á 

því, að mál þetta sje ekki svo margbrotið, 

að nefnd þurfí að kjósa í því. Jeg íinynda 

mjer, að það megi útkljá það með bieyt- 

ingaruppástungum.

Forseti bar því næst undir atkvæði, 

bvort málið skyldi ganga til 2. umræðu, og 

var það samþykkt. Aptur á móti var það 

fellt frá nefnd með 6 atkvæðum á móti 5. 

J>ví næst lýsti forseti því yfir, að enginn 

fundur gæti orðið næsta dag, en ákvað þar 

á móti fund á laugardaginn 9. júlí kl. 1. 

og tók á dagskrá:

Frumvarp til laga um gjald fyrir rann- 

sókn og áteiknun skipaskjala til 2. umræðu.

Árni Thorsteinson stakk upp á því, að 

þessu eina máli væri frestað, þangað til fieiri 

má) yrðu tekin fyrir undiieins, enda væri 

hagfelldast, ef nefndirnai gætu haft pessa 

daga óskerta (il starfa.

b'orseli bar þá upp til atkvæða, hvort 

mátinu skyldi fresta fram yfir helgina, en 

vegna óljósrar atkvæðagreiðslu vai viðhaft 

nafnakall, og sögðu

Já:

Árni Thorsteinson,

Ásgeir Einarsson,

Einar Ásmundsson,

Jón Pjetursson,

Sigurður Melsteð,

Skúli Jþorvarðsson,

Stefán Eiríkson.

Nei sögðu:

Benidikt Kristjánsson,

Magnús Stephensen,

Pjetur Pjetursson,

Sighvatur Árnason.

Var málinu þannig frestað fram yfir 

helgina.

ÖNNUR UMRÆÐA I EFRI DEILD, 

á 5. fundi, 11. dag júlímánaðar.

Árni Thorsleinson: fegar litið er á

frumvarp það, sem hjer liggur fyrir, virðist 

það í fyrsta áliti vera mjög glæsilegt; þegar 

litið er á fyrirsögn frumvarpsins, er það 

nefnt «frumvarp til laga um gjald fyrir rann- 

sókn og áteiknun skipaskjala», og þá skyldu 

menn ætla, að það væru almenn lög, sem tækju 

af allan vafa ogupphefji allar eldri ákvarðanir, 

svo sem ákvarðanirnar í aukatekjureglugjörð- 

inni frá 10. sept. 1830ogtilsk. lð.apr. 1854 og 

ýmislegt fleira þessu við komandi. Frum- 

varp þetta sýnist og koma mjög fallega fram; 

það virðist miða í sömu átt sem afnám 

lestagjaldsins, svo að sem minnst bönd sjeu 

á ver7.1uninni, og að verzlunarsambönd vor 

við önnur lönd verði sem hægust og greið- 

ust; það sjest enn fremur af ástæðunum við 

frumvarpið, að hin helzta ástæða til þess er 

að Ijetta gjaldi á strandsiglingaskipunum, 

sem, vegna þess að þau á ferðum sínum 

verða að fara frá einni höfn landsins til 

annarar, verða fyrir mjög þungu gjaldi og 

tilfinnanlegu, svo að það fer stundum fram 

yfir þær tekjur, sem fengizt hafa af flutn- 

ingum á hlutaðeigandi höfn. Frumvarpið 

hefur þannig þann góða og fagra tilgang, að 

efla frelsi í verzlnnarviðskiptum, og sýnist því 

mikil rjettarbót í því fólgin. En fari menn
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betur að gæta að frumvarpinu og einstðk- 

um greinum þess, má gjöra margar athuga- 

semdir við það. Frumvarpið höndlar um 

kaupskip og fiskiskip og gjörir engan mun 

á þeim; það gjörir ráð fyrir fiskiskipum, en 

hvaða fiskiskip pað eru, erekki sagt, líklega 

eru það því öll fiskiskip. Jeg fyrir mitt leyti 

álít mjög ósanngjarnt að heimta sama gjald 

af öllum kaupskipum, hvort sem það flytur 

nokkrar vörur eða ekki. En þetta um kaup- 

skipin getur nú verið minna verulegt, ekki 

í sjálfu sjer, en af því að takast mætii, ef 

til vill, að ráða bót á þvi í frumvarpinu 

með breytingaratkvæðum. En það er hitt, 

sem er meira verulegt, og það eru ákvarð- 

anirnar um fiskiskipin; jeg get ómögulega 

fundið, að þelta frumvarp eigi að uppheija 

ákvarðanir þær, sem settar eru í lögum frá 

17. desbr. 1875 um gjald af útlendum fiski- 

skipum, og þó virðist það liggja næst fyrir, 

að lög þessi sjeu upphafin, ef farið er beint 

eptir orðum frumvarpsins. Fyrst ákvörð- 

unin í aukatekjureglugjörðinni, um að borg- 

un fyrir áteiknun skipaskjala til umboðs- 

tnanns lögreglustjóra sje greidd, er upphafin 

með frumvarpinn, þá hefði líka átt að taka 

fram, að lög 17. desbr. 1875 væru afnumin; 

frumvarpið er mjög óljóst í þessu. {>að get- 

ur nú verið, að sumum þyki það til bóta, að 

lög frá 17. desbr. 1875 sjeu úr gildi numin, 

og það eru þau, ef eptir orðunum er farið, 

þó mjer þyki vafasamt, að stjórnin hafl ætl- 

að það, en samt sem áður færir það með 

sjer þann tekjuhalla, sem rjett væri að end- 

urgjalda, og þá er ekkert unnið. En fari 

jeg villt í þessu og frumvarpið eigi ekki að 

gilda um þau skip, setn heimfæra má undir 

lögin frá 17. desbr. 1875, þá er ekki rjett 

að taka 25 aura gjald af öllum fiskiskipum, 

eins og í frumvarpinu stendur. Jeg skal 

taka það fram, að í lögum frá 17. desbr. 

1875 er svo ákveðið, að af útlendum skip- 

um skuli greiða 10 a. af hverri smá- 

lest, í fyrsta sinn sem það kemur á ein-

hverja höfn, en 5 a. í annað sinn; en má 

jegþáspyrja: hvaða rjettar njóta hin dönsku 

skip, það er skip úr öðrum stöðum frá kon- 

ungsríkinu en Islandi, fram yfir þan út- 

lendu eptir þessu frumvarpi ? Jeg vil leyfa 

mjer að segja, að þeim sje gjört óhægra 

fyrir og þeim settir þyngri kostir en hinum 

útlendu; það er með 25 aura gjaldinu fyrst 

í 4. sinn sem innar.rikisskipum verður gjört 

hægra fyrir; jeg get ekki skilið, að þetta 

geti verið hin sanna meining stjórnarinnai; 

mjer finnst þvert á móti öll ástæða til, 

að íþyngja ekki þessum skipum fremur en 

hinum útlendu, og álít því þessa ákvörð- 

un frumvarpsins mjög vafasama. Enn- 

fremur finnst mjer sú ákvörðun óheppileg, 

að greiða eitt sinn og svo eigi meira. í 

mínum embættisstörfum um langán tíma 

hef jeg annazt skipa-afgroiðjilu, og er mjer 

því kunnugt, að ekki dugir að sleppa alveg 

beizlinu af skipum, með því að láta greiða 

gjald einu sinni, og jeg er viss um, að lítið 

eptirlit mundi verða á þeim á þeim höfnum, 

þar sem þau ekkert þurfa að greiða, enda 

álít jeg það ekki rjett, að heimta af mönn- 

um eptirlit án þess borgun sje heimt fyrir, 

eða balda menn, að sýsiumenn, sem búa í 

20—30 mílna fjailægð, eða hreppsljórar, sem 

ef til vill búa í margra mílna fjarlægð, 

muni fara að ómaka sig til þess að eins að 

gæta að skjölnm skipanna, þegar ekkert er 

borgað? Jeg held ekki; þvert á móti er 

jeg viss um, að þetta verður til þess, að 

menn fara í kring um lögin. Gjaldið hefur 

bingað til verið óheyrilega hátt, og er því 

öll þörf til að að minnka það, og það augna- 

mið næst bezt fyrir fiskiskip með lögum frá 

17. desbr. 1875; jeg álít, að 10 a. í fyrsta 

sinn og 5 a. i annað sinn sje sanngjarnt. 

En ef teknir eru 25 a. fyrir hverja smálest, 

og jafnvel þó að það sje ekki nema 20 a. í 

fyrsta sinn, þá er enn einn hallinn, sá, að 

enginn munur er gjörður á kaupskipum og 

flskiskipum, þvi það er sannarlega stór mun-



805

ur á skipi, sem flytur dýran farm, og skótu, 

sem að eins hleypir inn á einhverja hðfn eptir 

vatni. Enn er ein mótsðgn, sem jeg verð 

að taka fram: í lögum frá 17. desbr. 1875 

er ákveðið, að ef útlent fiskiskíp korai á 

hðfn vegna ísalaga, slysa o. s. frv., þá þurfi 

ekkert að borga, en eptir þessu frumvarpi 

er krafizt gjalds í þessum tilfellum, og það 

er ekki sanngjarnt. Jeg skal nú ekki fara 

fleirum orðum um þetta atriði að sinni, en 

að eins fara nokkrum orðum um 2. gr., sem 

þannig hljóðar: »Aukagjald það fyrir rann- 

sókn og áleiknun skipaskjala, sem fyrir er 

mælt um í opnu brjefi 28. desbr. 1836, 9. 

gr., skal af nutnið>, og í ástæðunum eru 

sýslumennirnir ekki taldir of góðir til þess, 

að greiða kostnað þann, sem er þvi samfara, 

að aðrir framkvæmi þau störf, sem á þeim 

hvíla; en ef þetta á svo að vera, þá hafa 

skoðanir manna breytzt síðan 17. des. 1875, 

því að þá var ákveðið, að hreppstjórar, sem 

rannsðkuðu skipaskjöl, skyldu bafa helming 

gjalds; þetta finnst mjer sanngjarnt, því ef 

landssjóður á að fá sitt, þá verdur að vera 

trygging með eptirlitinu, og það fæst ekki, 

nema borgað sje. Mjer þykir það og kynlegt, 

að, ef lögin frá 17. desbr. 1875 eru ekki upp- 

hafin, þá eiga hreppstjórarnir að fá helm- 

inginn, en eptir þessu frnmvarpi ekkert. 

Jeg játa það, að mikil ástæða er til að 

færa afgreiðslugjaldið niður, og álít sann- 

gjarnt, að fyrir kaupskip sjeu greiddir 25 

a., en fyrir fiskiskip, ekki 25, heldur svo 

sem 10 a.; og sökum eptirlitsins álít jeg, að 

það sje nauðsynlpgt, að nokkuð sje tekið í 

hvert skipti. Nokkra þóknun til afgreiðslu- 

manna álít jeg og oauðsynlega, og ætti þetta 

frumvarp því að gjöra ákvörðun um það. 

Jeg bef nú kornið fram með nokkrar ástæð- 

ur fyrir því, að frumvarpið er ekki aðgengi- 

legt, eins og það liggur hjer fyrir, og efast 

um, að það verði lagað með breytingarat- 

kvæðam, svo að i nokkru laeji fari. Við 1. 

umræðu var mál þetta fellt frá nefnd að

eins með 6 atkvæðum móti 5," og þó að 

iítil líkindi sjeu til, að menn nú óski nefnd- 

ar, er jeg samt fús á að leggja það til, að 

sett verði nú 3 manna nefnd í það, öllu 

fremur en að málið verði fellt nú þegar.

F o r s e t i  bar þá undir atkvæði, hvort 

kjósa skyldi 3 manna nefnd, og var það 

samþykkt, og í nefndina kosnir:

Árni Thorsteinson með 10 atkv. 

Magnús Stephensen — 7 —

Stefán Eiríksson — 4 —

og var þannig 2. umræðn frestað.

í  nefndinni var Árni Thoreteinson kos- 

inn formaður og Magnús Stephensen skrif- 

ari og framsögumaður.

FRAMHALD ANNABAR UMRÆÐU í 

EFRI DEILD, 

á 13. fundi, 20. dag júlímánaðar. 

Nefndarálit, sjá I, 85—86. 

F r a m s ö f f u m v ð u r  ( M a g n ú s  S t e p f i e n s e n ) :  

þingdeildarmönnum er þegar kunnugt af á- 

liti nefndarinnar, að húu ræður fiá, að 

fallast á frumvarp stjórnarinnar, og hefur 

hún stuttlega skýrt frá ástæðum sím>m fyrir 

þessari skoðun. Nefndin getur eigi sjeð, að 

þetta sjeu neiu nauðsynleg lög eða liafi 

inni að halda neina verulega rjettarbót. 

Frumvarpið fer fram á, að gjðra breytingu, 

á lítilfjörlegum gjöldum til landssjóðs, en 

hefur enga Ijárhagslega þýðingu, enda fær 

nefndin ekki sjeð, hvort árangurinn af 

frumvarpinu verður sá, að tekjur lands- 

sjóðsins hækka eða þær lækka. Eptir lögum 

þeim, setn nú gilda, aukatekjureglagjðrðiani 

10. septbr. 1830, 62. gr., og tilsk. 15. april 

1854, 8. gr., á að greiða af hverju skipi, 

sem fermt er eða affermt öllum farmi sín- 

um í sama lögsagnarumdæmi í landinu 16 

aura, eða nákvæmar ’/b úr kr., fyrir hvert 

too, en hálfu minna, ef fermt er eða affermt 

í fleiri Iðgsagnarumdæmum. |>essu gjaldi fer 

frumvarp stjórnarinnar fram á sð breytt



sje af þeim áslæðum, að það sje ekki framar 

samsvarandi þessum tímum. Gjald þetta 

hafi uppranalega verið ákveðið til þess, að 

útvega sýslumönnum og bæjarfógelum laun, 

en nú renni gjald þetta í landssjóð, síðan 

Iöct um laun sýslumanna og bæjarfógcta 

komu út 14. desbr. 1877, og því sje eigi 

framar ástæða til, að heimta gjöldið á 

hverri höfn, sem skipið kemur við. Nefnd- 

inni þar á móti virðist eðlilegt, að gjaldið 

sje heimtað i hvert skipti, en eigi í eitt 

skipti, eins og hún hefur tekið fram í áliti 

sínu. Hafi nú stjórninni virzt þetta gjald 

ósamsvarandi vorum tímum, þá hefði stjórn- 

in átt að laka fyrir fleiri gjöld, sem ein- 

mitt hafa verið ákveðin til þess, að útvega 

embættismönnum laun. Jeg vil taka til 

dæinis gjald fyrir þinglestur, sem borgað 

er í hvert skipti, þá er saina skjalið er les- 

ið í mörgum þinghám; virðist því fullt eins 

mikil ástæða til að breyla þessu gjaldi. 

Sama er að segja um gjald fyrir umsjón 

tneð útflutningum í aðrar heimsálfur, sem 

einnig var beinlínis borgun til embættis- 

manna, en rennur nú í landssjóð, nefnilega 

20 kr. fyrir umsjón með skipinu, en þar að 

auki 6 kr. fyrir hvern dag, sem er fram 

yfir einn dag. Sama er og að segja um 

gjald fyrir fógetagjörðir, sem miðað er við 

það, bvað langur tími gengur til þeirra. 

Ef þvi lög um laun sýslumanna og bæjar- 

fógeta, 14. des. 1877, gjöra það að verkum, 

að öll þessi og þvílfk gjöld eru eigi framar 

satnsvarandi tímanum, þá ætti stjórnin að 

leggja fram fullkomið frumvarp um breyt- 

ingu á öllum þessum gjöldum. En það, að 

þetta gjald, sem bjer ræðir um, sje ekki 

lengur samsvarandi tímanum, er víst ekki 

aðalástæðan fyrir frumvarpi stjórnarinnar, 

heldur roiklu fremur hitt, sem tilfært er 

seinna í ástæðum frurovarpsins, þar sem 

stendur, að hálft gjald, talið eptir fullu 

rúinmáli skipsins, á hverjum stað, þar sem 

skipið kemur við, sje þungbær byrði, og

geti staðið strandsiglingum stærri skipa, 

sjer í lagi gufuskipa, fyrir þrifum. En 

þetta finnst nefndinni engan veginn vera 

fullgild ástæða til að breyta þessu gjaldi; 

því um strandsiglingar er það að segja, 

að ef skip einungis flytja vörur bafna 

á milli innanlands, þá borga þau ekkert 

gjald fyrir rannsókn og áteiknun skjala sinna, 

þar á móti ciga þau strandsiglingaskip, sem 

koma beint frá útlöndum, en pað eru helzt 

skip, sem koma hingað til að kaupa fje eða 

hross, að greiða þetta gjald á hverri höfn, 

en það er aðgætandi, að þessi skip koma 

varla á hafnir í fleirum en einu eða mest 

tveimur lögsagnarumdæmum í sömu ferð- 

inni, og gotur því þetta gjald ekki orðið 

þeim þungbær byrði eða staðið þeim fyrir 

þrifum, enda mun stjórnin ekki hafa haft 

þessi skip næst fyrir augum. J»au strand- 

siglingaskip, sem stjórnin helzt mun hafa 

tekið lillít til, munu vera póstgufuskipin, 

sem hið sameinaða gufuskipafjelag heldur 

hjer úti. |>etta sjest og bezt af ástæðum 

frumvarpsins, þar sem stendur:* stjórnar- 

ráðið hefur leiðzt til þess, að veita þessu 

ináli eptirtekt af umkvörtun, sem kom frá 

hinu sameinaða gufuskipsfjelagi> o. s. frv. 

Stjórninni hefur opt verið borið á brýn, að 

hún væri nokkuð veik fyrir, þegar hið sam- 

einaða gufuskipafjelag ætti hlut að máli, og 

lítur svo út, sem það hafi sannazt bjer. 

Deildinni mun kunnugt, að 12. jan. 1880 

var samningur gjörður milli stjórnarráðsins 

og hins sameinaða gufuskipafjelags um gufu- 

skipsferðir milli Danmerkur og íslands og 

með fram ströndum Islands. í 7. gr. þessa 

samnings er það tekið fram, að fjelagið 

greiði öll gjöld af skipunum, en stjórnin 

borgi fjelaginu 58000 kr. á ári hverju. 

Samningur þessi á að gilda í 10 ár, þ. e. 

til 31. desbr. 1889, og eru því eptir 8 ár. 

Nú hef jeg lauslega athugað, hvað það 

mundi muna gufuskipafjelagið miklu þessi

8 ár, ef frumvarp stjórnarinnar yrði að
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lögum. Með því að gjöra ráð fyrir tveimur 

skipum, öðru 600 toos, en hinu 350 tons, 

og ferðaáætlunum líkri þeirri, sem nú 

gildir, hef jeg komizt að þeirri niðurstöðu, 

að gufuskipafjelagið mundi græða um 700 

kr. á hverju ári. [>að þarf sem sje ekki að 

efast um það, að gufuskipafjelaginu hafi 

verið kunnugt um þau gjöld, sem það 

þurfti að greiða af skipum sínum hjer, áður 

en samnÍDgurinn var gjörður. þelta hefur 

fjelagÍDU verið fullkuonugt um, þegar það 

ákvað tillagið, og því hefur það víst ekki 

gleyrnt að taka tillit til þeirra. f>essar 700 

króuur á ári í 8 ár, eða samtals 5600 kr., 

verða þá beinlínis gjöf til fjelagsins. |>etla 

eru þær almennu athugasemdir, sem jeg 

skal leyfa mjer að gjöra fyrir liönd nefnd- 

arinnar. En auk þessa eru ýmsir aðrir 

gallar á frumvarpinu, sem voru ýtarlega 

teknir fram við fyrri part þessarar umræðu, 

og eptir þeirri niðurstöðu, sem nefudin 

hefur komizt að, sje -jeg ekki að sje nein 

ástæða t il að taka þá fram aptur.

L f t n d s h ö f ð i n g i :  Nefndin ræður deild-

inni til að faliast ekki á þetta fiumvarp 

stjórnarinnar, sjer í lagi af þeim ástæðum, 

að skattgjald það, sem hjer ræðir um, hefur 

verið greitt umkvörtunarlaust í rúma hálfa 

öld, og því engin brýn nauðsyn að breyta 

því. Nefndin befur sjer í lagi fundið það 

að frumvarpinu, að það tekur af gjöldin fyrir 

rannsókn ogáteiknun skipaskjala í hverju Iög- 

sagnarumdæmi nema því fyrsta, og tekur 

það fram, að þó þetta gjald renni í lands- 

sjóð, þá virðist sjer ekkert óeðlilegt í því, 

að það sjegreitt í hverju lögsagnarumdæmi,

• því«, segir nefndin, -gjaldið er borgun 

fyrir embættisverk, og það er í sjálfu sjer 

eðlilegt, að þetta gjald, eins og öunur sams 

konar gjöld, sje greitt í hvert skipti, sem 

embættisverkið er gjört, enda mundi, að 

nefndarinnar ætlun, hætt við, að ekki yrði 

hart gengið eptir, að skjöl skipa væru rann- 

sökuð, einkum á þeim höfnum, sem eru

fjarlægar heimili lögreglustjóra, ef ekkert 

gjald ætti að heimta fyrir rannsóknina*. 

Jeg get nú verið samdóma nefndinni um 

þetta atriði, og er fús að styðja breytÍDgar- 

uppástungu í þessa átt. En hins vegar 

vona jeg, að nefndin sje mjer samdóma um 

það, að þó það kunni að vera eðlilegt, að 

heimta gjald í hvert skipti, þá sje það ó- 

eðlilegt, að heimta í hvert skipti gjald af 

fullu rúmmáli skipsins f»etta er að mínu 

áliti mjög ósanngjarnt, og hafa opt komið 

til mín umkvartanir út af þessu, þó nefnd- 

inni sje það kann ske ekki kunnugt. Hinn 

háttvirti framsögumaður tók fram, að ýmsir 

auumarkar eða gallar væru á frumvarpiou, 

og nefndin hefur í áliti sínu látið sjer 

nægja, að vísa til umræðanna um þetta 

mál áður, en ekki farið út í hin einstöku 

atriði. Mjer hefði þó þótt æskilegia, að 

nefudin eða framsögumaður hefði bent á 

þessa annmarka, svo breytingaruppástungur 

yrðu gjörðar, ef þörf þætti, en jeg er fús á, 

að koma mjer saman við nefndina um 

þessar breytingaruppástungur: 1. að borgað 

verði í hvert skipti, sem skip er fermt eða 

; affermt í ýmsum lögsagnamnidæmum, og 2. 

í þá átt, að umboðsmaður hlutaðeigandi 

sýslumanns haldi þeim hlunnindum, sem 

honum bera samkvæmt opnu brjefi 28. 

desbr. 1836, 9. gr. En jeg vona, að 

allir hinir háttvirtu þingdeildarmenn sjeu 

mjer samdóma um, að öll nauðsyn sje að 

af nema þetta óeðlilega aukagjald, þetta 

»absurdum», leyfi jeg mjer að segja, sem 

engum ætti að geta dottið í hug að balda, 

fyrst lög um laun sýslumanna og bæjarfó- 

geta bafa öðlazt gildi 14. desbr. 1877. Að 

endingu vona jeg, að deildin leyfi frum- 

varpinu að koma til 3.umræðu, svo aðjeggeti 

lagað frumvarpið í samvinnu með nefndinni.

F r u m s u g u m a ð u r : Landshöfðingi hefur

ekki hrakið mótbárur nefudarinnar, en þvert 

á móti játað, að þær væru rjettar að mörgu 

leyti, og því mundi hann geta komið sjer
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sansan við nefndioa um ýmsar breytingar- 

uppástuogur við frumvarpií, or haan mundi 

geta fallizt á. Mjer skildist landsböfðingi 

rera fús til að aðhyllast breytingu á frum- 

varpinu í þá átt, að gjaldið yrði greitt í 

hverju því lögsagnarumdæmi, þar sem skjöl- 

in eru skoðuð, en úr þvi Jandshófðingi vill 

aðhyllast þe»sa breytingu, þá sje jeg ekki, 

hvaða ástæða er til að breyta því fyrirkomu- 

lagi á gjaldinu, sem nú er, því það er alls 

ekki ósaungjarnt, og sá grundvöllur, sem 

það er byggt á, ekki órjettlátur, og jeg ef- 

ast mikið um, að annar betri íiunist, enda 

eru það mjög fá skip, sem ferma eða 

afferma í fleirum en tveimur lögsagnarum- 

dæmum, að undanteknum póstgufuskipunum; 

en að fara að lækka gjaldið eingöngu vegna 

þessara skjpa, sje jeg enga ástæðu til. Mjer 

skildist enn fremur, sem landshöfðingi vildi 

gjöra breytingu i þá átt, að hreppstjóri eða 

umboðsmaður hlutaðeigandi sýslumanns 

fengi að halda þóknun sinni óskertri, og þó 

upphefja 9. gr. opins brjefs 28. desbr. 1836; 

jeg get því t;kki sjeð, hvaðan þessi þóknun 

á að koma, nema ef meiningin er, að bún 

greiðist úr landssjóði. Jeg get ómögulega 

sjeð, að aukagjaldið sje svo fráleitt; það er 

helmingur af gjaldinu sjálfu: ef Ve úr krónu

af hverjum ton gengur til landssjóðs, þá 

gengur 'Ut í viðbót til umboðsmanns. |>eg- 

ar nú frumvarpið vill hækka gjaldið til 

landssjóðs um 50%, eða úr 16 a. upp í 25

a., af öllum þeim kaupskipum, sem ferma og 

afferma í sama Iögsagnarumdæmi, en það 

gjörir meiri bluti þeirra, verður munurinn 

ekki svo stór. Ef það er óþolandi byrði fyrir 

verzlunina að balda opnu brjefi 28. desem- 

ber 1836, 9. gr., þá yrði þaðheldur ekki lít-

il byrði fyrir verzlunina, ef gjaldið til lands- 

sjóðs væri hækkað eins og ráðgjört er í 

frumvarpinu, að jeg ekki tali um fiskiskipin. 

Jeg get því ekki sjeð, að það komi að neinu 

liöi, þó farið verði að breyta frumvarpinu, 

en held mjer til nefndarálitsins um það, að 

halda gjaldinu óbreyttu, og bíða þangað til 

stjórnin leggur fyrir þingið frumvarp um 

breytingu á öllum þeim aukatekjum, sem 

áður runnu til sýslumanna og bæjarfógeta, 

en nú renna í landssjóð.

því næst bar forseti hinar einstöku 

greinar frumvarpsins upp til atkvæða, og var

1. gr. þess felld með 7 atkvæðum, og

2. gr. — — — 8 — • —

Var frumvarpið í heild sinni þannig 

f a 11 i ð.

XXX.

Veiting branða «g brauðamaí.

Frumvarp til laga um breyting á til- 

skipun 15. desbr. 1865, 1. og 2. gr. Frá 

stjórninni. Frumvarpið er prentað í fyrri 

parti alþingistíðindanna, bls. 587—588.

FYRSTA UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 4. fundi, 7. dag júlímánaðar. 

L a n d s h ö f ð i n g i : Frumvarp það, sem

hjer liggur fyrir, miðar til þess, að koma
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nýrri flokkaskipun á prestaköll landsins, saua- 

svarandi lögurn um skipun prestakalla 27. 

febr. 1880, og er bún þar að auki eðlileg 

afleiðing af verðhækkun þeirri, seni orðið 

hefur á öllurn landaurum, síðan tilsk. 15 des. 

1865 kom út. Eins og kunnugt er, skipti 

tilsk. 15. desbr. 1865 öllum prestaköllum 

landsins í 4 flokka. Brauð í 1. flokki, aðal- 

brauð, voru metin á 700 rdl. eða 1400 kr ; 

brauð í 2. flokki, betri meðalbrauð, á 500 

—700 rd., eða 1000— 1400 kr.; brauð í 3. 

flokki, lakari meðalbrauð, 350—500 rdl., eða 

700— 1000 kr.; brauð í 4. flokki, fátæk brauð, 

metin minna en 350 rdl. eða 700 kr. Jeg 

skal því næst skýra frá, hvernig þessi flokka- 

skipun er komin fram eptir brauðamats- 

gjörðunum. Eptir brauðamatsgjörðinni 1853 

voru í 1. flokki 8 prestaköll, í 2. flokki 9 

prestaköll, í 3. flokki 38 preslaköll, og í 4. 

flokki 116 prestaköll. En verðhækkun sú, 

er jeg gat um áðan, kom því til leiðar, að 

eptir endurskoðun brauðamatsgjörðarinnar 

1868 voru í 1. flokki 24 prestaköll, í 2. flokki 

35 prestaköll, í 3. flokki 42 prestaköll, en í

4. flokki 70 prestaköll, og var þetta veruleg 

breyting. En samkvæmt lögum 27. febr. 

1880 verða, ef þessi flokkaskipun helzt ó- 

breytt: í 1. flokki 47 prestaköll, í 2. flokki 

47, í 3. flokki 43 og í 4. flokki 5 presta- 

köl), vegna þess að nákvæm brauðamatsgjörð, 

sem 3. gr. frumvarpsins stingur upp á, ekki 

hefur verið samin, en í tilsk. 15. desbr. 1865 

er gjört ráð fyrir, að 15 ár líði milli brauða- 

matsgjörðauna, og þar sem hin núgildandi 

brauðamatsgjörð er byggð á mati, sem fram 

fór 1868, þá á endurskoðunin eiginlega ekki 

að fram fara fyr en árið 1883. En með til- 

liti til breytingar þeirrar, sem nú er um að 

ræða, virðist nauðsynlegt, að flýta fyrir end- 

urskoðuninni. Eptir að lög um skipun 

prestakalla og lög um eptirlaun uppgjafa- 

presta eru komin í gildi, og með þeim breytt 

3. og 7. gr. í tilsk. 15. desbr. 1865, þá er 

eptir 1., 2. og 5. gr., um eptirlaun prests-

ekkna. Að því er snertir bina síðastnefndu 

grein, þá mun henni breytt, ef þingið sam- 

þykkir frumvarp þetta, sem lagt hefur verið 

fyrir það. Frumvarp þetta fer og þess á 

leit, að 2. grein verði breytt, eptir því sem 

að mínu áliti er nauðsynlegt. Breyting sú, 

sem frumvarp þetta fer fram á, snertir að 

eins flokkaskipunina, sem orðin er á brauð- 

unum, og endurskoðuu brauðamatsgjörðar- 

inuar, sem að mínu áliti er alveg nauðsyn- 

leg. Að öðru leyti er mál þetta einfalt, og 

því máske ekki nauðsynlegt að setja nefnd 

i það. En ef deildin ákveður, að setja skuli 

nefnd í það, þá álít jeg bezt, að vísa því til 

nefudar þeirrar, sem skipuð var í gær, tilað 

íhuga frumrarp til laga um skyldu presta 

til að sjá ekkjum sínum borgið með fjár- 

styrk eptir sinn dag og um stofnun prests- 

ekknasjóðs.

borseti bar því næst upp, hvort vísa 

skyldi málinu til 2. umræðu, og rar það 

samþykkt. Eptir uppástungu Ásgeirs Ein- 

arssonar var og samþykkt 3 manna nefnd, 

og í haua kosnir:

Jón Pjetursson með 8 atkvæðum, 

Benidikt Kristjánsson með 8 atkræðum, 

Einar Ásmundsson með 5 atkvæðum.

Var málið síðan afhent hinum 3. konung- 

kjörna þingmanni.

I nefndinni var Jón Pjetursson kosinn 

formaður og Benidikt Kiistjánsson skrifari 

og framsögumaður.

ÖNNUE UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 7. fundi, 13. dag júlímánaðar.

Nefndarálit, sjá I, 62.

F r a m s ö g u m a ð u r  ( B e n i d i k t  K r n t j á n s s o n ) - .  

pingmönnum þessarar deildar er þegar kunn- 

ugt orðið, að nefndin hefur komizt til þeirr- 

ar niðurstöðu, að sjer bæri að leggja það til, 

að deildin hafnaði þessu frumvarpi. Nefnd- 

in hefur í áliti sínu tekið stuttlega fram á-

102



stæður sínar fyrir því, að hún tekur þannig 

í þetta tnál. En aðalástæöan til þessa er 

byggð á því, setn þegar er komið fram, að 

mjög margar áskoranir hafa komið til þings- 

ins um, að gjörðar væru breytingar á lög- 

um þeim utn skipuu prestakalla, sem þegar 

hafa öðlazt gildi, og jafnvel hefur komið 

fram uppástunga utn, að nefnd yrði sett til 

að íhuga þessi lög ýtarlegar. jf>ótt þess vegna 

lög 27. febrúar 1880 utn skipun prestakalla 

hafi fengið gildi, þá má þó óhætt segja, að 

brauðaskipuuarmál landsins sje enn í sköp- 

un, sje að myndast, því að það ei varla 

annað hugsanlegt, en að lögum þessutn verði 

talsvert breytt nú á þinginu, samkvæmt þeim 

mörgu áskorunum, sem komið hafa til þessa 

þings uin þetta efni, og er það deildarmönn- 

um fullkunnugt, að einmitt frá stjórninni 

sjálfri er nú fram komið frumvarp, sem fer 

í þessa átt. f>etta, að brauðaskipunartnálið et 

enn eigi komið á fastan fót, er því aðalástæð- 

an fyrir þeirri skoöun nefndarinnar, að mál 

þetta sje of snemma upp borið, að enn sje 

eigi tími til kominn, að fara að meta bin 

nýju brauð. l.og2 . gr. frumvarpsins byggj- 

ast eiginlega á 3. gr., og þar af leiðir, að 

nefndinni virðist eigi við eiga, að lögleiða 

nýja flokkaskipun brauðanna, og þar af leið- 

andi ákvarðanir um veitingu þeirra, eins og 

gjört er í 1. og 2. gr. Jeg skal svo ekki 

verja ýtarlegar uppástungur nefndarinnar, 

fyr en jeg sje, að þess gjörist þörf.

L a n d s h ö l ð i n g i :  Jeg fæ með engu móti

skilið þá skoðun nefndarinnar, að mál þetta 

sje of snemma upp borið, að enn sje eigi 

tími til kominn ad endurskoða brauðamats- 

gjörðina, þar sem þó brauðamatinu sjálfu er 

alveg breytt með lögunum frá 27. febrúar 

1880, svo að brauðamatsgjörð þessi frá 1868 

á eigi framar við nema örfá brauð. Jeg 

verð að játa, að jeg skil ekki þessa skoðun 

nefndarinnar, og skal að eins leyfa mjer að 

skírskota til þess, er jeg hef áður tekið 

fram um þetta efni við 1. umræðu málsins.

Jeg geng út frá því sem vissu, að brauða- 

matsgjörðin bafi eigi annan tilgang, en þann, 

sem samsvarar því ástandi, er lögleitt hefur 

verið, og því álít jeg það alveg óforsváran- 

legt, að við hafa bina úreltu brauðamats- 

gjörð frá 1868 lengur en um þann tíma, 

sem nauðsynlegur er til að endurskoða hana. 

Hin nýju lög gjöra alþingi og stjórninni að 

skyldu, að flýta fyrir endurskoðuninni fyrir 

þá sök, að hin gildandi brauðamatsgjörð er 

ónýt. þessa skyldu hefur stjórnin viljað upp- 

fylla með því, að leggja þetta frumvarp fyr- 

ir þingið, og jeg álít það því mjög ísjárvert 

fyrir deildina, að hafna þessu frumvarpi. Jeg 

þori líka að segja, að alþingi 1879 hafi verið 

þeirrar skoðunar, að biýna nauðsyn bæri til 

að endurskoða sem fyrst brauðamatsgjörðina 

frá 1868, því að lögin 27. febrúar 1880gjöra 

brauðamatsgjörðina í raun og veru óeðlilega, 

en þar af flýtur aptur, að endurskoðun henn- 

ar hlýtur að vera eðlileg og nauðsynleg 

framkvæmd á binum nýju lögum. Nefnd- 

inni virðist, eins og Iíka framsögumaður tók 

fram, það vera aðalástæðan til að hafna 

þessu frumvarpi, að brauðaskipunarmálið sje 

enn eigi komið á fastan fót, jafnvel þóttlög 

27. febriíar 1880 um skipun prestakalla bati 

öðlazt gildi, og sem Ijósastan vott þessa tel- 

ur nefndin °hinar mörgu áskoranir, sem til 

þingsins hafa komið úr mörgum kjördæmum 

landsins um endurskoðun og breytingu tjeðra 

laga, auk frumvarps stjórnarinnar sjálfrar, 

sem nefndinni einnig hefur verið fengið til 

meðferðarx. Móti þessari aðalástæðu nefnd- 

arinnar skal jeg taka það fram, I fyrsta lagi, 

að það er alls ekki útsjeð um, bvernig al- 

þingi tekur undir þessar áskoranir, eða hvort 

það yfir höfuð muni samþykkja verulega 

breytingu á lögunum frá 27. febrúar 1880, 

og í öðru lagi tek jeg það fram, að allar 

þær breytingar, sem alþingi kann að sam- 

þykkja á lögum þessum, verða að sjálfsögðu 

teknar til greina við endurskoðun þá, sem 

3. gr. ákveður að fram skuli fara. Jeg verð
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því að segja, að mótbárurnar móti þessarj 

grein sjeu eigi á neinum rökum byggðar, og 

jeg vona fastlega, að deildin samþykki ekki 

uppástungnr nefndarinnar, að því er snertir

3. greinina. J>ví ef svo fer, móti von minni, 

að þingdeildin gjöri það, þá má benni um 

kenna, að rangri brauðamatsgjörð er haldið 

og anda laganna eigi framfylgt. Að því er 

snertir 1. og 2. gr. frumvarpsins, þá hafa 

engar breytingaruppástungur komið fram við 

þessar greinar frá hálfu nefndarinnar, og því 

verð jeg að álíta, að hún hafi verift mjer 

alveg samdóma um, að þær væru á lökum 

byggðar. Flokkaskipunin eptir þessu frum- 

varpi er nauðsynleg afleiðing af lögunum 27. 

febrúar 1880, og þeirri grundvallarreglu, sem 

þá var fylgt, að jafna sem mest tekjur brauð- 

anna, þannig, að 1, hvert sjerstakt brauð, 

sem metið er minna en 1200 kr., mætti eigi 

missa neitt í, og 2, að brauð, nn'tin liá | 

1200—1800 kr., greiði emeritprestum sínum 

tillag til eptirlauna sinna, og 3, að brauð, 

metin hærra en 1800 kr., sjeu sjálfsagt ept- 

irlaunabyrg. [>annig hef jeg þá sýnt, að 

frumvarp þetta er eðlileg aflciðing af lög- 

unum 27. febrúar 1880, er þingið samþykkti 

í hitt eð fyrra, og ef nú þingið hafnar þess- 

um lögum, þá kemst það bersýnilega í mót,- 

sögn við sjálft sig.

F r u m s ö g u m a h u r : Frumvarpið fer fram

á, að endurskoðun brauðamatsgjörðarinnar 

fram fari tveimur árum fyr, en eiginlega 

til stendur eptir lögunum. Hefði hjer mátt 

ganga að vissum biauðum, og hin nýja 

brauðaskipun hefði verið komin í kring, þá 

hefði verið full ástæða til að fallast á 3. 

gr., er fyrir skipar endurskoðunina svo fljótt, 

sem auðið er. En ef ætli að fara að meta 

brauðin, eins og nú er ástatt, þá mundi það 

eigi orsaka miklar breytingar á brauðunum 

frá síðasta brauðamati; því eins og nú er 

ástatt, er breytingin lítil, sem komin er í 

kring, vegna þess að preslar, sem sitja í 

brauðunum, ýmist hafna breylingunum, sem 

lögin kveða á, eða fá eigi uppbót, eptir nú-

gildandi lögum, fyr en nýr prestur kemur. 

pessi ákvörðun mun vafalaust hafa þær af- 

leiðingar, að margur prestur, sem annars 

mundí sætta sig við lögin 27. febrúar 1880, 

og sytja kyrr í brauði sínu, ef hann fengi 

þá uppbót, sem því er ætluð, fer nú einmitt 

vegna þessarar ákvörðunar að sækja um 

önnur brauð, og svo, er hann hefur sagt 

braiiði sí/iii lausu, sækir hann ef til vill um það 

aptur, því þá er viðbótin fengin. Allt mið- 

aði þá til þess, að koma meira róti á prest- 

ana en áður, en hjer á ekki við að tala um 

hinar óheppilegu afleiðingar, sem slíkt hef- 

ur. Yfir höfuð efast jeg mikið um, að, þó 

farið verði nú að meta brauðin, eins og þau 

í rauninni eru, þá fáist fastari grundvöllur 

fyrir brauðamatinu en áður, því að lögin frá 

27. febrúarmán. 1880breyta sifellt brauðun- 

um, um leið og þau koma til framkvæmdar. 

En jeg tel vafalaust, að fylgja eigi því á- 

standi biauðanna, sem er, en ekki því, sem 

kann að verða. Jeg er vafalaust samdóma 

landshöfðingja um, að ákvörðunin tekur til- 

lit til eptirlauna prestanna. Mjer finnst eðli- 

Iegast og liggja beinast við, að þegar prest- 

ur fæi lausn frá embætti sínu, þá sje farið 

eptir því, sem brauðið er, þegar hann segir 

því lausu, er ákveða skal, hvort og að hvo 

miklu leyti hann skuli hafa eptirlaun, og 

álít jeg, að enga flokkaskipun þurfi til þess, 

að þetta komist í kring. Brauðaskipunin 

og tekjur brauðanna eru enn í gering, og 

eigi komnar í fast horf. Lögin sjálf breyta 

brauðunum, jafnóðum og þau koma til fram- 

kvæmdar. Jeg tek það enn fram, að jeg 

get ekki skilið, að nein ástæða sje til þess, 

að flýta fyrir endurskoðun brauðamatsgjörð- 

arinnar, er samkvæmt tilskipun 15. desem- 

ber 1865, 1. gr., á fram að fara á árinu 

1883, af þeim ástæðum, sem áður eru tekn- 

ar fram, að með þessu fæst enginn fastari 

eða vissari grundvöllur fyrir brauðamatinu 

en áður. Lögin breytast sífellt; það, sem er 

svona í dag, er öðruvísi á rnorgun.

S i g h v a l u r  Á r n a s o n :  Jeg skal láta þá

skoðun mína í Ijósi, að jeg er yfir höfuð að 

tala samdóma nefndinni. Nefndin hefur

102*



vafalaust mikið fyrir sjer, en þó sjer í lagi 

að því er snertir 1. og 2. gr. frumvarpsins, 

en þegar til 3. gr. kemur, þá hefði jeg fyr- 

ir mitt leyti eins vel óskað, að hón hefði 

fengið að standa. Ástæðan fyrir því, að 

jeg er í efa um, að fallast á álit nefndar- 

innar í þessu efni, er sú, að jeg álít, að 

nýtt brauðamat ætti að fara fram sem fyrst, 

og í mínu kjördæmi er sú skoðun almennt 

ríkjandi, að öll þörf sje á, að endurskoðun 

brauðamatsgjörðarinnar fari sem fyrst fram. 

í>ví þegar brauðamatsgjörðin fór fram 1868, 

þá var, eins og kunnugt er, ein verðlags- 

skrá fyrir allt suðurumdæmið, en verðlag í 

Rangárvallasýslu var þá allt annað á þeim 

árum en það, sem tilfært er í verðlagsskrán- 

um. Hjer af leiðir, að brauðin í mínu kjör- 

dæmi eru ekki rjett metin. Jeg fyrir mitt 

leyti vil því helzt láta 3. gr. frumvarpsins 

standa, en þó ekki gjöra það að neinu 

kappsmáli, í vonum, að endurskoðun brauða- 

matsins fari fram innan skamms, eins og til 

er ætlazt.

Einar Ásmundsson : Jeg játa, að svo

lítur út við fyrsta álit, sem nefndin og 

8tjórnin fari sín í hvora stefnuna, en þegar 

betur er að gætt, þá eru þær eigi svo mjög 

Qarlægar hvor annari. |>að hefur nú kom- 

ið í Ijós, að lögin frá 27. febr. 1880, um 

skipun prestakalla, ekki hafa getað bætt 

brauðaskipun Jandsins eins verulega, eins og 

æskilegt hefði verið. |>ví nú eru úr öllum 

áttum komnar umkvartanir út af þessum 

lögum, og áskoranir til þirigsins um, að 

breyta þeim á einn eða annan hátt, og jafn- 

vel frá stjórninni sjálfri hefur komið frum- 

varp í þessa stefnu. En stjórnin þekkti, 

þegar hún samdi frumvarpið, að eins fáa 

galla á hinum nýju lögum, sem þörf væri á 

að iaga. Alþingi sjálfu og nefndinni er nú 

langtum kunnugra um ótal tillögur um 

breytingar á lögunum 27. febr. 1880, og 

til neðri deildar þingsins eru nú komnar 

ærið margar bænarskrár í þá stefnu. pess 

vegna er allt útlit fyrir, að á þessu þingi 

verði samin lög, sem fara fram á margar 

breytingar á skipun prestakallanna, eins og

hún var samþykkt með lögunum 27. febr. 

1880. fessi nýju lög, sem þingið nú kann 

að samþykkja, ná ekki staðfesting konungs 

fyr en á næsta vetri, og það ef til vill seint. 

Af þessu leiðir þá aptur, að endurskoðun 

brauðamatsgjörðarinnar, sem á að fram fara 

hvort sem er á árinu 1883, fer fram að eins 

einu ári seinna, heldur en yrði, ef 3. grein 

frumvarps þessa yrði samþykkt, og er þá 

sáralítið unnið. Landshöfðingi áleit það 

brýna nauðsyn, að endurskoðunin færi fram 

fyr en ákveðið er. Jeg fyiir mitt leyti sje 

ekki þessa brýnu nauðsyn. En þar á móti 

gæti það verið mjög fróðlegt, að meta braUð- 

in jafnvel á hverju ári, til þess að sjá tekj- 

ur þeirra. Svo jeg verð að álíta,' að það 

sje fremur fróðleikur en nauðsyn, að endur- 

skoðunin fari fram fyr, en til stendur eptir 

tilsk. 15. desbr. 1865. Jeg get heldur ekki 

sjeð, að þingið komist i mótsögn við sjálft 

sig, þó það hafni frumvarpinn, því að þing- 

ið 1879 leitaðist við að koma meiri jöfnuði 

á brauðin og þetta þing mun vafalaust fara 

í sömu stefnu, og líklega ganga svo frá 

þessu rnáli, að ekki verði nauðsyn til, að 

taka það fyrir að svo komnu í þriðja sinn. 

Breytinguna, sem 3. gr. frnmvarpsins fer 

fram á, verð jeg því að álíta óverulega, þar 

sem endurskoðunin á að fara fram hvort 

sem er á árinu 1883.

I . a n d s h ö f ð i n g i : Jeg held, að hinir heiðr-

uðu þingmenn, sem hafa talað, hafi ekki 

vel skilið rök mín. Framsögumaður sagði, 

að bieytingar þær á biauðaskipumnni, sem 

gjört er ráð fyrir í lögunum frá 27. febr. 

1880, sjeu enn ekki komnar fram, eitt sje í 

dag, annað á morgun í því efni. Breyting- 

arnar eru einmitt komnarfram á þann hátt, 

að nauðsynlegt er að taka tillit til þeirra, 

og með 2. grein laganna frá 27. febr. 1880:

• Stjórnin blutast til um, að þær breytingar, 

sem að ofan eru ákveðnar um brauðaskipun, 

komist á svo fljótt, sem því verður við kom- 

ið, eptir því sem brauðin losna*, þá eru allar 

þær breytingar ákveðnar, sem taka þarf til 

greina við brauðamatsgjörðina. Framsögu- 

maðurinn og þingmaður Eyfirðinga bentu til
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þess í ræðum sínum, sem og er tekið fram 

í nefndarálitinu sem aðalástæða gegn frum- 

varpi þessu, að svo margar áskoranir sjeu 

komnar til þingsins úr mörgura kjördæmum 

landsins um endurskoðun og breytingu presta- 

kallalaganna. Jeg held, að jeg hafi svarað 

þessu nægilega áðan, þar sem jeg sagði: það 

er ekki útsjeð um, hvort þingið muni taka 

vel undir þessar áskoranir, og jeg skal bæta 

því við: allar þær breytingar, sem þingið 

kann að samþykkja, verðui að taka til greina 

við endurskoðunina; þess vegnaer þessi mót- 

bára þingmannanna ekki á rökum byggð. 

Framsögumaður sagði, að brauðamatsgjörðin 

frá 1868 hefði engin veruleg áhrif nema á 

eptirlaun presta, en sagði, að meðan endur- 

skoðunin ekki færi fram, þá niæUi vel borga 

eptirlaunin eptir brduðamatsgjörðinni 1868. 

Hefur þá hinn heiðraði framsögumaður eða 

nokkur af þingdeildarmönnum hugsað um, 

hvaða áhrif þetta befur á landssjóðinn ? |>að 

kann að valda honum mikilla útgjalda, ef 

endurskoðunin fer ekki fram, og jeg er viss 

um, að alþingi 1879 hefur búizt við því. 

þingmaður Eyfirðinga sagði, að stjórnin hefði 

ekki þekkt allar þær breytingar og tillögur, 

sem fram mundu konia, þegar hún bjó þetta 

frumvarp t i l ; þetta er að vísu satt, en stjórn- 

in gat samt gjört ráð fyrir því, að breyt- 

ingar mundu koma á þessum lögum, og jeg 

skal taka það upp aptur, að þær verður að 

taka til greina við endurskoðunina. Hinn 

sami þingmaður gat ekki skilið, að stjóinin 

áliti, að biýna nauð*yn bæri til þess, að 

brauðamatsgjörðin væii endurskoðnð; en þá 

verð jeg að skilja þvert á móti; það er ávallt 

brýn nauðsyn, að þingið og stjórnin fram- 

fylgi lögunum.

F r n m s ö g v m a i u r :  Ef nýtt brauðamat

á að fara . fram á þessu ári, er rajög hæpið, 

að hægt verði að taka tillit til þeirra 

breytinga, sem nú verða á þessu þingi; 

breytingarnar verður konungurinn fyrst að 

samþykkja sem lög, og þau verða þá snemma 

að öðlast gildi, fyrst endurskoðuninni á að 

vera lokið fyrir nýár, eins og ákveðið er í 

frumvarpinu. En hvað sem því viðvíkur, þá

vil jeg geta þess, að í lðgum um eptirlaun 

presta frá 27. febr. 1880 er svo ákveðið, 

að uppgjafaprestar skuli því að eins fá 

eptirlaun af biauðinu, að tekjurþess brauðs, 

er presturinn hefur fengið lausn frá, sjeu 

yfir 1,200 kr., en ef tekjur brauðsins eru 

minna en 1,200 kr., þá fær presturinn ept- 

irlaun sín úr landssjóði; eptir þessu ereðli- 

legast, að presturinn fái eptirlaun eptir því, 

bvernig brauðið er, þegar hann fer frá því, 

og ef svo er, þá hefur það engin áhrif á það, 

hvort iandssjóðurinn þarf að borga eða ekki, 

og þá kemur hið rjetta fram. Jeg bef nú 

samstundis fengið tækifæri til að lesa á- 

kvæði 6. gr. í prestakallalögunum, og er þar 

skýrt ákveðið, að fara eigi eptir því lög- 

gilta brauðamati, en ekki eptir því, hverjar 

tekjurnar eru í raun og veru, þegar prestur 

fær lausn frá brauði, og get því vel verið 

á sama máli og landshöfðingi í því efni. En 

þó að brauðin yrðu uú endurskoðuð, þá vil 

jeg spyrja, hvort sanngjarnara sje, að fara 

eptir hinu fyrra löggilta eða síðara nú fyr- 

irhugaða brauðamati eptir 12 ár hjer frá. 

f>ó að farið verði eptir hinu nýja, þá verð- 

ur það ekki rjett nema lyrstu árin; skakki 

kemst undir eins á eptir fá ár. Ef ekki 

er ástæða til að meta brauð upp að nýju 

eptir 2—3 ár, þá sje jeg ekki nauðsyn til, 

að það sje gjört einu ári fyr, en það ber að 

gjöra.

Landshöfðingi: Jeg ælla að eins að

lagfæra, það er hinn heiðraði framsögumaður 

sagði, að frumvarpið ætlaðist til, að endur- 

skoðun brauðamatsins færi fram á þessu 

ári. 3. grein tekur fram, að brauðamats- 

gjörðin verði endurskoðuð «svo fijótt sem 

verða kann>, en það er hvergi sagt, að hún 

eigi að fara fram á þessu ári. f*ar sem 

hinn heiðraði framsögumaður vitnaði í 6. gr. 

laga frá 27. febr. 1880, um eptirlaun prestat 

þá skildist mjer, að hann væri á sama máli 

°& j eg : “en sjeu tekjur brauðsins 1200 kr. 

eða minni, þá fær uppgjafaprestur öll eptir- 

laun sín úr Iándssjóði» ; það hlýtur að vera 

sjálfsagt, að þessi ákvörðun gjöri ráð fyrir 

að endurskoðun verði svo fijótt sem verða
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má, ef á landssjóðinn eiga ekki að leggjast 

útgjöld um of. Framsögumaður spurði, 

hvort sanngjarnara mundi verða, að fara 

eptir þeirri fyrri eða síðári brauðamatsgjörð. 

Jeg verð að svara því, að það verður eigi 

hjá því komizt, að fara cptir lögunum.

M a g n m  S t e p h e n s e n :  |>að er eitt atriði

í þessu máli, sem jeg vil leyfa mjer að 

vekja athygli á. Hinn hæstvirti landshöfð- 

ingi hefur lagt sjerstaka áherzlu á, að það 

væri nauðsynlegl, að brauðamat færi sem 

fyrst. fram, vegna laganna um eptirlaun 

presta, sjer í lagi ákvörðunarinnar ura, hve 

nær eptirlaunin eigi að greiðast úr lands- 

sjóði og hvenær af brauðinu. Jeg gjöri ráð 

fyrir því sem sjálfsögðu, að þetta ráðgjörða 

brauðamat mundi verða lagað eptir lögun- 

um 27. fehrúarmánaðar 18S0 um skipun 

prestakalla, og brauðin metin, eins og þau 

þar eru; en þá fæst engin vissa um tekjur 

brauðanna, eins og þau eru, áður en hin 

nýja skipun er komin á, og þá heldur ekki 

ura, hvort eptirlaun presta úr slíku brauði 

eiga að greiðast úr landssjóði eða af brauð- 

inu. Jeg skal taka til dæmis Grenjaðarstað, 

sem prestakallaiögin gjöra ráð fyrir miklum 

breytingum á; ef nú presturinn þar fengi 

lausn, eptir að hin ráðgjörða brauðamats- 

gjörð er um garð gengin, en áður en sam- 

einingin er komin í kring, þá gefur hið 

nýja brauðamat enga skýrslu um tekjuupp- 

hæð Grenjaðarstaðarins, eins og hann nú er, 

og þá heldur ekki um, hvort eptirlaunin 

ættu að grciðast úr landssjóði eða af brauð- 

inu. f>að er þetta atriði, sem í mínum aug- 

um gjörir óþarft að fiýta brauðamatsgjörð- 

inni, sem hvort eð er á að fara fram 1883, 

og jeg fæ .ekki sjeð, að landssjóður bíði 

neinn halla, þó brauðamatið bíði þess tíina.

Landshöfðingi: Hinn 4. konungkjörni

þingraaður taldi örðugleika á, að endurskoð- 

unin yrði nú, en þeir örðugleikar koma 

eins fram 1883 eins og nú; þar að auki 

skal jcg leyfa mjer að taka það fram, að 

það er skylda sliptsyfirvaldanna, að útvega 

allar skýrslur þetta snertandi.

Frarnsögumaöur: Jeg hugsaði, að hin

ráðgjörða brauðamatsgjörð yrði byggð ein- 

mitt á tekjupphæð hvers brauðs ákveðinni 

eptir því, sem í raun og veru á sjer stað á 

þeim tíma, sein matið fram fer, því annars 

er jeg í engum efa um, að menn með nýju 

mati mundu mjög fjarlægjast því, sem á 

sjer stað, og yrði þá matið miklu fjær því 

sanna en það, sera nú er löggilt. En jeg 

gekk út frá því, að meta skyldi með breyt- 

ingum, þar scm þær hafa komizt á, og án 

breytinga, þar sem þær hafa engar orðið. 

Jeg vildi annars óska, að landshöfðingi 

leiðbeindi mjer og deildarmönnum í því, 

hvað leggja skuli til grundvallar fyrir 

brauðamatsgjörðinni.

Landshöfdingi: Hjer ræðir um, hvort

enduiskoðun brauðamatsgjörðarinnar á fram 

að fara, en ekki um það, hvernig hún eigi 

fram að fara; fyrir því þarf jeg ekki að svo 

komnu að fræða hina heiðruðu þingdeildar- 

menn á því. En að öðru leyti skal jeg 

geta þess, að brauðamatsgjörðin á að 

byggjast á lögunum frá 27. febr. 1880.

þá voru bornar upp til atkvæða hinar 

einstöku greinir frumvarpsins, og var:

1. gr. felld með 10 atkvæðum gegn 1.

2. — þar með fallin.

3. — felld með 10 atkvæðum.

Var frumvarpið í heild sinni þannig 

f a l l i ð .
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XXXI. 

Lífeyrir prestsekkna.

Frumvarp til Iaga um skyldu presta, að 

sjá ekkjuro sínum borgið með fjárstyrk eptir 

sinn dag, og um stofnun prestsekknasjóðs. 

Stjórnarfrumvarp. Frumvarpið er prentað í 

fyrri parti alþingistíðindanna, bls. 567—574.

FYKSTA UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 3. fundi, 6. dag júlímánaðar.

L a n d s h ö f ð i n g i  : í  sambandi við lög um 

skipun prestakalla, sem bið síðasta alþingi 

samþykkti, og sem náðu staðfesting konungs 

27. febr. 1880, samþykkti og alþingi frum- 

varp til laga um skyldu presta að sjá ekkj- 

um sínum borgið með íjárstyrk eptir sinn 

dag; en þau lög náðu ekki staðfesting kon- 

ungs af þeim ástæðum, sem teknar eru frain 

í stjórnartíðindunum 1880, deildinni B, 100. 

bls., og sem jeg leyfi mjer að skírskota til. 

Frumvarp það, sem hjer liggur fyrir, er 

samið til þess, að ná þeim tilgangi, sem 

lögin frá 27. febr. 1880 benda lil, að út- 

vega öllum prestsekkjum hæfilegan fjárstyrk, 

og ljetta af prestaköllunum þeirri byrði, sem 

hvílir á þeim, en sem eptir prestakallalög- 

unum smásaman eiga að falla af þeirn. 

Frumvarp þetta skyldar hvern prest, sem 

gengur í bjónaband, og hvern kvongaðan 

mann, sem fær veitingu fyrir brauði eða 

nýtt brauð, að sjá konu sinni borgið með 

fjárstyrk eptir sinn dag, og er upphæð fjár- 

styrksins miðuð við tekjuupphæð brauðanna, 

en skylda sú, sem sarakvæmt tilsk. 15. des. 

1865 hvílir á prestaköllunum til þess að 

greiða eptirlaun til prestsekkna, fellur niður, 

jafnótt og lög þessi fá framkvæmd. Eptir 

frumvarpinu á prestsekknasjóður að stofnast, 

sem á að taka inn og borga út öll þau 

gjöld, sem snerta fjárstyrk, sem prestsekkj- 

um er sjeð borgið með, en landssjóðurinn 

tekur að sjer ábyrgðina fyrir skilvíslegri 

greiðslu í hann. Ákvarðanirnar í 5. grein 

miða til þess, að gjöra prestum sem hægast

að uppfylla þau skilyrði, sem gjörð eru; 

aptur er ábyrgð þeirri, sem landssjóðurinn 

tekur að sjer, þannig varið, að honum vaxa 

ekki útgjöld til muna við það. Að svo 

mæltu fel jeg frumvarpið hinni heiðruðu 

deild á hendur og nefnd þeirri, sem jeg tel 

víst að sett mutii verða.

Á n g e i r  E i n a r s s o n : Jeg býst við, að

allir verði á því, að vísa þessu máli til 2. 

umræðu, og ef til vill verður nefnd sett nú 

þegai, en mjer finnst nú, að það liggi ekki 

svo mjög á að flýta fyrir þessu máli fyrst 

um siiin, þvi að það er aðgætandi, að frum- 

varp þetta grípur inn í mörg önnui frum- 

vörp, sem lögð eru fyrir þingið, og sem ó- 

víst er hvernig af muni teiða. Án þess að 

fara að tala um sjerstakar greinir frumvarps- 

ins skal jeg að eins taka til dæmis 3. gr.; 

hún byggist á 2. gr. í frumvarpi fil laga 

um breyting á tilsk. 15. dosbr. 1865; 12. 

grein snertir landssjóðinn, og 14. gr. getur 

gripið inn í Iandbúnaðarlögin, sem nú liggja 

fyrir þinginu, og sem óvíst er livernig fara 

uiuni fyrir, og er því mjög athugavert, að 

samþykkja frumvarpið, meðan maður ekki 

veit, hvernig áminnztum frumvörpum reiðir 

af. Jeg get þessa að eins til þess, að nefnd 

sú, sem jeg tel sjálfsagt að kosin verði, geti 

tekið þetta til greina, og leyfi jeg mjer að 

stinga upp á 3 manna nefnd.

v Að því búnu var gengið til atkvæða, og 

var málinu vísað til 2. umræðu, og kosin 

3 manna nefnd. f>essir urðu fyrir kosn- 
ingu:

Pjetur Pjetursson með 9 atkvæðum,

Sigurður Melsteð með 7 atkvæðum,

Benidikt Kristjánsson með 6 atkvæðum, 

og var málið því næst afbent hinum l.kon- 

ungkjörna þingmanni.

í  nefndinni var Pjetur Pjetursson kos- 

inn formaður og framsögumaður, og Beni- 

dikt Kristjáusson skrifari.



ÖNNUR UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 11. fundi, 18. dag júlímánaðar. 

Nefndarálit, sjá I, 81—83.

B r e y t i n g a r u p p á s t u n g a  

við frumvarp til laga um skyldu presta, að 

sjá ekkjum sínum borgið með fjárstyrk eptir 

sinn dag, og um stofnun prestsekknasjdðs.

I. grein orðist þannig:

Hver sá, sem vígist til sóknarprests, 

eptir að lög þessi hafa öðlazt gildi, er skyldur 

að sjá konu sinni borgið eptir sinn dag 

með fjárstyrk æfilangt úr hinum islenzka 

prestsekknasjóði, eptir reglum þeim, sem á 

eptir fara.

Magnús Stephensen.

F r a m i i i g u m n b a r  ( P j e t u r  P j e l u r s s o n ) : 

Jeg þarf ekki að vera langorður um frum- 

varpið; það er skýrt frá því í nefndarálit- 

inu að nefndin bafi orðið fyrir þeim ó- 

höppum, að klofna í tvennt; en mjer er 

skylt að geta þess, að minni blutinn bjálp- 

aði til að yfirfará og Jaga fnimvarpið, eink- 

um það er málið snerti. Mikið af því, sem 

nefndin hefur viljað breyta, eiu orðabreyt- 

ingar; það er að eins við 3., 7. og 14. gr., 

sem nefndin hefur gjöit breytingar, en þó 

getur maður ekki kallað það eiginlegar

breytingar, beldur að eins útskýringar. Við

3. gr. bætti nefndin, að landshöfðingja gæf- 

ist beimild til «að leyfa hlutaðeigandi 

presti, ef honum þykir eitthvað sjerlegt 

mæla með því, að sjá ekkju sinni borgið 

með því, að greiða árgjald eptir öðrum 

brauðafiokki en þeim, sem brauð hans er í». 

Nefndin hjelt, að það tilfelli gæti komið

fyrir, að ákjósanlegt væri, að landshöfðingi 

gæti leyft þetta. J>að gæti verið, að ein- 

hver fátækur prestur, sem ekki gæti greitt 

árgjald sitt eptir hærri brauðafiokki, þó að 

hann ætti að gjöra það, óskaði að greiða

eptir lægri flokki, og eins, að efnaður prest- 

ur óskaði að sjá ekkju sinni betur borgið 

með fjárstyrk eptir sinn dag, en honum

bæri eptir þeim brauðaflokki, sem brauð 

hans er í, og þótti nefndinni því æskilegt,

að landshöfðingi hefði beimild til að leyfa 

það. Aptan við 7. gr. hefur nefndin bætt 

útskýring: «ef hann ei meiri; sje hann 

jafn eða minni, heldur bún rjetti sínum ó- 

skertum, og seinni maður hennar er laus 

við þá skyldu, að sjá henni fyrir lífsfje-; 

þetta er ekki annað en útskýring, en engin 

breyting. Breylingin á 14. gr. erog að noklcru 

orðabreyting, þarsem nefndin leggurtil, að í 

staðinn fyrir orðin: «koma til framkvæmda 

samkvæmt 1. gr. setjist: »öðlast gildi, og nýr 

prestur kemur til brauðs, samkvæmt 1. gr., 

þar sem prestsekkja er fyrir, er nýtur ákveð- 

ins hlula af föstum tpkjum þess. Borgar 

landssjóður þeim eptirlaun þeirra með þeirri 

fjárbæð, sem þau voru að meðaltali fimm 

síðustuáiin á undan>. pessu bætti nefndin 

við, því að hún áleit, að ef farið væri eptir 

meðaltali fimm hinna síðustu ára, þá mundi 

fást meiri jöfnun á eptirlauuutium. Yfir 

höfuð að tala fannst nefndinni, að frum- 

varpið hefði rjettarbót inni að halda fyrir 

prestsekkjur, og aptur á hinn bóginn legði 

ekki of þunga byrði prestiim á herðar. 

Nefndinni þótti sanngjörn sú skipting á 

brauðunum, sem frumvarpið fer fram á, það 

er að segja: í brauð, sem eru metin upp á 

allt að því 1200 kr., brauð, sem eru undir 

1800 kr. en yfir 1200 kr., og brauð, sem eru 

yfir 1800 kr., og hún áleit, að þessi skipt- 

ing ætti ekkert skylt við þá skiptingu, sem 

farið var fram á í frumvarpi því, sem þessi 

deild felldi um daginn, og sem líklega hef- 

ur verið fellt af allt öðrum ástæðum. J>ar 

sem í frumvarpinu fjárstyrkurinn er ákveð- 

inn 100 kr., 150 kr. og 200 kr. eptir tekju- 

upphæð brauðanna, þá þótti nefndinni þessi 

jöfnuður tiltækilegur, og jeg skal taka það 

fram, að í frumvarpi því, sem alþingi 1879

samþykkti um þetta efni, var líkt hlutfall

tekið fram. Frumvarp þetta er, eins og jeg 

gat um áðan, veruleg rjettarbót fyrir prests  ̂

ekkjur, og af því leiðir lítil byrði fyrir

landssjóðinn, og leyfi jeg mjer í því tilliti

að skírskota til ástædanna, sem teknar eru 

fram við stjórnarfrumvarpið. Jeg skal geta 

þess, að síðastliðið ár voru 36 prestsekkjur
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á landinu, sem höfðu eptirlaun af brauðum; 

þar af voru 3, sem böfðu meira en 200 kr.,

14, sem höfðu frá 100—200 kr., og 19, sem 

höfðu undir 100 kr.

Hjer er komin fram breytingaruppáslunga 

um, að 1. gr. orðist þannig : «Hversá, sem 

vígist til sóknarprests, eptir að lög þessi 

hafa öðlazt gildi, er skyldur að sjá 

konu sinni borgið eptir sinn dag með 

fjárstyrk æfilangt úr hinum islenzka prests- 

ekknasjóði, eptir reglum þeim, sem á 

eptir fara*. f>essi uppástunga kom optar 

en einu sinni til umræðu í nefndinni, og 

jeg dkal játa, að uppástungan er mjög á- 

heyrileg; en nefndin var hrædd um, að 

prestsekknasjóður mundi seint myndast, og 

prestekkjur mundu verða töluverð byrði fyr- 

ir landssjóðinn, ef í prestsekknasjóðinn ekki 

borga aðrir en þeir, sem hjer á eptir vígj- 

ast; hitt er eðlilegra, að hver prestur, sem 

hjer eptir gengur í hjónaband, yngri en 

sextugur, eða fær brauð, gjaldi í prests- 

ekknasjóðinn. Breytingaruppástunga þessi 

er komin frá hinum 4. konungkjörna þing- 

manni, og er hún gleðilegur vottur um, að 

frumvarpið muni vera gott, fyrst að hann, 

svo skarpskyggn maður, hefur ekki getað 

fundið að því meira en þetta. Jeg skal 

ekki neita því, að mjer kom það mjög á ó- 

vart, að hinn háttvirti 1. þingmaður Norð- 

ur-|>ingeyinga, sem er í minni hlutanum, 

skyldi skerast svo úr leik. í  ágreiningstil- 

lögu hans stendur svo: «Yfir höfuð að-

hyllist jeg þá skoðun, að slík lög, sem hjer 

ræðir um, hvernig sem þau eru úr garði 

gjörð, gangi of nærri eignarforræði embætt- 

isinanna, og hvað helzt presta*. J>að er 

ekki gott að eiga við minni hlutann, ef 

hann ekki aðhyllist neitt frumvarp í þessa 

átt; það er þá afskorinn vegur, að sætta 

hann við nokkurt frumvarp. |>ar semhann 

segir, að slík frumvörp gangi of nærri 

eignarforræði presta, þá get jeg ekki skilið 

það. Jeg álít eignarforræðið ekki ótakmark- 

að; það er þó takmarkað við öll lögboðin 

gjöld, og prestar eru ekki rjetthærri í því 

en aðrir embættismenn; prestar.ættu með

gleði að vilja sjá ekkjum sínum borgið 

með fjárstyrk eptir sinn dag, eins og aðrir 

embættismenn gjöra það með gleði, og eiga 

þó margir þeirra óhægt með það, því að 

þar er farið eptir allt öðrum mælikvarða 

en hjer í þessu frumvarpi, og mjög kostn- 

aðarsamt fyrir embættismenn. Minni blut- 

inn talar um innbyrðis ójöfnuð, en sá 6- 
jöfnuður er ekki neitt verulegur; og þó svo 

væri, þá ætti 25 ára gamall prestur ekki 

að vera öfundsjúkur við eldn prest, þó að 

hann þurfi ekki að borga eins mikið. En 

þó að manni tækist nú að sannfæra minni 

hlutaun um þetta, þá er það ekki til neins, 

fyrst að hann vill ekkert frumvarp hafa.

Landshöfðingi: Jeg er meiri hlutanum

þakklátur fyrir hinar góðu undirtektir við frum- 

varp stjórnarinnar. Jeg get vel fallizt á breyt- 

ingaruppástungur hans, að undanteknum 

breytingunum við 3. og 14. gr. Viðbótin við

3. gr. er ísjárverð, af því að hún breytir 

aðalreglu þeirri, sem frumvarpið og prests- 

ekknasjóðurinn er grundvallaður á, sem sje, 

að fjárstyrkur sá, sem útvega skal prests- 

ekkjum, og ársgjald presta sje fast ákveð- 

ið og miðað eingöngu við tekjur presta- 

kallsins; því finnst mjer ísjárvert, að gjöra 

undantekningu frá þessari reglu; það er 

beldur ekki nauðsynlegt, því að ef prestur 

óskar hærri eptirlaun handa ekkju sinni, 

þá mun honum ekki veita örðugt, að út- 

vega henni styrk í einhverju útlendu lífsá- 

byrgðarfjelagi. J>egar prestsekknasjóðurinn 

eflist og sjálfur getur staðið straum af 

skuldum sínum, þá er tími til að endur- 

skoða reglur þær, sem nú eru settar, og 

sem að mínu áliti á að byggja á fullu jafn- 

rjetti fyrir alla hlutaðeigendur. J>að er 

snertir breytinguna á 14. gr.: *öðlast gildi 

og nýr prestur kemur til brauðs, samkvæmt

1. gr., þar sem prestsekkja er fyrir, er nýt- 

ur ákveðins hluta af föstum tekjum þess. 

Borgar landssjóður þeim eptirlaun þeirra 

með þeirri fjárhæð, sem þau voru að með- 

altali 5 síðustu árin á undan», þá skal jeg 

geta þess, að jeg er henni ekki persónu- 

tega mótfallinn; en hún getur ekki sam-
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rýmzt þeirri reglu, sem alþingi 1879 lagði 

til grundvallar fyrir prestakallalögunum, að 

þau kæmu til framkvæmdar, undir cins og 

brauðin losna, en byrði sú, sem hjer ræðir 

um, hvíli á brauðunum, þangað til prestar 

hafa á annan hátt sjeð ekkjum sínum 

borgið með fjárstyrk eptir sinn dag; enda 

er 14. grein frumvarpsins samhljóða 9. gr. 

í frumvarpi því um eptirlaun presls- 

ekkna, sem alþingi samþykkti 1879; 

en ef alþingi nú fellst á breytingaruppá- 

stunguna, mun frá stjórnarinnar hálfu ekkert- 

vera til fyrirstöðu, að aðhyllast hana. 

Með tilliti til breytiugaruppástungu hins 4. 

konungkjörna þingmanns skal jeg geta þess, 

að 1. grein frumvarpsins er að efninu til 

samhljóða 1 gr. lagafrumvarpsins frá 1879, 

og tilgangurinn er sá, að Ijetta sem fyrst 

eptiriaunum prestsekkna af brauðunum, sem 

samkvæmt tilskipun 15. desember 1865 

eiga að gjaldast af þeim; væri þetta ekki 

tilgangurinn og árangurinn af frumvarpinu, 

þá skyldi jeg ekkert hafa á móti því, að 

aðhyllast breytingaruppástungu hins 4. kon- 

ungkjörna þiugmanns, sem fer þess á leit, 

að «hver sá, sem vígi&t til sóknarprests, 

eptir að lög þessi bafa öðlazt gildi, sje 

skyldur að sjá ekkjum sínum borgið eptir 

sinn dag með fjárstyrk æfilangt úr hinum 

íslenzka prestsekknasjóði, eptir reglum þeim, 

sem áeptir fara». Stjórnin hefur í þessu 

frumvarpi viljað taka allar tillögur alþingis 

1879 til greina, sem henni frekast var unnt; 

yfirhöfuð að tala vona jeg, að hinir beiðruðu 

deildarmenn sjái, að stjórnin hafi viljað 

komast sem næst óskum og tillögum alþing- 

is, þar sem hún kom með þetta frumvarp, 

þegar hún ekki gat samþykkt hitt frumvarp- 

ið í hitteð fyrra vegna þess, að ábyrgð sú, 

sem tiltekið var í 8. gr. frumvarpsins að 

útvega skyldi í hinu danska lífsábyrgðarfje- 

lagi frá 1871 eða í öðru slíku fjelagi, var 

ómöguleg af ástæðum þeim, sem teknar eru 

fram i ráðgjafabrjefi frá 16. apríl f. á., og 

sem skýrt er frá í stjórnartíðindunum B. 

101.—102. blaðsíðu. Jeg vona þess vegna, 

að deildin fallist ekki á tillögur minni hlut-1

ans, að bafna þessu frumvarpi; því það á að 

koma fyrir lagaákvörðun, sem alþingi 1879 

áleit nauðsynlegan lið í prestakallalögunum. 

Jeg gæti skilið, að hinn háttvirti þingmaðuv 

Norður-þingeyinga vildi breyta þessu frum- 

varpi í stóru og smáu, en mjer kom það 

alveg á óvart, að bann vildi bafna því, sem 

alþingi 1879 áleit nauðsynlegan lið i presta- 

kallalögunum. Mótbárur minni hlutans eru 

ekki á rökum byggðar; þær eru þessar: 1. 

að frumvarpið er ekki byggt á neinni reikn- 

ingslegri líkinda-undirstöðu. |>essa þarf ekki 

við; það er ekki verið hjer að tala um lifs- 

ábyrgðarsjóð, heldur um prestsekknasjóð, 

sem er samtengdur landssjóði, sem fyrst um 

sinn veitir hið nauösynlega tillag, sem ekki 

mun ncma miklu; enda mun og mjög örð- 

ugt að útvega þessar líkindaundirstöður 

(Probabilitets Beregninger) áreiðanlegar, þeg- 

ar um svo litla stofnun er að ræða sem 

handa 140 manns. 2. að frumvarpið veldur 

ójöfnuði milli presta innbyrðis; þetta er 

misskilningur, sem er sprottinn af því, að 

hann hugsar allt af um lífsábyrgöarsjóö; þeg- 

ar um lífsábyrgðarsjóð er að ræða, þá er 

upphæð gjaldsins komið undir allt öðru en 

í frumvarpinu er gjört ráð fyrir; það er 

komið undir tíma og aldri, og þetta kemur 

þvi til leiðar, að mikill munur kann að 

verða á árgjaldinu. Frumvarpið gjörir ekki 

mun á þessu, heldur er fullkominn jöfnuður 

á milli prestanna, nema að því leyti, að 

fjárstyrkurinn er ákveðinn í tiltölu við tekj- 

ur hlutaðeigandi brauða. Tilgangur frum- 

varpsins er, eins og jeg hef áður tekið fram, 

að útvega prestsekkjum fjárstyrk með því, 

að prestum verði gjört að skyldu að greiða 

eitthvert sanngjarnt tillag. Grundvöllur 

lagafrumvarpsins er óbrotinn og eðlilegur, og 

þó að minni hlutinn segi, að það sje «eigi 

eindregið byggt á einum og sama lagalegum 

grundvelli, og blandist því ósamkynja ákvæði 

saman í því -, þá beld jeg, að þessi orð sjeu 

ekki á fullum rökum byggð.

M a g n ú s  S t e p h e n s e n :  Af því að jeg hef 

komið fram meö breytingaruppástungu, þá 

finnst mjer skylt að tií greina þær ástæður,
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sem leiddu mig til þess að koma með hana. 

Frumvarpið fer fram á, að breyta því skipu- 

lagi á eptirlaunum prestsekkna, sem nú er, 

í þá stofnu, að Ijetta eptirlaunabyrðinni á 

brauöunum, en gjöra prestunum að skyldu, 

að kaupa ekkjum sínum lífsábyrgð, og að 

láta landssjóðinn ganga í ábyrgð fyrir skil- 

vísri greiðslu Iífeyrisins. Mjer finnst, að 

allmargir hagsmunir verði að kotna hjer til 

greina: 1. ekknanna, 2. prestanna, 3.

brauðanna og 4. landssjóðsins; en vand- 

inn er, að koma málinu svo fyrir, að ekki 

sje neins tautnur dreginn um of og oinskis 

rjetti hallað. Með tilliti til prestsekkn- 

anna, einkum þeirra, sem nú eru, þá hafa 

þær ekki sterkaii rjett en þann, sem veittur 

er með tilsk. 15. desbr. 1865, 7. gr., og sem 

frumvarpið ekki skerðir; en er til prestanna 

kemur, þá verður annað ofan á; jeg get 

ekki betur sjeð, en að prestar, sem nú eru 

í brauðum, hafi rjett til að fá opti:laun 

handa ekkjum sínum eptir tílsk. 15. desbr. 

1865, 7. gr., sjer alveg kostnaðarlaust; ef 

það er ekki, og þeim er gjört að skyldu, að 

sjá ekkjum sínum borgið, þá eru þeir sviptir 

rjetli þeim, sem þeim var veittur við veit- 

inguna á brauðinu. |>að eru reyndar ekki 

allir prestar, sem er lögð þes.si skylda á 

heiðar, heldur að eins þeini, sem hjer eptir 

fá veitingu fyrir brauði eða kvongast, en 

rjetti þeim, sem þeir fá með veitingu fyrir 

brauði, er sarofara rjettur til að koma til 

greina, þegar þeir sækja um betra brauð, án 

þess að nein byrði leggist á þá við veitingu 

fyrir slíku brauði. það að skuldbinda presta, 

sem hjer eptir kvongast, til að sjá ekkju 

sinni borgið, mun að vísu eigi fæla þá frá 

að kvongast, en allt um þnd er rjettur þeirra 

skertnr, og þeir sviptir loforði því um eptir- 

laun handa ekkju sinni, sem þeim var veitt 

með tilsk. 15. desbr. 1865 7. gr. f>að er 

brauðin snertir, þá er með prestakallalögun- 

um frá 27. febr. 1880 kominn mikill jöfn- 

uður á þau, og þau gjörð aðgengilegri, en 

sjer í lagi hefur verið Ijett á btauðunum 

með lögum s. d. um eptirlaun presta; jeg 

skal heldnr ekki vera því mótfallinn, að

I ekkjunum sje enn fremur ljett af brauðun- 

j um, ef því að eins verður komið svo fyrir, 

| að það ekki skerði rjett neins og leggist 

ekki svo þungt á landssjóð, að það ekki verði 

tiltækilegt. Loks skal jeg víkja að lands- 

sjóðinum, og þar hefur frumvarpið sína veiku 

hlið; það leggnr þunga byrði á landssjóð, 

og það svo, að það þess vegna að minni 

ætlun er óaðgengilegt, eins og það nú er. 

Frumvarpið segir nefnilega svo, að hver 

prestur, sem fær veitingu fyrir brauði eða 

nýtt brauð, eptir að lögin hafa öðlazt gildi, 

sje skyldur til að sjá ekkju sinni borgið með 

fjárstyrk, og er þetta gjört að skyldu án 

tillits til aldurs eða aldursmunar hjónanna; 

en þegar gáð er að hlutfallinu milli árgjalds- 

ins og fjárstyrksins, sem til grundvallar er 

lagður, þá er hlutfallið í þessu frumvarpi, 

hversu mikill sem aldmsmunuiinn inilli hjón- 

anna er, ekki hærra en fyrir embættismenn, 

sem sjá ekkjnm sínum borgið í framfærslu- 

stofnuninni frá 1871, þar sem embættismað- 

urinn er 26 ára og konan 20 ára; það er

þetta, að sextugur prestur og þrítugur prest- 

ur, sem báðir eru giptir ungum konum,

skuli eiga að greiða sama árgjald fyrir sama 

lífeyri handa ekkju sinni, sem gjörir frum- 

varpið óaðgengilegt. Landshöfðingi gat þess, 

að 1. giein væri orðuð eins og í frumvarp- 

inu frá 1879; jeg hef ekkert á móti því, en 

jeg skal taka það fram, að alþingi 1879

ætlaðist til, að árgjaldið væri mismunandi 

eptir aldri og aldursmun hjónanna; þegar 

þessu er sleppt, þá er þetta frumvarp frá- 

brugðið binu, og dugar því ekki að bera 

saman 1. grein þessa frumvarps og 1. grein 

hins, án þess að þessi munur sje tekinn til 

greina. Til þess að bæta úr þessum galla, 

kom jeg fram með breytingaruppástungu

mína. Landshöfðingi tók fram, að upptök- 

in lil frumvarps þessa kæmu ekki frá stjórn- 

inni, heldur frá alþingi, og þá neðri deild- 

inni sjerstaklega; þess vegna finnst mjer ó- 

viðurkvæmilegt, að efri deildin felli það nú, 

og leyfi eigi neðri deildinni að sjá það, þó 

að það sje að mínu áliti óaðgengilegt, eins 

og það nú er; en ef mín breytingaruppá-
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stunga kemst að, þá ímynda jeg mjer, að 

það verði þd svo aðgengilegt, að menn geti 

sýnt neðri deildinni það. Eptir minni breyt- 

ingaruppá9tungu kemur það ekki til að hafa 

praktiska þýðingu fyr, en jafnóðum og nýir 

prestar vígjast í brauðin, og með því að 

ráð má fyrir gjðra, að flestir prestar vígist 

ungir, þá hverfur að mestu leyti ójöfnuður 

sá, sem jeg sýndi fram á að yrði eptir frum- 

varpinu. Framsögumaður sagði, að eptir 

minni uppástungu mundi þetta skipulag 

komast seint á; jeg skal játa það; en betra 

er seint en aldrei, ög það er betra, að skipu- 

lagið komist seint á og sje gott, beldur en 

fljótt, og sje vont. f>að álít jeg að minnsta 

kosti víst, að eptir minci uppástungu komi fyr 

fje í sjóðinn, en eptir frumvarpinu, og eptir 

minni uppástungu getur hann fengið við- 

gang, því útgjöldin verða framan af minni 

en tekjurnar, en eptir frumvarpinn verða 

útgjöldin brátt meiri en tekjurnar, nema 

landssjóðurinn hlaupi þeim mun meir und- 

ir bagga, og það gjörir frumvarpið óað- 

gengilegt frá landssjóðsins hálfu. Lands- 

höfðingi sagði, að hjer væri að ræða um 

prestsekknasjóð, en ekki um lifsábyrgðar- 

stofnun; þennan mun get ekki skilið; mjer 

finnst, að sá sjóður, þar sem menn fyrir víst 

árgjald kaupa ekkju sinni lífseyri, sje ein- 

mitt lifsábyrgðarstofnun (Forsörgelsesanstalt), 

og jeg get ekki annað sjeð, en að haga 

verði þessum sjóði eptir líkum reglum sem 

öðrum «Forsörgelsesanstalter«. Framsögu- 

maður gat þess, að mjer mundi líka vel 

hinar aðrar greinar frumvarpsins, úr því jeg 

ekki hefði borið upp neinar breytingaruppá- 

stungur við þær, en það er nú samt ekki 

svo; einkum er það 7. grein, sem jeg ekki 

vel get felltmigvið; þar er svo til tekið, að 

prestsekkja skuli missa styrk sinn, ef hún 

giptist aptur, og í ástæðunum er tekið fram, 

að þetta sje samkvæmt stofnunarskrám ým- 

issa ekknasjóða í Danmörku. f>að getur 

vel verið, að þetta sje á rökum byggt, en 

jeg get samt ekki látið mjer skiljast, að 

þegar maðurinn fyrir árgjald kaupir konu 

sinni styrk, að þá geti komið til greina,

hvort konan giptir sig aptur eða ekki; jeg 

tek þetta beinlínis sem kaup og sölu, þar 

sem landssjóðurinn er seljandi og maðurinn 

kaupandi; landssjóðnum eða prestsekkna- 

sjóðnum kemur því ekkert við, hvort konan 

giptist aptur eða ekki. Jeg hef ekki komið 

með breytingaruppástungu í þessa átt, en 

jeg ætla að leyfa mjer að stinga upp á því 

við hinn bátlvirta forseta, að hann skipti 

atkvæðagreiðslunni um 7. gr. þannig, að orð- 

in í 1. málsgrein: «eða giptist aptur* sjeuborin 

upp sjerstaklega, og 2. málsgrein sjerstak- 

lega. Með því að greifia atkvæði á móti 

þessu tvennu, þá geta þingmenn komið því 

fram, að ekkjnn ekki mis?i (járstyrkinn, þó 

að hún giptist aptur.

lienidikt Kristjánsson: Af því að mig

hefur hent það óhapp, að verða í minni 

hluta nefndarinnar, og þar eð jeg hef feng- 

ið ýmislega lagaðar hnútur fyrir ágreinings- 

tillögu mína í nefndinni, þá finn jeg mjer 

skylt, að gjöra deildinni að eins stuttlega 

grein fyrir ástæðunum í ágreiningstillögu 

minni. Jeg hef heyit, að menn ekki leggja 

mikla áherzlu á þau orð mín í ágreinings- 

tillögunni, að «jeg yfir höfuð aðhyllist þá 

skoðun, að slík lög, sein hjer ræðir um, 

hvernig sem þau eru úr garði gjörð, gangi 

of nærri eignarforræði embættismanna*. Jeg 

ímynda mjer, að það hafi minni áhrif, þó að 

jeg fari ad reyna að útliíta skoðun mína í 

þessu efni, heldur en ef jeg vitna til hins 

danska lögfræðings Ört/ed*, sem, eins og 

kunnugt er, var stjórninni fylgisamur og 

átti mikinn þátt í lagasetningum og laga- 

útskýringum um sina daga; en liann hefur 

tekið fram, að það kenndi mikils ofríkis í 

hinni dönsku löggjöf, að skylda embættis- 

menn til að ábyrgjast ekkjnm sínum fje að 

sjer látnum með árgjöldum. J>að er ófrjáls- 

legt, að prestum, sem margir hafa mjög 

lág laun, sje, um leið og þeim eru veitt 

launin, takmark sett, hvernig þeir skuli 

verja þeim. En ágreiningslillaga mín ber 

það með sjer, að jeg hef ekki lagt svo mikla 

áherzlu á þetta. Aðalástæðan fyrir ágrein- 

ingstillögunni er sú, að frumvarpið er ekki
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byífgt £ neinni reikningslegri líkindaundir- 

stöðu. Jeg tel sjálfsagt, að engum dyljist, 

að hjer er gjört rajög af handa-hófi í frum- 

varpi stjórnarinnar. Ef menn vilja stilla 

að rjettu hófi og sanngirni, þá verdur aldur 

prestsins og konunnar að takast til greina, 

þegar ákveða skal hlutfallið milli árgjalds 

prestanna sín á milli, og hlutfallið miili 

árgjaldsins og fjárstyrks ekkjunnar; en frum- 

varpið gengur fram hjá þessu; það bindur 

sig að eins við launaupphæðina, en bvaða 

undirstaða er það. Jeg veit ekki, hvað jeg 

á að telja henni til gildis nema það, að lög- 

gjafinn álíti: jeg má ekki heimt mikið af 

lágt launuðum manni, en meira af hinuni, 

sem meiri laun hafa. Menn segja: það er 

ekki hart gengið að neinum í frumvarpinu; 

ungum prestum er ekki sett hærra tillag 

en venja er, þá ræða er um lífsábyrgðar- 

stofnanir; ef þetta er undantekningarlaust, 

þá ætti við reglan, sem framsögumaður 

vitnaði til, að maður, sem nýtur rjettar 

síns, getur eigi möglað, þó að miskunarverk sje 

sýnt öðrum manni. En sje þessi ákvörðun um 

tillag borin saman við tillagið til hins 

danska 1 ífsábyrgðaisjóðs frá 1871, þá verð- 

ur tillag hins unga prests eins og tillag 

embættismanns 31 árs að aldii, sem kvong- 

ast 52 ára gamalli- konu; en ef jeg gjöri 

ráð fyrir, að ungi presturinn sje 25 ára en 

konan 50 ára, sem ekki mun vera sjald- 

gæft, þá verður tillagið 1 kr. 50 a. meira, 

en lífsábyrgðarsjóðurinn heimtar. En frum- 

varpið er svo hlynnt prestum, að ef 50 ára 

gamall prestur kvongast 18 ára gamalli 

stúlku, þá þarf hann ekki að borga hærra 

en ungi presturinn, en eptir lífsábyrgðinni 

224 kr. 48 a., og mismunutinn verður þá 

204 kr. 48 a. á árgjaldinn. f>að lítur svo 

út, sem landssjóður geti því orðið fyrir æði 

þungri byrði, ef hann á að bera þetta 

skakkafall, og það er kynlegt, að stjórnin 

skuli hafa komið með þetta frumvarp, þegar 

hún áleit, að frumvarpið 1879 gæti ekki 

orðið staðfest, eínmitt af því, að landssjóð- 

urinn undirgengist svo þunga byrði með 

því. Ráðherrann vitnar einmitt til tillaga

Iífsábyrgðarstofnunarinnar í þessu efni. Lffs- 

ábyrgðar- og framfærslustofnunin frá 1871 

gjörir ráð fyrir, að eptir nokkur ár verði 

ekkjurnar 70—80, og byrði sjóðs þess, sem 

tæki að sjer að borga þeim lífsfjeð, yrði 

milli 50,000 og 80,000 kr., og þegar lengra 

liði allt að 100,000 kr. Stjórninni þótti, 

að frumvarpið 1879 miðaði til þess, að 

leggja of þunga byrði á landssjóðinn, og sá 

þess vegna ekki ástæðu til að gjöra það að 

lögum, en nú kemur hún með frumvarp, 

sem leggur enn þyngri byrði landssjóðnum 

á herðar. £>að er og oitt atriði enn í á- 

greiningsatkvæði mínu, sem jeg vil taka fram, 

og það er, að frumvarpið er ekki byggt á 

einum og sama lagalegum grundvelli. Fyrir 

mjer vakti það, að prestsekkjur misstu 

styrkinn, þegar þær giptust aptur, en jeg 

þarf ekki að fara fleirum orðum um það, 

fyrst að hinn 4. konungkjörni þingmaður 

hefur tekið það svo greinilega fram. Ef 

menu ekki vilja kasta þungri byrði á lands- 

sjóðinn, þá er ekki tiltækilegt, að samþykkja 

frumvarpið; en ef landssjóðurinn ætti að 

taka upp á sig byrðina, þá æltu lögin að 

vera byggð á sanngirni, á aldri hjónanna 

og aldursmismun. Jeg vildi því leggja það 

til, ef menn annars vilja útvega prestekkj- 

um fjárstyrk, að styrkuiinn sje reiknaður 

eptir sömu reglum sem í lífsábyrgðarstofn- 

uninni 1871, en prestum verði gefinn eptir 

nokkur hluti; þá er þó gengið beint til 

verks og með sanngjörnum jöfnuði.

Af því að þá varáliðið orðið,en nokkr- 

ir þingmenn höfðu enn beðið sjer hljóðs, þá 

stakk forseti upp á því, hvort ekki skyldi 

fresta þessari 2. umræðu til næsta dags, 

og var það samþykkt í einu hljóði.

FRAMHALD ANNARAR UMIiÆÐU í 

EFRI DEILD,

á 12. fundi, 19. dag júlímánaðar.

Landshöfðingi: Hin helzta mótbára,

sem hinn 4. konungkjörni þingmaður og 

þingmaður Norður-J>ingeyinga hafa komið
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fraœ með gegn frumvarpi þessu, er sn, ef mjer 

hafa skilizt orð þeirra síðast rjett, að fyiir- 

komulag það, seni frumvarpið stingnr upp á, 

og stofnun prestsekknasjóðsins muni valda 

landssjóðnum óbærilegum eða mjög miklum 

kostnaði, og hafa þeir byggt þessa mótbáru 

sína á álitsskjali því, sem getið er um í 

brjefi ráðherrans frá 16. apríl f. á., að tií 

þess að stofna lifsábyrgðarsjóð, sem alþingi 

fór fram á í frumvarpinu 1879, þurfi 50— 

80 þúsund kr., eða jafnvel allt að 100,000 

kr. Jeg tók fram í fyrri ræðu minni, að 

mikill munur sje á prestsekknasjóði og lífs- 

ábyrgðaisjóði eptir hinum vanalega skiln- 

ingi þessa orðs, en nijer heppnaðist ekki að 

gjöra þingmönnum skiljanlegt, í hverju þessi 

munur væri fólginn, vegna þess að jeg gekk 

út frá því, að þingmönnum væri kunnugt 

fyrirkomulagið á hinum dönsku prestsekkna- 

sjóðum, sem í öllu verulegu voru hafðir til 

fyrirmvndar, þegar fi umvarp þetta varsamið. 

Prestsekknasjóðunum í Danmörku hefur vegn- 

að mjög vel, þó að fyrirkomulag þeiria sje 

líkt því, seni frumvarpið fer fram á, og þó 

að þeir aldrci hafi fengið styrk úr ríkissjóði.

• Sjællandsstifts geistlige Enkekasse* átti við 

árslok 1879: 878,000 kr. sem arðberandi 

höfuðstól; í þennan sjóð fá aðgang auk 

prestakallanna ýmsir aðrir, t. a. m. prófess- 

órar við háskólann í Kaupmannahöfn ; árið

1879 borgaði þessi sjóður árlegan styrk til 

156 prestsekkna, og var styrkurinn 160 kr. 

handa hverri; með *Fundats» frá 6. marz 

1829 var styrkurinn ákvcðinn 106 kr. 66 a., 

en nú hefur hann verið hækkaður. *Fyns- 

stifts geistlige Enkekasse* átti við árslok 1879: 

334,274 kr. 33 a., en borgaði út árlega 

14.211 kr. 32 a., eða 38°/o af hinu upprunalega 

tillagi blutaðeiganda. Ank þessara tveggja 

prestsekknasjóða eru fleiri minni í hverju 

stipti; þeim vegnar öllum mjög vel og eru 

mcð álíka fyrirkomulagi og hjer er slungið 

upp á. Að vísu er prestsekknasjóður að 

nokkru leyti lífsábyrgðarsjóður, nefnilega að 

því leyti, sero hann miðar til að veita þeim 

mönnum tryggingu, sem eiga að sjá ekkjum 

sinum borgið með fjárstyrk eptir sinn dag,

en hann er ekki eingöngu lífsábyrgðarsjóður, 

svo að hver maður geti keypt í honum 

fjárstyrk. Prestsekknasjóðurinn er bundinn 

við eina stjett embættismanna landsins, og 

í annan stað á hann að upphefja byrði þá, 

sem á brauðunum hvílir. Sjóðurinn verður 

þannig «gjensidig ForsikkringsanstaIt» fyrir 

presta, og þar sem tilgangur hans er að 

Ijetta byrðinniaf brauðunum, en sem presta- 

lögin frá 27. fcbr. 1880 gjöra ráð fyrir að 

hverfi frá þeim smámsaman, þá getur lands- 

sjóðurinn vei hlaupið undir bagga með hon- 

um, ef ekki er um stórfje að ræða. Jeg 

skal nú reyna að sýna og sanna, að lands- 

sjóðnum er engin hætta búin, þó að prests- 

ekknasjóður sje stofnaður, og þó að bann

sje með þvi fyiirkomuiagi, sem hjer ræðir

um. Jeg vil þá fyrst leiða athygli að því,

að þar sem fylgiskjalið við brjef ráðgjafans 

frá 16. apríl til tekur 50—80 þúsund kr. eða 

allt að 100,000 kr., þá má lesa þetta með 

meiri eptirtekt, en binn heiðraði þingmaður 

Norður-þingeyinga hefur gjört. í  fylgiskjal- 

inu er sagt: «Eptir nokkur ár má búast

við, að ekkjurnar, sem eiga tilkall til að fá

lifeyri, minnst 100 kr. árlega hver, yrðu 

um 70 eða 80, og verður þessi byrði lands- 

sjóðsius varla talin minni en milli 50000 

og 80000 kr». Hvaðmörgár ætlar þingmað- 

urinn að hjer sje meint með °eptir nokkur 

ár» ? Prestsekkjur voru hjer á landi árið

1880 74 að tölu á 171 brauði, og þar eð 

biauðin eptir prestakallalögunum frá 27.

febr. 1880 fækka niður í 142, þá má 

gjöra ráð fyrir, að prestsekkjur muni ekki 

verða fieiri en í hæsta lagi 61—62, og þessari 

tölu verður ekki náð í einu og ekki fyr en 

eptir 30—40 ár? Hvernig verður nú hagur 

prestsekknasjóðsins eptir þessi 30—40 ár? 

Jeg gjöri ráð fyrir, að 12 prestaskipti muni 

verða á ári (á síðastliðnu ári urðu 18 

prestaskipti); setjum nú svo, að 8 af þess- 

um 12 verði hluttakandi í prestsekkna-

sjóðnum samkvæmt frumvarpinu, og enn 

fremur, að helmingur þeirra neyti þess

rjettar, sem 5. gr. gefur þeim, að borga

með skuldabrjefi, sem borgast srrámsaman



823

á 10 árum, og enn fremur að meðaltala af 

upphæð fjárstyrksins sje 240 krM þá á 

prestsekknasjóðurinn 1920 kr. við lok 1. 

árs, og að 10 árum liðnuru, ef 8 hluttak- 

endur bættust við á ári, 23500 kr. sem 

arðberandi höfuðstól með 80 hluttakendum. 

I>ó að nú á þessum 10 árum 1 eða 2 ekkj- 

ur verði hluttakandi í styrknum, þá sjest, 

að sjdðurinn hefur eflzt svo, að eigi þarf 

að óttast, að byrði landssjóðsi ns verði 

mikil. Menn geta, ef til vill, sagt, að til- 

lög hluttakanda sjeu of rífiega sett; það 

getur vel verið, en það er nauðsynlegt, að 

koma þessu á fastan fót fyrst, en svo getur 

seinna verið ástæða til að endurskoða 

reglugjörðina, og annaðhvort færa niður 

tillagið eða hækka styrkinn. Jeg vona nú, 

að deildin sjái, að prestsekknasjóðurinn 

með fyrirkomulagi þessu geti borið sig, að 

minnsta kosti að nokkrum fáum árum liðnum, 

og höfuðstóllinn, sem getið er um í ráð- 

gjafabrjefinu 16. apríl f. á., mun vera í 

sjóðnum eptir 30—40 ár; að 30 árum liðn- 

um mun prestsekknasjóðurinn að likindum 

eiga 50,000 kr. höfuðstól. Jeg skal geta 

þess, að þó að frumvarp sje samþykkt í 

neðri deildinni um ótakmarkaðan leiguburð, 

og líkiiidi til, að það verði að lögum, þá 

hef jeg hjer ékki reiknað meir en 4%, og 

verður niðurstaðan samt þessi. Eins og 

frumvarpið 1879 miðaði til að útvega 

prestsekkjunum tilblýðilegan styrk og ljetta 

eptiilaunabyrðinni á prestaköllunum, þannig 

verður og þessum tvöfalda tilgangi náð 

með prestsekknasjóðnum, ef þingið sam- 

þykkir frumvarp þetta. Jeg hef skoðað 

þetta mál frá öllum hliðum, og einkum frá 

reikningslegri hlið, og er sannfærður um, 

að landssjóðnum verður aldrei nein hætta 

búin.
F r a m s ö g u m a ð u r : Hinn 4. konung-

kjörni þingmaður játaði í gær, að því er 

mjer skildist, að frumvarp þetta mundi 

verða hagur fyrir prestsekkjur, ef það yrði 

að lögum, en honum þótti gengið of nærri 

rjetti presta, sem þegar hafa fengið brauð; 

það get jeg eigi sjeð að sje rjett; lögin

ná ekki til annara en þeirra, sem fá brauð 

eptir að lögin öðlast gildi; gjaldið er ekki 

lagt á alla presta, en þegar þeir óska að fá 

nýtt brauð, af þvi að þeir sjá sjer hag í 

því, þá kemur gjaldið fyrst til greina; 

presturinn er ekki sviptur rjetti sínum, 

eins og mjer skildist á þingmanninum; því 

að meðan hann er kyrr á brauðinu, þá þarf 

hann ekkert að gjalda, en þegar hann sjer 

sjer ábatavon að taka annað brauð, þá veit 

hann, að þvi fylgir þossi kvöð, og *volenti 

non fit injuria». o: þeim, sem vill eitthvað 

sjálfur, er enginn órjettur gjör. Hinn hátt- 

virti landshöfðingi hefur fyllilega sýnt, að 

landssjóðnum verður engin byiði að því, þó 

að frumvarp þetta verði að lögum, nema 

ef til vill í fyrstu, en að prestsekknasjóður- 

inn geti borið sig með lillögum, skulda- 

brjefum og vðxtum, en úr sektum gjöri jeg 

minna, svo að jeg þarf ekki að fara fieirum 

otðum um það atriði. Jeg get ekki anuað 

en álitið, að frumvarpið miði lil góðs bæði 

fyrir presta og prestsekkjur án veriilegrar 

byrði fyrir landssjóðinn. Um minni hlut- 

ann skal jeg ekki fjölyrðu, því að jeg er 

ekki fær um að reikna út blutfall það, sem 

hann talaði um í ræðu sinni í gær.

Jón Pjeturason: Jrg felli mig dável

við frumvarpið yfir höfuð og breylingar 

meiri hluta nefndarinnar. Mjer sýnist 

prestsekknasjóðuri nn allt aunað en lífs- 

ábyrgðarsjóður, og jeg er mikið á móti 

frumvarpinu, ef um lífsábyrgðarsjóð væri

að ræða. Mjer finnst viðauki nefndarinnar

við 3. gr. óþarfur, þó að jeg játi, að hann 

stundum gæti leitt til sanngirni, en jeg er 

hræddur um, að hann geti gefið tilefni til 

óánægju; ef landshöfðingi neitar einum, en 

veitir öðrum, þá verður sá óánægður, sem 

ekki Qekk leyfið; jeg held því, að það sje

betra, að bafa fast ákveðið í þessu efni.

Málsgreinin í 7. gr.: «Sje fjárstyrkur fallinn 

niður vegna þess, að kona sú, sem sjeð var 

fyrir, giptist aptur, fellur hann til á ný, þá 

er hún aptur verður ekkja*, vil jeg að falli 

burt; mjer þykir það smásmuglegt, að taka 

styrkinn af prestsekkju, ef hún giptist v«r-
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hann haldist, oins og hann viðbelzt bjá ver- 

aldlegra embættismanna ekkjurn, þó að þær 

giptist aptur. í breytingartillögum meiri 

hluta nefndarinnar við 14 gr. ímynda jeg 

mjer að sje prentvilla ; jeg held að punkt- 

ur eigi að vera á eptir •samkvæmt 1. 

gr.», en komma á eptir »þess», ogef svo er, 

þá get jeg aðbyllzt þá breyting, og mjer 

finnst hún jafnvel nauðsynleg. Við skyldum 

t. a. m. setja, að prestur fái brauð, sem er 

metið 1§00 kr.; nú er prestsekkja í brauð- 

inu, sem fær ákveðinn hluta af tekjunum, 

þá er óviðurkvæmilegt, að presfurinn skuli 

þurfa að borga jafnmikið tillag, eins og hann 

hetði sjálfur allar þessar 1800 kr., uema þvi 

að eins að landssjóðurinn tæki ekkjuna að 

sjer. Milli 1. gr. frumvarpsins og 1. gr. 

hins 4. konungkjörna þingmanns er enginn 

mismunur tierna að því, að 1. gr. frum- 

varpsins bljóðar um kvongaðan prest, sem 

sækir og fær nýtt brauð, en 1. gr. hins 4. 

konungkjörna hljóðar ekki um þá, sem eru 

kvongaðir. Jeg get ekki fallizt á 1. gr. 

frumvarpsins óbreytta; í staðinn fyrir «sjer- 

hver prestur* ætti að vera «sjerhver sókn- 

arprestur», því að ef greinin er orðuð eins 

og í frumvarpinu, þá má heimlæra undir 

hana uppgjafaprest, sem ekki er sextugur að 

aldri, því að uppgjafaprestur cr prestur, en 

hann er ekki sóknarprestur eptir vanalegri 

málsbrúkun. Einkum er það þó 2. máls- 

grein 1. greinar, sem jeg get ekki fellt mig 

við og sem er ófær, eins og hún er orðuð; 

þar er mælt svo fyrir, að hver kvongaður 

maður, sem fær prestsembætti eða nýtt brauð, 

sje skyldur að sjá ekkju sinni borgið, »þó 

þvi að eins að hann bafi gengið í bjóna- 

bandið, áður «n bann varð sextugur*; eptir 

þessu er því 65 ára prestur, sem er kvong- 

aður, en fær brauð, eða nýtt brauð, skyldur 

að greiða í ekknasjóðinn, ef hann að eins 

befur kvongazt áður en hann varð sex- 

tugur, en þetta er í beinustu mótsögn við 

það, sem stendur í 10. gr., því eptir henni 

má bann eigi vera orðinn sextugur að aldri. 

Til þess að koma samhljóðun milli 1. gr. 2.

málsgreinar, vprður því að sleppa í 1. gr. 

orðunum: »þó því að eins, að hann hafi

gengið í hjónaband, áður en hann varð sex- 

tugur«, en geta þess, eins og stendur í fyrri 

málsgrcininni, að hann eigi sje orðinn sex- 

tugur. Að öðru leyti fellur mjer vel við 

frumvarpið. Komist þessi breyting ekki á, 

fellst jcg á, að 1. gr. sje orðuð, eins og hinn

4. konungkjörni þingmaður hefur stungið 

upp á.

S t e f n n  E i r i k s s o n : J>að er nú búið að

ræða þelta mál allmikið og láta i Ijósi ýmsar 

skoðanir um það, svo að jeg þarf ekki að 

vera langorður í þetta sinn; en jeg ætla 

að eins að láta í Ijósi, hvernig jeg muni 

gtciða atkvæði mitt. Jeg hef nóga lífsreynslu 

til þess að geta með vissu sagt, að ástand 

prestsekkna hjer á landi er fullkomlega bág- 

boúð; fyrir því vil jeg fylgja frumvaipinu í 

öllnm aðalatriðum, og get vel fellt mig við 

breytingar nefndarinnar. |>að getur hugs- 

azt, eins og landshöfðingi tók rjettilega fram, 

að það valdi landssjóðnum byrðar fyrst um 

sinn, en það verður víst ekki til lengdar; 

prestsekknasjóðurinn getur án efa vel borið 

sig, þegar fram i sækir, og fyrst að þingið

1879 áleit nauðsynlegt, að lög kæmust á um 

þetta efni, þá er líklegt, að það fari ekki að 

hafna þeim uú. það er líka skritið, að þegar 

verið er að tiltaka eptirlaun handa prestum, 

þá skuli ekki vera tekið neitt tillit til ekkna 

þeirra, eins og ekkna annara embættismanna, 

og mig furðar 'stórlega á því, að nokkur 

prestur skuli geta fengið af sjer að vera á 

móti máli þessu. Jeg skal svo ekki fara 

fleirum orðum um þetta mál að sinni, en 

að eins geta þess, að jeg held, að jeg hall- 

ist heldur að breytingaratkvæði hins 4. kon- 

ungkjörna þingmanns; mjer likar það betur 

heldur en 1. gr. frumvarpsins.

S i g u r ð u r  M e l s t e ð :  Framsögumaður

skýrði frá, að frumvarp þetta hefði inni að 

halda rjettarbót fyrir prestsekkjur, og á 

hinn bóginn væru prestum sett væg kjör; 

hann gjörði og grein fyrir, hvers vegna 

meiri hluti nefndarinnar ekki getur fallizt 

á tillögur minni hlutans nje á breytingar-
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uppástuogu bins 4. kooungkjörna þing- 

manns, og landshöfðingi hefur gjört grein 

fyrir, hvers vegna sanngjarnt væri, að 

prestsekkjur yrðu aðnjótandi eptirlauna scm 

aðrar ekkjur embættismanna. |>etta vakti 

allt fyrir meiri hluta nefndarinnar; hann 

lagði það til grundvallar og gekk út frá, 

að prestum mundi vera það Ijúf skylda, að 

sjá ekkjum sínum borgið með fjárstyrk, sem 

ekki er hærri en sð, sem í frumvarpinu er 

ákveðinn; þess vegna fjellst hann á frum- 

varpið í allri aðalstefnu þess. Hinn 4. kon- 

ungkjörni þingmaður gat þess í gær, að 

þegar rætt væri um mál, þar sem fieiri 

málspartar eru, þá yrði að taka tillit til 

allra málspartanna og gæta rjettlætis við

bvern og einn, svo að á engan væri hallað;

þetta er gullvæg grlindvallarregla, sem aliir 

hljóta að vera samdóma; hann gat og um, 

hverjir þessir málspartar væru hjer í þessu 

máli, að það væri prestsekkjur, prestar og 

landssjóðurinn. Meiri hluta nefndarinnar

fannst þessi rjettlætisandi, að hagga ekki 

rjetti neins, ganga í gegn um allt frum- 

varpið; ekknanna rjettar væri gætt með 

því, að frumvarpið talar ekki að eins um 

konur þeirra presta, sem vígjast bjer eptir, 

heldur og konur allra, sem hjer eptir fá 

nýtt brauð; prestanna með því, að frum- 

varpið setur árgjaldið svo lágt sem hægt 

er, og lægra en annara, sem gjalda lífrentu; 

það gætir og rjettar landssjóðsins, eins og 

tekið er fram í ástæðunum fyrir frumvarp- 

inu, og eins og landshöfðingi skýrði svo 

greinilega frá. Breytingaruppástunga hins

4. konungkjörna þingmanns virðist ekki 

líta svo fastlega á hag ekknauna; eptir 

henni komast inn undir frumvarpið að eins 

ekkjur þeirra presta, sem hjer eptir vígjast, 

en ekkjur þeirra, sem nú eru í brauðum,

eru útilokaðar. Jeg vil því spyrja: Er

nú í breytingaruppástungu bins háttvirta

4. konungkjörna þingmanns gætt rjettar 

allra? f>að virðist eptir þessu, að sá máls- 

partur verði út undan, sem sízt skyldi, 

ekkjurnar. |>að er tillögur minni hlutans 

snertir, þá hefur framsögumaður og lands-

höfðingi talað um þær, svo að jeg þarf ekki 

að taka það upp aptur; en jeg skal leyfa mjer 

að bæta því við, að ef að frumvarpið væri 

byggt á «reikningslegri líkindaundirstöðu>, 

þá yrði rjettur presta ekki sem beztur; ár- 

gjaldið yrði miklu bærra. Jeg skal færa

til dæmi: Embættismaður hefur 1400 kr. 

laun, og samsvarar það hjer um bil meðal- 

brauði; hann er 32 ára að aldri og kona 

hans 26 ára; þegar hann á að tryggja 

henni eptirlaun, þá má hann borga 84 kr. 

árlega í lífseyri, svo að ekkjan fái 280 kr. 

á ári; þetta árgjald er helmingi hærra en til 

er tekið í frumvarpinu að prestar, sem í 

beztu brauðum sitja, skuli borga, og þó fær 

prestsekkjan litlu minni eptirlaun; það er 

auðsjeð, að það yrði ekki hagur fyrir prest- 

inn, ef farið væri eptir þessu, og árgjaldið 

yrði þá því hærra, því meiri sem aldurs- 

munur er á hjónunum. Jeg treysti því, að 

deildin hallist að frumvarpinu og áliti meiri 

hluta nefndarinnar, og fylgi þannig þeim 

rjettlætisreglum, sem þar er gætt.

B e n i d i k t  K r i s t j á n s s o n : Jeg ætla að

eins að leiðrjetta nokkrar missagnir, sem 

urðu hjá mjer seinast, er jeg tók til máls í 

máli þessu. Jeg fínn ekki ástæðu til að 

leiðrjetta nokkuð það, sem jeg tók fram um 

lífsábyrgðarstofnunina, því að tölur mínar 

komu saman við tölur landshöfðingjans. 

Jeg skal ekki tala um það, sem landshöfð- 

ingi tók fram í ræðu sinni, þó að það sje á 

móti skoðun þeirri, sem látin var í ljósi 

hjer í efri deildinni 1879, nefnilega, að 

reglur þær, sem gætu tryggt lífsábyrgðar- 

sjóði í öðrum löndum fyrir skaða, gætu ekki 

verið tryggjandi fvrir lífsábyrgðarsjóð íyrir 

íslenzka embættismenn, af því að íslenzkir 

embættismenn sjeu skammlífari en útlendir, 

þar eð þeir væru slysum og ýmsum lífs- 

hættum undiroipnir. En þær tölur, sem jeg 

tók úr töflu lífsábyrgðar-og framfærslu-stofn- 

unarinnar frá 1871, og byggt er á, hvers 

lífsfjár ekkjur eiga að njóta, hef jeg rang- 

hermt, ekki af ásottu ráði og — jeg þarf 

ekki að segja deildarmönnum það — ekki 

til þess, að styrkja mig eða aðra í mótmæl-
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um gegn frumvarpinu. Jeg skal nú til- 

greina fáeinar tölur úr tðflum þessum, ef 

vera kynni, að deildarmönnum væru þær 

ekki kunnar, þeim til athugunar. Jeg geng 

út frá presti í fátæku brauði, sem á að 

tryggja ekkju sinni 100 kr. styrk eptir sinn 

dag eptir frumvarpinu; þá er svo ákveðið, 

að, ef presturinn er 26 ára og konan 21 

árs, þá skuli árgjaldið vera 19 kr. 86 a.; 

talan bendir á, að í frumvarpinu er heimt- 

að litlu meira en hjer, nefnil. 20 kr., en 

það er þó ekki mikið. Ef nú er tekinn 

annar aldur, t. a. m. ef presturinn er 25 

ára en konan 50 ára, þá á presturinn að 

gjalda 9 kr. 24 a. árlega. J>etta sýnir, að 

það er gripið til af handabófi í frumvarp- 

inu, þar sem prestinum er þar gjört meira en 

helmingi meira tillag á ári heldur en í lífs- 

ábyrgðarstofnuninni; hjer getur því ekki 

átt við það, sem framsögumaður sagði, að 

enginn yrði of hart úti, engum væri gjört 

rangt til. En hvernig komast nú eldri 

prestar af með árgjald sitt. 59 ára prest- 

ur, sem á 18 ára gamla konu, á eptir frum- 

varpinu að borga 20 kr. á ári, en eptir 

reglum lífsábyrgðarstofnunarinnar 112 kr. 

24 a. Hjer virðist eldri prestinum gefið það, 

sem tekið er af hinum yngri um of, og þó 

miklum mun meira. |>ótt ágreiningstillaga 

mín sje stutt, þá lagði jeg samt áherzlu á 

ójöfnuð, sem frumvarpið hefar í för með 

sjer, en jeg lagði enga áherzlu á það, að 

það væri of hart, að leggja prestum ekkju- 

styrksskylduna á herðar; jeg álít einmitt 

æskilegt að útvega prestsekkjum lífsfje, þar 

sem jeg segi i ágreiningstillögunni: «til-

gangur þessa lagafrumvarps er góður>, en 

jeg geng inn á það því að eins, að það sje 

gjört á sanngjarnan hátt, og það verður þá 

fyrst, þegar tekið er tillit til aldurs og ald- 

ursmismunar. Jeg tel víst, að ákvarðanir 

lífsábyrgðarstofnunarinnar sjeu stýlaðar svo, 

að hún geti vel borið sig, og jeg sje ekki 

annan sanngjarnari veg, en að útvega prests- 

ekkjum lífsfje, eins og gjört er við þessa 

stofnun; ef menn þá vilja hiífa prestastjett- 

inni, þá er hægt að láta tillögin vera lægri

en stofnunin heimtar, þó svo, að blutföllin 

sjeu óbreytt; en jeg get á engan hátt fellt 

mig við, að tillagið sje bundið við þann 

brauðaflokk, sem brauð prestsins er í, og 

ekkert annað; það bætir ekkert um, þó að 

lög sjeu um þetta í öðru landi, ef annar 

sanngjarnari vegur sjest; og ekki af þvi, að 

jeg álít, að trú eigi hvergi við nema í trú- 

arefnum, heldur af því, að jeg get ekki sjeð 

nein líkindi og því síður skynsamlegar á- 

stæður til þess, að hinn fyrirhugaði prests- 

ekknasjóður dafni, eins og landshöfðingi tók 

fram, og að jeg get engan trúnað lagt á 

áætlunarreikning bans. Mjer finnst það ekki, 

vera full sönnun, þó að prestsekknasjóðir í 

Danmörku standi vel; það getur verið af allt 

öðrum orsökum, sem þeir hafa grætt þetta fje, 

en þeim, að ártillög presta, einsákveðin og í 

frumvarpinu, hafi orðið þeim til auðsælda. 

Spursmálið erað eins um, bvað sje sanngjarnt, 

og bvað sje ósanngjarnt, og það er ekki bundið 

við nafn stofnunarinnar, sem sumir teggja 

áherzlu á, heldur við það, hvernig stofnun- 

inni er háttað. frátt fyrir allar þær ástæð- 

ur, sem jeg hef heyrt í þessu máli, þá er 

jeg fastur á því, að æskilegt sje að hverfa 

frá frumvarpinu; en ef þinginu er umhugað 

um þetta mál, þá til búi það nýtt frumvarp, 

sem byggt er á betri og sanngjarnari grund- 

velli.

f>á var gengið til atkvæða, og fjellu 

þau þannig :

Breytingaruppástunga hins 4. konungkjörna 

þingmanns við 1. grein samþykkt með

9 atkv., var þá 1. grein .frumvarpsins 

fallin.

Breyting meiri hluta nefndarinnar við 2. gr. 

samþykkt með 10 atkv.

2. gr. frumvarpsins meðáorðinni breyting 

samþykkt með 8 atkv.

Breytingar meiri hluta nefndarinnar við 3. 

gr. samþykktar án atkvæða.

3. gr. frumvarpsins með áorðnnm breyting- 

um samþykkt með 9 atkv.

Yiðauki meiri hluta nefndarinnar við 3. gr. 

felldur með 6 atkr. gegn 3.
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Breyting meiri hluta nefndarinnar við 4. gr. 

samþykkt án atkvæða.

4. gr. frumvarpsins með áorðinni breyting 

samþykkt með 8 atkv.

Viðauki meiri hluta nefndarinnar við 4. gr. 

sjálffallinn.

Breyting meiri hluta nefndarinnar við 5. gr.: 

fyrir: «áhöfn prestsetursins» komi:«eigum 

sínum* samþykkt með 10 atkv.

Aðrar breytingur meiri hluta nefndarinnar 

við 5. gr. samþykktar án atkvæða.

5. gr. frumvarpsins með áorðnum breyt- 

ingum samþykkt með 9 atkv.

Breytingar meiri hluta nefndarinnar við 6. 

gr. samþykktar án atkv.

6. gr. frumvarpsins með áorðnum breyt- 

ingum samþykkt með 9 atkv.

Breyting meiri hluta nefndarinnar við byrj- 

un 7. greinar samþykkt án atkv.

1. málsgrein í 7. gr. frumvarpsins að 

undanteknum orðunum; «eða giptist apt- 

ur», samþykkt með 8 atkv.

2. málsgrein í 7. gr. frumvarpsins og

orðin í 1. málsgr: «eða giptist apturn

felld með 8 atkv.

Breyting meiri hlúta nefndarinnar við 2. 

málsgr. í 7. gr. þar við fallin.

Yiðauki meiri hluta nefndarinnar við 3. 

málsgr. 7. gr. samþykklur með 7 atkv.

Breyting hins sama við 4. málsgr. 7. gr. 

samþykkt án atkvæða.

3. og 4. málsgr. í 7. gr. með áorðnum 

breytinguru samþykktar með 9 atkv.

Breytingar meiri hluta nefndarinnar við 8. 

gr. samþykktar án atkv.

8. gr. frumvarpsins með áorðnum breyt- 

ingum samþykkt með 9 atkv.

9. gr. frumvarpsins samþykkt með 9 atkv.

10. — — »— — »— — 9 —

11.  —  — — » —  —  11 —
12. — — 9 —

13. — — »— — •— — 9 —

Breyting meiri hluta nefndarinnar við 14.

gr., að í staðinn fyrir: «koma til fram- 

kvæmdar samkvæmt 1. gr» komi: «öðl- 

ast gildi og nýr prestur kemur til

brauðs, samkvæmt 1. gr», samþykkt 

með 6 atkv.

Viðauki hins sama við 14. gr: «þar sem 

prestsekkja . . . árin á undan. 

felldur með 7 atkv. gegn 3.

14. gr. frumvarpsins með áorðinni breyting 

samþykkt með 9 atkv.

15. gr. frumvarpsin3 samþykkt með 9. atkv.

16. — — »— — »— — 9 — 

Fyrirsögnin samþykkt án atkvæða.

Málinu vísað til 3. umræðu með 10 

atkvæðum.

ÞRIÐJA UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 15. fundi, 22. dag júlímánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við. 2. umræðu, sjá I, 137—139.

B r e y t i n g a r t i l l ö g u r  

við frumvarp til laga um skyldur presta að 

sjá ekkjum sínum borgið með fjárstyrk eptir 

sinn dag o. s. frv., eins og það var sam- 

þykkt við 2. umræðu i efri deild alþingis.

Að 1. grein orðist þannig: .Sjerhver

sá sóknarprestur, sem eigi er sextugur að 

aldri, er skyldur til, áður en hann gengur í 

hjónaband, að sjá konu sinni, ef bún verður 

ekkja, borgið með fjárstyrk úr prestsekkna- 

sjóði Íslands, eptir reglum þeim, er á eptir 

fara.

Sömuleiðis er það skylda hvers manns, 

sem ekki er orðinn sextugur, og sem, eptir 

að lög þessi öðlast gildi^ fær veitingu fyrir 

brauði, eða nýtt brauð, að sjá konu sinni, 

ef hún verður ekkja, borgið á sama hátt 

með fjárstyrk».

Jón Pjetursson. Pjetur Pjetursson.

Sigurður Melsteð.

L a n d s h ö f ð i n g i : Jeg leyfi mjer að mæla

sem bezt með brevtingaruppástungu þeirri, 

sem fram er komin frá 3 heiðruðum þing- 

mönnum. Jeg hef ekki sjálfur gjðrt breyt- 

ingaruppástungu, þó að hin nýja grein, sem 

komin er í stað 1. greinar fiumvarpsins sje
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rojög óheppileg, þegar tekið er tillit til til- 

gangs írumvarpsins, sem er alveg samkvæm- 

ur því, sem fram fór á þinginu 1879, að 

Ijetta prestsekknabyrðinni af biauðunum 

sem allra-fvrst; en það er auðsjeð, að eptir 

greininni hlýtur þessi breyting að dragast 

uin langan tíma; tilgangi þingsins 1879 

verður ekki náð fyr en eptir langan tíma. 

Jeg vil því mæla sem bezt með því, að 

breytingaruppástunga sú, sem hjer liggur 

fyrir, fái framgang, og þó að henni verði 

hafnað bjer, þá vona jeg, að hún komi apt- 

ur fram í neðri deildinni.

Af því að fleiri tóku ekki til máls, var 

gengið til atkvæða, og var breytingarat- 

kvæði hinna 3 þingmantia feilt með 7 at- 

kvæðum gegn 3; en frumvarpið í heild sinni 

samþykkt með 9 atkvæðum; kvað forseti 

það nú mundu verða sent forseta neðri 

deildar með tilmælum um, að leggja það fyr- 

ir deildina.

FYRSTA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 25. fundi, 28. dag júlímánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í efri deild, sjá I, 146— 149.

Landshöfðingi: þar sem frumvarp það,

sem alþingi í hitt eð fyrra samþykkti um 

skyldu presta til að sjá ekkjuin sínum borgið 

með fjárstyrk eptir sinn dag, ekki náði 

staðfestingu konungs af þeim ástæðum, er 

birtar hafa verið í stjórnartíðindunum 1880, 

B. tölulið 78, og sem jeg hjer skal skír- 

skota til, og þar sem jeg við umræðu í 

þessari háttvirtu deild í hitt eð fyrra hafði 

lofað þinginu að mæla með þessu frum- 

varpi í sambandi við frumvörp þau til laga, 

um skipun prestakalla, um eptirlaun presta 

og um stjórn safnaðarmála, sem öll eru 

staðfest 27. febr. 1880, hefur fiumvarp það, 

er hjer liggur fyrir, verið samið til að ná 

tilgangi þeim, er þingið í hitt eð fyrra á- 

leit nauðsynlegan til þess að ljetta af 

prestaköllunum þeirri eptirlaunabyrði til 

prestsekkna, sem á þeim hvílir samkvæmt

hinitm gildandi lögum, tilskipun 15. des- 

ember 1865, og til þess að útvega prests- 

ekkjum betri kjör, með því að gjöra prest- 

unum, eins og öðrum embættismönnum 

landsins, að skyldu, að sjá ekkjum sínum 

borgið með fjárstyrk eptir sinn dag.

fað heppnaðist eigi, eins og skýrt er 

frá í hinu tilvitnaða stjórnarbrjefi, að út- 

vega fyrir landssjóðsins hönd ábyrgð fyrir 

þeim fjárstyrk, er getið er um í 8. grein 

lagafrumvarpsins frá því í hitt eð fyrra, í 

hinum danska Jífsábyrgðarsjóði frá 1871 

eða öðru slíku fjelagi, og þess vegna hefur 

verið reynt til með þessu frumvarpi að ná 

þeim tilgangi, sem alþingi í hitt eð fyrra, 

eptir tillögu nefndar þeirrar, sem í þessari 

beið/uðu deild var falið á hendur prestakalla- 

málið í heild sinni, áleit nauðsynlegar í 

þessu tilliti, með því að koma á stofn 

prestsekknasjóði með líku fyrirkomulagi og 

reynt hefur verið t Danmörku og þar um 

langan aldur hefur heppnazt mjög vel.

Á þessu stigi málsins má samkvæmt 

þingsköpunum ekki ræða hinar einstöku 

greinir frumvarpsins; jeg skal þess vegna 

að eins taka það fram, að þær eru að efo- 

inu til samhljóða frumvarpi alþingis frá í 

bitt eð fyrra, með þeirri breytingu, sem er 

nauðsynleg afieiðing þess, að í staðinn fyrir 

lífsábyrgðarsjóð í eiginlegum skilningi er 

stungið upp á að stofna prestsekknasjóð, 

þar sem ekki er tekið tillit til aldtirs hlut- 

aðeígandi hjóna, en ætlazt er til, að öll 

prestastjettin í heild sinni smámsaman taki 

að sfer eptirlaunabyrði þá, er nú hvílir á 

hinum einstöku prestaköllum.

Með breytingu þeirri, er hin heiðraða 

efri deild hefur gjört við 1. gr., mun það 

dragast um langan tíma, að ná tilgangi al- 

þingis frá í hitt eð fyrra, og jeg skal láta 

það á valdi þessarar heiðruðu deildar, hvort 

hún vill samþykkja þessa breytingu á stjórn- 

arfrumvarpinu; en í því var 1. gr. alveg 

samhljóða að efninu til lagafrumvarpinu frá 

í hitt eð fyrra.

G u ð m u n d u r  E i n a r s s o n :  Yfir höfuð geðj- 

ast mjer ekki að aðalstefnu frumvarpsins,
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en þ<5 álít jeg f því rjettarbót, einknm ef 

prestar nota leyfi það, sem þeim er heimil- 

að í 5. grein. Mjer þykir leitt, að hinn 

hæstvirti landshöfðingi er genginn burt úr 

salnum, því jeg hefði viljað beiðast bjá hon- 

um skýringar á 14. grein, sem mjer þykir 

óljóslega orðuð, en fyrst svo er, að Jand- 

höfðinginn er genginn burt, þá skal jeg ekki 

fara nm það fleirura orðum.

V a r a f o r s e t i :  |>ótt jeg sje ekki að öiln

leyti samþykkur þessu frumvarpi, þá vil jeg 

samt leggja það til, að það gangi til 2. um- 

ræðu. Af fyrstu grein frumvarpsins leiðir, 

að verði það að lögum, þá nær það fyrst að 

öllu leyti tilgangi sínum eptir langan tíma. 

Að þessu leyti þykir mjer það þurfa breyt- 

ingar við, og má koma með breytingaruppá- 

stungur í þá átt, við 2. umræða. Jeg skal 

játa það, að 14. greinin er óljós, en mjer 

virðist rjettast, að skiljahana á þáleið, aðþá 

er prestur kemur að brauði, sem befur sjeð 

ekkju sinni borgið með fjárstyrk, þá þurfí 

hann eigi að greiða ekkju þeirri, sem kann 

að vera fyrir i brauðinu þann fjárstyrk, sem 

hún hefur haft af því brauði, heldur fái hún 

jafngildi hans úr ekkjusjóðnum.

E i r i k u r  K ú t d  kvaðst einungis vilja 

áskilja sjer rjett til að koma með breyting- 

aratkvæði við I. og 7. gr. frumvarpsins.

Síðan var g«ngið til atkvæða, og var 

samþykkt með 20 atkvæðum, að fruravarpið 

gengi til 2. umræðu.

ÖNNUR UMRÆÐA í  NEÐRI DEILD, 

á 29. fundi, 1. dag ágústmánaðar.

B r e y t i n g a r t i l l ö g u r  

við frumvarp til laga um skyldu presta, að 

sjá ekkjum sínum borgið með (járstyrk eptir 

sinn dag, og stofnun prestsekknasjóðs, eins 

og það var samþykkt við 3. umræðu í efri 

deild.

a.

B r e y t i n g a r a t k v æ ð i  

Við 1. grein. Grein þessi orðist þannig:

• Hver sá sóknarprestur, sem eigi er 

sextugur að aldri, er skyldur til, áður en 

hann gengur í bjónaband, að sjá konu sinni 

ef hún verður ekkja, borgið með fjárstyrk 

úr prestsekknasjóði íslands, eptir reglum 

þeim, er á eptir fara.

Hver sá prestur, sem eptir að lög þessi 

hafa öðlazt gildi, fær veitinga fyrir branði 

eða nýtt brauð og er eigi sextugur að aldri, 

er og skyldur til að sjá konu sinni, ef hún 

'verður ekkja, borgið á sama hátt með fjár- 

styrk.

f>órarinn Böðvarsson. Eiríkur Kúld.

b.

V i ð a  u k a t i l l a g a .

Við 7. grein. Aptan við 2. málsgrein 

bætist: «Nú giptist prestsekkja bónda, og 

verður aptur ekkja, skal hún þá fá þatin 

fjárstyrk, er henni hafði borið sem prests- 

ekkju*. 

í>orlákur Guðmundsson.

G u ð m v n d u r  E i n a r t s o n :  Mjer kom það

mjög illa, að hinn hæstvirti landsböfðingi 

ekki var inni við 1. nmræðu þessa máls, því 

jeg ætlaði að leyfa mjer að spyrja hann um 

skilning hans á 14. grein, og hikaði jeg 

mjer við að koma með breytingaratkvæði við 

hana, fyr en jeg væri búinn að heyra þýð- 

ingu hans á henni, því mjer fínnst í henni 

vera hinn mesti ójöfnuður, ef minn skiln- 

ingur er rjettur.

(Siðan las þingmaðurinn greinina upp).

Jeg skal taka til dæmis Hitardals- 

prestakall; þar er bláfátæk ekkja í brauðinu* 

sem nýtur Vs af tekjum branðsins, ef nú sá 
prestur, sem þar er, sækir burt og fer frá 

brauðinu eðu deyr, missir hún þá fjárstyrk 

sinn og fellur hann niður? J>es*i skilning- 

ur minn styðst einnig við nefndarálit efri 

deildarinnar, því nefndin hefur einmitt skilið 

þetta eins og jeg. |>að sýnir viðaukaatkvæði 

hennar, sem efri deildin hefur fellt. f>að 

sjá þó allir, að það er ójöfnuður að svipta 

ekkjur þeim rjetti sínum, er þær bafa feng- 

ið, og jafnvel lengi notið.
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L a n d s h ö f ð i n g i : Út af fyrir9purn hins

háttvirta þingmanns Dalamanna um skiln- 

ing minn á 14. gr. 1. tölulið, þá skal jeg 

geta þess, að jeg verð að skilja orð hans: 

•jafndtt og lög þessi öðlast gildi og nýr 

prestur kemur til brauðsins samkvæmt 1. 

gr»., á þann bátt, að lögin ekki nái til 

neinnar prestsekkju, sem nú hefur eptirlaun 

eða tilkall til þeirra af brauðinu samkvæmt 

tilskipun 15. desember 1865, fyr en búið 

er samkvæmt þessu frumvarpi að sjá henni' 

fyrir fjárstyrk þcim, er hjer ræðir um, úr 

prestsekknasjdðnum, enjeg skal játa það, að 

orðin sjeu óljds í frumvarpi efri deildarinn- 

ar og þurfi breytingar við, sem geti tekið 

af allan vafa um hinn rjetta skilning, sem 

sje, að með þessari ákvörðun verði ekki lögð 

nein byrði á landssjóðinn.

Jeg skal leyfa mjer að mæla með 

breytingaruppástungu hins háttvirta vara- 

forseta og hins háttvirta þingmanns Barð- 

strendinga, af því að hún er alveg sam- 

hljóða tilgangi alþingis í frumvarpi því, 

sem alþingi samdi í hitt eð fyrra, og sem 

tekinn hefur verið til greina í stjórnarfrum- 

varpinu.en broytt í binni háttvirtu efri deild. 

f»að er að eins með því, að taka þessa ákvörðun 

aptur upp í frumvarpið, að eptirlaunabyrði 

sú, er nú sem stendur hvílir á prestaköll- 

unum, verði Ijett af þeim innan skamms 

eða á þeim tíma, er ætlazt var til með 

frumvarpi alþingis í hitteð fyrra, og á hinn 

bóginn mun þessi breyting einnig styðja að 

því, að prestsekknasjóðurinn verði sem fyrst 

fær um að standa sjálfur straum af útgjöld- 

um þeim, er á bonum eiga að hvíla, án til- 

lags úr landssjóði.

Önnur breyting, sem komst á frumvarp 

hinnar heiðruðu efri deildar, virðist mjer 

einnig miður heppileg, en hinum háttvirta 

þingmanni hefur ef til vill yfirsjezt þessi 

breyting, en hún er sú, að orðunum í 7. gr. 

stjórnarfrumvarpsins 1. málsgr.: «eða giptist 

aptur» er sleppt, og 2. málsgr.: «sje fjár- 

styrkur fallinn niður o. s. frv.» felld úr. 

£essi ákvörðun, sem efri deild hefur fellt úr 

frumvarpinu, af því hún virtist deildinni ó-

samkvæm hinu «kontraktmæssige> eðli lífsá- 

byrgðarsjóðsgjalds, var sett í frumvarpið 

einmitt af því, að fjárstyrk þann, er hjer 

ræðir um, á að skoða sumpart sem lífsá- 

byrgðar styrk, og sumpart sem eptirlaun, 

og skal jeg í því tilliti visa til athugagreinar 

við 7. gr. bls. 6: < enda mælir það fram o. 

s. frv.». Viðaukatillaga hins háttvirta 1. 

þingmanns Árnesinga, sem jeg að sumu leyli 

ekki hef neitt á móti, er líklega komin af 

því, að þingmanninum hefur yfirsjezt breyting 

sú, er jeg nú gat um, enjeg vil leyfa mjer 

að skjóta því til binnaháttvirtu þingmanna, 

hvort ekki sje ástæða til að taka aptur á- 

kvörðun 7. gr. stjórnarfrumvarpsins upp í 

hana við 3. umræðu.

V a r a f o r s e í i :  Breyting sú, sem á er

orðin 1. gr. frumvarpsins í efri deildinni, 

hefur að vísu það til síns ágætis, að hún 

gjörir meiri jöfnuð á, en með þessum kosti 

hefur hún einnig ókost, sem ekki er þýð- 

ingarlaus, þann ókost sem sje, að lög þessi 

ná svo seint lagagildi í rjettum skilningi, 

það er að segja: koma svo seint að tilætluð- 

um notum, að nema mundi bjer um til hálfii 

öld. En auk þess, ber það að atbuga, að 

landssjóður verður að leggja til óákveðna 

uppbæð, því að það getur numið löngum 

tíma, að ekknasjóðurinn þróist að mun af 

þeim peningum, sem prestar leggja í hann: 

ef þeir byrja fyrst aðleggja i hann, eptir að 

þeir eru kvongaðir menn, kemur og ójöfn- 

uðurinn fram í því, að þeir leggja með því 

móti í sjóðinn ef til vill að eins örskamman 

tíma. 1 14. gr. frumvarpsins er það Ijóst, 

að skylda sú, sem samkvæmt tilsk. 15. des. 

1865 hefur hvílt á prestaköllunum, fellur 

niður, jafnóðum og lög þessi öðlast gildi, 

og prestur kemur í brauðið, sem helur sjeð 

ekkju sinni borgið; en bitt kann að vcra 

óljóst, hvort ekkjur þær, sem eru fyrir í 

brauðunum, eiga að missa nokkurs í við þau 

umskipti, og er þó varla nokkur ástæða til 

að ætla, að löggjafarvaldið hafi ætlazt til, 

að greinin yrði svo skilin, að þær skyldu 

missa það, sem þær höíðu og ekkert fá i 

staðinn, heldur blýtur meining frumvarpsins
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að vera sú, að prestsekkjan haldi þeim styrk, 

sem hún hafði þá þegið, en fái hann greiddan 

úr ekkjusjóði. Sje þessi hinn rjetti skiln- 

ingur á greininni, sje jeg ekkert að því, að 

halda henni eins og hún er, en sje hitt 

meiningin, að prestsekkjan skuli toissa af 

þeim styrk, sem hún hefur, þarf greinin 

sannarlega umbóta við.

Jón Ó/ufsson: Jeg er á móti því 'prin- 

cipielt, að borgað sje prestum eða prestsekkjum 

úr landssjóði fram yfir það, sem nú er. £>ar 

á móti sje jeg, að nauðsyn ber til, að 

prestsekkjum sje borgið betur en nú er. 

En þetta frumvarp er hvorki heilt nje hálft, 

hvorki hrátt nje soðið. £>egar jeg las það, 

datt mjer í hug vísan um álfana:

• Hafa þeir bæði heyrn og mál, hold og 

blóð með skinni, vantar ei nema sjálfa sál; 

sá er hlutnrinn minnii.

Svo er og um fmmvarp þetta ; það 

vantar einmitt sjálfa sálioa. Frumvarpið er 

byggt á, að miða tillagshæð presta við tekju- 

bæð brauðanna, sem þeir eru á, í stað þess 

að byggja eingöngu á aldri þeirra og út- 

sjóninni fyrir lífsaldri þeirra eptir rjettum 

lífsábyrgðarreglum og aldurstötium. f>etta 

er sálin, sem vantar í frumvarpið. |>að eru 

prestarnir sjdlfir, sem ættu að sjá ekkjum 

sínum borgið, en ekki landssjóðurinn, sbr. 

12. gr., og eins og jeg hef áður á ininnzt, 

væri þeim langt um kostnaðarminna, að 

ganga í Hfsábyrgðarfjelagið danska, ef þeim 

væri gjört það að skyldu, heldur en að 

leggja fje í þennan sjóð. f>að væri þá nær, 

að borga i prestsekkjusjóðinn á sama hátt, 

og borgað er í hinn danska lífsábyrgðarsjóð; 

það yrði þó eptir rjettum og eðlilegum hlut- 

föllum, þó það hefði einnig einn, nefnilega 

þann galla, að við yrðum að borga stjórn 

sjóðsins. En eins og jeg sagði, kostnaðar- 

minnst yrði, að gjöra prestum að skyldu, 

að leggja í binn danska lífsábyrgðarsjóð, 

sem tekur svo litið gjald, sem hugsanlegt 

er. Tillagið hafði, þegar hann var stofnaður, 

orðið nokkuð of bátt, en 1871 var fyrir- 

komulaginu breytt; þá hafði safnazt upp svo 

mikill sjóður, af því tillagið hafði verið of

hátt, að renturnar af þeim sjóði nægja til 

að borga allan kostnað við stjórn fjelagsins; 

en þá var tillagið lækkað svo, að það rjett 

að eins hrökkur tíl eptirlaunanna, en fje- 

lagið leggur ekkert upp. Vjer mundum 

því, með þvi að láta presta ganga inn í 

danska lífsábyrgðarfjelagið, spara kostnað 

þann, er leiða mundi af að stjórna sjer- 

stökum sjóði.

Grimur Thomsen: fegar frumvarp

þetta var til umræðu í efri deildinni, 

var nefndin mjög í efa um, hvort hún 

ætti að láta það ganga gegnum, og einn í 

nefndinni gjörði ágreiningsatkvæði út af 

þeirri byrði, sem frumvarpið Iegði á lands- 

sjóð, og varð ágreiningurinn mestur út af 

1. gr. frumvarpsins. Loks varð það ofan á, 

að setja í frumvarpið þá 1. gr., sem bjer 

stenduv, til þess að frumvarpið næði fram 

að ganga. En nú vilja böfundar breyting- 

artillögunnar einmitt breyta þessari sömu 

1. gr. alveg í sömu átt og stjórnarfrumvarp- 

ið fór fram á, sem efri deildin gat ekki að- 

hyllzt. Má jeg þá spyrja: Finnst deildinni 

nokkur ástæða til að ætla, að hin heiðraða 

efri deild fallist á frumvarpið með þessari 

breytingu, 9em fer þvert ofan í hennar eig- 
in tillögu?

P o r l á h u r  G u ð m u n d s s o n : J>að, sem eig- 

inlega kom mjer til að koma fram með 

þessa viðaukatillögu mína, var það, að jeg 

saknaði ákvörðunar úr 7. grein f stjórnar- 

frumvarpinu. Mjer þótti það óeðlilegt, að 

ekkjan skyldi missa sinn styrk fyrir það, að 

hún hefði gipzt bónda, eptir að hún var 

orðin prestsekkja, ef hún verður ekkja í 

annað sinn. Jog get ekki skilið, af hverjum 

rótum þessi ákvörðun getur verið runnin, 

nema ef það skyldi vera af þvi, að bænda- 

stjettin á bjer lítinn blut að máli. |>að 

sýnist miður eðlilegt, ef að fyrri maður bef- 

ur tryggt konu sinni fjárstyrk eptir sinn 

dag af sameiginlegu fje þeiira beggja, að 

hún ekki öðlist hann, ef hún aptur verður 

ekkja. Landsböfðingi virtist að vera breyt- 

ingaruppástungu minni meðmæltur, en á- 

leifc rjettara, að taka það npp eins og það
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er í stjórnarfrumvarpinu, en jeg vil ekki 

taka bana aptur, en legg hana á vald hinn- 

ar heiðrnðu deiidar.

Jeg skal ekki halda langri vörn uppi 

fyrir breytingartillögunni, og læt mjer í því 

tilliti nægja, að skirskota til ræðu landshöfð- 

ingja og varaforseta. En jeg vil vekja at- 

hygli hins heiðraða þingmanns Borgfirðinga 

á því, að hald'i maður 1. gr., eins og hún 

kom frá efri deildinni, þá nær frumvarpið 

ekki tilgangi sínum fyr en eptir 50—60 ár. 

Um 14. gr. er jeg aiveg samddma hinum 

heiðraða þingmanni Dalamanna. f>ar á 

raóti get jeg ómögulega fallizt á það, sem 

hinn heiðraði 2. þingmaður Suður-Múla- 

sýslu sagði, að það hafí verið hann, sem 

fyrstur kom með þetta mál inn á þing. 

J>að mun hafa verið þingmaður Reykvík- 

inga, sem fyrstur manna bar þetta mál 

fram á þingi 1879 (Jón Ólafsson: 1877 

ritaði jeg ura málið; það er þó fyr). En 

hvað sem því líður, hef jeg það móti frum- 

varpi þessu, að það er byggt á röngum 

grundvelli. Jeg tek til dæmis, að i Dan- 

mörku kvongast 58 ára gamall maður 18 

vetra stúlku; hann verður að borga 120 

kr. í lifsábyrgðarsjóð til að geta átt von á 

100 kr.; en kvongist hjer 58 ára gainall 

prestur 18 ára gamalli stúlku, þarf hann 

ekki að borga neraa 20 kr. til að geta 

fengið 100 kr., og ekki meira en 25 ára 

gamall prestur, sem kvongast fimmtugum 

kvennmanni. fetta hef jeg sem mjög 

verulegt atriði móti frumvarpinu, en vil þó 

aðhyllast breytingartillöguna til þess að 

rcyna að fá frumvarpinu framgengt.

Tóku þá eigi fleiri til máls, og var því 

gengið til atkvæða.

Atkvæðagreiðslan fjell þannig:

Breytingaratkvæði J>órarin3 Böðvars- 

sonar og Eiríks Kúlds við 1. gr. var fellt 

með 14 atkvæðum gegn 7; sökum óljósrar 

atkvæðagreiðslu var viðhaft nafnakall og 

sögðu þessir

J á :

Eiríkur Briem.

Magnús Andrjesson,

Eiríkur Kúld,

Friðrik Stefánsson,

Jón Jónsson, 

f>órarinn Böðvarsson, 

f>orsteinn Thorsteinson.

Nei sögðu:

Benidikt Sveinsson,

EgiII Egilson,

Grimur Thomsen,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson,

Jón Ólafsson,

Lárus Blöndal,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson,

J>órður Magnússon,

J>orkelI Bjarnason, 

forlákur Guðmundsson, 

J>orsteinn Jónsson,

I>orvarður Kjerulf.

1. gr. frumvarpsins óbreytt var sam- 

þykkt með 11 atkvæðum gegn 10.

2., 3., 4., 5. og 6. gr. voru felldar í 

einu með 12 atkvæðum gegn 8.

Viðaukatillaga J>orláks Guðmundssonar 

við 7. gr. frumvarpsins var samþykkt með 

12 atkvæðum móti 9. Sökum óglöggrar 

atkvæðagrciðslu var nafnakall viðhaft, og 

sögða

Já:

Magnús Andrjesson,

Eiríkur Kúld,

Friðrik Stefánsson,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson,

Jón Jónsson,

J>órarinn Böðvarsson, 

fórður Magnússon,

J>orkell Bjarnason, 

f>orlákur Guðmundsson, 

porsteinn Jónsson,

J>orsteinn Thorsteinson.

Nei sögðu:

Eiríkur Briem,

Beuidikt Sveinsson,

Egill Egilsson,
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Grímur Thomsen,

Jón Ólafsson,

Lárus Blöndal,

Ólafur Fálssoo,

Tryggvi Gunnarsson, 

f>orvarður Kjerulf.

Sidan var 7. gr. frumvarpsins œeð 

þessari breytingu samþykkt með 15 atkvæð- 

utn gegn 3.

8., 9. og 10. gr. samþykktar með 13 at- 

kvæðum,

11., 12. og 13.gr. felldar með 11 atkvæðum 

gegn 8.

14. gr. samþykkt með 14 atkvæðum.

15. gr. samþykkt með 13 atkvæðu.m gegn 

8; var nafnakall viðhaft, og sögðu 

þessir

Já:

Eiríkur Briem,

Eiríkur Kúld,

Grímur Thomsen,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson,

Jón Ólafsson,

Lárus Blöndal,

Tryggvi Gunnarsson,

|>órarinn Böðvarsson,

Porkell Bjarnason, 

porlákur Guðmundsson,

£>orsteinn Thoisteinson, 

porvarður Kjerúlf.

Nei sögðu:

Magnús Andrjesson,

Benidikt Sveinsson,

Egill Egilson,

Friðrik Stefánssoo,

Jón Jónsson,

Ólafur Pálsson,

£>órður MagDÚssoo,

J>orsteinn Jónsson.

16. gr. samþykktmeð 11 atkvæðum gegn 10; 

en sakir óljósrar atkvæðagreiðslu var 

viðhaft nafnakall og sögðu þessir

J á :

Eiríkur Briera,

Egill Egilson,

Eiríkur Kúld,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson,

Jón Ólafsson,

Lárus Blöndal, 

fórarinn Böðvarssoo, 

porkell Bjaroason, 

porlákur Guðmundsson, 

porsteinn Thorsteinson.

Nei sögðu :

Magnús Andrjesson,

Benidikt Sveinsson,

Friðrik Stefánssoo,

Grímur Thomseo,

Jón Jónsson,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson,

J>órður Magnússon, 

porsteinn Jónsson, 

forvarður Kjerulf.

Sidan var samþykkt með 14 atkvæðum, 

að frumvarpið gengi til 3. umræðu.

Í>RIÐJA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 37. fundi, 8. dag ágústmánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var sainþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 319—320.

Brey t i n g a r t i l l ö g u r  

við frumvarp til laga um skyldu presta að 

sjá ekkjum sínum borgið með fjárstyrk eptir 

sinn dag og um stofnun prestsekknasjóðs, 

eins og það var samþykkt við 2. umræðu f 

neðri deild alþÍDgis. 

í  staðinn fyrir 1., 2., 3., 4., 5. og 6. gr. 

frumvarpsins komi:

1. gr.

Hver sá, sem vígist til prests, eptir að 

lög þessi hafa öðlazt gildi, er skyldur til að 

sjá konu sinoi, ef hún verður ekkja, borgið 

með árlegum fjárstyrk æfilaDgt. frá hioni 

döiisku lífsábyrgðar- og umönnunarstofnun 

frá 1871, og skal styrkurinn byrja við dauða 

bans og nema að rainnsta kosti ’ / i o  af lög- 

giltri matsuppbæð prestakalls þess, sem hon- 

um er veitt, og má styrkurinn þó eigi rainni 

vera en 100 kr. Undan þessu eru skildir

105



þeir prestar, sem sanua fyrir landsstjórmnni, 

að konum þeirra, ef þær verða ekkjur, sje 

borgið með eigi minni árlegum tekjum, en 

fjárstyrkur sá er, sem áður var nefndur.

2. gr.

Enginn prestur má gefa í hjónaband 

annan prest, sem eptir 1. gr. er skyldur að 

sjá konu sinni borgið með fjárstyrk, ef hún 

verður ekkja, nema hann sanni, að hann hafi 

sent landshöfðingja beiðni um, að mega sjá 

henni borgið á þann hátt, er að framan seg- 

ir. Brot gegn ákvörðun þessari varða 50 kr. 

sekt til landssjóðs.

3. gr.

Landshöfðinginn skal gæta þess, að 

skyldum presta til að sjá ekkjum sínum 

borgið verði fullnægt, og getur, ef á þarf að 

halda, þröngvað hlutaðeiganda til þess með 

sekt.

4. gr.

Tillag það, sem greiða skal til lífsá- 

byrgðarstofnunarinnar, tekur landssjóður að 

sjer að greiða á ákveðnum gjalddaga móti 

tafarlaasu endurgjaldi af hlutaðeigaudi presti, 

og skal í tæka tíð halda því eptir af þeim 

embættislaunum, er honurn kann að bera úr 

landssjóði, en þegar öðruvisi steiidur á, má 

taka það lögtaki, ef það er eigi greitt í á- 

kveðinn tíma. Ef hlutaðeigandi prestur deyr, 

áður en tillag það er gieitt, sem komið er 

í gjalddaga, skal halda eptir af íjárstyrk 

ekkjunnar jafnmiklu og tillaginu nemur.

5. gr.

Nú missir prestur embætti sitt, og er 

hann þá laus við þá skyldu, að sjá konu 

sinni borgið á þann hátt, er áður segir.

6. gr.

Ef prestur hefur fengið skilnaðardóm 

við konu sína, er hann eptirleiðis laus við 

þá skyldu, að sjá þeirri konu borgið sem 

ekkju, er hann hefur skilið við. pegar hjón 

fá skilnað með leyfisbrjefi, skal farið eptir 

skilnaðarkostum um það, hvort skuldbinding 

prestsins, að sjá þeirri konu, er hann þannig 

skilur við, borgið sem ekkju, á að við bald- 

ast eða eigi. Sje eigi annað ákveðið með 

berum orðum, við helzt skuldbindingin.

7. gr.

Skylda sú, er samkvæmt tilsk. 15. des- 

br. 1865 hvílir á prestaköllunum til þess 

að greiða eptirlaun til prestaekkna, fellur 

niður, það er til ekkna kemur eptir þápresta 

er vígslu taka, eptir að lög þessi öðlast 

gildi. Samt skal ekkjurn eptir presta, sem 

deyja í brauðum sínum, framvegis heimilt, 

samkvæmt konungsbrjefi 5. júní 1750, að 

taka fyrir venjulegt eptirgjald til ábúðar þá 

af jörðum prestakallsins, sem stiptsyfírvöldin 

ákveða.

7. gr. frumvarpsins verði 8. gr.

8. gr. fiumvarpsins verði 9. gr.

1 fyrirsögninni falli burt orðin:«og um 

stofnun prestsekknasjóðs».

Eiríkur Briem. J>orvarður Kjerulf.

Guðmundur Einarsson. Jón Ólafsson. 

f>órarinn Böðvarsson. Magnús Andrjesson.

FAríhur Briem: Jeg er einn á meðal

þeirra, sem bafa komið frani með breytingar- 

lillögur við frumvarp þetta, og vil jeg fara 

um þær nokkrum orðum. Jeg get ekki 

annað álitið, en að frumvarpið, eins og það 

var samþykkt við 2. umræðu, sje ófært, og 

því ekki annað fyrir en að fella það, eða þá 

að aðhyllast breytingartillögur þær, er á því 

hafa verið gjörðar. Frumvarpið yrði þá 

svipað því, er sainþykkt var í hitt eð fyrra, 

en þar var landssjóðurinn ábyrgðarstofnunin, 

en bjer eiga prestar að útvega sjer ábyrgð 

í hinni dönsku lífsábyrgðarstofnun frá 1871. 

Hjer er tekið fram samkvæmt ákvörðunun- 

um frá 1855 um verzlega embættismenn, að 

þeir væru lausir við að leggja í lífsáby rgðar- 

sjóðinn, sem á einhvern sjerstaklegan bátt 

sæju ekkjum sínum borgið, t. d. ef þeir ættu 

fasteign, sem konur þeirra gætu lifað af, 

eða ef þeir vildu fremur kaupa ábyrgð fyrir 

einni upphæð, sem borguð yrði, er þeir fjellu 

frá. Að öðru leyti eru reglur þessar sam- 

kvæmar reglunnm í ákvörðununum frá 1855, 

nema hvað það var skylda ábyrgðarstofnun- 

arinnar, að taka á móti hverjum embættis- 

manni, ef lííi hans var eigi bráð hætta bú- 

in. f>eirri ákvörðun er hjer sleppt, af því
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a& bjer þarf að semja um það við lífs- 

ábyrgðarstofnunina. Hjer er upphæðin fast 

ákveðin, en í hitt eð fyrra var að eins á- 

kveðið frá 1—300 kr., en sú ákvörðun er 

svo lögttð, að lífsábyrgðarstofnunin sagði í 

brjefí til ráðgjafans, að hún gæti eigi koœið 

til greina. far er sem sje að eins annar 

hlutaðeiganda, nefnilcga embættiámaðurinn, 

sem á valið, en hinn, scm sje stofnunin, eigi. 

í  7. gr. er ákveðið, að í stað þess að prests- 

ekkjur fái einhverja af kirkjujörðum presta- 

kallsins til ábúðar, þá sknli þær íá þá jörð, 

scm stiptsyfírvöldin ákveða, því að það er 

óþarfí, þar sem margar kirkjujarðir eru, að 

sú hætta vofí yfír öllum leiguliðunum, að 

þeir megi búast við að þurfa að standa upp 

fyrir prestsekkju.

l.andshöfðingi: Jeg ætla ekki að orð-

lengja um þetta frumvarp, er við 2. umræðu 

í þessari heiðruðu deild hefur fengið þær 

breytingar, sem gjöra það alveg óaðgengilegt 

í því formi, spm nú liggur fyrir, og skal jeg

kannast við það, að hinir háttvirtu 6 þing-

menu með breytingartillögum sínum hafa 

gjört tilraun til að bjarga málinu að nokkru 

leyti, og því verð jeg að svo stöddu að 

mæla með þessum breytingartillögum, jafn- 

vel þó að verulegir gallar sjeu á þeim, og 

skal jeg í þessu tilliti leyfa mjer að benda 

á það er nú segir. Hvort þetta frumvarp 

geti orðið staðfest, ef' alþingið samþykkir 

það, er sjálfsagt komið undir því, hvort 

hlutaðeigandi lífsábyrgðarstofnun í Kaup- 

mannahöfn frá 1871 sje fús á að taka að

sjer ábyrgð þá, er hjer ræðir um, og skal

jcg lyrir mitt leyti mæla með því, að reynt 

verði að semja við hana um það, en eptir 

álitsskjali því frá þessari stofnun, er prentað 

hefur verið í stjórnartíðindunum 1880 B., 

tölul. 78, er hið lyrsta skilyrði fyrir því, að 

við bafa tillagareglur þær, er viö stofnunina 

er reiknað eptir, það, að gefnar sjeu fastar 

og ófrávíkjanlegar reglur fyrir upphæð þeirri, 

sem embættismaðurinn er skyldur að sjá

I ekkju sinni borgið. En þessn skilyrði er 

ekki fullnægt með 1. gr. breytingartillaganna, 

þar sem er ákveðið, að styrkurinn skuli 

nema abminmia kosti */io af löggiltri mats- 

upphæð prestakalls þess, sem hlutaðeigandi 

presti er veitt, en honum er gefið í sjálfs- 

vald að ákveða styrk þann, er hann ætlast 

til að tryggja ekkju sinni eptir sinn dag, 

hærri. Einnig vantar 5. gr. frumvarpsins, 

eins og hinn háttvirti flutningsmaður benti 

til, læknisvottorð.

J*ar sem semja á við lifsábyrgðarstofn- 

unina um ábyrgð þá, er hjer ræðir um, mun 

tiltækilegra að breyta 8. gr. frumvarpsins,

9. gr. breytingartillaganna, þannig, að lögin 

öðlist gildi 1. júní 1882 í staðinn fyrir 1. 

jan. sama ár. Að vísu virðist mjer einnig 

ákvörðun breytingartillaganna í 5 gr. um 

það, að skylda prestsins, að sjá konu sinni 

borgið á þann hátt, hætti, þegar hann missir 

embætti sitt, ísjárverð, þar sem tilgangur 

frumvarpsins á að vera sá, að útvcga prests- 

ekkjunum trygging fyrir styrk, er á að koma 

í staðinn fyrir eptirlaun þau, er henni nú 

bera. En ef hin báttvirta deild samþykkir 

breytingartillögurnar, þá geta ef til vill þessi 

atriði lagfærzt í efri deildinni.

E i r i k u r  f í r i e m :  Út af ræðu hins hæst-

virta Jandshöfðingja vil jeg lcyfa mjer að 

tala nokkur orð. f>ar sem í 1. gr. breyt- 

ingaitillaganna er komizt svo að orði, að 

styrkurinn skuli að m i n n s t a  k o s t i  nema */i0 

af löggiltn matsupphæð prestakallsins, þá 

eru prestar skyldaðir til að útvega ábyrgð 

fyrir þessari upphæð, en ef gengið er fram 

yfir það, þá verður það að vera komið und- 

ir samningum hlutaðeigandi embættismanns 

við lífsábyrgðarstofnunina, en hún getur 

neitað þvi, ef henni sýnist. f>etta atriði er 

öldungis samhljóða ákvörðununum frá 1855 

um verzlegu embættismennina. Viðvíkjandi 

því, er hinn hæstvirti landshöfðingi gat um 

í 5. grein frumvarpsins, að hlutaðeigandi 

prestur sanni, að lífi hans sje engin hætta

105*
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búin, þá skal jeg geta þess, að það stendur 

í sambandi við það, að hjer er ekki hin 

sama ákvörðun sem í lögunum frá 1855, að 

lífsábyrgðarstofnunin sje skyld til að taka 

við embættismanninum til að tryggja ekkju 

hans lífeyri, og því verðnr eigi byggt á því, 

að 3tofnunin eigi krefjist þess, áður en hún 

tekur ábyrgðina, að fá fullnægjandi vottorð 

um göða heilsu hlutaðeiganda, og þannig 

hafa nákvæmari ákvarðanir, en að engin 

bráð hætta sje fyrir höndum. Viðvíkjandi 

því, hve nær lögin skuli öðlast gildi, þá felli 

jeg mig vel við uppástungu hins hæstvirta 

Jandshöfðingja um það, og er jeg honum 

samþykkur í því, að það megi laga í efii 

deildinni, ef málið gengur þangað.

H a U d n r  K r .  F r i ð r i / i g i o n :  Mjer virtist

hinn háttvirti landshöfðiugi gjöra of mikið 

úr 1. greininni, því að það, sem hún fer 

fram á, er öldungis hið sama, sem öðrum 

embættismönnum er gjört að skyldu. Hver 

embættismaður er skyldur að ábyrgjast konu 

sinni tiltekna upphæð af launum sínum eptir 

sinn dag, og þessi upphæð breytist, eptir því 

sem launin breytast; en ef prestnr í byrj- 

uninni vill ábyrgjast ekkju sinni meiri upp- 

hæð en Vi0 af tekjum brauðs síns, þá verð- 

ur hann að ákveða þegar i byrjun, hversu 

mikið það skuli vera, en embættismennirnir 

eiga að sjá um, að upphæðin verði samkvæm 

tekjum þeirra, en þær tekjur geta breytzt 

öldungis eins og hjá prestunum, og þess 

vegna get jeg ekki sjeð, að lífsábyrgðar- 

stofnunin hafi neitt að hengja hattinn á f 

því efni. En vilji prestur fá hærri ábyrgð

en ’/io, þá segir hann til þess um leið, og

bann gengur í lifsábyrgðina.

Með því að fleiri óskuðu ekki að taka

til máls, þá lýsti forseti því yfir, að umræð-

unum væri lokið, og var því næst gongið 

til atkvæða, og 1.—6 gr. breytingartillag- 

anna samþykktar með 18 atkvæðum.

7. og 8. gr. með 17 atkvæðum og

allt frnmvarpið með áorðnum breyting- 

um samþykkt með 18 atkvæðum.

Kvað forseti það nú verða sent aptur 

til forseta efri deildarinnar.

EIN UMRÆÐA í EFRI DEILD,

á 35. fundi, 12. dag ágústmán.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í neðri deildinni, sjá I, 

405—406.
Nefndarálit, sjá I, 425.

B r e y t i n g a r t i l l ö g u r  

við frumvarp til laga um skyldu presta, 

að sjá ekkjum sínnm borgið með fjárstyrk 

eptir sinn dag, eins oe það var samþykkt 

við 3. umræðu í neðri deildinni.

Frá landshöfðingja.

Við 1. gr. Orðin: «að mirinsta kostr» falli 

burt.

5. gr. orðist þannig:

Nú fær prestur lausn frá em- 

bætti með eptirlaunum, og á

hann þá rjett á að fá gjald

það, er hann er skyldur að 

greiða eptir lögum þcssum, 

minnkað að tiltölu við eptir- 

launin, og skal eptir því reikna 

fjárstyrkinn,

VTið 9. gr. í staðinn fyrir: «1. dag jan- 

úarmán. 1882» komi: «1. dag 

júnímán. 1882».

Forseli leitaði samþykkis þingdeildar- 

innar til þess, að málið mætti koma til um- 

ræðu, þó að álit nefndarinnar um þetta 

frumvarp. sem sent hafði verið aptur frá 

neðri deild til efri deildarinnar, ekki hefði 

legið fyrir deildarmönnuin nema 1 dag, í

stað þess, að því hefði átt að vera útbýtt

fytir tveiin dögum samkvæmt þingsköpun- 

um; gat hann þess jafnframt, að Iands- 

höfðingi hefði fyrir sitt leyti ekkert á móti 

því,

Síðan samþykkti deildin í einu hljóði, 

að málið mætti koma til umræðu á fund- 

inum.
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L a n d » h ö f ð i n g i : Frumvarp þetta til laga, 

uin skyldu presta að sjá ekkjum sínum borgið 

með Qárstyrk eptir sinn dag, er hjer liggur 

fyrir til einnar umræðu, hefur fengið veru- 

legar breytingar í neðri deild alþingis, þar 

sem felldar hafa verið úr ákvarðanirnar 

um stofnun prestekknasjóðs, en í stað þess 

ákveðið, að prestar skuli sjá ekkjum sínum 

borgið með árlegum fjárstyik æfilangt frá 

hinni dönsku lífsábyrgðar- og umönnunar- 

stofnun frá 1871. Við 3. umræðu í neðri 

deild alþingis, þar sem þessi breyting komst 

á, tók jeg það fram, að lögleiðing frum- 

varpsins væri komin undir því, hvort 

lífsábyrgðarstofnunin vildi taka að sjer 

ábyrgðina; því þá ætti að taka tillit til 

álitsskjals þess frá þessari stofnun, sem 

prentað hefur verið í stjórnartíðindunum

1880, B. tölulið 78. Eptir því er hið fyrsta 

skilyrði fyrir því, að við hafa tillaga-reglur 

þær, er við stofnunina er reiknað eptir, það, 

að gefnar sjeu fastar og ófrávíkjanlegar 

reglur fyrir upphæð þeirri, sem em- 

bættismaðurinn er skyldur að sjá ekkju 

sinni borgið. En þessu skilyrði er ekki 

fullnægt með 1. gr. ]?ess vegna álít jeg það 

æskilegt, að fella úr 1. gr. orðin: «að minnsta 

kosti»; því þó að þau sjeu samkvæm orðum 

opins brjefs 31. maí 1855 um skyldu ann- 

ara embættismanna að sjá ekkjum sínum 

borgið, þá kynnu þau samt sem áður að 

koroa í bága við það skilyrði, sem stjórn 

lífsábyrgðarstofnunarinnar hefur tekið fram

i álitsskjali sínu, er jeg benti á. Af þess- 

um sökum hef jeg komið með breytingartil- 

lögu við 1. gr., sem jeg vona að dcildin 

samþykki, því þó hún verði samþykkt, þá 

vil jeg geta þess, að ekkert getur verið því 

til fyrirstöðu, þó prestar vilji sjá ekkjum 

sínum borgið með enn meiri styrk, því þá 

má semja við sljórn lífsábyrgðarstofnunar- 

innar í hvert skipti, sem það kemur fyrir, 

og framsögumaðnr þossa máls í neðri deild- 

inni tók það fram, að þetta væri einmitt 

tilgangur þessarar ákvörðunar. J>ar sem til- 

gangur frumvarpsins er að útvega prests- 

ekkjum styrk, sem á að koma í stað eptir-

launa þeirra, er þeim bera og sem sam- 

kvæmt tilskipun 15. desember 1865 hvíla á 

prestaköllunum, þá er 5. gr., eins og hún 

er orðuð, í stríði við þennan tilgang frum- 

varpsins; þess vegna hef jeg líka leyft mjer 

að breyta 5. gr., svo hún orðist í samkvæmni 

við 10. gr. opins brjefs 1855, er gildir fyrir 

aðra embættismenn landsins. Jeg vona því, 

að deildin samþykki einnig þessa breytingu, 

sem byggð er á sanngirni og jafnrjetti. 

Dppástungan fer þá fram á, að breyta 5. gr. 

þannig: «Nú fær prestur lausn frá embætti 

með eptirlaunum, og á hann þá rjett á að 

fá gjald það, er hann er skyldur að greiða 

eptir lögum þessum, minnkað að tiltölu við 

eptirlaunin, og skal eptir því reikna tjár- 

styrkinn*. fessi grein er í fullri samhljóð- 

an við ákvörðun opins brjefs 31. maí 1855, 

er gildir um alla aðra embættismenn lands- 

ins. Loks er við 9. gr. stungið upp á 

breytingu á þeim degi, er lögin skulu öðlast 

gildi. Jeg hef sem sje leyft mjer að stinga 

upp á því, að 9. gr. orðist þannig: «Lög

þessi öðlast gildi 1. dag júnímánaðar 1882», 

í staðinn fyrir «1. dag janúarmánaðar 1882», 

og var tilgangur minn sá, að gjöra það mögu- 

legt, að nægilegur tími fengist til þess, að 

semja við 3tjórn lífsábyrgðarstofnunarinnar um 

ábyrgð þá, er hjer ræðir um. Jeg hjet því 

í neðri deildinni. að bera þetta upp í hinni 

háttvirtu efri deild til að lagfæra fiuravarp- 

ið, og vona jeg því, að deildin verði ekki á 

móti þessum breytingum.

P j e t u r  P j e t u r s x o n : Jeg hef engu að

bæta við það álit, sem nefndin hefnr lálið í 

ljósi um þetta frumvarp. Eins og neðri 

deildin hefur breytt því, er það orðið næst- 

um annað frumvarp, en það var í upphafi, 

en í fyrsta lagi sá nefndin sjer ekki fært, 

að kippa því í hið upprunalega horf, og í 

annan stað áleit nefndin. málið í sjálfu sjer 

svo mikilsvarðandi, að hún vildi ekki ráða 

til að fella það; því þó frumvarpið fengi 

ekki framgang hjá stjórninni að þessu sinni, 

þá gæti hún þó sjeð, að þingið álítur þctta 

mikilsvarðandi mál. fað gleður mig annars 

og sjálfsagt aðra þingdeildarmenn líka, að
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sjá breytingartillðgar frá hinum hæstvirta 

landshöfðingja við frumvarpið, því þær sýn- 

ast benda á, að hann virðist gjöra sjer von 

um, að frumvarpið fái framgang, ef breyt- 

ingartillögur hans verða samþykktar, sem 

jeg ekki efast um að verði gjört.

B e n i d i k t  K r i s l j á n s s o n : Jeg þarf ekki

að láta nú í Ijósi skoðun mina á þessu máli, 

því jeg ætla, að jeg hafi gjört fulla grein 

fyrir henni, áður en frumvarpið fór til neðri 

deildar. Jeg stóð að eins upp til þess, að 

óska skýringa frá hinum hæstvirta lands- 

höfðingja á hreytingartillögu hans við 5. gr., 

það er að segja, hvernig eigi að skilja þessa 

breytingaitillögu með tilliti til presta, sein 

sagt hafa af sjer, og lifa á eptirlaunum, að 

hve miklu leyti þeir eigi að losast við að 

gjalda árstillagið, og hver áhrif þetta hefði 

á fjárstyrk þann, sem ekkjan fengi eptir hans 

dag.

L a n d s h ö f d í n g i : Að svo roiklu leyti, sem 

mjer er kunnugt, þá verður þessi ákvörðun 

frá 31. maí 1855 skilin á þann hátt,að reikn- 

að verður út, hvað mikið ekkjunni ber eptir 

því tillagi, sem búið er að leggja í lifs- 

ábyrgðarsjóðinn, en eptirleiðis verður tillag- 

ið minnkað að tiltölu við eptirlaunin, og 

eptir því skal reikna fjárstyrkinn. Að því 

er mjer er kunnugt, þá er ákvörðunin í opnu 

brjcfi 31. maí 1855, 10. gr., skilin þannig, 

og sje það rjett, þá verður 5. gr. að oiðast, 

eins og jeg hef leyft mjer að breyta henni. 

E" .ÍeR get Þ” ekki með vissu skýrt frá, 

hvort ákvörðunin verður skilin þannig, en 

jeg held, að þetta sje rjettur skilningur á 

henni.

Síðan voru breytingartillögur lands- 

höfðingjans bornar undir atkvæði, og varþá:

Breytingin við 1. gr.: orðin *að minnsta 

kosti» falli burt, samþykkt í einu hljóði.

Breytingin við 5. gr. að hún orðist 

öðruvísi, en í frumvarpinu, samþykkt í einu 

hljóði.

Breytingin við 9. gr. samþykkt í einu 

hljóði.

Frumvarpið þannig breytt samþykkt 

með 9 atkvæðum, og afgreitt aptur til neðri 

deildar.

EIN UMBÆÐA Í NEÐRI DEILD, 

á 49. fundi, 15. dag ágústmán.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við eina umræðu í efri deildinni, sjá I, 425 

-427.

B e n i d i k l  S v e i m t o n :  Jeg verð að lýsa

því yfir, að jeg er á þeirri skoðun, að rangt 

sje að skylda iiokkurn embættismann til að 

sjá ekkju sinni borgið eptir sinn dag. f>að 

er eins og menn megi halda, að þeir hafi 

minni skyldurækni við ekkjur sínar en aðrir. 

Jeg er því til meðað greiða atkvæði á móti 

þessu frumvarpi, en af því að svo margir 

geistlegir menn hjer álíta það nauðsynlegt 

og að rjettarbót sje í því fólgin, þá get jeg 

gjört þeim það til geðs, að greiða atkvæði 

með því, í von um að það verði prestastjett- 

inni til góðs.

J ó n  J ó n s s o n :  Jeg er samdóma hinum

háttvirta 2. þingmanni Norður-Múlassýslu 

um, að frumvarpið ætlar ekki prestum mikla 

skyldurækni við ekkjur, þar sem það vill

neyða þá til að sjá ekkjum sínum borgið

eptir sinn dag, en úr því að prestar sjálfir 

vilja leggja þetta band á sig, þá muu jeg 

greiða atkvæði með því, en jeg verð að gjöta 

það með þeim fyrirvara, að prestar fái eigi 

að draga frá tekjum sínum, sem þeir eiga

að telja fram til tekjuskatts, það, sem þeir

leggja út fyrir lífsfje handa konum sínum 

eptir sinn dag, í>etta hefur opt komið fyrir 

um veraldlega embættismenn, að þeir vildu 

fá tillag til ekkjusjóðs dregið frá skattskyld- 

um tekjum sínum. f>að er von, að klerkar 

fylgi ekki þvi dæmi.

H a l l d ó r  F r i ð r i k s s o n :  fegar jeg sá

þelta frumvarp frá hinni háttvirtu efri deild,
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þá fjell mjer allur ketill í eld, því að 5. gr. 

frumvarpsins er svo óhafandi, sem mest má 

verða. Þegar prestur er laus frá embætti, 

þá á styrkur ekkjunnar að minnka að því 

skapi, sem laun hans minnka. |>etta er 

öldungis óhafandi. Mjer finnst það svo ó- 

hafandi, að ef 5. greinin stendur, þáer næst 

skapi mínu að greiða atkvæði gegn frum- 

varpinu öllu saman. Jeg vil leyfa mjer að 

spyrja hinn háttvirta forseta, hvort eigi 

megi fresta amræðu málsins, svo að þing- 

mönnum gefist kostur á, að koina með 

breytingartillögur við frumvarpið.

F o r s e t i :  Ef það er sameiginleg ósk

deildarinnar, þá skal jeg ekki hafa á móti 

því, að taka málið út af dagskrá.

J>vi næst var samþykkt, að taka málið 

af dagsskrá, með 13 atkvæðum.

FRAMHALD EINNAR UMRÆÐU 1 

NEÐRI DEILD, 

á 52. fundi, 17. dag ágústmán.

B r e y t i n g a r t i l l a g a  

við «frumvarp til laga um skyldu presta 

að sjá ekkjum sinum borgið með fjárstyrk 

eptir sinn dag> eins og frumvarp þetta var 

samþykkt í efri deild alþingis 12. ágúst

1881.

Að 5. grein falli burtu.

Halldór Kr. Friðriksson.

P o r k e / i  B j a r n a s o n :  Jeg álít þessi lög

ekki sanngjörn, þar sem þau vilja þvinga 

prestana til að gjöra það, sem lagaskyldu, 

er hver og einu góður maður gjörir sjálf- 

- viljuglega á einn eða annan hátt eptir 

mætti. t>að er auð3ætt, að hver og einn 

muni eptir efnum og ástæðum sjá ekkju 

sinni borgið með fjárstyrk eptir sinn dag 

af frjálsum vilja, og það mun reynast miklu

• betur, en þegar hann er neyddur til þess 

með lagaþvingun. Reyndar er prestum

leyft að losast undan þessari skyldu, ef 

þeir vilja sjá ekkjum sínum borgid á annan 

hátt með fjárstyrk eptir sinn dag, sem ekki 

er minni, en styrkur sá, sem lögin ákveða. 

En eins og þingmaður Reykvíkinga tók fram 

í gær, þá geta flestir þeirra ekki notað sjer 

það sökum efnaleysis, þegar þeir giptast. 

f>eir koma margir fátækir að brauðunum, 

opt niðurníddum, og það gjörir opt ekki 

betur, en þeir geti fætt og klætt sig og sína 

framan af, svo að þeim verður ómögulegt 

að leggja út svo mikið fje, sem þarf til þess, 

að losast undan þessari skyldu. En margur 

prestur, sem er fátækur í fyrstu, getur 

seinna orðið efnaður, og þá getur hann 

sjeð ekkju sinni borgið á ýmislegan annan 

hátt, en bjer er gjört ráð fyrir. Hann get- 

ur t. a. m. keypt •obligationir*, lagt fjn í 

sjerstakan sjóð í því skyni, keypt jörö, auk- 

ið bú sitt o. s. frv. Sá styrknr tapast 

heldur ekki eða það fje, sem til þess er varið, 

en þetta fje, sem leggja á í lífsábyrgðarsjóð, 

getur orðið algjört tap bæði fyrir manninn 

og erfingja hans, ef konau deyr á undan 

bonum. En það, sem spaiað er saman, 

tapast ekki, ef maður er sjálfráður að gjöra 

við það, hvað hann vill. |>essi lög eiga nú 

vist að miða til, að ljetta þeirri byrði á 

brauðunum, sem nú hvílir á þeim, en það 

er aðgætandi, að þessi byrði hvílir ekki 

nema á sumum prestum, þeim prestum, sem 

ekkja er í brauði þeirra. En þessi lög miða 

í raun og veru til þess, að gjöra byrðina 

almenna, eða færa hana yfir á herðar allra 

presta á landinu, og þessa ósanngjörnu 

byrði vil jeg ekki láta leggja á mína fá- 

tæku stjettarbræður. Jeg verð að álíta, að 

betra sje, að þessi þungi hvíli á einstöku 

prestum, en á allri prestastjettinni. Jeg á- 

lít því þá skyldu, sem frumvarpið fer fram 

á að leggja á prestana, mjög ísjárverða og 

óeðlilega, og mjer finnst það vera, að 

blanda sjer inn í fjárhag og heimilislíf 

manua, að rígbinda það með lögum, sem
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hver og einn mundi annars gjöra af frjáls- 

um vilja, að því er unnt er. En komi það nú 

fyrir, að prestur falli frá, án þess að hafa 

sjeð ekkju sinni fyrir nokkrum fjárstyrk og 

ekkjan sje eptir fátæk, þá á það sama sjer 

stað um bændur og ekkjur þeirra. Prestar 

stunda víðast hvar bú eins og bændur, og 

konur þeirra venjast hinu sama sveitalífi og 

konur bændauna, svo að jeg sje ekki, að 

ekkjum þeirra sje miklu vandara um en 

ekkjum bændanna, og ætla jeg þvi að vera 

móti máli þessu.

H a l l d ó r  F r i ð r i k s s o n :  Jeg get ekki

verið á sama máli og 2. þingmaður Gull- 

bringusýslu. fessi lög ganga ekki fremur 

nær efnabag prestanna, en lög þau um 

sama efni, er gilda fyrir aðra embættis- 

menn, enda er þetta ekki afarþung byrði, 

þótt það sje rúmar 20 kr. á ári. Frestinn 

munar meira um, að borga út talsvert ije 

í einu til prestsekkna í brauðinu, og er það 

einkum, þegar brauðið er lítið, heldur en 

að greiða einungis lítið eitt í livert sinn. 

Jeg vona, að þingmaðurinn vilji þó, að 

prestar sjái svo fyrir ekkjum sínum, að 

þær þurfi ekki að þiggja af sveit eptir dauða 

hans. Sumir prestar hafa, ef til vill, ekki 

hugsun á þvi, og sumir geta það eigi. J>að er 

á hinn bóginn kunnugt um bændaekkjur, að 

þær koma stundum á sveitina, og eins gæti 

farið með prestaekkjurnar, ef prestunum er 

eigi gjört að skyldu, að sjá um, að ekkjum 

þeirra sje borgið eptir sinn dag. J>etta 

vona jeg hinn háttvirti þingmaður vilji 

taka til greina. Jeg vona einnig, að þetta 

frumvarp verði til bóta kjörum prestanna, 

eins og bann tók fram, er það ljettir þeirri 

byrði af prestunum, sem nú hvílir á þeim 

viðvíkjandi eptirlaunum prestekkna. Að 

öðru leyti læt jeg mjer ekki annt um 

frumvarpið, ef honum er ekki annt um 

það.

Vegna þess að jeg hef komið fram með 

breytingartillögu um, að 5. gr. frumvarps-

ins falli burt, þá verð jeg að gjöra grein 

fyrir þessari breytingu. |>essi 5. gr. hljóð- 

ar þannig: «Nú fær prestur lausn frá

embætti með eptirlaunum, og á hann þá 

rjett á að fá gjald það, er hann er skyldur 

að greiða eptir lögum þessum, minnkað að 

tiltölu við eptirlaunin; og skal eptir því 

reikna fjárstyrkinn*. Fjárstyrkurinn er 

eptir 1. gr., þegar presturinn hefur 1000 

kr. í laun, 100 kr.» En þegar hann fær

500 kr. í eptirlaun, þá verður sá fjárstyrk- 

ur, sem ekkjan fær, að eins 50 kr., og það 

er of lítið; það er hið sama sem ekki neitt. 

Jeg vil, að ekkjan fái að minnsta kosti 100 

kr. árlega. Auk þess mundu margir, ef 

til vill, nota sjer leyfi þetta til þess að 

leggja hálfu minna í ekkjusjóðinn, eða svo 

lítið, að styrkurinn, sem ekkjunni bæri, 

yrði svo sem enginn.

E i r í k u r  K ú l d :  J>ótt frumvarp þetta

nái ekki til mín eptir ákvæðum 1. gr., þá 

áleit jeg það sje til bóta frá því, sem nú 

er. Eu þó álít jeg það óbrúkandi, ef 5. gr. 

frumvarpsins stendur; þvi það sjá allir, að 

þá er engin bót að því. Jeg mun þess 

vegna greiða atkvæði á móti frumvarpinu, 

ef 5. gr. stendur, en annars heldur með 

því.

J ó n  J ó n s s o n : Mjer finnst ákvörðunin

í 5. gr. eiga vel við í þessum lögum, enda 

er tilsvarandi ákvörðun í lögunum um 

skyldu veraldlegra embættismanna til að 

sjá ekkjum sínum borgið, og er það sann- 

gjarnt, að tillag prestsins til lífsábyrgðar- 

sjóðsins lækkar, þegar liann er komirin á 

eptirlaun, og tekjur hans því minnka.

Hinn háttvirti 2. þingmaður Gullbringu- 

sýslu sagði, að ekkjum presta væri ekki 

vandara um, en ekkjum bænda. |>að gladdi 

mig að heyra þessi orð frá vörum han3, og 

hefur hann optar sýnt það, að hann er á 

móti því, að embættismenn taki sig úr 

þjóðfjelaginu sem sjerstök stjett með sjer- 

stökum forrjettindnm, fremur en kaupmenn
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og bændur að njóta styrks og annara 

hlunninda úr landssjóði. Jeg hef áður 

tekið það fram, að jeg væri að eins með 

frumvarpinu, af því prestarnir bjer í deild- 

inni virtust sjálfir vilja hafa það, en síðan 

jeg hef heyrt ræðu þingmanns Gullbringu- 

sýslu, blandast mjer ekki hugur um, að greiða 

atkvæði móti því.

A r n l j ó t u r  Ó l - a f t s o n : Jeg er með því,

að 5. gr. gangi út. En jeg vildi einnig 

vekja athygli þingmanna á 7. gr. Jeg veit 

ekki, hvort þeir bafa gjört sjer Ijósa grein 

fyrir ákvæðum hennar. f>ar stendur, að 

skylda sú, er nú hvílir á hrauðunum, falli 

niður það er til ekkna kemur eptir þá 

presta, er vígslu taka, eptir að Iög þessi öðl- 

ast gildi; en skyldan fellur ekki niður við- 

víkjandi þeim prestsekkjum, sem eru í 

brauðinu, þegar hinn nýi prestur kemur í 

brauðið, eptir að Iögin hafa öðlazt gildi.

Setjum svo, að guðfræðingur vígist til 

prests, eptir að lög þessi koma út, og leggi 

samkvæmt þeim fram fje árlega til þess að 

sjá ekkju sintii borgið eptir sinn dag, en 

jafnframt sje í brauðinu ekkja fyrrimanns 

bans, er tekið befði vígslu, löngu áður en 

lögin komu út. Hinn nýi prestur verður að 

gjalda þessari ekkju sinn hluta af 

tekjum brauðsins, og jafnframt að sjá ekkju

sinni borgið. Með þessu lagi er prestum 

þeim, er vígjast eptir að lög þessi koma út, 

lögð tvöföld skylda á herðar. J>etta er rangt 

hjá binni heiðruðu efri deild, ( G u ð m u n d u r  

E i n u r s s o n :  Nei landssjóðurinn). Hvað get- 

ur hann gjört? ( G u ð m u n d u r  E i n a r s s o n :  Verja 

hann). J>að hefði þá átt að standa í frum- 

varpinu, að þegar nýr prestur kæmi í brauð- 

ið, þá hyrfi öll hin fyrri skylda, prests- 

ekkjum viðvíkjandi, er á brauðinu hvíldi, 

yfir á landssjóð. Mjer beyrðist einhver 

segja, það þyrfti ekki að sækja um brauðið, 

ef prestsekkja væri í því. Eiga þau brauð 

þá að standa auð og prestslaus, unz ekkjan 

deyr? Jeg vildi vekja atbygli þingmanna 

á þessu, og jafnframt benda á, að þeim 

þyrfti ekki að vera sárt um frumvarpið.

Jeg mun greiða atkvæði með breyting- 

artillögunni, en móti frumvarpinu, ef húa 

fellur, og enda næstum hvort sem er.

Með því að ekki tóku fleiri til máls, var 

gengið til atkvæða og var

Bieytingartillaga Halldóis Kr. Friðriks- 

sonar um að fella burt 5. gr. frumvarpsins 

samþykkt með 11 atkvæðum gegn 8.

Frumvarpið sjálft fellt með 11 atkvæð- 

um gegn 8.

Var frumvarpið þannig f a 11 i ð.

xxxn.
Lann og eptirlann presta og prófasta.

A.
Frumvarp til viðauka við lög 27. fe- 

brúar 1880, um eptirlaun presta. Frá þing- 

manni Dalamanna. Frumvarpið er prentað í 

fyrripartialþingistíðindanna, blaðsíðu41—43.

FYRSTA UMRÆÐA í NEDRI DEILD, 

á 7. fundi, 11. dag júlímánaðar. 

F l u t n i t i g s m a ð u r ( G u ð m u n d u r  E i n a r s s o n ) :  

Jeg þarf ekki að vera margorður um þetta 

frumvarp; ástæðurnar eru teknar fram fyrir

106
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aptan það, og orðnar þingmönnum þegar 

kunnar. |>að er min meining, að þingmenn

1879 hafi ætlazt lil, að kapelláua-ár presta 

væru einnig talin með, þegar reikna skyldi 

út eptirlaun þeirra. En ráðgjafinn hefur 

ekki fallizt á þessa meiningu, enda sjest 

þetta nógu glögglega á lögum um eptirlaun 

presta, frá 27. febrúar 1880. pingmenn 

hljóta að vera mjer samdóma um það, að 

hin mesta sanngirni mæli fram með því, að 

presturinn eigi eins að njóta eptirlauna 

fyrir þau ár, sem hann hefur verið aðstoð- 

arprestur, eins og fyrir hin, sem hann befur 

setið i brauði sem reglulegur sóknapreslur. 

Og það virðist þeim mun ósanngjarnara, að 

láta bann missa í fyrir þessi ár, sem enn 

eru prestar hjer á landi, er í 20 ár hafa 

verið aðstoðarprestár og setið síðan á rýr- 

um brauðum, og fá lílil eptirlaun, ef þessi 

ár eru dregin frá, komi það fyrir, að þeir 

þurfi eptirlauna við. Ef frumvarp þetta 

yrði ekki samþykkt af þinginu, gæli það, auk 

þess sem það lýsti eigi nægri sanngirni, 

orðið t il mikils skaða fyiir hið kirkjulega 

lif, eius og tekið er fram í ástæðunum, en 

við því veit jeg að þingdeildin vilji spoina, 

ogþví vonajeg, að hún lofi málinu að ganga 

til 2. umræðu.

A r n l j ó t u r  Ó l a f s s o n : Jeg vildi gjarnan

styðja þetta mál, því það er í rauninni sann- 

gjarnt og eðlilegt, en á málinu er þó tals- 

verður annmarki. J>að er aðalatriði og sá er 

tilgangur frumvarpsins, að prestar fái full 

eptirlaun einnig fyrir þau þjónustu-ár, er 

þeir hafa verið aðstoðarprestar. J>etta virð- 

ist eðlilegt; það er eðlilegt, að aðstoðarprest- 

urinn missi ekki eptirlaunin fyrir þau ár, 

sem hann vinnur öll hin sömu verk sem 

aðstoðarprestur, er hann síðar vinnur sem 

prestur. En hjer kemur þó einmittt fram 

annmarkinn. Á þá presturinn, sem hættur 

er að þjóna brauðinu og hefur fengið sjer 

aðstoðarprest, að missa eptirlaunin, eða efl 

hann á ekki að missa þau fyrir þann tíma, j

eiga þá tveir menn, er sitja á sama brauð- 

inu á sama tíma — sóknarpresturinn og 

aðstoðaipresturinn — að hafa eptirlaun? 

þetta síðara virðist ófært, að 2 menn fái 

eptirlaun fyrir þjónustu í sama embætti á 

sama tíma. Jeg veit að vísu, að það er 

annar annmarki á frumvarpi þessu, sem 

tekinn er fram í brjefi ráðgjafans frá 10. 

septbr. f. á , en jeg gjöri minna úr þeim 

bæng, þó hann í raun og veru hafi við góð 

rök að styðjast, þar sem í lögum vorum um 

eptirlaun presta er annars vikið frá öðrum 

eptirlauualögum í því, að þau fara einungis 

cptir embættisaldri, en miða eigi við það, 

bvort prestnrinn hefur setið á góðu eða rýru 

brauði. Hið fyrra vandkvæðið er það, sem 

gjörir mig hikaudi, að gefa atkvæði með 

frumvarpinu, og jeg vildi mælast til, að þeir, 

sem eru því meðmæltir, skýrðu fyrir mjer, 

hvernig þeir hafi hugsað sjer, að fara með 

sóknarprestinn og aðstoðarprestinn, hvor 

þeirra á að missa, eða hvort þeir eiga báðir 

að hafa rjett til eptirlauna.

J u n  Ö l a f a s o n  kvaðst einungis vilja bæta 

því við, að ef launa ætti kapellánum, þá 

ætti einnig að eptirlauna hverjum öðrum 

aðstoðarmönnum eða fullmektugum, sem aðrir 

embættismenn tækju sjer, t. d. a u t o r i s e r u ð -  

u m  fullmektugum sýslumanna; þv; þeir eru 

eins og kapellánarnir, »p e r s ó n u l e g t r • aðstoð- 

armenn. J>á væri og annað atriði, sem 

kæmi skrítilega fyrir; ef tekið væri það dæmi, 

að sá, sem lengi heíði verið • k a p e l l á n » ,  t. 

a. m. 10—20 ár, breytti síðan ráði sínu og 

gjörðist bóndi í sveit, ætti bann þá einnig 

að eiga aðgang til eptirlauna, þótt hann 

hefði aldrei þjónað sem sóknarprestur ? 

Hanu kvaðst vona þingménn greiddu skjót 

atkvæði um þetta mál og vefðu það ekki 

lengi fyrir sjer.

H u t n i n g s m a ð u r : |>að, sem þiogmaður

Eyfirðinga talaði, virðist styðjast við senni- 

legar ástæður. En aptur á hinn bóginn, 

þegar litið er til hinna litlu eptirlauua,
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sem prestarnir bafa eða er ætlað, virðist 

það vera að bæta «grán ofan á srart>, ef 

fara á að takmarka þau enn meira. þing- 

maðurinn kvað það *ófært*, að 2 embættis- 

menn í sama embætti áynnu sjer með þjón- 

ustu sinni rjett til eptirlauna á sama tíma, 

en það verður að gæta þess, bvað sjerstak- 

lega bagar til hjer á landi í þessu tilliti 

og sníða lögin eptir því; verði það eigi 

gjört, munu þau koma í bága við það, sem 

sanngjarnt og hagkvæmast er. f>að, sem 

þingmaður Suður-Múlasýslu hafði á móti 

frumvarpinu, er hreinn misskilningur. Ef 

aðstoðarprestnr bættir prestsskap og verð- 

ur aldrei sóknarprestur, þá hverfur rjettur 

hans til eptirlauna. Frumvarpið tekur þetta 

svo skýrt fram, að jeg þarf ekki að fara 

fleirum orðum um það.

Halldór Kr. Friðriksson: Jeg verð að 

játa það, að það eru miklir örðugleikar á 

þessu máli, því að það getur eigi verið 

spurning tim, að aðstoðarpresturinn geti 

eptir neinum lagareglum fengið eptirlaun; 

því síður getur það staðizt, að sóknarprest- 

urinn geti misst neitt af eptirlaunum sínum; 

hvort sem hann þjónar að öllu leyti, nokkru 

eða engu, þá er hann þó embættismað- 

urinn, og öll ábyrgðin liggur á honum, en 

eigi aðstoðarprestinum. Hjer getur því ekki 

verið um neinn rjett að ræða. En á hinn 

bóginn virðist það hart fyrir þann mann, 

sem hefar verið 10—20 ár aðstoðarprestur, 

og síðan 10—20 ár sóknarprestur, að hann 

fái ekki neitt fyrir þessi ár, sem hann hef- 

ur þjónað sem aðstoðarprestur, en það er 

einungis sanngirni, sem mælir með því, 

enginn rjettur. f>að, sem þingmaður Suð- 

ur-Múlasýslu sagði, á við engin rök að 

styðjast; ef aðstoðarprestur hættir prests- 

þjónustu, þá hefur hann alls eigi verið em- 

bættismaður, og getur því eigi haft neinn 

rjett til eptirlauna, enda eru lög frá 27. 

febrúar 1880 fullljós í því efni. En til 

þess að reyna til að laga fiumvarpið, vil jeg

lofa málinu að ganga til annarar umræðu.

Ffutningsmaður: Jeg vil bæta því við 

það, sem þingmaður Keykvíkinga hefur þeg- 

ar mælt, að eptir því sem nú stendur á, 

þá álit jeg nauðsynlegt, þrátt fyrir mótbár- 

ur þær, sem fram hafa komið, að skýra lög- 

in frá 27. febr. 1880 með viðaaka þeim, 

sem hjer liggur fyrir. J>að getur vel hugs- 

azt, að engir kapellánar fáist hjeðan af til 

hinna eldri presta, verði frumvarp þetta eigi 

að lögum, og þá neyðast margir gamlir 

prestar ef til vill til að þjóna allt of lengi, 

binu kirkjulega lífi til engra bóta.

f>egar hjer var komið umræðunum, ó- 

skuðu 8 þingmenn, þeir 

Jón Ólafsson,

Friðrik Stefánsson,

Jón Jónsson, 

í>órarinn Böðvarsson, 

þorkell Bjarnason,

Egill Egilsson,

Holgeir Clausen,

|>orsteinn Jónsson, 

að þeim væri hætt, og var það samþykkt.

J>ví næst bar forseti undir atkvæði, 

bvort málið skyldi ganga til 2. umræðu, 

og var það samþykkt með 12 atkvæðum 

gegn 10.

ÖNNUR UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 10. fundi, 14. dag júlímánaðar.

Flutningsmaður (Guðmundur Einars- 

son): Hinn heiðraði 1. þingmaður Eyfirð- 

inga hafði það á móti frumvarpi þessu við 

fyrslu umræðu um það, að ólært væri, að 

aðalprestnrinn og aðstoðarprestur hans hefðu 

hefðu báðir tilkall til eptirlauna fyrir þau 

ár, sem báðir þjónuðu sama brauði. Svo 

svo kann að virðast í fljótu bragði, sem 

ástæða þessi sje sennileg; en sanngjarnt er 

þetta eigi, það mælir öll sanngirni með 

því, að aðstoðarprestur megi telja þau ár 

með, þurfi hann að gjöra tilkall til eptir-

106*
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launa, sem hann ber allar prestslegar skyld- 

ur og þjdnar prestsembætti og hefur þar að 

anki stundum peningalega ábyrgð á presta- 

kallinu. Annað, sem mælir fram með fiuin- 

varpi þessu, er n a u D s y n i n  á aðstoðarprestun- 

um. Eptir hinni nýju brauðaskipun er 

fjöldi brauðanna mjög víðáttumikill og erf- 

iður, og svo voru prestum lagðar nýjar 

skyldur á herðar með lögunura 9. janúar 

18S0 um að hafa umsjón með uppfræðingu 

barna í skript og reikningi. Af þessu 

hvorutveggja leiðir eðlilega það, að gamlir 

prestar, þreyttir og mæddir af þjónustu 

kirkjunnar, þurfa að fá aðstoð á elliárum 

sínum. f>að er sannarlega óheppilegt, að 

vera því til fyrirstöðu. En eptirlaunalögin 

eru því til fyrirstöðu, sökum þess, að fái 

aðstoðarprestar eigi tilkall til eptirlauna eins 

fyrir þau ár, sem þeir eru aðstoðarprestar, 

eins og fyrir hin, sem þeir eru aðalprestar, 

munu þeir síður fást gömlum prestum til 

aðstoðar. Atleiðingar af þessu hlytu þá að 

verða annaðhvort þær, að gamlir prestar 

yrðu að segja af sjer og margir á þanu 

hátt komast á landssjóð; og mundi það eigi 

verða hagnaður fyrir landssjóðinn; cða þá 

hitt, að prestþjónustan yrði vanrækt og 

brauðunum illa þjónað, sem hafa hlyti skað- 

legar afleiðingar fyrirandlegt líf safnaðaiius. 

pannig er það bæði sanngirni og nauðsyn, 

sem mælir fram með frumvarpi þessu, og 

það er mín innilegasta ósk, að bin heiðraða 

þingdeild taki þetta nákvæmlega til greina og 

vilji leyfa, að málið fái að koma til þriðju 

umræðu. það, sem hinn heiðraði 2. þing- 

maður Suður-Múlasýslu hafði við 1. umræðu 

á móti frumvarpi þessu, tekur frumvarpið 

sjálft svo skýrt fram, að það verður eigi 

misskilið, og er því óþarfi að svara því.

D e n i d i k t  S v e i m s o n : Jeg skal játa það, 

að mig skortir svo nákvæma þekkingu á 

máli þessu, að jeg geti gjört mjer á þessu 

stigi málsins alveg ljósa grein fyrir því, 

hvort jeg á að greiða atkvæði með því eða 

móti. f>essu máli er svo háttað sem mörg- 

um öðrum, að það liefnr margar hliðar. J>að 

fer svo opt fyrir mönnum, að þegar þeir I

líta á eina hliðina, dregst hin eins og í 

skugga. |>egar menn eru að rekja og íhuga 

vandasöm mál, þá er eins og menn gangi 

í kring um sívalan turn. Menn verða að fara 

í kring um hann allan, til þess að geta sjeð 

hann til fulls, og fengið bugmynd um hann, 

en þó sjer maður aldrei nema einu kaflann í 

einu. Staða prestanna bjer á landi er svo 

sjerstakleg, og öll l a g a s k i p u n i n  viðvíkjandi 

l a u n u m  þeirra svo f r á b r u g ð i n , að þeir 

verða eigi að minni hyggju með rjettu 

bornir saman við aðra embættismenn 

landsins, sem launaðir eru af lands- 

sjóði, og þess vegna geta menn eigi óhult 

dregið ályktanir (rá þeim, og heimfæit þær 

beinlínis upp á prestana. það er því að 

mínu áliti rajög raikill vandi, að greiða það 

atkvæði í þessu ináli, sera eigi verður vefengt 

með rökum, því samkvæmui og einnig í 

lögunum er á hinn bóginn mjög æskileg. 

J>að er eitt atriði í þessu ináli, sem jeg 

verð að leggja mikla áherzlu á sem með- 

mæling með þessu frutnvarpi. Jeg er sem 

sje hræddur um, aðenginn prestur fengist til 

að verða kapellán hjá gömlum presti án 

þessa rjettar til eptirlauua, sem frumvarpið 

ler fram á. Og hverjar yrðu afleiðingar 

þess? f>ær yrðu að jeg held mjög opt van- 

ræksla piestsverka og prestsþjónustu, sem 

skaðað getur söfnuðina og hið kristilega 

safnaðarlíf. Einkum er jeg hræddur um, 

að þetla kæmi þungt niður á vanrækt f upp- 

fræðslu ungmennanna, sem er allra hluta 

skaðlegast. Andi afgamalla presta samein- 

ast eigi vel lifsstefnu unglinganna. En það 

eru hinar a n d l e g u  þ a r f i r  safnaðanna, sem 

oss ber að hafa h j e r  fyiir augum sem a ð a t -  

u t r i ð i .  f>að eru hinar h i m n e s k u  eða h á l f -  

h i m n e s k u  þ a r f i r  p e i r r a ,  að jeg komist svo 

að orði, sem hjer er aðalatiiði málsins, eu 

ekki p e n i n g a r !  J>etta á þingið að hafa fyrir 

augum i löggjöf sinni, að efla það, sem 

styrkir hinar háleitu og himnesku þarflr 

mannlifsins og mannfjelagsins, en útrýma 

því, sem veikir það. fað er því að minni 

hyggju rjettast, að leyfa þessu máli aðgang 

til þriðju umræðu, og á þann hátt bætist
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tími til að hugsa um það, og athuga það 

betur samkvæmt því, sem þýðing og eðli 

málsins er samboðið.

A r n l j ó t u r  Ó l a f s s o n :  Við 1. umræðu

frumvarps þessa bar jeg fram þær mótbárur 

gegn því, að mjcr þætti óviðkunnanlegt, að

2 prestar gætu öðlazt eptirlaun á sama tíma. 

í>essari mótbáru hefur hinn heiðraði flutn- 

ingsmaður svarað, og komið fram með 

sanngirnisástæður með fiumvarpinu, og skal 

jeg ekki fjira ýtarlega út í þær, eu játa fús- 

lega, að það eru sanngirnisástæður. Gn jeg 

hef líka a & r a r  á s t œ ð u r  móti frumvarpi þessu. 

Eplirlaunalögin 27. febrúar 1880 skipa svo 

fyrir, að eptirlaun til allra presta á hinum 

rýrari brauðum, eða undir 1200 kr., skuli 

greiðast úr landssjóði, og til sumra í hinum 

betri brauðum að nokkru leyti úr landssjóði. 

Með þessu er því ljett talsvert á prestunum, 

og eiga þeir því hægra með að halda og 

kosta aðstoðarpresta. ''Með þessu minnkar 

þannig sanngirnisástæða sú, er hinn heíðr- 

aði flutningsmaður kom fram með íyrir 

frumvarpi þessu. Enn hef jeg aðia ástæðu 

að setja á móti sanngirniskröfu hins heiðr- 

aða flutningsmanns. Setjum svo, að 40ára 

prestur segi af ejer prestsskap í brauði metnu 

1600 kr., en hafi haft aðstoðarprest í 10 ár; 

þessi uppgjaíaprestur fær nú 400 kr. í eptir- 

laun af þessum 1600 kr. brauðsins. J>essi 

gamli aðstoðarprestur hans skyldi nú fá 

brauðið eptir hann og þjóna því sem aðal- 

prestur enn í 10 ár, og bætti hann þá við 

prestskap, fær hann öll eptirlaun sín, 200 kr., 

úr landssjóði. Jeg tek eigi þetta dæmi mjer 

í hag, heldur sem almennt dæmi, að meðal- 

embættisaldur presta er frá 20 til 40 ár. 

Afleiðingar þessa eru þær, að aukist eptirlaun 

presta, aukast og byiðir á landssjóð, þar 

sem þessi eptirlaunaauki þeirra lendir mest- 

megnis á honum. Frumvarp þetta fer því 

í mótsetta stefnu við stefnu núlegs tíma. 

|>ví að er það ekki stefna núlegs tíma að 

rýmka sem mest bandið milli ríkis og kirkju? 

( M n r g i r ;  Heyr!) J>að er sannlega stefna 

þessa tíma, að losa en ekki binda enn fast- 

ara það band. (M a r g í r : J á !). Er það þá

sjálfu sjer samkvæmilegt, að vilja losa kirkj- 

una við ríkið, en fjötra hana við landssjóðinn? 

Ef vjer því viljum losa hana við ríkið, meg- 

um vjer ekki leyfa henni að fara með krumm- 

ur sínar enn dýpra í landssjóðinn.

J ó n  Ó l a f s s o n :  Hinn heiðraði 2. þing-

maður Norður-Múlasýslu hugði, að það mundi 

hnekkir fyrir andlegar þarfir safnaðanna, ef 

frumvarpi þessu yrði eigi framgengt, þvi að 

þá mundu færri verða fúsir á að gjörast 

kapellánar; en jeg óska, að það fái e k k i  

framgang, og er viss um, að hinum a n d -  

l e g u  p ö r f u m  safnaðarins mun þá betur borg- 

ið. |>ví að hvað er andlegum þörfum safn- 

aðar borgið með því, að hafa afgamla fauska 

og kararmenn fyrir presta, þó þeir taki 

kapellán ? kapellán, sem presturinn svo 

gefur einhver sveltilaun, til þess að þjóna 

fyrir sig? f>að er rjettlátlegra, að sá taki 

iaunin, sein erfiðar fyrir þeim. Jeg tel 

prestum eigi vorkennandi, að kaupa sjer á 

yngri árum forsoigun á elliárum sínum. 

|>eir gætu að líkindum átt viðunanleg kjör 

eptir hálfsjötugt, ef þeir legðu fram á ári 

15—25 kr. frá því þeir væru 25 ára, eður 

frá því þeir fá embætti. Jeg verð að telja 

það hálfhneykslanlegt, þegar gamlir upp- 

gjafaprestar sækja aptur eptir svo eða svo 

langan tíma um brauð einungis launanna 

vegna. í  stað þess að prestar ættu að 

segja af sjer, þegar þeir duga eigi lengnr tíl 

að þjótia embætti sínu, þá er slíkum mönn- 

um nú dembt í tekjumestu og örðugustu 

brauð á elliárum. [>annig er Reyðarfjaiðai- 

kall nýlega veitt manni, sem vitanlega hef- 

ur ekki verið fær um að húsvitja sókuii 

sínar í meir en 18 ár, og það sem verra 

er, hann befur ekki beldur hirt um að láta 

þá kapellána, sem haun hefur haldið, hús 

vilja. Ef torveldara væri að fá kapellána, 

mundu slíkir menn fremur neyðast til að 

segja af sjer. f>etta hefur hneykslað svo, 

að einn skynsamur hreppsnefndarmaður 

stakk einu sinni upp á því, svo jeg heyrði, 

hvort ekki mundi gjörlegt að sækja um 

brauð handa einhverjum hreppsómaga, ef 

sveitarnefndin ábyrgðist bara biskupnum



að honum skyldi verða haldinn kapellán til 

að gegna störfunum. Jeg verð því að 

greiða mitt atkvæði móti því, að máli þessu 

verði skotið til 3. umræðu. Gn ef það 

skyldi verða meiri hluti þingmanna með 

því, að það gangi þá til 3. umræðu, verð 

jeg að áskilja mjer breytingaratkvæði á 

þann hátt, að ef reiknast skulu ár þau, sem 

prestur er kapellán, þá skuli eigi aðalpresti 

teljast þau ár með til eptirlauna, sem hann 

heldur kapellán.

H u t n i n g s m a ð u r : £>að er eigi þörf á,

að fara mörgum orðum um ræðu hinna 

heiðruðu þingmanna, sem síðast töluðu. 

Pað lítur út fyrir, að þeir vilji helzt, að 

enginn prestur væri til. þingmaður Gyfirð- 

inga tók fram, að á þinginu 1879 hefðu 

verið bætt svo kjör presta, að engin á- 

stæða sje til fyrir þá að óska neinnar til- 

breytingar um hagi þeirra. Jeg er eigi 

heldur í þessu efni að óska annars, en að 

lögin frá 27. febr. 1880 verði svo skýrð 

og löguð, eins og sanngirni og nauðsyn 

krefja. Jeg vil enn fremur biðja hinn hátt- 

virta þingmann að gæta þess, að með á- 

búðar- og tekjuskattalögunum hefur bætt 

verið miklum álögum á presta, og erfiðleik- 

ar aukizt mörgum við hina nýju brauða- 

skipun. fessu virðisthinn háttvirti 1. þing- 

maðar ílyfirðinga að hafa gleymt; en aptur 

á móti virðist, sem komið sje við bjartað í 

honum, ef verja skal nokkrum krónum 

prestaembættum til styrktar ( J ó n  t í l n f s s o n :  

f>au styrkjast eigi við krónur). J>ingmaður- 

inn veit þó, að sú algilda regla stendur 

stöðug, að auðnr sje afl þeirra hluta, sem 

gjöra skal. |>að, sem binn sami heiðraði

2. þingmaður Suður-Múlasýslu sagði, hafi 

jng heyrt rjett, að prestar geti lifað á 15 

til 20 kr. á ári er svo, jeg dirfist að segja, 

vitlaust, að slikt er eigi svaravert.
«

Með því að eigi tóku fleiri til mál9, 

leitaði forseti atkvæða, og var það samþykkt 

með 14 atkvæðum móti 7, að frumvarpið 

skyldi ganga til 3. umræðu.
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J>EIÐJA UMRÆÐA í NEÐRI DEILÐ, 

á 12. fundi, 16. dag júlímánaðar.

Breytingar- og viðaukaatkvæði 

við frumvarp til viðauka við lög 27. febr.

1880 um eptirlaun presta.

1. Framan við orðin: "Tími sá« o. s.

frv. bætist: «1. gr.».

2. Aptan við frumvarpið bætist (ný) 2. gr. 

svo hljóðandi:

«Ár þau, sem þjónandi prestur heldur 

aðstoðarprest, teljast frá embættisaldri 

hans, þegar ákveðineru eptirlaun hans». 

Jón Ólafsson. J>orvarður Kjerulf. Grímur

Thomsen. Magnús Andrjesson. Arnljótur 

Ólafsson. Jón Jónsson.

F l u t n i n g s m a ð u r : ( G u ð m t t n d u r  E i n á r s -

s o n ) :  Jeg verð að vera þeirrar skoðunar,

að breytingaratkvæði það, sem fram er 

komid, muni ekki sem hollast fyrir frum- 

varpið, og að það muni draga slæman dilk 

eptir sig, ef það nær að komast að. Jeg 

treysti því, að ráðgjafinn muni íallast á 

frumvarpið, ef það kemst óbreytt í gegnum 

þiugið. Jeg hygg, að hann láti sjer skilj- 

ast, hvernig hjer hagar til, svo að hann 

líti á s a n n g i r n i  og n a u ð s y n  þessa málefnis 

og láti þær ráða tillögum sínum til að frum- 

varpið nái staðfestingu hans bátignar kon- 

ungsins. Viðaukaatkvæðið er viðbætir, sem 

blandar inn í öðrum manni og skerðir 

rjett þann, er hann hefur að lögum. Ef 

það kemst að, kemur sú breyting á málið, 

o g  e i n m i t t  þ e s s i ,  sem getur orðið sá þrösk- 

uldur á leið frumvarpsins, að það nái ekki 

lagagildi. Jeg vona, að þingmenn þeir, sem 

málinu eru hlynntir, greiði atkvæði gegn 

viðauka þessum.

J ó n  O l a f s s o n :  Jeg verð að mæla við- 

aukaatkvæðinu bót, þar cð flutningsmaður 

er svo óánægður með það. Tilgangur vor 

var sá, að oss þótti ófært, að t v e i r  menn 

gætu verið að vinna til eptirlauna á sama 

tíma í sama embætti. Aðalástæðan var 

þetta; en jeg hef og aðra ástæðu, og hún 

er sú, að án breytingaratkvæðisins mundi
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frumvarpið leiða til misbrúkunar. Kandí- 

datar eru opt atvinnulausir, þeir eru við 

barnakennslu og önnur ljetta-störf. Sumir 

brjóstgóðir prestar mundu segja: «{>ú getur 

verið bjá mjer, berra kandídat, eitt eða tvö 

ár; þú kennir börnum og fær laun fyrirþað; 

jeg kalla þig kapellán, en þarf þín ekki með 

og borga þjer því ekki fyrir það; jeg gjöri 

það rjett í greiðaskyni við þig, að hafa þig 

sem kapellán a ð  n a f n i n u  t i l ,  bara svo að 

þú fáir þín eptirlaun á sínum tíma». fetta 

vildum við fyrirgirða, og það því fremur, 

sem það er æskilegt, að prestar noti ekki 

kapellána, þegar þeir eru sjáltir orðnir alveg 

ófærir um að þjóna brauðunum.

E i r i k u r  K ú l d : Jeg get ekki aðhyllzt

viðaukaatkvæðið, þvi með því er skertur 

rjettur þess manns, sem hefur fullan rjett 

til eptirlaunanna eptir lögunum. Astæður 

hins heiðraða þingmanns, sem síðast talaði, 

þóttu mjer nokkuð undarlegar. pað er uud- 

arlegt, að það er ijett fyrir suma embættis- 

menn, sem ekki er rjett fyrir suma. Hon- 

um mun þó eins kunnugt og mjer, að tveir 

háttlaunaðir embættismenn í sömu sýslu 

hjer á landi nú njóta fullra eptiilauna. Er 

það þá sanngjarnt, að prestarnir, sem eru 

vissulega lágt launaðir yfir höfuð, hafi ekki 

þennan sama rjettr? Honum mun finnast 

sanngirni í því. Hann var hræddur um, að 

frumvarpið mundi gefa ástæðu til þess, að 

farið yrði kring um lögin. Jeg óttast það 

ekki. Hann ætlaði, að prestar mundu segja 

við kandidat af prestaskólanum til að bjálpa 

honum: «Jeg skal taka þig sem aðstoðar-

prest fyrir lítið verð eitt eða tvö ár». En 

mjer er kunnugt um prestsembættin hjer á 

landi, að þau eru fæst svo góð, að prestar 

gjöri það að gamni sínu, að taka sjer að- 

stoðarprest. Hann vildi eins og fyrirmuna 

mönnum að taka kapellána. |>etta er vissu- 

lega óhappaleg stefna og halli fyrir lands- 

sjóðinn ; því eptir henni verður óumfiýjan- 

legt fyrir eldri presta viða hvar að resignera, 

og komast þannig fieiri á landssjóð til eptir- 

launa, en anpars. Jeg er svo mjög á móti 

viðaukanum, að jeg mun greiða atkvæði

móti frumvarpinu sjálfu, ef bann verður 

samþykktur.

J ó n  Ó l a f s t o n :  Jeg vil einungis taka

fram, að það er ekki svo fátítt, að prestur 

fái kandidat fyrir barnakennara, og honum 

mundi þá innan handar að kalla hann kap- 

ellán og balda bann svo fyrir ekkert, þar eð 

hann gæti urn leið unnið fyrir eptirlaunum. 

pingmaður Barðstrendinga hjelt það yrði 

óhollt fyrir landið, að draga úr mönnum að 

gjörast kapellánar. Jeg held þvert á móti, 

það mundi mesti vinningur, ef hver prestur 

ynni verk sitt sjálfur, meðan hann megnar, 

og hætti alveg og víki fyrir nýtari og yngri 

kröptum, þegar hann er ófær orðinn.

V a r a f o r s e t i :  Jeg fer nú að ætla, að

umræðurnar kosti meira, en það, sem frum- 

varpið fer fram á. Jeg vil vekja athygli 

deildaiinnar á því, að eptirlaun presta eru 

svo lág, að hverjum manni ofbýður. Jeg 

vil einnig leyfa mjer að benda á, að það er 

hvergi tiltekið, að ekki megi veita tveim 

prestum eptirlaun í sama biauði. Brauðin 

eru einnig víða hvar orðin svo örðug, að 

það mun varla veita af 2 prestum til að 

þjóna þeim, neraa þeim prestum, sem eru 

á bezta aldri, og þá virðist eðlilegt, að þeir 

þjónandi prestar fái báðir eptirlaun. 2. þing- 

maður Suður-Múlasýslu talaði um misbrúk- 

un, að kapellánar væru teknir að óþörfu. 

Jeg ætla þá að minna hann á aðra misbrúk- 

un, sem mundi leiða af viðaukaatkvæði bans, 

að presturinn mundi streitast við að gegna 

prestsverkunum, þótt hann væri orðinn hrum- 

ur og ófær um það, og þessi misbrúkun 

mundi að minni hyggju hættulegri, en sú, 

sem bann vildi benda á. Mjer virðist einnig 

skökk hugsun í þessu viðaukaatkvæði, að 

láta prestinn missa eptirlaunin, meðan hann 

er prestur, er embættismaður, og hefur alla 

ábyrgðina, en lála aunan, sem ef til vill 

strangt tekið ekki er embættismaður, eða að 

minnsta kosti hefur enga ábyrgð, fá þau.

Arnljótur Otafsson: f»að er ekki ætíð

nóg að vilja gjöra vel, heldur því að eins, 

að það heppnist, að viðtakandi skilji það.

2. þÍDgmaður Suður-Múlasýslu hefur tekið
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fram tilgang breytingaratkvæðisins, og hann 

var sá, að koma í veg fyrir, að 2 menn á 

sama tíma og á sama brauði gætu áunnið 

sjer rjett til eptirlauna. |>etta er einmitt 

það, sem frumvarp hins liátlvirta þingmanns 

Dalamanna fer fram á, að bæði sóknar- 

presturinn og aðstoðarpresturinn fái eptir- 

laun fyrir sömu verk á sama tíma. Nú 

hugsuðum við, að við gætum komizt hjá 

þessari * a n o m a l i * eða óreglu með því, að 

svipta sóknarprestinn eptirlaunarjettinum, en 

láta aðstoðarprestinn fá hann, því þingmað- 

ur Dalamanna hefur rjettilega tekið fram, 

að s a n n g j n r n t  væri, að aðstoðarpresturinn 

fengi eptirlaun fyrir þau ár, sem hann ekki 

þjónaði sem sóknarprestur. í framhaldi af 

þessari sanngirni komum við með þetta við- 

aukaatkvæði. Skoðum dæmin. Sóknarprest- 

urinn er ef lil vill svo lasburða, að hann 

þjónar nær því ekki neitt, eða þá að aðstoð- 

arpresturinn hefur alla þjónustu á útkirkj- 

unum, hvort sem þær eru 2, 3 eða 4, en 

sóknaipresturinn að eins á heimakirkjunni. 

peir skipta þjónustunni þannig með sjer, 

að aðstoðarpresturinn hefur hana næstum 

alla. I>etta er reynslan. f>eir vinna e i t t  v e r k , 

þess vegna er sanngjarnt, að þeir fái e i n  

l a u n .  Gn með því aðstoðarpiesturinn vinn- 

ur nieira en að helmingi, þá komumst við 

nær sanngirnistilfinningu og sanngirnisá- 

stæðum þingmanns Dalamanna með því, að 

breyta frumvarpinu svona.

Nú skal jeg í annan stað taka fram, 

hverjar atleiðingarnar verða eða árangurinn 

af frumvarpinu, einkum ef breytingaratkvæð- 

ið verður samþykkt. Hvaða breytingu gjörir 

það? Aðstoðarpresturinn fær eptirlaun; það 

er það eina. {>að hlýtur þó svo að vera, að 

kandídatarnir verða fúsir á, að gjörast að- 

stoðarprestar, þegar þeir vinna fyrir 10 kr. 

eptirlaunum fyrir hvert þjónustuár; og þetta 

er einnig tilgangur flutningsmanns, að þeir 

verði fúsari á að verða prestar og efla hið 

trúarlega líf. fetta eru afleiðingarnar; og 

hvað leiðir svo af því ? peir falla þá í verði, 

það er að segja : ]peir bjóða sig fyrir minni 

laun, af því þeir fá 10 kr. í eptirlaun fyrir

hvert ár. Jeg vil heldur, þótt jeg fái 100 

kr. rninna, verða aðstoðarprestur, er jeg hef 

vissu fyrir að fá eptirlaunin. J>etta er 

samkvæmt því, sem viðgengst um fmmbofi 
og eptirsókn. J>að þarf ekki að brosa að 

því, því það er eins með prestana.

Hvcrjir hafa svo gagnið af þessari nið- 

urfærslu á kandidötunum ? Einmitt prest- 

arnir, er fá þá. f>á finnst mjer þeim mun 

sanngjarnara, að þeir missi eptirlaunin, og 

þá hafa varaforseti og þingmaður Barð- 

strendinga enga sanugirnisástæðu til að 

mæla móti viðaukaatkvæðinu.

Að öðru leytt er mjer ekki annt um 

það; jeg hef einuugis skrifað undir það til 

þess, að reyna að þóknast flutningsmanni 

frumvarpsins. f>að var misskilningur hjá 

hinum heiðraða þingmanni Barðstrendinga, 

að við værum á móti því, að 2 mennfengju 

eptirlaun í sama embætti ( H a l l d ó r  K r .  

F r i ð r i k s s o n :  Hann sagði það ekki. ( J ó n

Ó l a f s s o n :  Jú:) Yið sögðuin að eins, að

við vildum ekki, að tveir menn feugju á 

sama tíma rjett til embættiseptirlauna 

fyrirsömu verk.

F l u t n i n g s m a ð u r : Jeg álít, að búið sje

að skýra frumvarpið svo, að flestum muni 

vera oiðið það ljóst, hvað faiið er fram á í 

því, og skal jeg því ekki vera fjölorður um 

það, því það er ekki nema til þess að eyða 

tíma fyrir þinginu, sem er svo dýrmætur. 

Að eins vildi jeg geta þess, að mjer þykir 

þingmaður Suður-Múlasýslu aðdáanlega lag- 

inn á að búa til grýlur, og þingmaður Ey- 

flrðinga einkar sniðugur í því, að gylla að 

mínu áliti rammskakkar hugsanir. f>að væri 

miklu rjettara af honum, að koma beint 

framan að manni, en svona aptan að.

Arnljótur Ólafsson: Jeg verð að biðja 

mig undanþeginn þeim áburði, sem binn 

heiðraði þingmaður Dalamanna hefur borið 

mjer á brýn, að allt, sem jeg sagði, væri 

rammskakkt, gyllt og forgyllt; ef bann ann- 

ars álítur mig svo, vildi jeg óska, að hann 

kæmi fram með það á annan hátt, en sletta 

mjer því í nasir hjer inni á þingsalnum í 

allra áheyrn.
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J ó n  Ó l n f s s o n :  Jeg vil leyfa mjer að

geta þess, að forseti hefur stundum hringt 

rnenn niður fyrir minni sakir en þau orð, er 

þingmaður Dalamanna Ijet sjer um munn 

fara um 1. þingmann Eyfirðinga.

F o r s e t i : Jeg skal leyfa mjcr að taka

fram viðvíkjandi því, sem hinn háttvirti 2. 

þingmaður Suður-Múlasýslu beindi að mjer, 

að mjer fannst þiogmaður Dalamanna ekki 

brúka svo ósæmileg orð, að hann þyrfti á- 

minningar við. Jeg hef ekki leylt mjer að 

taka fram í, þótt frekari orðatiltæki hafi 

verið við bötð.

Síðan ljefc forseti greiða atkvæði um 

breytingar- og viðaukaatkvæði við frum- 

varpið, og kvaðst álíta, að fyrra atriðið ekki 

þyrfti samþykktar við, því það leiddi af 

hinu síðara.

Síðan var 2. atriði fellt með 12 atkv. 

móti 10, en framvarpið sjálft samþykkt með

12 atkvæðum á ínóti 9, og kvaðst forseti 

þá mundu senda það efri deild til þóknan- 

Iegrar meðferðar.

FYRSTA UMRÆDA í EFRÍ DEILD, 

á 13. fundi, 20. dag júlímánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í neðri deildinni, sjá I, 123.

£>ar eð enginn tók til máls, bar forseti 

upp til atkvæða, hvort frumvarpið skyldi 

ganga til 2. umræðu, og var það samþykkt 

með 10 atkvæðum.

ÖNNCR UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 16. fundi, 23. dag júlímánaðar.

B r e y t i n g a  r t i l l a g a  

við frumvarp til viðauka við lög 27. febr.

1880 um eptirlaun presta. Frá þingmanni 

Norður-Jpingeyinga og 2. þingmanni Eyfirð- 

inga.
í  staðinn fyrir frumvarpsgreinina komi: 

f>egar ákveðin eru eptirlaun uppgjafa- 

presta, skal telja með þjónustuárum hans

helming þess tíma, er hann hefur aðstoðar- 

prestur verið. Eigi skal heldur telja nema 

helming þess tíma, sem prestur hefur að- 

stoðarprest sjer til hjálpar í prestsþjónusta, 

þegar honum eru eptirlaun ákveðin. fessi 

ákvæði taka einnig til eptirlauna presta 

þeirra, >em þegar hafa fengið lausn eptir að 

lög 27. febr. 1880 um eptirlaun presta öðl- 

ast gildi.

L ' e n i d i k t  K r i s t j á m s o n :  Jeg hef verið

annar ;if þeim tveim þingmönnum, sem kom- 

ið hafa með breytingartillögu við mál þetta, 

vil jeg því stuttlega skýra frá þeim ástæðum, 

sem k'iddu mig til þessa. Jeg var hræddur 

um, að frumvarpið mundi ekki fá samþykki 

deildarinnar, eins og það nú er, en af því 

að jeg áleit, að málið væri áríðandi oghefði 

við sanngirni að styðjast, þá leyfði jeg mjer 

að gjöra þessa breytingartillögu til vara, til 

þess að miðla málum, og jeg álít, að breyt- 

ingartillagan miði til að fara sem næst hinni 

eðlilegu hugmynd málsins. Jeg skal ekki 

mæla fast með breytingartillögunni, og það 

því síður, sem jeg ætla mjer að gefa atkvæði 

mitt fyrir frumvarpinu, ef breytingartillagan 

er felld. Jeg vil leyfa mjer að geta um 

eina prentvillu síðast í breytingartillögunni, 

þor sem stendur «öðlast > en á að vera «öðl- 

uðust».

P j e t u r  P j e t u r s s o n  : Jeg hugsaði, að þötta 

litla frumvarp væri búið að ganga í gegn 

um hrcinsunareldinn í neðii deildinni, og að 

efri deildin færi ekki að káka við gjörðir 

neðri deildarinnar í svo Iitlu. f>ingmaður 

Norður-J>ingeyinga hefur skýrt frá tilgangin- 

um með breytingartillögu sinni, af því hann 

var bræddur um, að frumvarpið mundi ekki 

ná samþykki deildarinnar. Jeg skal þájita, 

að hún er í góðum tilgangi gjörð; en hjer 

er um svo lítið að ræða, að jeg held, að 

deildin geti með góðri samvizku fallizt á 

frumvarpið sjálft. Frumvarpið er kallað við- 

aukalög, en ef breytiugartillagan kemst að, 

þá verður það meira en viðauki; presturinn 

á samkvæmt eptirlaunalögunum heimting á, 

að fá 10 kr. fyrir hvert ár, meðan hann þj/5n-
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ar, en eptir breytingartillögunni fær bann 

ekki nema 5 kr. fyrir þau árin, sem hann 

þjónar með aðstoðarpresti; fyrir því yrði líka 

breyting á lögunum, ef breytingartillagan 

kemst að. Jeg held, að þessi deild sje ekki 

svo smámunaleg, að hún fallist ekki á frum- 

varpið, og jeg get ekki ímyndað mjer, að 

hún ætli að sýna neðri deildinni, að hÚD 

sje sparsamari og haldi betur í fje lands- 

sjdðsins, en hún gjörir. Jeg fyrir mitt leyti 

vil helzt halda frumvarpinu, eins og það nú 

er, því að ef skipta á eptirlaunum presta, 

þá er prestunum ómögulegt að fá kapellána, 

því það getur ekki verið hvöt fyrir kapellán- 

inn, þó að bann fáí 5 kr. á ári í eptirlaun. 

Kapellánar eru sjaldan lengur en 4—5 ár, 

og það verða þá 20—25 kr., sem bætist við 

eptirlaun þeirra árlega. Jeg held, að það 

verði sami hörgull á kapellánum, eins og 

nú er. En ef jeg sleppi að skoða málið í 

krónutali, og skoða það með tilliti til kirkj- 

unnar, þá álít jeg það mjög bágt. ef gamlir ! 

prestar geta enga aðstoð fengið; það er allt 

af verið að stækka verksvið prestanna, og 

nú nýlega eru komin lög um uppfræðingu 

ungdómsins, og sú skylda lögð prestunum á 

herðar, að hafa umsjón með benni, og er 

því líklegt, að þingið gjöri laun gömlu prest- 

anua sem bezt úr garði; en það er ekki hjer 

verið að ræða um eptirlaun presta, og skal 

jeg því ekki tala meira um það. Jeg vona, 

að deildin fallist á frumvarpið, þegar sú 

mótbára, sem allt af hriugdi í neðri deildinni, 

ekki gat rutt sjer til rúms ; það væri líka 

nokkurs konar ofanígjöf við neðri deildina, 

ef það væri fellt, og það veit heilög ham- 

ingjan, að hún er ekki of rífleg við presta. 

Jeg bið því hina heiðruðu efri deildar menn að 

feta í fótspor neðri deildarinnar í þessu máli, 

og veita kapellánum lagabeimild til að fá 

eptirlaun samkvæmt frumvarpinu.

Síefán Eirtksson: fetta er ekki yfir-

gripsmikið mál, og þó hefur gengið stirt að 

koma því fram; ef mig minnir rjett, þá var 

það samþykkt með litlum atkvæðamun í 

neðri deildinni. Mjer finnst ísjárvert, að 

fara að veita kapellánum eptirlaun, því þó

þeir sjeu fáir í landinu, nú sem stendur, þá 

geta þeir fjölgað, og við það fallið töluverð 

byrði á landssjóðinn. Mjer sýnist það ekkert 

ósanngjarnt, að prestar fái ekki eptirlaun 

fyrir kapellánsár sín, því að það er aðgæt- 

andi, að kapellánar hafa enga ábyrgð á kalli 

eða kirkju; það má skoða þá sem vinnu- 

menn prestanna, og ef ætti að veita þeim 

eptirlaun, þá væri það í líkingu við það, eins 

og þingið færi að ákveða skrifstofuþjónum 

embættismanna eptirlaun, og má ske leiddi 

til þess, að slíkir menn færu að koma með 

óskir í þá att. Jeg fyrir mitt leyti felli mig 

betur við breytingaratkvæðið, heldur en 

frumvarpsgreinina, þó að ekki sje viðkunn- 

anlegt að svipta presta hálfum þeim ára- 

fjölda til eptirlauna, sem þeir þjóna með 

kapellánum.

A r n i  T h o r s t e i m o n : Hinn háttvirti 1.

konungkjörni þingmaður talaði svo skorin- 

ort fvrir frumvarpi þessu, en samt er jeg á 

móti því, og skal jeg royna að færa ástæð- 

ur fyrir því. Kapellánar eru að vísu prest- 

vígðir menn, en jeg skoða stöðu þeirra svo, 

að þeir geti gjört embættisverk, en öll þeirra 

verk sjeu á ábyrgð prestsins; jeg skoða 

kapellánana líkt og þingmaður Skaptfellinga; 

þeir eru þjónar prestsins í brauðinu. {>að kann 

að líta svo út, að það sje smámunasemi, að 

neita um svo litla þóknun; en jegvilsegja, að 

þeir fái fullkomna þóknun með þeirri reynslu 

og æfingu, sem þeir fá, meðan þeir eru að- 

stoðarprestar, og sein ætti að gefa þeim 

forgöngu fyrir öðrum, er þeir sækja um 

brauð. Aðaltilgangur frumvarpsins er, að 

hlynna að prestum, og jeg skal játa, að það 

er hart fyrir prest, sem ef til vill hefur 

verið aðstoðarprestur 5— 10 ár eða lengur, 

að hann skuli ekki fá eptirlaun fyrir þessi 

ár; en ef presturinn er góður og duglegur. 

þá getur þingið látið hann njóta þess; það 

getur með sjerstökum lðgum ákveðið honum 

eptirlaun fyrir þessi ár. |>að væri annað 

mál, ef tilhögunin væri hjer eins og í Noregi; 

þar eru stiptskapellánar, sem biskupinn get- 

ur sagt að fara bvert sem honum þóknast, 

og á þarf að halda, eu bjer eru þeir að eins
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í þjónustu prestsins. Hinura 1. konung- 

kjörna þingtnanni þótti hart, að gamlir 

prestar skyldu ekki geta fengið aðstoð, og 

því ætti að setja þeim, sem hjálpa þeim, 

.sem bezt kjör, og hann tilnefndi sem á- 

stæðu, að brauðin væru svo stór, að prest- 

arnir, þegar þeir væru orðnir gamlir og lasn- 

ir, gætu ekki einir þjónað þeim. En ef dug- 

legur og saravizkusamur prestur hefur þjóh- 

að um langan tíma, þá á hann að fá lausn, 

án þess hann þurfí að taka aðstoðarprest, 

og ef branðin eru gjörð svo stór, að prest- 

ur, sem fyrir elli sakir getur þjónað 

meðalbrauði að stærð, ekki geturþað í örðugra, 

þá mætti laga brauðin öðruvísi, ef mögulegt er. 

Jeg vil fylgja hreinni og fastri grundvallar- 

reglu og ekki veita aðstoðarprestum yfir 

höfuð eptirlaun fyrir fáein ár, en þeim, sem 

þess eru verðugir, og hafa verið aðstoðar- 

prestar í laDgan tíma, má gefa cptirlaun 

með aukaljárveitingu.

S i f f h u a l u r  Á r n a s o n :  Jeg játa það satt

að vera, sem hinn 1. konungkjörni þing- 

maður sagði viðvíkjandi brauðaskipuninni, 

að það er opt örðugt fyrir uppgjafaprcsta, 

að íá sjer kapellána, en jeg vildi óska, að 

þessu máli hefði vikið öðruvísi við, nefnilega 

að ekki væru þessar allt of miklu samsteyp- 

ur á brauðunum, sem gjöra þau óhæfileg 

fyrir garnla mena; en þetta mál liggur ekki 

hjer fyrir, og skal jeg því ekki fara fleirum 

orðum um það. En eptirlaunamálið er ekki 

í þeirri stefnu, sem jeg vil hafa það yfir 

höfuð, hvers embættismanns sem er; það er 

fastbundið með lögum, hver eptirlaunin skuli 

vera, án þess að tekið sje tillit til, hvernig 

embættismaðurinn hefur staðið í embættis- 

stöðu sinni, eða hvernig embættismaðurinn 

er efnum búinn, þegar liann fær lausn; 

þetta er mjög óeðlilegt í sjálfu sjer. Hjer er 

ekki hætt við eptir frumvarpi þessu, að mikið 

leggist á landssjóð, því að prestar, sem ó- 

færir eru orðnir að þjóna, geta ef til vill 

setið í brauðinu til dauðadags, ef þeir fá 

aðstoðarpresla. En þingið ætti ekki að láta 

sig muna um nokkrar krónur, en hugsa um 

grundvallarþýðingu málsins. Jeg fellst að

því leyti á mál hins 5. konungkjörna þing- 

manns, að þingið gæti, ef það finnur ástæðu 

til þess, með aukafjárveitingu veitt eptir- 

laun fyiir þau ár, sem pseslarnir hafa þjón- 

að sem aðstoðarprestar, ef kringumstæður 

mæla með því, og svo ætti að vera um 

önnur eptirlaun.

S i g u r ð u r  M e h l e ð : Jeg get ekki verið

síiradóraa hinum háttvirta 5. konungkjörna 

þingmanni, að því er snertir skoðun hans á 

sambandinu milli höfuðprestsins og kapel- 

lánsins. Mjer virtist hann ekki líta nema

á aðra hliðina. Sambandið railli þeirra er

að vísu persónulegt samband, og byggt á 

samningi milli þeirra. En kapelláninn er 

sem þjónn kirkjunnar einnig í sambandi við 

söfnuðinn; vígslan veitir honum rjett til að 

gjöra öll prestsverk jafnframt sóknarprest- 

inum; hann húsvitjar, þjónustar sjúka, upp- 

fræðir ungmenni, prjedikar o. s. frv. Öll 

þessi verk gjörir hann í höfuðprestsins 

stað í þjónustu kirkjunnar; þessu atriði 

virðist mjer hinn 5. konungkjörni þing- 

maður hafa gleymt. £>ess vegna sýnist mjer 

það hart, að knpelláns-ár prestsins skuli

ekki vera talin með, þegar eptirlaun hans

eru reiknuð, ef hann hefur haft þjónustu 

kirkjunnar vel og dyggilega á hendi í mörg 

ár. Jeg er því á þeirri skoðun, að það sje 

rjett og rjettvíslega tekið fram í frumvarpinu, 

að sá tími, sem hlutaðeigandi prestur hef- 

ur þjónað sem aðstoðarprestur, skuli talinn 

sem einn hluti ef embættistíma bans, þegar 

ákveðin eru eptirlaun hans. Jeg veit, að 

þingmanni Norður-pingeyinga og 2. þing- 

manni Eyfirðinga hefur ekki gengið nema 

gott eitt til með breytingartillögu þeirra, 

en jeg er hræddur um, að hún muni ekki 

geta náð hinu tilællaða miði, því jeg óttast 

fyrir, að kapellánar yrðu lítt fáanlegir með 

þessari miðlun, og eins álít jeg það ósann- 

gjarnt, að taka helminginn af hiuum gamla. 

presti, sem hefur aðstoðarprest sjer til hjálpar 

í prestsþjónustunni, þegar honum eru eptir- 

laun ákveðin. í>etta mundi hafa þær afleiðing- 

ar, að prestar tækju þá aðstreitast við að þjóna 

embætti sínu, þó þeir væru því ekki vaxnir,

107*
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án þess að leita sjer aðstoðar, og er auð- 

sjeð, hvaða sbaði slikt getur orðið fyrir söfn- 

uðina og kirkjulegt trúarlif, einkum með 

tilliti tii upppfræðingar ungmenna, sem er 

eitthvert hið vandasamasta og most áríðandi 

embættisverk prestsins. Jeg verð því heldur 

að óska þoss, að frumvarpið fái fiamgang, 

eins og það kom frá neðri deildinni, on að 

þcssi breytingartillaga verði samþykkt.

Jfin Pjelursson: Mjer fellur frum-

varpið yfir liöfuð vel í geö. I^eggr gætt er 

að, hvernig staða kapellónsins hefur verið 

skoðuð frá eldgömlum tímum, þá verður 

það bert, að hann er ætíð skofiaður í allt 

annari stöðu við prestinn, heldur on skrif- 

stofuþjónar við yfirmenn sína. Kapelláninn 

var áður og er enn hjer á landi ekki að 

eins skoðaður sem þjónn prestsins, heldur 

og sem meðlimur anologu stjettarinnar yfir 

höfuð ; hann vinnur prestaeiðinn og helgar 

sig við það andlegu stjettinni og fær við 

vígsluna leyfi lil að fremja öll prestsverk, ptje- 

dika, skíra, þjónusta, húsvitja o. s. fr.; staða 

þeirra er mjög ólík stöðu dómara fullmekt- 

ugra; báðir frenija að vísu störf sín upp á 

ábyrgð annara, en auk þess að dómarar 

víst eigi geta fengið almenna «constitution» 

fyrir fullmektuga sína til að vinna öll em- 

bættisstörf fyrir sig, svo som að mega ætíð 

sitja rjettinn, þá kemst dómarafullmektug- 

inn eigi í neitt þvílikt samband við dóm- 

arastjettina yfir höfuð, sem kapelláninn kemst 

í við andlegu stjettina. Eitt, som sannar 

hina sjerstöku stöðu kapellánsins, er það, 

að ef einliver prestur hefur tekið sjer kap- 

ellán, þá mega þeir ekki koma sjer saman 

um, að kapellániun skuli leggja niður em- 

bætti sitt, og fara að búa sem hóndi, því 

það skoðast og hef'ur einlægt skoðazt svo 

hjer á landi, sem kapelláninn við það gangi 

út. úr töhi hinna geistlegu. Jeg þekki ein- 

mitt eitt dæmi, þar sem aðalpresturinn og 

kapelláninn komu sjer saman um að skilja, 

og kapelláninn fór að búa. En er biskup 

komst að þessu, fengu þeir mikla ofaní- 

gjöf hjá honum, og prestinum var skipað 

að taka kapelláninn aptur, hvað hann og

gjörði. Biskupar hafa álitið það skyldu 

sína, að sjá um af ýtrasta megni, að kap- 

elláninn þyrfti eigi að fara úr hinni geist- 

legu stöðu sinni, er prcsturinn dæi, og að 

sjer bæri því að útvega kapelláninum ann- 

aðhvort kapellánsstöðu aptur, eða þá sjá 

lionum borgið með öðru geistlegu embætti. 

Jog verð þvi að vora á þeirri skoðun, að ~ 

það sje með öllu rjett hjer á landi, að 

kapellánstíminn sje reiknaður með, þegar 

eptirlaun presta eru ákveðin, það er að 

segja, að allur sá timi sje reiknaður, sem 

hann hcfur þjónað í geistlegri stöðu.

Á r n i  T h o r s t e i n s o n :  Jeg má þakka

binum háttvirta 3. konungkjörna þingmanni 

fyiir það, að hann hefur frætt mig um 

rjettarástandið milli prestsins og kapeiláns- 

ins, einkum á fyrri tímum. Jeg ímyndaði 

mjer annars alltaf, að þetta spursmál mundi 

verða tekið frá þessari hlið. fað, sem fælir 

mig frá, að skoða kapelláuinn sem sjerstakan 

embættismann, er það, að þegar kapellán 

gengur í þjónustu prests, þá getur preatur- 

inn látið kapelláninn gjöra slörfin fyrir sig 

<'ad mandatum», það er að sfgja: kap- 

elláninn gjöiir verkið, þegar presturinn segir 

bonum það. En það er nú kannske ekki 

ijett fyrir mig að tala nm þetla, sem skoða 

fiumvarpið að eins lagalega, en ekki eins og 

hinir Irá hinni geistlogu hlið; en hvernig 

for, þegar presturinn skipar kapelláninum: 

«Farðu og gefðu þessi hjón saman», og ef 

það svo reynist, að hjónin hafa þegið af 

sveit? Hver hefnr þá ábyrgðina? Jeg í- 

mynda mjer, að svarið verði: ekki kapellán- 

inn, heldur pieslurinn sjálfur. Sje þetta 

rjett svar, þá ímynda jeg mjer lika, að jeg 

hafi rjett til að skoða kapelláninn ekki sem 

sjcrstakan , embættismann með eptirlauna- 

rjetti. Um Kúð og jeg segi skilið við þetta 

mál, getjeg þess, að mjer er það alls ekkert 

kappsmál. Jeg viðui kenni þær ástæður, sem 

þeir liafa, er vilja fá frumvarpinu framgengt, 

en rjett á að vera rjett, og af því það munar 

prestastjettina svo lítið, þó þetta frnmvarp 

verði að lögum, þá þarf jeg ekki að freistast 

til að i)reyta frá aðalreglunni.
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Breytingartillagan var því næst borin 

nndir atkvæði, en vegna óljósrar atkvæða- 

greiðslu var haft nafnakall.

Já sögðu:

Bonidikt Kristjánsson,

Eioar Asmundsson,

Skúli þorvarðarson.

Nei sögðu:

Magnús Stephensen,

Árni Thorsteinson,

Ásgeir Einarsson,

Jón Pjetursson,

Pjetur Pjetursson,

Sighvatur Árnason,

Sigurðnr Melsteð,

Stefán Eiríksson. 

Brevtingartillagan var þannig felld ineð 

8 atkvæðum móti 3.
|»á var frumvarpið sjálft borið upp til 

atkvæða. Eptir ósk hins 1. konuugkjörna 

þingmanns var nafnakall við haft.

Já sögðu:

Benidikt Kristjánsson,

Magnús Stephensen,

Jón Pjetursson,

Pjetur Pjetursson,

Sigurður Melsteð.

Nei sögðu:

Árni Thorsteinson,

Ásgeir Einarsson,

Einar Ásmundsson,

Sighvatur Árnason,

Skúli I>oivarðarsoon,

Stefán Eiríksson.

Var frumvarpið þannig fel l t  með 6 

atkvæðum á móti 5.

B.
Frumvarp til laga um breyting á lög- 

um um eptirlaun presta, 27. febrúar 1880. 

Frá þingmanni Barðstrendinga. Frumvarp- 

ið er prentað í fyrri parti alþingistíðind- 

anna, bls. 51.

FYBSTA UMRÆÐA 1 NEÐRI DEILD, 

á 7. fundi, 11. dag júlimánaðar.

Flutningsmaðvr (Riríkur Kúld): Jeg

skal þá leyfa mjer að geta þess, að mjer 

hefur verið falið frumvarp þetta á hundur 

til flutnings hjer á þinginu, og er jeg því að 

mestu leyti samþykkur sjálfur. Jeg álít 

hættulegt, að rífka ekkert eptirlaun presta. 

Hjer er eigi farið fram á neitt stórt, held- 

ur að eins lítilfjörlega breytiog á lögum 

um eptirlaun presta 27. febr. 1880, og 

mun hver þingmaður, sem kynnir sjer 

frumvarpið ýtarlega, sjá, á bve mikilli 

sanngirni það er byggt. það er saanar- 

lega eptirtektavert, þá er borin eru saraan 

embætti verzlegra og geistlegra eœbættis- 

manna hjer á landi, að ef prestur, sem hef- 

ur þjónað brauði í 30 ár, segir af sjer 

prestsskap, fær hana einar 300 kr. í eptir- 

laun, þar sem cmbættismaður veraldlegu 

stjettarinnar getur ef til vill fengið allt að 

3000 kr. eplir sama embættisára-þjónustu. 

|>etta leiðir til þess, að rýra álit presta- 

sljettarinnar og þröngva kostum bennar, og 

aptrar embættismannaefnum að ganga þann 

veginn. Jeg óska því, að hin heiðraða 

deild taki málið til íhugunar, og helzt, að 

nefnd verði sett í það.

A m l j ó t u r  Ó l u f s s o n : Jeg verð að vera

þessu frumvarpi alveg mótfallinn, því að 

það raskar með öllu grundvelli eptirlauna- 

laganna 27. febr. 1880, enda get jeg ekki 

fundið neitt, sem mæli með því. f>egar jeg 

segi, að fruipvarp þetta raski, það kollvarpi 

grundvelli undir lögum um eptirlaun presta, 

þá byggi jeg það á því, að þau lög ákveði, 

að landssjóður skuli greiða það, sera á vantar, 

ef tekjur prestakallsins ekki hrökkva, til 

þess að launa uppgjafaprestinum og þeim 

presti, sem við brauðinu tekur eptir hann, 

þannig að hann fái 1200 kr. Ef þetta 

frumvarp yrði að lögum, gætu næstum allir 

prestar komizt á landssjóð. Tökum til 

dæmis, að prestur, sein situr í brauði, 

sem metið er á 1800 kr., segir af sjer og 

fær eptirlaun lu/2o af tekjum brauðs- 

ins, og verða þannig eptir 900 kr. handa 

presti þeim. sem við brauðino tekur, og 

þar við þarf þá að bæta 300 kr. úr lands-
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sjdði. |>að var alls eigi tilgangnr frnm- 

varpsins 1879, sem nú er orðið aðlögum, að 

auka byrði á landssjóði, en ef þetta frumvarp 

yrði að lögum, kastaði það byrði á Iards- 

sjóð, sem nuinið gæti mörgum þúsundum. 

Jeg kalla það o f d i r f s k u ,  að koma á næsta 

þingi og vilja kasta þessari byrði á lands- 

sjóð. Gr það sanngjarnt, að eptirlaunin sjeu 

miðuð við upphæð iaunanna? eða er hitt 

ekki sanngjarnara, að Iauna fyrir embættið, 

en ekki fyrir dýrleik brauða? Hvers vegna 

eru prestar venjulega kyrrir á tekjulitlum 

brauðum ? Er það af því, að þeir geti ekki 

fengið betri brauð? Nei. Veitingarvaldið 

bænheyrir, ef beðið er nógu opt og lengi. 

Hví situr þá presturinn lengi á tekjulitla 

brauðinu? f>að er af því, að sóknarmenn 

hans biðja hann að vera kyrran, og hann 

hefur tekið tryggð við sóknarmenn og sveit- 

ina, er ef til vill búinn að byggja upp hjá 

sjer eða gjöra jaiðabætur. Er það þá rjett, 

að vera að hvetja presta til að vera -far- 

fugla«? hvetja þá til að biðja um meiri tekjur? 

hvetja þá til að sitja illa brauðin, byggja 

ekki ii pp jörðina og sleppa því við fyrsta 

tækifa ii? f>að er hollara og sanngjarnara, 

nð hafa þennan eina mælikvarða, nefnilega 

gott samkomulag milli prestsins og safnað- 

arins. Jeg vona, að hin heiðraða deild sje 

mjer samdóma í því efni.

t o r s e t i  bar því næst undir atkvæði, 

hvort nefnd skyldi sett í málið, og var það 

fellt, og fyrir því var umræðunni haldið á- 

fram.

I ’ o r l á k u r  G u ð m u n d s s o n :  Jeg hafði þá

von 1879, að alþingi hefði skilið svo við 

prestastjettina, að hún mætti vera ánægð, 

eius og um næstu 6 ár, sjer í lagi þegar 

frumvörp um aðra skipun prestakalla og um 

eptirlaun presta náðu bæði lagagildi; en 

jeg sjo það nú, að þessi von mín ætlar al- 

varlega að brcgðast; nú þegar eru komin 

hjer fram nokkur frumvörp frá þessari stjett, 

sem sýna það, að hún er enn ekki ánægð. 

það er margsinnis búið að leiða rök að því, 

að það þarf annað og meira til að bæta hið 

dauða trúarlíf hjer á landi, en að auka

krónutal til prestanna. I>að er ekki af því 

að jeg ekki virði presta, og álíti þá nauð- 

synlega, og viti, að þeir geta komið miklu 

góðu til leiðar hjá söfnuðum sínum, þegar 

þeir eru skylduræknir; en hitt er jeg viss 

um, að því lengra sem þeir fara í fjáikröf- 

um, hvort heldur er í nýjum eða breyttum 

lögum, beinlínis eða þá óbeinlínis úr lands- 

sjóði, þvi raeir hverfur viiðing fyrir klerk- 

dóminum og kennimannlegu embætti Svo 

gengur líka þetta frumvarp í öfuga átt við 

sanna þörf, þegar lil að mynda sá prestur, 

sem hefur 2000 kr. brauð, og þjónað hefur 

35 ár eða lengur, skal eptir þessu fá 1000 

kr. í eptirlann, en sá, sem verið hefnr í 

800 kr. brauði, getur þó aldrei náð nema 

400 kr. eptirlaunum, og mig furðar á, að 

nokkur þingmaður skuli vera að flytja slíkt, 

þar sera allir vita þó hinar mörgu brýnu 

þarfir, og að atvinnuvegir landsins liggja 

í rústum; en að veita ríkum mönnura «pt- 

iilaun, er í raun rjettri ekki annað en að 

skaffa erfingjum þeirra Qe.

G u ð m u n d u r  E i n a r s s o n :  £>að er eigi nóg, 

að slá prestum gullhamra með því að segja, 

að þeir sjeu nauðsynlegir og allrar virðing- 

ar verðir; það verður að viðurkenna þetla 

líka í verkinu, með því að sjá þeim fyrir 

viðunanlegum launum og eptirlaunum. Jeg 

álít enga ofdirfskn, þótt þeir kvarti, og hjer 

er eigi larið fram á nokkuð ósanngjarnt í 

frumvarpi þessu, heldur einungis það, sem 

samsvarar því, sem embættismönnum verz- 

legu stjettarinnar er veitt að lögum.
Jón Ólnfssou: £>egar lögin 27. febr. 1880 

komu út, var prestum fyrst komið á bragð- 

ið af landssjóði; en hjer befur viljað ræt- 

ast forni talshátturinn: «gefðu fjandanum

einn fingur, og mun hann bráðum gleypa 

allan skrokkinn»; þannig hefur og orðið 

með prestana, að þegar þeir voru farnir að 

koraast upp á bragðjð, þá langaði þá i 

meira. Mjer finnst yfir höfnð mjög ósann- 

gjarnt það, sem farið er fram á í þessu 

frumvarpi, og mun verra en þau lög, er nú 

gilda. En þar að auki vil jeg taka það 

fram, að mínar skoðanir eru svo, að jeg er
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ekki einnngis á raóti eptirlaunum presta,

sem jeg er, heldur allra embættismanna yfir 

höfuð. Mjer finnst, að þeim mönnum, sem 

skipaðir eru í embætti, sje ekki fremur

vorkunn á en öðrum, að leggja svo upp fje,

að þeir geti sjeð sjer farborða í elli sinni, 

og má ekki ætlast til, að þeir þurfi að vera 

meiri óráðsfumenn en aðrir. Að lokum 

skal jeg leyfa mjer að spyrja hinn hátt- 

virta flutningsmann, hvernig eigi að skilja 

þessi orð frumvarpsins, að prestar, scm hafi 

þjónað frá 0—5 ára, skuli hafa */io af

launaupphæðinni. Á þá sá prestur, sem 

aldrei hefur þjónað, nfl. 0 ár, lika að fá '/*® 

af henni?

F t u t n i n g i m a ð u r : Jeg skal játa það,

að frumvarpið í þessu efni er nokkuð ó- 

glöggt, og ekki sem heppilegast orðað, en 

meiningin var sú, að sá prestur, sem hefði 

þjónað í 5 ár, skyldi fá '/io af launaupp- 

hæðinni. En jeg get vel látið mjer skiljast, 

að hinn heiðraði 2. þingmaður Suður-Múla- 

sýslu sje þessu mótfallinn, par sem hann 

er á móti öllum eptirlaunum yfir höfuð, 

og þykir mjer þá ekki undarlegt, þótt hann 

gjöri ekki prestunum hærra undir höfði en 

öðrum í því efni. £>ar sem hinn 1. þing- 

maður Eyfirðinga er mjög mótfallinn þessu 

frumvarpi, þá er það ekki í fyrsta sinn, að 

hann kemur þannig fram í þessu raáli, en 

jeg held reyndar, að hann hafi ekki kynnt 

sjer ástæðurnar fyrir þessu frumvarpi nógu 

nákvæmlega, því skeð getur, að það hefði 

verið nógu gott að kynna sjer þær, einkum 

fyrir hann. |>að var eitt hjá 1. þiugmanni 

Árnesinga, að hann vildi hrekja orð mín, 

að varasamt væri að þröngva of mjög kjör- 

um presta. Veit hann þá ekki, að á presta 

hafa verið lagðar margar byrðar, svo sem 

tckjuskattur, ábúðarskattur, húsaskattur, 

kirkjuskattur o. s. frv. Hann sagði, að at- 

vinnuvegir landsins lægju í rústum; ef svo 

er, þá þarf einnig að bæta þann atvinnuveg, 

sem prestar hafa. Að öðru leyti legg jeg 

annars ekki málið til kapps, en fel hinni 

heiðruðu þingdeild á vald meðferð þess, og

vona, að hún lofi því að komast til 2. um- 

ræðu.

þegar hjer var komið umræðunum, ósk- 

uðu 8 þingmenn:

Lárus Blöndal,

Tryggvi Gunnarsson,

Arnljótur Ólafsson, 

porvarður Kjerulf,

Jón Jónsson, 

þorsteinn Thorsteinson, 

poilákur Guðmundsson, 

í>orsteinn Jónsson, 

að þeim yrði hætt, og var það samþykkt.

fv í næst bar forseti það undir atkvæði, 

hvort málið skyldi ganga til 2. umræðu, og 

var það fellt með 17 atkvæðum.

Var frumvarpið þannig fa 11 i ð.

C.
Frumvarp til laga um sóknargjald til 

prests. Frá þingmanni Dalamanna. Frum- 

varpið er prentað í fyrri parti alþingistíð- 

indanna, bls. 45—48.

FYBSTA UMRÆDA í NEÐRIDEILD, 

á 7. fuudi, 11. dag júlimánaðar. 

b l u t n i n g » m a d u r  ( G u ð m u n d u r  E i n u r s s o n ): 

Frumvarp þetta, sem barst mjer frá þingmála- 

fundi í Dalasýslu, er sprottið sumpart af örð- 

ugleikum þeim, sem sumir prestar eiga með 

innheimtu á gjöldum sínum, og sumpart af 

óánægju margra gjaldenda yfir dagsverka- 

greiðslunni, sem þykir koma of hart niður 

á . efnalitlum eða efnalausum greiðendum, 

síðan tilhögun sú var lögskipuð, sem gjörir 

greiðendum dagsverksins mjög efitt að lúka 

það með skylduvinnu. Lambsfóðrin eru ein 

hin bezta tekjugrein presta, en því miður 

verður hún ein hin lakasta opt og einatt. 

Offrin koma opt ójafnt niður á efnahagi 

manna. Af þessu leiðir, að hjer er farið 

fram á þau nýmæli f frumvarpi þessu, að 

gjöra eitt sóknargjald úr öllum tekjugrein- 

um þessum og jafna því niður á gjaldskylda 

sóknarbúa eptir efnum og ástæðum. Hið 

annað nýmæli í frumvarpi þessu er það, að
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gjöra þau fasteignarhundruð að tekjustofui, 

sem til þessa hafa verið tíundarfrí. Jeg 

játa það, að bjer kann að vera stigið feti 

lengra, en hinni heiðruðu deild þykir hæfa, 

en sje svo, þá er hægt að ráða bót á því, 

með þvi að setja nefnd í málið, og því gjöri 

jeg það að tillögu minni, og jafnframt, að 1. 

umræðu verði frestað.

Varuforseti: Jeg bef áður hugsað um,

og samið líkt frumvarp og þetta, en hvarf 

frá því, að byggja á þessum grundvelli að 

innheimta prestsgjöldin. |>að er víst, að 

miklir gallar eru á innheimtunni, eins og 

hún er, en þó ætla jeg eigi, að fyrirkomu- 

lagið sje alveg óhafandi, en þetta er því 

síður heppilegasti vegurinn til að ráða bót 

á henni. J*að, sem jeg sjerstaklega hef á 

móti þessu fyrirkomulagi, er það, að sókn- 

arnefndin skuli eiga að jafna gjaldinu niður; 

það var aldrei til ætlazt, að sóknarnefndir 

hefðu starf þetta á bendi, og væri ó- 

heppilegt, ef þeim væri íþyngt svo, að menn 

yrðu ófúsir að vera í þeim. Hitt var á- 

kvörðun þeirra, að styðja að því, að vekja 

audlegt líf í söfnuðunum, og væri þetta nið- 

ur brotið með því, að fela þeim önnur ó- 

skyld störf, þá þætti mjer illa til takast. 

Niðurjöfnun er ávallt af handabófi, og jeg 

kann fyrir mitt leyti ekki við, að gjaldi til 

prests sje jafnað niður eins og gjaldi til 

sveitarlima. Til þess ber brýna nauðsyn, að 

taka fasta ákvörðun um dagsverkin, hver 

dagsverk skuli greiða; en prestarnir gætu 

baft innheimtuna, að minosta kosti fyrst 

um sinn. þar á móti mætti gjöra þá á- 

kvörðun, að hreppstjórinn innheimti fyrir 

prestinn það, sem presturinn vildi ekki inn- 

beimta sjálfur. Jeg beld, að málið ætti ekki 

að komast í nefnd.

T.áru* Blöndal: Jeg get ekki neitað

því, að mjer finnst eitthvað óvanalegt og ó- 

viðkunuanlegt við það, að í sömu andránni, 

sem hin lögboðnu gjöld til prests samkvæmt 

1. gr. frumvarpsinseru af numin, þá skuli 

einmitt þessi sömu gjöld samkvæmt 3. gr. 

þess vera lögð til grundvallar fyrir upphæð 

hins nýja gjalds, sóknargjaldsius, sem á að

koma í þeirra stað. J>á stendur og í fruro- 

varpi þessu, að sóknargjaldinu skuli jafna 

niður eptir efnum og ástæðum. |>að er nú 

auðvitað, að það lítur vel út í oiði, að leggja 

gjald á eptir efnum og ástæðum, en allir, 

sum til þekkja, vita, að slik niðurjöfnun 

hlýtur að vera og er að meira eða minna 

leyti hieint og beint handabóf. Jeg verð 

því að álíta það óráðlegt og óheppilogt, að 

fjölga þeim gjöldum, sem lögð eru á eptir 

þeim mælikvarða, en að öðru leyti er jeg 

því meðmæltur, að uiál þetta komi til ann- 

arar umræðu.

Síðan bar forseti undir atkvæði, hvort 

setja skyldi nefnd í málið, en það var fellt 

með 14 atkvæðum. [>á óskuðu 8 þingmenn: 

Jón Ólafsson,

Friðrik Stefánsson,

Jón Jónsson,

Lárus Blöndal,

J>orvarður Kjerulf,

J>orIákur Guðmundsson,

Holgeir Clausen,

Grímur Tbomsen, 

að umræðunum væri hætt, og var það sam- 

þykkt.

f>vi næst bar forseti undir atkvæði 

deildarinnar, hvort málið skyldi fara til 

annarar umræðu, og var það fel l t  með 16 

atkvæðum.

IÞ.
Frumvarp til laga um breyting á til- 

skipuu 27. janúar 1847. Frá 1. þingmanni 

Gullbringusýslu og þingmanni Barðstrend- 

inga. Frumvarpið er pientað í fyrri parti 

alþingistíðindanna, bls. 59.

FYRSTA UMRÆÐA 1 NEÐRI DEILD, 

á 10. fundi, 14. dag júlímán.

F l u l n i n g s m t i ð u r  ( p ó r a r i t i n  B ö ð v a r s -  

s o n ): Jeg skal að eins mæla fátt með

þessu frumvarpi, enda sýnast ástæður ekki 

teknar mjög til greina. Á seinasta þingi 

kom líkt frumvarp þessu til þingsins og
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fjekk góðar viðtökur í þessari deild, en fórst 

af einhvérjum óhöppum í efri deildinni. 

Fyrir hjónavígslu er gjaldið hækkað úr 6 

álnum upp í 10, og byggist það á erfiðleik- 

um þeim, sem víða hafa aukizt prestinum 

við hina nýju brauðaskipun, þar srm hann 

þarf svo langa leið að fara, að dreng- 

ur, sem sendur væri viðlíka leið, mundi 

varla gjöra sig átiægðan með minna en 10 

álnir að launum. Fermingarlaun eru hækk- 

uð úr 12 álnum upp í 15 álnir, og byggist 

breyting þessi á erfiðisauka þeim, sem 

presturinn hefur við fermingu barna, þar 

sem hanu hefur um að sjá skript og reikn- 

ing, sem opt getur lagzt mjög þungt á 

prestinn; jeg tek til dæmis, þar sem engir 

barnaskólar eru komnir á, eins og víða á 

sjer stað og víðast mun verða um langan 

tíma. |>að hefur rjettorður prestur sagt 

mjer, að hánn bafi þurft 8 klukkustundir 

dag hvern, er bann messaði á útkirkjunni, 

til leiðbeiningar börnum í skript og reikn- 

ingi. Með 2. gr. frumvarpsins er 7. gr. 

tilskipunar 27. jan. 1847 úr lögum numin, 

þar eð það virðist eðlilegt, að presturinn 

eins og aðrir, sem að greptruninni vinna, 

fái borgun fyrir sína fyrirhöfn, og kirkjan 

eins, þó sveitarómagi eigi í hlut. f>au lög, 

sem nú gilda, eru sniðin eptir eldri lögum 

og vcnju, sem nú er úr gildi gengin, og er 

fyrir þá sök rjett að breyta þessu.

Arnljntur Ólafsson: Mjer þykir ekki

hcppilegt, að eins mörg prestafrumvörp 

komi fram sitt í hvoru lagi, eða í allt ein- 

um sneplum og skæklum. Mjer virðist 

vanta heild í þau. Jeg ætla, að beppilegra 

væri að taka allt það roál til atbugunar í 

einni heild. |>ar sem bjer er um tekju- 

grein að ræða, þarf að taka til grcina 

allar aðrar tekjugreinir piesta, og til þess 

að gjöra það með nægii þekkingu, þyrfti 

sú nefnd að hafa í höndum nýtt brauða- 

mat eða skýrslur um tekjur presta. f>ó að 

sumt í þessu frumvarpi sje á sanngirni 

byggt, verð jeg að vera móti því, já, ekki 

einúngis þessu frumvarpi, heldur öllum 

frumvörpum, sem snerta presta, að svo

komnu. Fyrsta grein frumvarpsins er móti 

minni skoðun; jeg held, _að það sje engu 

kostnaðarsamara að gefa saman hjón nú, 

heldur en verið hefur; jeg held, að prestar 

hafi engu meira fyrir því að staðfesta börn, 

en verið hefur, því að fyrirhöfn á reiknings- 

og skiiplarkennslu lendir öll á skólakennur- 

unum, þar setn barnaskólar eða enda barna- 

kennsla er komin á. Jeg segi fyrir mitt leyti: 

jeg vil gjarnan gefa eptir. fermingarlaunin, 

til þess að barnáskólar komist á fót. Jeg 

skal ekki fara fleirum orðum um frumvarpið, 

en verð að greiða atkvæði móti öllum slík- 

um frumvörpum, þegar þau koma svona í 

sneplum og skækluro.

P o r l á k u r  G u d m u n d s s o n :  Jeg er alveg

samdóma hinum heiðraða þingmanni, sem 

seinast talaði, um að óheppilegt sje að koma 

fram með þetta svona sjerstakt; menn hefðu 

mátt muna, hvað frumvarpið var vinsælt í 

deildinni í hitt eð fyrra, og ekki átt að vera 

að koma með það aptur núna. Auðvitað 

mætti breyta gjaldinu í eitthvert fast gjald, 

°g jeg er ekki á móti því, að það væri gjört, 

en þá þarf að hugsa það vel og undirbúa á 

milli þinga, og að það gæti orðið bæði gjald- 

takanda og gjaldanda hagaulegra fyrirkomu- 

lag, en nú er. Eptir minni hugsjón eru 

erfiðleikarnir fyrir prestinn engu meiri nú 

en verið hefur, því að þeim er ekki gjört 

að skyldu að kenna skript og reikning, en 

einúngis að hafa cptirlit með því og geta 

þess í húsvitjunarbókum sínum, en í því 

efni hefðu þeir mjög getað Ijett undir þá 

skyldu, ef þeir befðu lagt fram alla sína 

ýtrustu krapta. I>að mun þykja nógu langt 

farið, að sá, sem beldur barnið það árið, 

sem það er fermt, skuli borga fermingar- 

gjaldið; það mundi opt koma fyrir, að 

hreppssjóðir borguðu allt saman, oger kannske 

til þess ætlazt, þó það sje ekki beinlínis 

tekið fram. Jcg held af þessum ástæðum, 

að það hefði mátt dragast, að koma með 

þetta frumvarp svona, og að koma með þess 

konar frumvöip, verður prestum minni hag- 

ur, en þeir hugsa.

Eiríkur Kúld: |>að er eptirtektavert,

108
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að þeir tveir heiðiuðu þingmenn, sem talað 

hafa móti frumvarpi þessu, bafa báðir ját- 

að, að mjer skilst, að ástæða sje til að 

breyta þessu fyrirkomulagi, sem er, og sem 

frumvarpið fer fram á, en bera þar á móti 

fyrir sig, að málið ætti að takast fyrir f 

heild sinni. petta þarf alls ekki að verða

málinu til fyrirslöðu. Verði nefnilega nefnd 

sett í þetta mál, mætti vísa til þeirrar 

nefndar öllum þeim málum líks efnis, sem 

til þingsins koma. 1. þingmaður Árnesinga 

bafði það móti frumrarpinu, að erfiðleikar 

fyrir prestinn væru engu meiri nú, en þeir 

hefðu verið, en jeg get fullvissað þing- 

manninn um, að þar sem barnaskólar eru 

ekki komnir á, sem enn er allvíða, þar 

eykur það eigi all-lítið á fyrirhöfn prests- 

ins, að eiga að hafa umsjón með skript og 

reikningi, því að það gjörir hver prestur 

samvizkusamlega,. sem annars hefur nokkra 

tilfínningu fyrir embætti sínu, þó að það 

sje eigi hans lögboðin skylda að kenna 

þetta sjálfur. Enn fremur veit jeg til þess, 

að sumstaðar á Vesturlandi verða prestar 

að taka fermingarbörnin heim til sín um 

lengri og skemmri tíma, sakir þess, hve 

strjálbyggt er og illt yfirferðar, og fá víst 

optast lítið fyrir. |>að er sjaldan, að það 

komi fyrir, að borga bjónavígslu, enda 

mundu hreppsnefndirnar helzt óska, að sá 

maður, sem ekki or þess um koininn að 

borga hana eptir uppástungu frumvarpsins, 

helzt fengi eigi hjónaband. 1. þingmaður 

Árnesinga sagði áðan, ef jeg heyrði rjett, 

að hreppsnefndirnar gætu gefið eða væru 

vanar að gefa útfararkostnaðinn. (Þorlákur 

Guðmundsson: mundu gefa hann). í>ing-

maðurinn hefur þann spádóm víst úr ein- 

hverri hinni smærri spádómsbók, því að það 

er alkunnugt, að þó allir líkmenn fái fulla 

borgun, fær presturinn ekkert. Mjer hefur 

sjálfum verið neitað um borgun, þar sem 

20 kr. voru afgangs öðrum kostnaði, af 

þeirri ástæðu, að hinn framliðni hafði ein- 

hvern tima þegið af sveit, og sýslumaður 

urskurðaði, að þetta væri rjett.

þegar hjer var komið umræðunum, ósk- 

úðu 8 þingmenn:

Jón Jónsson,

Friðrik Stefánsson,

Benidikt Sveinsson,

Grímur Thomsen,

Ólafur Pálsson,

|>orsteinn Jónsson,

Holgeir Clausen, 

f>orsteinn Thorsteinson, 

að þeim væri hætt, og var það samþykkt.

£>ví næst var gengið til atkvæða um. hvoi t 

frumvarpið skyldi ganga til 2. umræðu; var 

nafnakall við haft, og sögðu 

Já:

Eiríkur Briem,

Magnús Ándrjesson,

Benidikt Sveinsson,

Eiríkur Kúld,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson,

Lárus Blöndal, 

þórarinn Böðvarsson,

|>órður Magnússoo, 

porkell Bjarnason,

[>orsteinn Thorsteinson.

Nei :

Arnljótur Ólafsson,

Egiil Egilsson,

Friðrik Stefánsson,

Grímur Thomsen,

Holgeir Clauscn.

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson,

Ólafur Pálsson,

Xryggvi Gunnarsson,

J>orlákur Guðmundsson.

|>orsteinn Jóosson,

J>orvarður Kjerulf, 

og var það þannig fellt með 12 atkvæðum 
gegn 11.

Var frumvarpið þannig f a 11 i ð.

E.
Frumvarp til laga um bre.vting á laun-



oin prófasta. Frá 1. þÍDgmanni 

og Kjósarsýslu og þingmanni 

ioga. Frumvarpið er prentað 

alþÍBgistíðindanna, bls. 60.

FYRSTA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 10. fnndi, 14. dag júlímánaðar. 

F l v t n i n g s m a d u r  (Þórarinn B ö ð v a r s s o n ): 

J#g hygg, að ðllum þingmönnum muni vera 

Ijóst, hvað það er, sem frumvarp þetta fer 

fram á. það er það að Ijetta byiði af 

kirkjunum, og leggja á landssjóð gjald fyrir 

umsjón í kirkjuleguin efnum. |>að er ann- 

ars nógu fróðlegt að líta lauslega yfir, 

hvernig til hefur gengið hjer á landi í þossu 

efni. Prófastar voru hjer settir þegar í 

kaþólsku, og þá var enginn skortur á fje í 

kirkjunni til að borga yfírumsjónina, en 

þegar siðabótin var innleidd hjer, var kirkjan 

svipt afarmiklu fje, en einkum því, sem 

ætlað var lil yfirumsjónar kirkjunnar, þar 

sem niikið af eigum og tekjum biskupa var 

dregið í ríkissjóð og tekjur prófasta með. 

Fram yfir síðast liðin aldamót var það regla, 

að piófastar í iaunaskyni skyldu skipta búi 

eptir andlegrar stjettar menn. J>essi á- 

kvörðun var í anda hinnar kaþólsku kirkju, 

en hlaut að ganga úr gildi, þegar andi siða- 

bótarinnar ruddi sjer til rúms. Brjef hirð- 

8tjórans frá 6. maí 1617 segir, að prófastar 

skuli fá bezla biauðið í prófastsdæminu. 

En ákvörðun þessi getur verið ranglát, og 

hefur henni opt ekki verið fylgt, sem betur 

fer. Niðurstaðan varð sú, þegar allar hinar 

eldri ákvarðanir um laun prófasta voru úr- 

oltar, að kirkjurnar sjálfar skyldu launa 

próföstunum, en þessi tilhögun er eins ó- 

eðlileg, eins og hún er skaðleg. f>að er ó- 

eðlilegt og ósanngjarnt, að kirkjurnar skuli 

borga fyrir alla umsjón í kirkjulegum efn- 

um, fyrir endurskoðun reikninga, fyrir að 

gefa stutistiskar töflur, fytir að sjá um em- 

bættisfærslu og siðferði presta o. s. frv. En 

þessi tilhögun er ekki að eins óeðlileg, held- 

ur líka skaðleg, eptir því tekjur kirkna hjer 

á landi eru, eins og nú hagar til, því engin

kirkja má missa neins f af því, sem henni 

ber, því að þótt allmargar eigi sjóð, þá mun 

þó ekki veita af, að nota hann, til þess að 

þær geti verið í því standi, sem þær eiga 

að vera. Jeg hef ekki þekkt eina einustu 

kirkju hjer á landi, sem hefur verið sóma- 

samleg og eins vel byggð og guðshúsi hæfir 

að vera, að hún ekki hafí verið f efnaþröng. 

Kirkjurnar þurfa að vera f góðu standi, svo , 

ekki þurfi um þær að segja, eins og komizt 

er að orði f gömlum úttektum: «hrörlegar»,

■ brostfelldar*, og, þegar bezt ljet, «allstæði- 

legar*. f>ær mega ekki vera oss til minnk- 

unar, þær eiga að vera skrautlegar og sam- 

boðnar hinni helgu athöfn, sem fram fer í 

húsi drottins; þær verða að hafa eittbvað 

fram yfír sölubúðir kaupmanna, því hvaða 

hús skyldi vanda ef ekki guðs hús, það hús, 

sem er helgað tilbeiðslu þeirrar æðstu veru? 

f>ær verða að vera svo, að þær fái á 

tilfínningarnar og veki lotningu fyrir hon- 

um, sem þar á að tilbiðjast. En þetta er 

fiestum kirkjum ofvaxið að gjöra af eignum 

rammleik moð þeira tekjum, sem þær nú hafa. 

Sje það satt, eins og sumir láta sjer um 

munn fara, að trúarlíf sje farið að dofna í 

landinu, og söfnuðirnir sjeu farnið að dotta 

í hálfvelgju og eins konar svefnmóki, þá er 

ekki vanþörf á því, að kirkjurnar hafí eitt- 

hvað það við sig, sem getur brifíð andann, 

og minnt menn á, að þeir eru komnir f 

þetta hús, til þess að biðja og snúa huga 

sfnum að hinu æðra. f>að er ðnnars sann- 

arlegur galli á hinni lútherskn kirkju yfir 

höfuð, hvað hún hrífur lítið tilfinningar 

manna, jafnframt því að söngurinn vfða hjá 

oss er svo ófær, að hann drepur niður tilfinn- 

ing og smekk jafnvel þeirra, sem hafa hann 

þó nokkurn áður. |>etta álít jeg sje nú nóg 

til að mæla með því, að þessum gjöldum 

sje Ijett af kirkjunum, en hvaðan á þá að 

taka þessaþóknun handa próföstum, sem jeg 

ekki ætlast til að eigi að vera nein auðsupp- 

spretta fyrir þá, en sem er nauðsynleg ein- 

ungis til þess,aðenginnheiðarlegur maður þurfi 

aö fráfælast að vera prófastur. Jeg get ekki öðro 

svarað, en að það liggi beinast við, að taka

108*
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þá gjaldlið ur landssjóði, sem nú er kominn 

í stað ríkissjóðsins og erfingi hans, og sem 

lika hefur tekið að sjer að vernda þjóðkirkj- 

una. Aldrei hefur verið meiri nauðsyn á 

umsjón í kirkjulegum efnum en nú, og um- 

sjónin hlýtur að lenda mest á próföstunum. 

Jeg get því ekki búizt við því, að hin heiðr- 

aða deild verði því mótfallin, að þessi breyting 

verði gjörð. En þar sem farið er fram á í 

frumvarpinu, að hver prófastur fái 200 kr„ 

þá er þetta meðaltala af þeim tekjum, sem 

prófastar nú hafa, og finnst mjer það senni- 

leg upphæð, en vilji einhver stinga upp á 

því, að setja töluna niður, þá skal jeg ekki 

fást um það, að eins að þessi breyting verði 

gjörð á gjaldinu, sem frumvarpið fer fram 

á, að gjaldinu verði ljett af kirkjunum, og 

menn greiði atkvæði með því, en um upp- 

hæðina má ætíð gjöra breytingaratkvæði. 

Að endingu óska jeg málinu verði lofað að 

ganga til 2. umræðu.

Var þá gengið til atkvæða og málið 

fellt frá 2. umræðu með 14 atkvæðum 

móti 6.

Var frumvarpið þannig f a 11 i ð.

F.
Frumvarp til laga um tíundargjald til 

prests og kirkju og dagsverk. Fiá 1. þing- 

manni Gullbringu- og Kjósarsýslu, þing- 

manni Dalamanna ogþingmanni Barðstiend- 

inga. Frumvarpið er prentað í fviri paiti 

alþingistíðindanna, bls. 70—71.

FYRSTA UMRÆÐA í NEÐRI EEILD, 

á 11. fundi, 15. dag júlímánaðar.

F l u l n i n g s m a d u r  ( Þ ú r a r i n n  H ö A v a r n s o n ) :  

Áður en jeg fer að tala um frumvarp þetta, 

vil jeg minnast lítið eitt á dæmi það, sem 

fyrir kom í gær. Hinn heiðraði 1. þing- 

maður Eyfirðinga hafði það sem aðalástæðu 

móti frumvarpi, sem jeg var flutningsmað- 

ur að, að það tæki fyrír einstaka grein af 

tekjum presta, en hljóðaði eigi um þau öll 

í heild sinni. Mjer virðist svo, sem þetta

sje fremur lítil og fátækleg ástæða, éða að 

minnsta kosti hefur hinn heiðraði þingmað- 

ur sjálfur syndgað í þessa sömu stefnu, þar 

sem hann hefur kömið fram með frumvörp 

um skatta, en eigi skattamál í heild sinni, 

tolla, en eigi tollamál i heild sinni. í  gær 

voru fyrir þessar sakir felld 2 frumvörp, 

annað af engura ástæðum, en annað af þess- 

um ástæðum, sem jeg- leyfi mjer að kalla 

verri en engar. |>að mál bar jeg upp hjer 

á þingi eptir eindreginni ósk allra þeirra 

manna, sem hugsun hafa á því, að kirkjur 

sjeu í sómasamlegu og góðu standi. Að því 

er snertir 1. og 2. grein frumvarps þessa, 

sem jeg er nú flutningsniaður íyrir, þá ætla 

jeg, að hinn háttvirti 1. þingmaður Eyfirð- 

inga geti eigi haft það móti þeim, að þær 

bæti kjör presta, því að þær eru fremur 

prestum til ógagns en gagns, þar sem þær 

fara fram á, að prestar eins og aðrir gjaldi 

til kirkju. 3. greinin ræðir uin það atriði, 

sem jafnan hefur verið óljóst í löggjöf vorri, 

og mun það vart mæla móti frumvarpi 

þessu, að nákvæmar er kveðið á um þau at- 

riði, en áður hefur verið, enda munu það 

eigi vera prestar einir, sem æskja eptir lag- 

færing i því efni, heldur leikmenn miklu frem- 

ur. 5. grein snertir hreppstjórana og heimila 

þeim 6°/o af sóknargjöldum til prests og kirkju 

fyrir innheimtu þeirra. Frumvarp þetta fer 

eigi fram á aðrar breytingar, og eru þær eigi 

stórvægilegar nje skaðlegar; og eigi hygg 

jeg, að það þurfi heldur að verða frumvarpi 

þessu að fótakefii, að það sje prestam í hag. 

Ef hinni heiðruðu þingdeild þóknast nú að 

fella frumvarp þetta, þá inun jeg taka það 

ljett, og einkum ef það verður af engum eða 

sárlitlum ástæðum, eins og var með frum- 

vörpin þau í gær.

Þ o r A e l l  B j a r n a s o n :  Mig minnir, að

2 af hinnm heiðruðu þingmönuum kæmu 

fiam með þá mótbáru í gær, þá er fram var 

borið frumvarp um breytingar á aukatekj- 

um presta, að þau mál, er snertu presta  ̂

kæmu inn á þing í t s n e p l u m  o g  s l y k k j u m », 

en nauðsyn bæri til að taka það mál í eina 

heild. Af þessum ástæðum verð jeg að ætla,
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að nauðsynlegt sje, að nefnd sje sett til að 

íhuga þessi mál, og það því fremur, sem 

eigi allfá frumvörp hafa komið hjer á þing- 

ið nú, sem viðkoma bæði prestum ogkirkju. 

Frumvarp það, sem hjer ræðir um, fer fram 

á breytingar þær, er að minu áliti ekki eru 

svo mjög nauðsynlegar fyrir presta, sem 

þær eru þarfar, ef skoðað er frá sjónarmiði 

alþýðu. Gngin gjöld koma jafnósann- 

gjarnlega niður á landsbúa, sem landsfóður, 

offur og dagsverk, þá er litið er á efni 

manna. Lítum á lambsfóðrin: Sá bóndi, 

sem að eins hefur 1 kú, eða jafnvel ekki 

nema V* kú og ef til vill fáeinar kindnr, þarf 

eins að fóðra prestlamb sem sá, er 10 kýr 

hefur og mörg hundruð Qár. Skoðum offr- 

in: Jafnt offur þarf sá bóndi að greiða,

sem að eins hefur 20 hundruð í eignarhaldi, 

og sá, er 300 hundr. á. Kvartað er undan 

niðurjöfnun hreppsnefnda, en livað mundi 

vera sagt um þá hreppsnefnd, er svo ójafnt 

legði gjöldin á, og 'nvað er það í samanburði 

við þetta? I>ó er dagsverkið ranglátast 

allra gjalda, þvf að það kemur vanalega 

niður á þeim, sem fátækastir eru; það hvíl- 

ir vanalega á þeim, sem minnst eiga, sem 

opt ekki vita, hvað þeir eiga að hafa til 

næsta máls. Auk þess er rjettarvissan 

fyrir gjöldum þessum einatt á reiki. pað 

ber því hin brýnasta nauðsy.n til, að hin 

heiðraða þingdeild komi meiri jöfnuði á þessi 

gjöld, og óska jeg þvi og það sjer í lagi frá 

sjónarmiði alþýðu, að nefnd verði kosin, til 

þess að taka málið til íhugunai. Hvað mig 

snertir sem prest, læt jeg mjer málið f 

ljettu rúmi liggja, en jeg hef sagt mínai á- 

stæður fyrir því.

Bar þá forseti undir þingdeildarmenn, 

hvort setja skyldi nefnd í þetta mál, og var 

það fellt með 12 atkvæðum móti 10, að 

viðhöfðu nafnakalli sakir óljósrar atkvæða- 

greiðslu.
Já sögðu :

Eii íkur Briem,

Magnús Andrjesson,

Arnljótur Ólafsson,

Eirfkur Kúld,

Guðmundur Einarsson,

Jón Jónsson,

Lárns Blöndal, 

fórarinn Böðvarsson, 

forkell Bjarnason, 

porsteinn Thorsteinson.

Nei sögðu:

Benidikt Sveinsson,

Egill Egilsson,

Fiiðrik Stefánsson,

Grímur Thomsen,

Holgeir Clausen,

Jón Ólafsson,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson,

J>órður Magnússon,

I>orlákur Guðmundsson, 

f>orsteinn Jónsson,'

J>orvarður Kjerulf.

Var þá umræðunum haldið áfiam.

Arnljótur Ólaf»ion: Jeg skil atkvæða- 

greiðsluna svo, sem deildin vilji ekki aðhyll- 

ast þetta frumvarp, eins, og það er, en alls 

ekki svo, að deildin vilji ekki taka lillit til 

þeirrar beiðni, sem liggur í ölium þessum 

frumvörpum, þeirrar beiðni, að taka allar 

tekjur prests og kirkju til rannsóknar og 

umbóta í heild sinni. |>að, semjeg hef móti 

frumvarpi þessu, eins og jeg hef áður tekið 

fram, er einungis það, að jeg vil ekki láta 

ræða þetta mikla skuttamál f sneplúm og 

skeklum. Jeg, gef atkvæði móti því, að þotta 

frumvarp gangi til annarar umræðu af tveim- 

ur ástæðum: 1., af þvf, að það er einn

skekill af lieilu skæði, og 2., af þvf, að það 

er að sumu leyti óheppilega orðað. í 1. gr. 

frumvarpsins stendur, að tiund af fasteign 

skuli afnumin, en í 2. gr. er tiltekin 3/io álnar 

í landaurum. Mjer er nú spurn: Hvað er tíund? 

Er það eintómt orð, eða þýðir þetta orð 3/>«
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álnar. Ef nú bto er, að tíund, eða 

rjettara fjórðungur tíundar, þýðir 3/to 

álnar, þá er fuHkomin andsögn milli 1. og

2. greinar. Sú stefna, sem kemur fram í

3. gr.t að þenja dagsverkiA út, er að minni 

ætlun óhafandi, og er auðsjeð, að ákvæði 

þessi eru sniðin í samfjelagi við frumvarp í 

efri deildinni.

Jón  ólafnon: Jeg er ekki vanur að

standa upp til að styðja þessi prestalauna- 

frumvðrp, en að nokkru leyti vil jeg þó 

mæla þessu líknaryrði; jeg vil stinga upp á 

að skjóta því til deildarinnar, hvort ekki 

mætti setja stöðuga nefnd, eins konar hlöðn- 

nefnd, til að athuga laun presta, og mætti 

kasta öllum þessum smásneplum í einn bing 

í hana; jeg vona annars, að sú nefnd yrði 

þá svo vel skipuð, að hún yrði »stöðugri» 

en þeir, sem eru að smákoma með þetta 

svona á stangli.

Flutningsmaður: Jegget ekki svarað 1. 

þingmanni Eyíirðinga öðru en þvi, að hann 

hefði í staðinti fyrir allar sínar ástæður 

getað sagt: «Jeg vil ekki hafa neitt af 

þessuin prestafrumvörpum*. Hann talaði 

um, að eigi væri rjett að ræða málið i

• snepium og skæklum*, heldur taka allt 

málið fyrir í einu, en þetta er þó móti þeirri 

aðferð, sem hann hefur sjálfur haft í skatta- 

og tollmálum. Enn freraur þótti honnin 

frumvarpið óheppilega orðað og dvaldi 

lengst við tíundina, 3/io, og var sem hann 

þekkti ekki aðra tíund, en jeg þekki líka 

tíund, ,0/too. þessi ákvörðun í 2. gr. frum- 

varpsins var gjörð til þess að reyna, að 

koma gjaldinu í samræmi við önnur gjöld 

tii landssjóðs. Hann sagði enn fremur, að

3. gr. frumvarpsins færi fram á útþenslu 

dagsverksins; cn þetta er ekki rjett; frum- 

varpið fer ekki lengra en yfirvöldin úrskurða. 

pingmaðurinn sagði og, að í efri deildinni 

væri farið fram á að lækka dagsverkin, en 

það er heldur ekki rjett, því að það frum- 

varp er að eins um vinnuhjú, sem ekki eru

sjálfnm sjer ráðandi. Jeg er ekki á því, að 

taka fyrir öll gjöld gresta yfir höfuð, af þvi 

að lyrirkomulag þeirra er viðunanlegt, að 

einstökum greinum undanteknura.

Guðmundur Einanson: Jeg vildi að

eins minna 1. þingmann Eyfirðinga á, að 

hann var gjálfur móti sóknargjaldinu, sem 

þó var ekki í sneplum; nei, í frumvarpinu 

um sóknargjaldið var þó mörgum tekjuni 

presta safnað í heild og lagt það til, að þær 

væru afnumdar gegn einu almennu gjaldi. 

í*ótt frumvarp þetta sje eigi eins vfirgrips- 

inikið, þá álít jeg þó, að það miði til mik- 

illa bóta, eins og það er, og meðal annars 

er með þvi afnumin óvissa sú, sem hefur 

verið og er um það, hverjir skuli greiða 

dagsveik.

Eiriknr K úld : Hinn heiðraði 1. þing-

maður Eyfirðinga hefur sagt, að hann geti 

ekki verið með þessu frumvarpi af því, að 

það sje snepili af heilu skæði; en hann hef- 

ur sjálfur komið með annað frumvarp, sem 

sannarlega var snepill, nefnilega frumvarpið 

um leysing á sóknarbandi, og ætti hann því 

sjálfur að taka til sín tiltölulegan hluta 

þeirra ákúra, sem hann gaf fyrir að koma 

með þessa snepla eða skækla, er hann svo 

nefndi. pai sem sami þingmaður ætlaði. 

að dagsverkin kæmu í bága við frumvarp í 

efri deildinni, verð jeg að benda honum á, 

að þetta er misskilningur; spursmálið er að 

eins um, hverjir skuli svara dagsverki, en 

ekki iira það, hvað hátt að dagsverkið skuli 

vera. í tíundinni kemur opt mikil ósann- 

girni fram, þar sem sumar hinna beztu jarða 

eru líundarfríar og ábúendur þeirra svara 

engum gjöldum, nema dagsverki, lambsfóðri 

og Ijóstolli, eins og jeg þekki sjálfur dæmi 

til. Ef hinn heiðraði 1. þingmaður Eyfirð- 

inga vill af nema alla skatta, ábúðarskatt og 

lausaljárskatt, þá fer jeg að skilja tillögur 

bans í þessu raáli. Annars er jeg ekki svo 

mjög áfram um málið, og er ekki fjarri því, 

að fara með það samkvæmt 9. grein þing-
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skapanna, eins og 2. þingmaður Suður-Múta- 

sýslu stakk opp á.

J>á hðfðu 8 þiagmenn, en þeir voru 

þessir:

Jón Ólafsson,

Benidikt Sveinsson,

Friðrik Stefánsson,

Egill Egilðson, 

porkell Bjarnason,

Jjn  Jónsson;

Ólafur Fálsson,

|>oisteinn Jóasson, 

beiðzt þess, að uinræðununi væri hætt, og 

var það saœþykkt.

Síðan var borið undir atkvæði, hvort 

málið skyldi ganga til 2. uniræðu, og var 

það fellt með 14 atkvæðum gegn 7.

Var frumvarpið þaonig f a 11 i ð.

Frumvarp til laga um lausafjárgjald 

vionuhjúa til prests. Frá 1. þiugmauni 

Eangæinga. Frumvarpið er prentað í fyrri 

parti alþingistíðindanna, bls. 69.

FYKSTA DMBÆÐA í EFRI DEILD, 

á 9. fundi, 15. dag jálímánaðar.

Flutningsmaður (Sighvutur Arnaion): 

Frumvarp þetta er byggt á þeim ástæðum, 

sem lengi hafa átt sjer stað í huga manna. 

Gjöld vinnuhjúa lil presta þykja almennt 

geysi-há, og því hef jeg komið fram með 

þetta frumvarp, til þess að af nema lög, er 

leggja vinnubjúura vorum ósanngjörn gjðld 

á herðar, lög, sem eðlilega eru orðin óvana- 

leg og úrelt eptir öllum skattalögum vorum, 

en þar á móti Jeitazt við, að innleiða eðli- 

leg og sanngjörn lög í þessu efni. Að svo 

komnu skal jeg ekki faia út í hinar ein- 

stöku greinar, og ekki mæla meira með 

frumvarpinu yfir höfuð, fyr en jeg hef heyrt 

tillögur og undirtektir annara þingmanna

þessarar deildar, en ef ekki verður rætt 

meira um þetta mál nú, þá skal jeg láta þá 

ósk naína og von í Ijósi, að málinu verði 

vísað til 2. umræðu.

Ásgeir Kinursson: Jeg skal taka það

fram nú þegar, að jeg hef áskorun frá kjón- 

ondum mínum, sem fer í líka stefnu sem 

þetta frumvarp, ogvildi jegþví gjarnan geta 

boiið mig saman við uppástungsnaan um 

þetta mál, svo að við þyrftum ekki að vera 

sinn í bvoru lagi með frumvörp, sem fara í 

sömu eða líka stefnu. Ef þetta frömvarp 

þiDgmannsins mætir engum mótmælum frá 

þingmönnuœ bjer í deildinni, þá álít jeg 

enga ástæðu til að setja nefnd í máhnu; «ð 

það er allt öðru máli að gegna, ef mótmæii 

koma fram. J>að, sem mjer finnst helzt at- 

hugavert við málið, er það, að ef frumvarp- 

ið gengur fram, þá rýrna nokkuð tekjur 

presta, og það sem kannske er lakara, einn- 

ig tekjur kirkna, sem yfir höfuð mega lítið 

missa. 1 Strandasýslu eru mena eÍBdregið 

á því, að í þessu efni bcri að ljetta á 

vinnuhjúum, og hreppstjórar i sýsltunti bafa 

sagt mjer, að þeim þætti mjðg illt, að þurfa 

að ganga svo bart að vinnubjúunum með 

þessi gjöld. Prestur og próEastur voru á 

fundinum og hvað ákafastir í þá stefnu, að 

viija Ijetta þessum ósanngjórnu gjöldum 

á vinnuhjúunum. Eo jeg benti mönnum á, 

að prestar út um laodið mundu ef til viU 

ekki geta verið þeim samdóma, og þykja 

verið dregið frá sjer, ef dagsverk vinnubjúa 

og bálfur Ijóstollur væru úr Iðgum numin 

en þessi lög kæmu í staðion, og að þeir því 

mundu heimta eitthvað í skarðdð. pað er 

einmitt af því, að jeg ímynda mjer, að 

þessi umkvörtun geti komið frá prestanna 

bálfu, að jeg legg það til, að nefnd verði 

sett í málinu, til að íhuga það ýtarlegar, 

og álít jeg rjettast, að nefndin verði kosin 

strax, og 1. umræðu síðaa frestað.

Forseti bar síðan undir atkvæði, hvort 

kjósa skyldi nefnd í málkiu, en húa var
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felld með 6 atkvæðam á móti 3, og var því

1. umræðu fram haldið.

E i n u r  Á s m u n d s s o n : Mjer virðist þetta

litla frumvarp vera eitt af þeim ótölulega 

sæg, sem komið hefur til þingsins í þetta 

sinn, og sem virðast vera gripin eins og úr 

lausu lopti og slitin út úr hinu eðlilrga

sambandi þeirra við stærri heild. Frum- 

vaip þetta er bálfverk, nei, jeg tek það

aptur, það er ekki einu sinni hálfverk. Hjer 

er að eins tekið fyrir eitt atriði úr öllu því 

yfirgripsmikla máli um tekjur kirkna og 

presta, sem allt í heild sinni þarf verulegr- 

ar og ýtarlegrar yfirvegunar við. 1 þessu 

frumvarpi er að eins farið fram á, að Ijetta 

gjöldum til prests og kirkju á einum ein- 

asta flokki manna, einni einustu stjett, en

ekki farið fram á að af nema t. a m. öll

dagsverk bjá ölltim stjettum. Jeg er viss 

um, að ef frumvarp þetta yrði að lögnm, 

þá kæmi það til leiðar hinni mestu ósaim- 

girni og umkvörtun, því jeg veit, að það 

eru mörg vinnuhjú, sem eru langtum efn- 

aðri, en margir þeir, hvort heldur eru hús- 

menn eða fátækir bændur, sem ekki er vor- 

kennt, að greiða þessi gjöld. Frumvarp 

þetta er svo ófullkomið, að mig furðar stór- 

lega á því, að þingmaður Kangæinga skuli 

hafa komið fram með það. Jeg legg það 

því til, að því verði ekki vísað til 2. um- 

ræðu, og að nefnd vcrði ekki sett til að í- 

huga það, heldur að því hið allra-bráðasta 

verði stungið undir stól.

Flutningsmaður: |>ingmaður Eyfirð-

inga misskilur alveg þetta mál, þar sem 

hann álítur það grípa yfir alla þá, sem eiga 

að greiða dagsverk til prests og hálfan ljós- 

toll til kirkju. f>að eru að eins hjúin ein, 

en ekki aðrir, hvorki tómthúsmenn nje lausa- 

menn, sem bjer er átt við; þetta bið jeg 

bann að athuga. þar sem hann sagði, að 

þetta væri eigi nema einn liður af öllu mál- 

inu, sem þyrfti að taka fyrir til yfirvegunar, 

þá getur það vel verið, en bvað á lengi að

bíða eptir því, að þetta roál verði tekið fyrir 

i heild sinni. Jeg get ekki betur sjeð, en 

sjerstök sanngirni mæli með þessu frumvarpi, 

þegar það er íbugað, að af l/t hndr. á að 

gjalda 7 fiska og 4 fiska umfiam tíund, 

nefnilega ljóstollinn. þingmaðurinn veit, að 

fátækir eiga óskipta tíund upp að 5 hundr- 

uðum, og eiga svo hjúin að greiða þetta 

gjald að auki, já, ekki einungis 7 fiska held- 

ur 10 fiska í dagsverkið hjer á Suðurlandi 

til prests og 4 fiska að auk í ljóstoll; þetta 

tinnst mjer svo sjerstaklega ósanngjarnt í 

lögunum, að mig furðar jafnvel á því, að 

þiugmaðurinn sjálfur skuli ekki fyrir löngu 

hafa komið með frumvarp í sömu stefnu og 

þetta. Jeg skal bæta því við, að mjer þykir 

ólíklegt, að prestastjett vorri verði sárt um 

þetta litla gjald, því jeg álit það sjálfsagt, 

að hún vilji ekki annað en sanngirni og 

rjettlæti, og vilji naumast þiggja svo ósann- 

gjörn gjöld, sem hjer er um að ræða. Jeg 

tek það að endingu fram aptur, að mjer 

iinnst það ótilhlýðilegt, að hrinda þessu máli 

frá sjer út í óákveðinn tíma, enda þótt jeg 

játi, að máiið sje lítið, því dæmin eru deg- 

inum Ijósaii, að mál, sem eru miklu óveru- 

legri en þetta í eðli sínu og ekki á nærri 

eins góðum grundvelli byggð, eru tekin til 

greina. Jeg hef nú tekið fram, hvað þessi 

vinnuhjúagjöld eru ósanngjörn, og hef þar 

með viljað stuðla að því, að mál þetta fengi 

að ganga til 2. umræðu. Mjer finnst það 

ekki þurfa að spilla fyrir málinu í heild sinni, 

sem jeg skal játa að þarf rannsóknar við.

Jón Pjetursson: Jeg er því meðmælt-

ur, að frumvarp þetta fái að minnsta kosti 

að ganga til 2. umræðu. f'að er mín skoð- 

un, að þó að frumvarp þetta sje lítið, og 

þó að uin lítið sje að ræða, þá eigi samt 

að nema burt úr lögunum allar þær ákvarð- 

anir, sem ósanngjarnar eru. Gjald það, sem 

bvílir á lausafjáreign vinnuhjúa, er fjarska- 

lega hátt, og væri því engin vanþörf á að 

lækka það.
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Magnús Stephensen: Jeg er þingmanni 

Eyfiiðínga þakklátur í'yrir, hversu skörug- 

lega honum tókst að mæla á móti þessu 

frumvarpi, og jeg er honum samdóma í 

þeim atriðum, sem hann tók fram. En 

það er líka annað atriði, sem stuðlar að 

því, að jeg er mótmællur frumvarpinu. 

Frumvarpið fer í þáátt, að hlynna að lausa- 

fjáreign vinnuhjúa, en hún er landbúnað- 

inum til niðurdreps; fyrir því vil jeg helzt 

leggja sem mest gjöld á lausafjáreign vinnu- 

lijúa, til þess að ininnka hana, og vil fyrir 

mitt leyti helzt útrýma henni alveg. 

Lausafjeð er mest skepnur, sem gengur í 

högum húsbændanna og spillir þeim, svo að 

húsbændurnir ekki geta haft full not af 

sínum eigin skepnum. Af þessari ástæðu 

er jeg eindreginn á móti þessu frumvarpi.

Ásgeir Einarsson: Jeg ætlaði mjer

ekki að standa upp í þetta sinn, en það 

var eitt orð hjá hinum 4. konungkjörna 

þingmanni, sem kom mjer til þess. Hann 

sagði, að lausafjáreign vinnuhjúa væri 

landbúnaðinum til niðurdreps. Ekki hefur 

það nú sanqazt bingað til alstaðar. Jeg 

veit til, að það eru margir góðir bændur og 

miklir fjáreigendur, sem hafa búið fullt 

eins vel fyrir það, þó að vinnuhjúin hafi 

átt nokkrar kindur í fóðri og í högum 

þeirra, og jeg get til nefnt dæmi, ef hinn 

heiðraði þingmaður óskar þess. En þetta 

kemur nú ekki aðalmálinu við, og því skal 

jeg ekki tala meir um það atriði; jeg ætla 

að eins að tala um, bvað gjald þetia er ó- 

sanngjarnt i sjálfu sjer. Nokkrir málsmet- 

andi meon í Strandasýslu skrifuðu mjer um 

þetta í vetur, og báðu mig að koma málinu 

á framfæri; jeg sagði þeim,. að mjer þætti 

leiðinlegt að taka þetta eina atriði út úr 

aðalmálinu, en á fundinum, sem jeg seinna 

bjelt með kjósendum mínum, sájeg, að þetta 

var almennt ábugamál; þeir sögðu, að það 

væri ósanogjarnt, að heimta dagsverk af 

vinnumanninum til prest3, þegar vinnumað- 

urinn ætti ekkert dagsverk sjálfur nema með 

leyfi búsbóndans; sama sögðu þeir um ljós- 

tolliun; bændur þóttust fullkomlega borga

sinn Ijóstoll, þó að ekki væri lika verið að 

heimta ljóstolla af vinnuhjúunnm. Jeg er 

lika viss um, að það yrði sæmilega lesbjart 

í kirkjunum, ef öllum Ijóstollum, sem til 

þeirra gjaldasl, væri varið til ljósa, þegar af 

hverju heimili í sveitinni koma ef til vill 

4—5 Ijóstollar. Af því gjaldið er svo ó- 

sanngjarnt og full þörf er á að minnka það, 

þá legg jeg það til, að nefnd verði sett í 

málið. f>að er líka hver góður bóndi, sem 

leyfir vinnuhjúi sínu að hafa fáeinar kindur, 

og þykii það ekkert drepa niður landbúnað- 

inum. Annað mál er um það, ef vinnubjú 

fara að fylla allt upp með brossum.

Síghvatur Árnason: Jeg játa hinum

4. konungkjörna þingmanni þvi, að það þurfi 

að hafa sín takmörk með gripaeign bjúa 

eins og bvað annað; en jeg vil ekki, og það 

á heldur ekki við, að frá löggjöfinni komi 

nokkuð það, sem óbeinlínis grípur inn í 

samningsfrclsi manna, það er að segja, að 

hafa hærri skatt á hjúi að tiltölu við aðra 

fyiir það, að það hefur manndóm í sjer til 

að eignast grip, eða húsbændur þeirra leyfa 

þeim að hafa fje í sinu landi. Jeg get alls 

ekki skilið í þvi, að binn 4. konungkjörni 

þingmaður skuli ekki sjá, hvað ósanngjarnt 

gjaldið er, en alla ósanngirni, sem maður 

verður var við í lögunum, á að nema burt 

sem fyrst, og það hlýturhann að játa, ogjeg 

voua, að hann seinua komist á aðra skoð- 

un, en bann riú er. Nefnd getur ekki átt 

sjer stað uú, því það er búið að fella bana 

undir umræðunum, en jeg vil leyfa mjer að 

leggja það til, að uefnd verði sett, þegar 

þessi 1. umræða er búin.

Forseti bar þá undir atkvæði, bvort 

frumvarpið skyldi ganga til 2. umræðu, og 

var það fellt með 5 atkvæðum móti 5.

Var frumvarpið þannig f a l l i ð .

H.
Fiumvarp til laga um afnám auka- 

lambselda. Frá þingmanni Norður-J>ingey- 

inga. Frumvarpið er prentað í fyrri parti 

alþingistiðindanna, bls. 327.
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FYRSTA UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 22. fundi, 30. dag júlímánaðar.

F l u t n i n g s m a ð u r  ( B e n i d i h t  K r i s t j d n s s o n ) ' .  

Hinum heiðruðu deildaimönnum er mál 

þetta vísfj kunnugt, því að það kom fyrir á 

þingi 1877, en þá gafst því ekki hagstæður 

byr. Eptir áskorun kjósanda minna finn 

jeg mjer skylt, að koma fram með frumvarp 

þetta enn að nýju; jeg skal og játa, að jeg 

er málinu blynntur af eigin sannfæringu 

fyrir þá sök, að jeg vil gjöra öllum söfnuð- 

um jafnt undir böfði, láta alla njóta jafn- 

rjettis; og þar eð þingið hefur samþykkt 

frumvarp, sem fór fram á, að af neiua fiski- 

tíundina á Vestmannaeyjum, þá hefjeg enn 

meiri djörfung til þess, að flytja þetta mál. 

£ví miður veit jeg ekki með vissu, í hve 

mörgum prestaköllum slík aukalömb eru; 

árið 1877 vissi jeg ekki nema um þrjú 

prestaköll, en gat þess þá, að aukalambs- 

fóður hefðu verið í Háls-sókn í Fnjóskadal, 

en að þrír hinir siðustu prestar hafi ekki 

heimt þau, og því hefðu þau fallið niður af 

sjálfu sjer. Jeg gat þess þá, að auka- 

lambseldi væru í Hjaltastaðai', Sauðaness 

og Svalbarðs sóknum, en síðan hef jeg 

heyrt, að þau mundu og vera í tveim 

prestaköllum í Múlasýslum. Jeg gizkaði þá 

á, að öll lambsfóðriu mundu ekki fara fram 

úr 60 og væri hvert virt á 4 kr.; gjaldið 

mundi því ekki mikið, sem legðist á lands- 

sjóð og ekki nema niu stundarsakir. En 

sjeu lambsfóður í tveim prestaköllum að 

auki, þá gjöri jeg ráð fyrir, að talan hækki 

til talsverðra muna og byrðin á lands- 

sjóði. Að því er kemur til uppruna þessara 

kvaða, sem liggja á ábúendum í þessum 

prestaköllum, þá hef jeg engar vissar sagnir 

um, hvernig þær upphaflega eru á komnar; 

það, sem jeg um það hef heyrt, eru að 

eins getgátur, svo að jeg sje ekki ástæðu 

til að taka það fram. En hitt veit jeg 

með vissu, að ábúenduruir eru skyldir að 

fóðra þessi aukalömb fyrir prest sinn. 

Sumir kynnu ef til vill að segja, að þessi 

kvöð liggi á jörðunum sjálfum, en ekki á 

ábúendum jarðanna; en þeir, sem það segja,

geta ekki sannað það fremur en jeg hið 

gagnsíæða; en það er auðvitað, að ábúend- 

urnir borga, og því kemur gjaldið fyrir sem 

lagt á ábúendurna, en ekki á landsdrottin. 

pessi kvöð er ákreðin í máldögum hlutað- 

eigandi kirkna og því er ekki bægt að los- 

ast við það með dómi; það hefur líka verið 

reynt, en ekki tckizt, enda er það eðlilegt, 

þar sem kvöðin er skýlaus rjettur eptir 

máldögunum. J>ess vegna er eini vegurinn, 

til þess að losast við þetta gjald, sá, að 

landssjóðui inu hlaupi nú undir bagga með 

ábúendunum; gjaldið er ekki mikið, svo að 

það rýrir ekki brauðin að mun, þótt af 

numið verði við næstu prestaskipti, og 

landssjóður þarf ekki að bera gjaldið lengur 

en til næstu prestaskipta. Presturinn á 

Sauðanesi er háaldraður maður, og því þarf 

landssjóður ekki lengi að bera byrðina, að 

því er kemur til Sauðaness; jeg hef líka í 

dag heyrt, að Svalbarð mundi laust, en ekki 

þori jeg að fullyrða það, kann vera, að sá 

maður, sem sagði mjer, hafi ekki tekið rjett 

eptir. Jeg vil minna hina heiðruðu deildar- 

menn á, hve Ijúflega þingið tók upp á 

landssjóðinn miklu meira gjald en þetta, 

þegar um Vestmanuaeyjar var að ræða, og 

jeg vona, að það hati ekki breytt huga sin- 

um siðan, svo að það ljetti þessu gjaldi af 

ábúendum þeim, sem hjer ræöir um, og það 

því heldur, sem það þarf ekki að leggja þunga 

byrði á laridssjóð. Jeg er þess öruggur, að 

deildarmenn muni sýna þessu máli velvild, 

og loli því að minnsta kosti að fara til 

næstu umræðu. Málið hefur borið svo 

snögglega að, að jeg hygg, að þeir sjeu ekki 

búnir að skoða það svo vandlega, að ekki 

sje æskilegt að fá meiri umhugsunartíma.

Sighvatur Arnason: Jeg get nú vel

verið samdóma binum háttvirta fiutnings- 

manni um það, að það sje sanngjarnt, að 

allir söfnuðir á landinu njóti. sama rjettar í 

þessu sem öðru, en það, sem mjer þykir 

athugavert, er það, að ætlazt er til, að 

landssjóður hlaupi hjer undir bagga. Mað- 

ur veit ekki heldur, hvort þessi aukageta er 

upprunalega lögum bundin eða ekki. Gjald
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mátinn á Vestmannaeyjum, sem þingmaður 

f>ingeyinga tók til dæmis, var lögum háður, 

og gat því átt þar við að breyta honum með 

lögum. Viðkvæðið var þá hjer á þingi, að 

gjaldmátinn A Vestmannaeyjum fengi ekki 

breytingu, fyr en við ábúandaskipti; eins 

kynni jeg bezt við, að þessi aukalambseldi 

væru ekki afnumin fyr en við næstu

prestaskipti, er jeg hef áður tekið fram í 

þessu máli; því þetta væri bæði til pess, að

þurfa ekki að hlaupa til landssjóðs með

uppbót um stundarsakir, og til að ná sam-

ræmi við hinar aðrar ákvarðanir þingsins, 

þegar líkt stendur á. Mjer er nú líka óljóst, 

hvað mikilli fjárhæð þessi aukageta nemur, 

en hinn háttvirti flutningsmaður kann að 

geta upplýst mig um það. Jeg hef því 

hugsað mjer, að koma með breytingartillögu 

í þá átt, að aukalambseidin verði afnumin 

við næstu prestaskipti á brauðunum. Jeg 

játa það* að mjer þykir ekki hlýða, að taka 

þessa aukagetu frá brauðunum án uppbótar 

til þeirra presta, sem nú eru, en aptur ótil- 

tækilegt, að bæta hana upp með fje úr 

landssjóði.
P j e t u r  P j e t u r s s o n :  Jeg skal ekki lengja 

umræðurnar um þetta mál. Að eins skal 

jeg geta þess, að jeg man ekki betur, en 

að fyrir hjer um bil 30 árum risi mál út 

af þessum aukalambseldum í Svalbarðssókn 

fyrir norðan. Landsyfirrjetturinn dæmdi þá, 

að mig minnir, að það skyldi haldast, að 

fóðra þessi lömb, sem annars eru kölluð 

Maríulömb eða Pjeturslömb, af því það væri 

gömul venja. Jeg get ekki lagt það til, að 

prestaköllin missi þessa aukagetu án 

endurgjalds, og er því samdóma fiutnings- 

manni um, að hun verði bætt upp með fje 

úr landssjóði. Annars held jeg, að tillit sje 

haft til þessarar aukagetu í leigumála jarð- 

anna þannig, að hanu sje lægri á þeim 

jörðum, sem þessi kvöð hvílir á. þess vegna 

geta þeir söfnuðir, sem þessi kvöð hvílir á, 

haft jafnrjetti við aðra söfnuði, þó hún hald- 

ist, þegar jarðirnar eru leigðar lægra. Jeg 

er ekki svo kunnugur þessu máli, að jeg 

þori að fullyrða, hve nær þessi kvöð hafi

komizt á, en hitt veit jeg, að hún er injög 

gömul, jafnvcl frá kaþólskum tíma, og er 

hún talin í máldögum.

Jón Pjetursson: Jeg er alveg sam-

dóma hinum háttvirta þingmanni, sem sein- 

ast talaði, að þetta frumvarp miðar ekki til 

þess, að Ijetta neinu á söfnuðunum, heldur 

til þess, að auka tekjur jarða þeirra, sem 

þessi kvöð hvílir á, og láta eigendur jarð- 

anna auðgast á landssjóðsins kostnað, því 

ef kvöðin væri burttekin, mundo eigendur 

jarða þessara byggja þær mun dýrara, sem 

kvöðinni nemur. Jeg hef sjeð brjef frá 

fyrri tímum um aukagetu sumra brauða. 

Jarðeigendurnir lögðu þessa kvöð á jarðir 

sínar sjálfir, og er ekkert óeðlilegt í því, þó 

þeir gjörðu það; þeim var það frjálst, og þess 

vegna verður enginn ójöfnuður í því, þótt 

kvöðin standi, en að taka hana burtu, verð- 

ur, eins og jeg sagði, einungis til þess, að 

auðga jarðeigendurna á kostnað landssjóðsins. 

Um gjöldin á Vestmannaeyjum er allt öðru 

máli að gegna; norskum lögum í því efni 

var þrengt upp á eyjarskeggja, en það er 

auðvitað, að sömu lög áttu að ganga yfir 

Vestmannaeyjar, sem nú ganga yfirland allt. 

það eru fleiri piestaköll, en þau, sem nefnd 

voru, sem hafa þessa aukagetu. pað er t.

a. m. Háls í Fnjóskadal. Sjera Sigurður 

sálugi gjörði sátt við sóknarmenn um, að 

hann ekki skyldi krefja aukalambselda, með- 

an hann væri þar prestur. Jeg hef sjálfur 

sjeð þá sátt, þó jeg hafi hana ekki handa 

á milli nú.

F l u l n i n g s m a ð u r : £>að, sem hinn hátt- 

vii ti 3. konungkjörni þingmaður nú tók fram, 

drap jeg líka á í ræðu minni áðan. Jeg 

tók það fram, að hinir 3 síðustu prestar á 

Hálsi hefðu ekki krafizt þessara aukalambs- 

elda. En því er nú svo varið með þessa 

kvöð, að maður getur ekki nema imyndað 

sjer, að hún hafi átt að hvíla á jörðunum, 

en það verður hvorki sannað, að hún hafi 

átt að hvíia á jörðnnum nje á ábúendam 

jarðanna. þess vegna spurði jeg einmitt 

ábúendur, sem þessi kvöð er látin hvíla á, 

hvort nokkuð væri ákveðið í tilliti til þess-
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arar kvaðar í byggingarbrjefnm þeirra. En 

tnjer var svarað, að það væri alls ekki, þó 

það sje annars allt af venja, að taka þá 

skyldu fram í byggingarbrjefum, að leigu- 

liðar borgi öll lögboðin gjöld, t. a. m. tíund 

af fasteign, sem reyndar hvílir á sjálfri eign 

jarðarinnar. Að endingu skal jeg leyfa mjer 

að minna deildina á, að á þingi 1877 var 

það tekið frani, að til stæði, að gjöra breyt- 

ing á tekjum prestanna, og hafði hin heiðr- 

aða deild þetta sem aðalástæðu til að fella 

þetta frumvarp þá, með því rjett væri, að 

láta bíða að af nema þessi aukalarabscldi, 

þangað til þessi breyting á tekjum prestanna 

kæmist á. Nú er að vísu nokktir breyting 

orðin á skipun prestakalla síðan, en þó 

eigi á tekjugreiðslunni, og ímynda jeg mjer, 

að þess geti kannske verið langt að bíða, 

að hún komist á. Jeg ímynda mjer, að jeg 

gæti kannske gengið inn á breytingaratkvæði 

frá 1. þingmanni Rangeyinga, sem mjer 

skildist eiga að ganga í þá átt, að afnumn- 

ing au^alambseldanna færi eigi fram strax, 

beldur við næstu prestaskipti, því lílið er 

þó betra en ekki neitt, og betra er að lifa 

í voninni, en vera vonlaus.

E i n a r  Á s m u n d s s o n : Jeg ætla að eins

að leyfa mjer að leita skýringa hins hátt- 

virta flutningsmanns um, hvort það mtini

vera alls kostar rjett að orða l. gr. frnro- 

varpsins þannig: -Lambseldi þaii, . . . .

.............s k u l u  v r  l ö g u m  n u m i n > .  Jeg í-

mynda mjer, að þessi orð: «skulu úr lögum 

numin* geti varla staðizt, því jeg get ekki 

skilið, að neitt verði lír lögtim numið, nema 

það, sem er ákveðið í lögum, en mjer hefur 

skilizt, að þessi aukalambseldi væru ekki 

lðgboðin. Jeg ímynda mjer því, að rjettara 

væri að breyta þessum orðum. Að þessu 

sinni skal jeg ekki fara út í efni málsins, 

en álít það þess vert, að það gangi til 2. 

umræðu, og þá er nógur tími til að láta í 

Ijósi skoðanir sínar á málinu.

F i v t n i n g s m a ð u r :  Jegskalað eins svara 

hinum háttvirta þingmanni því, að þessi at- 

hugasemd hans muni vera á góðum rökum 

byggð. Að þetta var orðað þannig, mun 

hafa komið af því, að hjer er talað um að 

af nema það gjald eða kvöð, sem lög helga, 

það sem getur notið rjetlar og hélgast af 

lögunum.

Með því að ekki tóku fleiri til máls, 

var gengið til atkvæða um, hvort málinu 

skyldi vísa til 2. umræðu, og var því neitað 

raeð 7 atkvæðum gegn 4.

Var frumvarpið þannig fa llið .

XXXIII. 

Eptirlaun landlæknis Jóns Hjaltalín.

Frumvarp til laga um eptirlaun handa 

landlækni og forstöðumanni læknaskólans 

Dr. Jóni Hjaltalín. Frá þingmanni Reyk- 

víkinga. Frumvarpið er prentað í fyrri 

parti alþingistíðindanna, bls. 51.

FYRSTA UMRÆDA í NEÐRI DEILD, 

á. 7. fundi, 11. dag júlímánaðar. 

F h i t n i n g s m a d u r  ( l l a l l d n r  A'r. F r i ð r i k s -  

s o n ) :  f>egar jeg stend upp til að mæla

með þessu frumvarpi, skal jeg játa, að jeg
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hefheyrt þes9 getið sero annraarka, að Dr. 

Jón Hjaltalín hafi eigi enn fengið lausn frá 

embætti sínu. En þetta getur ekki valdið 

neinum örðugleika viðvíkjandi þessu frum- 

varpi, úr því það er víst, að hann hefur sótt 

um lausn, og enginn efi getur á því leikið, 

að hann fái lausnina, þar sem hann hefur 

fullan rjett til að fá hana. Jeg get búizt 

við því, að suroum þyki hjer farið fram á 

nokkuð roikið, þar sem Dr. Hjaltalín hefur 

að eins þjónað embætti í 26 ár, en það er 

alls ekki dæmalaust, að menn hafi haldið 

fullum launum sínuro, þegar þeir bafa vikið 

frá embætti. En þegar jeg á að mæla með 

þessu frnmvarpi. verð jeg að miuna á hans 

starfsama og ötula líf; hannhefurmed kappi 

unnið að því, að bæta læknaskipun hjrr á 

landi, stofnsetja læknaskólann, og honurn 

var það að þakka, að læknakennsla var hjer 

nokkur, þangað tit lög komu utn það efni ; 

hann hefur unnið ótrauður að því, að auka 

læknishjálp hjer á landi og fjölga læknum; 

en þessi hans undirbúningur greiddi götu 

fyrir læknaskólann. Allir játa, og hljóta að 

játa, að þessi maður eigi gott skilið af lands- 

mönnuin, og væri því sómi þingsins, að sjá 

honum fyrir viðunanlegu viðurværi, þar sem 

hann er aldraður maður, og ekki er ástæða 

til að halda, að hann liggi lengi á lands- 

sjóði, en er fátækur og þarf á öllu sínu að 

halda. Enn fremur vil jeg taka það fram, 

að það gæti orðið upphvatning fyrir aðra, 

að liggja ekki á liði sínu, ef þeir sæju, að 

þingið kynni að meta dugandi menn.

f í e n i d i k t  S v e i n s s o n :  Frumvarp þetta

fer fram á það, að veita Dr. Jóni Hjaltalín 

eptirlaun, sem fara langt fram úr því, sem 

honum ber eptir hinum gildandi eptirlauna- 

lögnm. Jeg skal játa það af hjarta, að hjer 

er um einhvern hinn æruverðasta öldung 

landsins að ræða; það yrði langt mál upp að 

telja, á hve marga vegu hann hefur með 

vísindalegnm yfiiburðum og brennandi á- 

huga unuið að því, að auka þekkingu sam- 

tiðarmanna sinna og efla framfarir landsins 

með ýmsu móti. f>að er því brýnasta hvöt 

til þess, að sýna þcssum öldungi sóma, svo

að hann sjái, að hann hafi ekki unnið fyrir 

vanþakkláta þjóð. En þrátt fyrir allt þetta 

er frumvarpið ótímabært að minni hyggju. 

|>ingmaður Reykvlkinga skýrði frá því, aö 

Dr. Hjaltalín m u n d i  fá lausn, og skal jeg 

ekki vefengja það, en jeg álít þó óformlegt, 

að ákveða honum þessi eptirlaun, eða rjettara 

presónulega viðbót fyrir sjálfan hann, fyrri 

en hann h e f u r  fengið lausn. Við getum 

allir eða hver og einn af oss dáið á þessari 

sömu stund; það getur Dr. Hjaltalín líka; 

hann getur dáið, áður en hann fær lausn, 

og þá yrði niðurstaðan, að honum væri á- 

kveðin persónuleg eptirlaunaviðbót í gröf- 

inni. £>að er mín skoðun, að þingið eigi 

að sýna þessum mantii sóma, en það á að 

gjöra það í rjettu formi og á rjettum tíma.

F l u t n i n p s m a A v r : 2. þingmaður Norður- 

Múlasýslu vildi draga í efa, að Dr. Hjalta- 

lín mundi fá lausn ; en hver getur verið efi 

á því, þar sero hann er fyrir löngu búinn 

að ná þeim aldrei, sem samkvæmt lögum 

gefur honum fullan rjett til lausnar frá 

embætti. Sú mótbára er þvi þýðingarlaus. 

í öðru lagi gat þingmaðurinn þess, að svo 

gæti farið, að Dr. Hjaltalin væri dáinn,áður 

en lausnin fengist, en þá kemur ekki til 

cptirlauna. í þessu atriði er alveg sama 

máli að gegna og um aðra embættismenu. 

þingtnaðurinn vcrður að sjá sjálfur, að þessi 

mótbára er hártogun ein og ekki annað. 

Spurningin verður hjer að eins um það, 

frá hvaða tíroa eptirlaunin skuli reikna; 

en það er auðvitað roál, að Dr. Hjalfalín 

er sömu lögum báður og aðrir í því, að 

hann fær engin eptirlaun, eptir að hann er 

dáinn.

í ’egar hjer var komið umræðunum, 

kom fram áskorun uro, að þeim væri hætt, 

frá 9 þingmönnuro; en þeir voru 

Jón Jónsson,

Friðrik Stefánsson,

Benidikt Sveinsson,

Jón Ólafsson, 

pórarinn Böðvarsson,

J>orkeIl Bjarnason,



Egill Egilsson, 

Grímur Thomsen, 

Ólafur Pálsðon, 

og var það samþykkt.

£>ví næst var málið fellt frá 2. nmræðu 

með 14 atkvæðnm gegn 7.

Var frumvarpið þannig f a 11 i ð .
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XXXIV. 

Rjettíndi Msettra kanpmanna.

Frumvarp til laga um rjettindi búsettra 

kaupmanna. Frá þingmanni Borgfirðinga, 

og 1 þingmanni Eyfirðinga. Frumvarpið er 

prentnð í fyrri parli alþingistíðindanna, bls. 

39.

FYltSTA UMRÆÐA í  NEÐRI DEILD, 

á 6. fundi, 9. dag júlímánaðar. 

h ’l u t n i n g s m n ð u r  ( t í r í m u r  T h o n i t e n ): Jeg 

skal ekki fara mörgum oiðum um fiumvarp 

þetta að sinni, enda er örðugt að mæla mik- 

ið fram með því, við þessa fyrslu umræðu. 

Frumvarp þetta hefur verið fyrir þinginu 

áður, og var þá samþykkt í neðri deild 

þingsins óbreytt, en dagaði uppi við 2. ura- 

ræðu í efri deild, því þá var komið að þing- 

lokum. Frumvarpið er þannig að nokkru 

leyti gengið í arf frá fyrra þingi. Stefna 

þess er sú, að auka tölu þeirra kaupntanna, 

sem eru búsettir hjer á landi, í stað þess, 

sem er alltítt. að kaupmenn dvelji lengst- 

um eilendis. f>ar sem frumvarpið fer fram 

á, að gjöra greinarmun á stórkaupmönn- 

um og smákaupmönnum, þá er þetta að 

vísu nýmæli hjer á landi, en í Danmörku 

er þetta ekkert nýmæli; þar er og hefur 

lengi verið gjörður mikill munur á gróss- 

erum og smáverzlunarmönnum { D e l a i l h a n d l -  

e r e ) ,  en hjer á landi hefur það við gengizt 

síðan 1787, að kaupmenn selji bæði í hópa-

kaupum og í smáskömtum. En það, sem 

sjerstaklega vakti fyrir uppástungumönn- 

unum, var það, að aiðurinn af verzluninni 

lenti í landinu. J»ví að það er auðvitað, 

að kaupmenn, som búa erlendis, verða að 

eyða sínu íje þar. Jeg írnynda mjer, að 

sami andi ríki hjer i deildinni í ár, sem 

talsvert bar á í hitt eð fyrra, nefnilega sá 

andi, að hlynna að hinni innlendu verzlun, 

og vil jeg leyfa mjer að óska þess, að mál- 

ið gangi til 2. umræðu.

Þ o r s t e i n n  T h o r s t e i n s o n  : Jeg er sam-

dóma þiugmanni Borgfirðinga um það, að 

æskilegt væri, að hlynna að verzluniuni, oj 

einkum þeirri innlendu verzlun; en jeg get 

ekki betur sjeð, en að þetta frumvarp, sem 

bjer liggur fyrir þinginu, sje miður heppi- 

legt til að verka i þá slefnu. Mjer virðist 

nefnilega með frumvarpinu, ef það verður 

að lögum, vera skertur rjettur þeirra kaup- 

manna, sem nú hafa leyfi til að verzla, eins 

og þeir gjöra, og sem virkilega mega heita 

innlendir kaupmenn, þó að þeir sjeu í höndl- 

unarsökum neyddir til að vera erlendis 

nokkurn, og kann ske mestan tíma ársins. 

Mín skoðun er sú, að frumvarp þetta sje 

einungis til skaða, en til engra bóta, og 

ekki dugi að bera islenzka kaupmenn sam- 

an við stórkaupmenn erlendis, þar eð hjer 

hagar alll öðruvísi til en þar. Af þessum 

ástæðum legg jeg það til, að tímanum sje
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ekki> spillt með því, að ræða fleira um þetta 

mál.
t l u U d á r  F r i ð r i k s s o n :  Mjer skyldi ekki

detta annað í hug, en að styðja þetta frum- 

varp, ef jeg sæi, eða þættist geta sjeð nokk- 

ur líkindi til, að það gæti komið að tilætl- 

uðum noturn. J>að er margt, sem þarf að 

athuga í þessu efni. Jeg vil taka til dæm- 

is, ef frumvarp þetta verður að lögum, get- 

ur vel svo farið, að kaupmennirnir, sem að- 

setu hefðu erlendis, byggju svo um huútana, 

að eigi yrði annað sjeð, en að verzlunar- 

stjórar þeirra væru hinir eiginlegu kaup- 

menn; þannig mundi mjög auðvelt að fara 

kring um þessi lög í þvi efni. En jeg skal 

taka annað dæmi: Setjum svo, að tveir

menn eigi verzluu saman, og búi annar á 

íslandi; ætti þá að meina þessum mönnum 

að verzla sem innlendur kaupmaður? Væri 

svo, yrði ekki anuað um það sagt en að 

það væri mjög ósanngjarnt, en sje það ekki 

svo, er tilgangur frumvarpsins alveg farinn. 

þeir gætu auk þess haft nóg önnur ráð; 

þeir gætu t. a. m. verið erlendis sitt árið 

hvor, o. s. frv. 1 þriðja lagi skal jeg taka 

það fram, að það er hreia og bein nauðsyn 

fyrir íslenzkan kaupmann, að vera erleudis 

á vetruin til að kaupa Uinar útlendu vörur 

sínar og selja hinar íslenzku, þvi að annars 

verður hann að fá anuan til að gjöra það, 

og er það eigi alllítill kostnaður, og þennan 

kostnað verður hann að leggja á útiendu 

vörurnar. Jeg tek til dæmis verzluu, sem 

selur vörur fyrir 100,000 króuur á irí, sem alls 

eígi má heita mjög stór verzlun, þá verður 

kaupmaðurinn að borga 4000 kr. erindisreka 

sínum erlendis, ef hann kaupir og selur ekki 

sjálfur. þolta hjer verðui að leggja á vörurnar, 

og verður þaunig eigi hjá því komizt, að verð 

á vörunum hækki við það, að kaupmaður- 

iun getur ekki keypt sínar vörur sjálfur; 

auk þess, sem það rætiít hjer fyllilega, að 

enginn er öðrum sjálfur. Vjer verðum vel 

að gæta þess, að allt öðru máli er að gegna 

hjer á landi en erleudis, þar sem fregnir 

og samgöngur eru svo tíðar, sem þörf er á,

en hjer getur orðið fleiri mánaða bil milli 

frjetta frá útlöndum.

J>ær breytingar til framfara, sem frum- 

varpið fer fram á, ætla jeg að muni lagast 

með tímanuiD af sjálfu sjer, svo sem hent- 

ugt er fyrir landið, enda virðist nú þegar 

svo, sem verzlunin muni innan skamms 

komast í það horf. En jeg tel það ekki 

hentugt fyrir landið, að e n g i n n  búsettur 

kaupmaður sjo erlendis, heldur miklu frein- 

ur til niðurdreps fyrir verzlun vora, og til 

tjóns fyrir landsmenn sjálfa, eins og jeg 

einnig ætla, að lög nm þetta efni fáist ekki, 

sem ekki sjeu hapt á frelsi manna og til 

skaða fyrir verzluuina. Afþessum orsökum, 

sem jeg nú hef greint, get jeg með engu 

móti verið frumvarpinu meðmæltur.

H o l g e i r  C l a u t e n :  Af því að jeg sjálf- 

ur er kaupmaður, verð jeg að leyfa mjer 

að tala nokkuð um þetta mál, og láta skoð- 

un mína i ljósi um það. f>að er nefnilega 

mín meiniug, að það sje alveg vitlaust, að 

útiloka kaupmenn, sem hafa sína faktóra 

hjer, frá því að verzla sem innlendir kaup- 

menn. Kaupmaðurinn borgar tekjuskatta, 

húsaskatt o. s. frv.; auk þess geldur hann 

verzlunarstjóra sínum kaup, og enn fremur 

Qölda af erfiðisfólki. En kaupmaðurinn þarf 

sjálfur að vera erlendis, eða halda þar mann, 

og það er hægt fyrir alla að sjá, að honum 

er hentugra að vera þar sjálfur, heldur en 

að hafa aðra fyrir sig. Sumt i þessu frum- 

varpi þykir mjer óglöggt, t. d. >þungavara»; 

hvað er það? Er það blý? J>að stendur,

að alla þungavöru skuli selja í þús-

undum punda. Á kaupmaðurinn þá að hafa 

leyfi til að sélja nagla í tylftum? |>að get- 

ur þar að auki orðið örðugt fyrir kaupmann- 

inn, að byrgja upp verzlanir sínar í sumum 

árum, ef hann hefur ekki leyfi til að vera 

erlendis og útvega sjer C r e d i t , vörur eða 

annað, sem opt er nauðsynlegt.

P ó r a r i n n  B ö ð o a r s s o n :  |>að er auðvit-

að, að tilgangurinn með þessu frumvarpi er 

góður, sá tilgangur nefnilega, að styðja inn- 

lenda verzlun og styrkja sem mest til þess,
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að arðurinn lendi í landinu sjálfu. En verð- j 

ur þessu svo komið fyrir ineð lagaboðum?! 

Getuin við meö lagaboðum látið menn búa 

bjer, ef þeir vilja það ekki sjálfir? Jeg beld 

það ekki. Jeg beld, að þeir verði varla 

meira en að nafniuu búsettir hjer, ef í það 

fei ; að miunsta kosti mun öruggara, að 

setja fastar ákvarðanir um það, hverjir eru 

fastir kaupmenn búsettir í landinu, og bverj- 

ir ekki. Örðugleikarnir mundu verða marg- 

ir; að ákveða, bvað selja skuli í stórkaupum 

og bvað ekki, ei fyrst og l'remst mjög tor- 

velt, auk þess sem mjög er auðvelt að fara 

kring um slíkar ákvarðanir. Setjum svo, að 

fálæklingur kæmi til kaupmanns og vildi ia 

200 pund af korni; bver getur þá bannaö 

kaupmanninum að selja það, ef hanu segir, 

að það sje samuingur um 1000 pund, en 

bóndinn hafi í þetta skipti að eins tekið 

200 pund? f>að er hægt að benda á ýms- 

ar utbugaverðar afieiðingar af þessum ný- 

mælum, ef þau verða gjörð aðlögnm; þann- 

ig er jeg mjög hræddur um, að svo mundi 

fara, að binir efnaðri bændur mundu verzla 

við útlendu stórkaupmennina, en hinii efna- 

minni við bina innlendu kaupmenn, en með 

þvi móti kæmi frumvarpið sannarlega ekki 

að þeim notum, sem til er ætlazt.

J ó n  Ú l a f s s o n : Jeg vildi að eins benda 

á einn galla, er mjer finnst á vera frumvarp- 

inu, og bann er sá, að það gjörir enga 

undantekningu. það væri eigi hæíilegt eða 

saungjarnt, að taka eigi uudan þá kaup- 

xneun, sem nú hafa þennan rjett, því að 

það væti að svipta þá þeim ijetti, sem þeii 

hafa. f>að er svo að ráöa af þeirn mót- 

reælum, sem komið hafa fram gegn frum- 

varpiuu, að menn hafi misskilið orðið b ú -  

s e t l u r .  £>ingmaður Keykvíkinga blandaði 

alveg saman b ú * e t u  og v e r u s t á ð .  f>að 

getur onginn bannað íslenzkum borgara að 

dvelja lengri eða skemmri ársins tíina er- 

lendis. Hver bannar búsettum kaupmanni 

hjer, að fara erleudis og kaupa sjer vörur?

j því neitar víst enginn, að kaupmenn .geti 

i þurft að vera erlendis, en þeir þurfa líka aö 

vera hjer, og því get jeg eigi sjeð, að það 

sje neinn hnekkir fyrir þá, að þeiin er gjört 

að skyldu, aö vera búsettir hjer, þvi að á 

öðiumhvorum slaðnum verða þeir þó að 

búa, og heima geta þeir ekki veiið allt árið 

hvort sem er. {>að skoða jeg aðalkost 

frumvarpsins, að það tekur fyrir það, að 

útlendir kaupmenn geli koraið biugað til 

landsins, selt hjer varniug siiin, umselt má- 

ske 100,000 krónur, og farið svo burt með 

alla peningana, án þess að boiga uokkra 

skatta eða skyldui til nokkuna landsþarfa. 

Slíkur xerzlunarbáttur við gengst hvergi 

meðal siðaðra þjóða, og er hreinl og beint

• barbarí*. 1. þingmaður Gullbringusýslu 

var bræddur um, að kaupmenn yrðu ekki 

búsettir bjer nema að nafninu, en jafnvel 

við það eitt er líka mikið unnið, að þeir 

sjeu búsettir að nafninu, því að sá, sem 

búsettur er bjer að nafninu, verður að svara 

sítium sköttum og skyldum. Mjer heyrðist 

á þingmanni Suæfellinga, að honum þættu 

innlendir kaupmenn stauda ver að vígi en 

hinir, en jeg get ekki betur sjeð, en að 

þeir þiífist allt eins vel. Hinn heiðraði 

þiugmaður er sjálfur ljóst dæmi þess, að 

það má vel fara, að vera búsettur bæði 

hjer og erlendis. Jeg ætla, að hanu og 

faðir hans verzli í fjelagi, og sje annar 

þeirra búsettur bjer, en hinn í Kaupmanna- 

höfn. Kefnd, sem koáin væri i málið, 

ætti að gjöra skýlausa ákvörðun um það, 

h v a ð  e r  b ú s e t a  hjer og bvað ekki. |>ar að 

auki hefði jeg, þó það sje að eins orða- 

breyting, kunnað betur við, að á hefði 

verið kveðið í frumvarpinu, að selja ekki í 

tylflum, heldur tugum, úr því við höfum 

innleitt tugareikning að mörgu leyti.

J ó n  J ó n s s o n : |>að hefur verið stungið

upp á, að fella þetta mál, en jeg vil slinga 

upp á, að sett verði í það 3 manua nefnd, 

þó jeg sje ósamdóma hinum heiðruðu flutn-
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ingsmönnum í verulegum atriðum. Einkum 

er jeg alveg ósamþykkur þeirri stefnu, að 

takmarka verzlunarrjett lausakaupmanna. 

Menn hafa sagt, að í öðrum löndum hefðu 

ekki aðrir en búsettir fastir kaupmenn rjett 

til að verzla, og menn hafa jafnvel kallað 

löggjöf vora um lausakaupmenn, er hvorki 

hafa hjer fasta verzlun nje eru hjer bú- 

settir, «barbariska». En þetta sýnir að 

eins, að mönnum hættir til, að jafna of 

mikið saman útlöndura við ísland. Jeg 

neita ekki því, að löggjöf annara landa geti 

verið oss, sem eigum að semja Jög fyrir 

þetta land, til leiðbeiningar, en vjer eigum 

að vara oss á að segja, að allt það, sem 

bjer á landi er frábrugðið öðrum löndum, 

sje b a r b a r i s k t .  *Hollt er heima hvað», og 

þegar semja á lög fyrir ísland, þarf að taka 

fullt eins mikið tillit til þess, sem sjer- 

staklegt er á íslandi, eins og til ástandsins 

í öðrum löndum. Einkum er það hættu- 

legt, að sníða lög vor eptir útlendum lög- 

um, þegar maður ekki þekkir þau betur, en 

hinn heiðraði þingmaður Borgfirðinga þekkir 

lögin í Belgíu og Danmörku. Hann sagði, 

að hjá Dönum væri gjörður munur á stór- 

kaupmönnum og smákaupmönnum, en þetta 

er miður rjett, því að það á sjer hvergi 

stað í allri Danmörku, nema í Kaupmanna- 

höfn. Hin heiðraða deild mun varla vera í 

efa um, að heppilegra muni vera, þegar 

menn endilega vilja laga lög vor eptir því, 

sem við gengst í hinum dönsku kaupstöðum, 

að taka aðra staði en Kaupmannahöfn oss 

til fyrirmyndar. Hvað nú snertir spurn- 

inguna um, hvort banna eigi öðrum en 

föstum kaupmönnum eða þá búsettum, að 

eiga lausakaup við landsmenn, vil jeg leyfa 

mjer að benda mönnum á, að jafnvel hjer 

í Keykjavík sjálfri, þar sem mestir eru að- 

flutningar, er verzlunarmagn fastra og bú- 

settra kaupmanna ekki meira, en að við 

yrðum hjer í mestum vandræðum með 

trjávið, ef norskir lausakaupmenn ekki 

flyttu hann hingað, og um þessa daga höf- 

um vjer sjeð hina merkustu menn hjer í 

bænum fagna yfir komu Iausakaupmanns

I frá Englandi með kol hingað. Jeg vil því 

langt um heldúr rýmka rjett lausakaup- 

mönrium, t. d. með því að leyfa þeim að 

verzla hjer lengur en 4 vikur, þó þeir hafi 

ekki fasta verzlun, en takmarka þann rjett, 

sem þeir hafa. J>að getur enginn heimtað 

af okkar föstu kaupmönnum, að þeir hafi 

meiri byrgðir, en þeir bafa bag af að hafa, 

og sýnist því vera varhugaveri, að banna 

öðrum en þeim, sem eiga hjer fastar verzl- 

anir, að hafa hjer lausakaup við landsmenn. 

Jeg tala ekki um, að binda lausakaup við 

búsetta kaupmenn, en annað mál er það, 

hvort það eigi að hlynna meira að lausa- 

kaupmönnum en að fö3tum og búsettuœ 

kaupmönnum. Ekkert væri í veginum fyrir, 

að láta lausakaupmenn gialda einhver gjöld, 

t. d. gjöld eptir lestatölu skipa þeirra fyrir 

hvern mánuð, sem þeir liggja bjer, og slíkt 

gjald gæti verið svo stórt, að það fullkom- 

lega samsvaraði gjöldum þeim, er hvíla á 

föstum og á búsettum kaupmönnum. Hvað 

snertir hina innlendu verzlun, þá er hún 

þess verð, að hún sje studd, en frumvarp 

þetta er, eins og 1. þingmaður Gullbringu- 

sýslu tók fram, ekki vegurinn til þess, og 

efast jeg um, að mögulegt sje, að gjöra 

verzlunina innlenda öðruvísi en með því, að 

bæta atvinnuvegi landsins og auka sam- 

göngur á því og milli þess og annara landa. 

Verzlunarlag það, sem nú er, stendur í 

nánu sambandi við fátækt landsbúa og af- 

skekkt landsins. Ef vjer bætum úr því, 

sem þrengir að högum landsmanna, verður 

verzlunin innlend af sjálfri sjer. Að öðrum 

kosti hjálpa engin lög. Vegir verða æfin- 

lega funduir til að fara í kring um þau 

lög, sem hepta atvinnufrelsið.

E i r í k u r  K ú l d :  Frumvarp þetta kom

fyrir þingið 1879 og varð ekki byrsælt; jeg 

mau ekki betur, en að það næði lendingu. 

með hörkumunum. Eins og það er nú aptur 

komið, verður ekki annað sagt, en að til- 

gangurinn með því sje góður, sá tilgangur 

nefnilega, að efla hag búsettra kaupmanna 

hjer á landi. En þess verður vel að gæta, 

þegar þetta fet er stigið, sem frumvarpið fer

110
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fram á, að misstíga sig ekki. f>að er svo 

kannugt, að allir vita, að stórgallar eru á 

verzluninni og verzlunar- fyrirkomulaginu, en 

þeim göllum mun varla rutt úr götunni eða 

úr þeim bætt með þessu frumvarpi. Auð- 

vitað er það mjög aðgæzluvert, að banna 

kaupmönnuin að vera erlendis, því að það 

er allsendÍ3 nauðsynlegt fyrir þá; þeir þurfa 

að sjá um vörur sínar, kaup þeirra og sölu, 

en allt þetta mundi verða óhollt þeim að 

sjá eingöngu með annara augum. Auk þess 

eykur það kostnað, sem á vöruna verður að 

leggja, ef kaupmaðurinn getur ekki keypt 

og selt sjálfur, beldur verður að fá annan 

til þess, sem bann verður að borga að 

minnsta kosti 2 af hundraði fyrir. Enn 

fremur íinnst mjer sú ákvörðun í frumvarp- 

inu athugaverð, að selja skuli þunga vöru í 

þúsundum punda. Komi t. d. erlendur kaup- 

maður, sem gæti selt kornvöru '/« ódýrara 

en tíðkast hjer, gæti fátæki bóndinn, sem 

að eins getur keypt og að eins hefur þörf 

á minna, ekki fært sjer þes.-i hlunnindi í 

nyt, og sýnist það ósanngjarnt. En að fleiri 

fátæklingar slægju sjer saman í fjelagað kaupa 

t. d. 1000 pund, gæti einatt baft sína 

miklu örðugleika. En það, sem jeg skoða 

mestan og verstan galla á frumvarpi þessu, 

er sá, að verði það að lögum, koma bjer enn 

lög, sem harla auðvelt veitir að fara í kring- 

um, og tel jeg slík lög mjög óheppileg. 

Faktorinn getur átt verzlunina að eins að 

nafninu, en hennar rjetti og sanni eigandi 

búið t. d. í Kaupmannahöfn. Jeg er á þeirri 

skoðun, að það sje of mikil timatöf, að fara 

að setja nefnd í málið, og vil helzt fella það 

strax.

A r n l j ó t u r  ó l a f m o n : Af því, að jeg

stend skrifaður undir frumvarpið á eptir 

flutningsmanni, verð jeg að gjöra grein að 

minnsta kosti fyrir því, hvers vegna jeg 

stend skrifaður undir frumvarpið. Orsökin 

er eiginlega sú, að jeg var með flulnings- 

manni að semja þetta frumvarp 1879. Hin

orsökin er sú, að verzlunarmálið er æfinlega 

næsta mikilsvert mál, og er því þörf á, að 

íhuga það rækilega. Frumvarpið 1879, sem 

er samhljóða frumvarpi þessu, gekk þá 

fram í neðri deild, en dagaði uppi í efri 

deildinni sakir tímaleysis. J>að mætti því 

virðast sem ræktarleysi við þetta mikilsverða 

mál, ef það væri látið detta orðalaust niður. 

Fyrir þessar sakir hef jeg ritað undir frum- 

varpið, en eigi fyrir þá sök, að mjer sje 

annt um, að frumvarpið verði að lögum 

ráðið. Fyrst skal jeg geta þess, að najer 

getur eigi skilizt svo, sem frumvarp þetta 

muni taka nokkurn rjelt af fastakaupmönn- 

um þeim, sem nú eru, ef það yrði að lög- 

um. Eins og mönnum er kunnugt, var sú 

tiltekning gjörð í opnu brjefi 18. ágúst 

1786, að aliir íslenzkir kaupmenn væru 

skyldir til, að vera hjer búsettir, en með 

opnu brjefi 1. júní 1792 var því breytt, 

þannig, að fastakaupmenn þyrftu ekki að 

vera sjálfir búsettir bjer á landi, ef þeir 

hefðu «auglýsta verzlunarstjóra* (declarerede 

Factorer) hjer, sem gengju í þeirra stað. 

pessi ákvæði standa enn í góðu gildi.

pað er kunnugt, að kaupmenn hafa 

ýms umkvörtunarefni. Kaupmenn kvarta 

um, að þeir þurfi að greiða skatt hjer, en 

bafi engin tilhlýðileg rjettindi í staðinn, 

þegar þeir eru búsettir erlendis og greiði 

gjöld þar. pessi umkvörtun er eigi á rökum 

byggð, að minni byggju. í  Kaupmannahöfn 

hafa íslenzkir kaupmenn rjett til að verzla 

í stórkaupum, af því einmitt, að þeir eru ís- 

lenzkir kaupmann, en gjalda þó ekki einn 

eyri í ríkissjóð, heldur bæjargjöld að eins 

fyrir þann tíma, sem þeir dvelja þar. Kaup- 

menn bera það fram, að þeir komist bjá að 

halda sjer umboðsmann erlendis, með því 

að sitja þar, og því sje nauðsynlegt fyrir þá 

að vera búsettir utanlands; þessi viðbára er 

næsta veik. Svo er ástatt, að flestir hinna 

íslenzku kaupmanna munu vera svo bundoir 

við lánardrottna sína utanland9, að þeir
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verða að senda þeim vörur sínar hjeðan til 

fullra umráða, og vjer höfum dæmi þess, 

að íslenzkir kaupmenn hafa orðið að selja, 

hvernig sem verð stóð á íslenzku vörunni, 

til að geta fulinægt kröfum lánardrottn- 

anna. Af landsmanna hálfu er það tekið 

fram, að þeir kaupmenn, sem erlendis 

búa, sýni íslandi ekki sömu rækt sem hinir, 

er hjer eru búsettir, þeir hirði ekki um að 

byggja hjer nema einhverja kompu handa 

verzlunarstjórum sínum. En hvað utn þetta 

er, þá er það sannfæring mín, að örðugt 

eða ófært muni, að ætla sjer að gjöra menn 

þjóðlynda með lagaboðum.

Jeg skal lýsa því yfir, að jeg skal ekki 

láta mjer falla þungt, þótt frumvarp þetta 

falli, því að sannfæring min er sú, að 

frelsið muni bezt ráða bót á því, sem um- 

bóta þarf í þessum atvinnuveg sem öðrum. 

Frelsið mun koma verzluninni í það borf, 

sem straumur atburðanna bendir til.

T r y g g v i  G u n n a r s s o n :  £>ví mun marg-

ur búast við, að jeg muni vera meðmæltur 

frumvarpi þessu, þar sem tilgangurinn á að 

vera sá, að blynna að innlendum kaupmönn- 

um og innlendri verzlun. En af ýmsum á- 

stæðum get jeg ekki annað en verið frum- 

varpinu alveg mótfallinn; það mun eigi 

verða landinu til gagns, þó það yrði gjört 

að lögum, auk þess, sem það hallar mjög 

jafnrjetti kaupmanna. |>eim er erhjer skipt 

í tvær sveitir; annar flokkurinn, sá er selur 

í stórkanpum, hefur leyfi til að hafa aðsetur 

erlendis, eða hjer á landi eptir eigin geð- 

þekkni; hinn, eða smásalarnir, er skyldur að 

eiga heima hjer á landi. Hver þessara flokka 

hefur nú hærri rjett? Eru það ekki einmitt 

útlendu kaupmennirnir, sá flokkurinn sem 

ekki þarf að vera búsettur hjer, og getur 

komið til landsins á fjölda af skipum, og 

tekið með stórkaupaverzluninni ef til vill 

helming af vörum landsins, sem eptir til- 

gangi frumvarpsins hinir innlendu kaupmenn 

áttu einir að sitja að. Sje hin heiðraða

deild á mínu máli um þetta, getur ekki 

dulizt, að frumvarpið verkar í gagnstæða 

stefnu því, sem meiningin var. Stórkaup- 

inennirnir fara hvert á Jand þeir vilja, og 

gjalda ekkert í neinar landsins þarfir; þeir 

taka vörumagnið frá hinum smærri, inn- 

lendu kaupmönnum, sem að mörgu 

leyti standa langtum ver að vígi.

þegar þeir eru skyldir til að vera búsettir 

hjer á landi, hljóta þeir annaðhvort aðgjöra, 

að vera tvo þriðjunga árs, eða frá hausti 

til vors, í útlöndum langt frá heimili 

sínu og verzlun, til að selja og kaupa vöru 

sina, og verða þannig að sjá allt með ann- 

ara augum, sem fyrir verzlun þeirra er gjört 

erlendis, sem opt er stór óhagur. Við sjá-

um, að bóndinn vill heldur sjálfur fara í 

kaupstaðinn til að selja varning sinn, held- 

ur en senda vinnmanninn, og líku máli er

að gegna með kaupmanninn. Frumvarp 

þetta býr til að mínutn skilningi grúa af 

útlendum kaupmönnum, sem taka meiri hluta 

verzlunarinnar, ef þeir vilja, en gjalda hvergi 

neitt i opinberar þarfir. fagar þeir eru

borgarar erlendis, er ekki hægt að leggja 

samkynja gjald á þá til landssjóðs og sízt 

til sveitar, sem á búsetta menn bjer. Fyrri 

þingmaður Eyfirðinga nefndi áðan, að frels- 

ið mundi leiða verzlunarmálið í eðlilega 

stefnu án laga; jeg er á sama máli. En hví 

vill hann þá leggja óeðlileg bönd á verzl- 

unina með lögum? Aðalgallar, sem nú eru 

á verzluninni, eru tveir; það eru: skulda-

bönd landsmanna við kaupmenn, og annað 

það, að enginn verðmunur er gjörður á 

góðri og laklegri vöru, hvorki á hinni út- 

lendu nje innlendu. En úr þessum göllum 

bætir frumvarpið alls ekki. Á síðastliðnu 

þingi var það venja, að lofa fiestum frum- 

vörpum að ganga til 2. og 3. umræðu, áð- 

ur en þau voru felld, líklega af brjóstgæðum 

við þau eða flutningsmanninn. fetta tefur 

mjög fyrir þingstörfunum; jeg vil því leggja 

til, að þegar koma fram vanmetaskepnur,

110*
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eins og þetta frunmrp, að þeim sje þá 

styttur aldur strai.

J ó n  Ó l a f s s o n : 2. þingmaður Skagtirð-

inga hjelt, að jeg hefði kallað lausakaup- 

mennskuna • b a r b a r i » af þeirri orsök, að 

hún væri einkennileg fyrir okkur Islendinga, 

en það var ekki svo; jeg kalla hana « b a r -  

b a r i » af því, að hún stríðir móti öllum 

grundvallarreglum hjá öllum menntuðum 

þjóðum, jafnvel hjá oss líka. pingmaðurinn 

verður að leita til Negra eða Hottintotta 

eða annara villiþjóða, til að finna dæmi 

slíkrar verzlunaraðferðar. |>að var talin að- 

alástæða, til að halda við lausakaupmennsku, 

að hinir föstu kaupmenn hefðu ekki dug til 

að byrgja landsmenn með vöium, en þess 

er gætandi, að slíkur vöruskortur er einmitt, 

eða að minnsta kosli getur opt verið ein- 

mitt lausakaupmönnunum að kenna. Hin- 

ir föstu kaupmenn vita ekki, með hve 

miklu þeir þurfa að byrgja sig af vörum, 

þegar þeir geta átt von á þessum gest- 

um (lausakaupmönnunum), og hafa eðlilega 

enga löngun til, að liggja með vörur, svo 

stórum nemi, óseldar. fingmaður Barð- 

strendinga vorkenndi kaupmönnum að skilja 

við konurnar, ef þeir væru búsettir hjer og 

þyrftu út á vetrum; en jeg fæ ekki betur sjeð, 

en að þeim sje að minnsta kosti eins hægt 

að lifa konulausir erlendis eins og hjer, því 

að hjer yrðu þeir að vera viðlíka lengi, ef 

þoir væru búsettir erlendis; annars verður 

sumum þeirra ekki mikið fyrir að hafa þær 

með sjer. Mig furðar á því, að 1. þingmað- 

ur Suður-Múlasýslu skyldi vera móti fium- 

varpinu; honum hefur misskilizt, að frum- 

varpið leyfði útlendum lausakaupmönnum 

nokkuð, sem þeim er eigi nú þegar leyfilegt. 

J>ess ber að gæta, að arðurinn er mestur í 

smákaupum. f>ossir smærri kaupmenn kaupa 

af hinum stærri, og selja svo aptur, en við 

það lendir þó mestur ágóðinn hjer í landinu. 

I>ar sem talað var um, að leggja lestagjald 

á laúsakaupmenn, get jeg ekki sjeð, hvernig

það má vel fara. Tökum til dæmis, að tvö 

skip koma til landsins, annað með kol og 

salt, sem er ódýr vara, en annað með dýra 

kramvöru, þá verður ekki annað sagt, en að 

það væri ósanngirni, að láta þau bæði greiða 

jafnmikið gjald. Enn fremur vildi jeg benda 

á, að Englendingar hafa hjer talsverð við- 

skipti, og væri ekki ósanngjarnt, að þeir 

borguðu eitthvað.

fíenidiht Sveimson : Jeg er uppástungu- 

mönnum mjög þakklátur fyrir þetta frum- 

varp, sem að aðalstefnunni til fer í sömu 

átt, og frumvarp það, er jeg lagði fyrir þingið 

1875, og þá fjekk góðar undirtektir neðri deild- 

arinnar. En eins og fram hefur komið í ræð- 

unum, eru skoðanir manna um hin einstöku 

atriði málsins mjög sundurleitar, ogsvo ólíkar, 

að brýn nauðsyn sýnist vera, að kjósa nefnd 

í málið, til að íhuga það rækilega, og leyfi 

jeg mjer að stinga upp á 5 manna nefnd.

í>ví næst var borið undir atkvæði deild- 

arinnar, hvort nefnd skyldi kosin, og var 

nefnd felld með 14 atkvæðum gegn 9; var 

umræðunum því haldið áfram.

Flutningsmaður: Jeg vil fyrst leyfa

mjer að benda deildinni á, að í fyrstu grein 

frumvarpsins stafiið c er prentvilla; þar 

stendur «í hundruðum punda», en á að 

vera: «í hundruðum álna». Umræðurnar um 

frumvarp þetta sýna, að menn skjóta nokk- 

uð út fyrir takmarkið, og vil jeg fyrst snúa 

mjer að kaupmönnunum. f>eir sýnast vera 

hræddir um, að þeirra rjetti sje traðkað; en 

þetta er ber misskilningur; meining frum- 

varpsins er alls eigi sú, að taka af kaup- 

mönnum þann rjett, sem þeir hafa. Tveir 

þingmenn hjeldu, að lausakaupmönnum yfir 

höfuð væri eigi leyfilegt, að verzla hjer 

lengur en 4 vikur; en síðan 7. nóvember 

1879 eru fyrir því engin takmörk, nema 

að eins fyrir utanrikis lausakaupmenn. 

Hvað því viðvíkur, að lausakaupmenn gjaldi 

eitthvert gjald, þá tel jeg það æskilegt og 

sanngjarnt; en að leggja á þá það gjald,
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sem einmitt er aftekið á þessu ári, nefni- 

lega lestagjaldið, það væri sannarlega merki- 

legt. Einn deildarmaður skiidi ekki orðið

• þungavara», en það er svo almennt orð, að 

honum ætti að vera það auðskilið. það 

hefur komið fram sú skoðun, að kaupmenn- 

irnir mundu hafa skaða af, ef trumvarpið 

yrfti að lögum, en jeg held einmitt, að það 

sjeu stór hlunnindi fyrir kaupmennina, þar 

sem þeir t. d. geta selt í stórkaupum og 

sloppið við að borga húsaleigu, eða jafnvel 

eiga mikil og dýr hús fyrir vörurnar. 

eru aðrir, sem sjerstaklega hafa það út á 

frumvarpið að setja, að farið verði í kring 

um lögin, ef það verði gjört að lögum; en 

þetta mundi ekkert nýmæli á íslandi. f>að 

eru t. d. lög, að sami maðurinn megi ekki 

hafa tvær verzlanir í sama kauptúni; en 

bvernig hefur farið? Sami kaupmaðurinn 

befur haft tvær verzlanir í sama kauptúni, 

en eignað. aðra öðrum manni. Endirinn 

hefur, að sögn, optar en einu sinni orðið

sá, að hann missti blóraverzlunina. Svo 

rammar skorður verður að reisa við því, að 

pretturinn ekki uppgötvist, að þeir hafa 

failið á prettinum. Eins þarf að einskorða 

búsetuna; en hvort kaupmaður sje búsettur 

í raun og veru, verður undir öllum kring- 

umstæðum fyr eða síðar hægt að fá að vita.

1. þingmaður Suður-Múlasýslu nefndi, að 

þeir kaupmenn, sem búa erlendis, væru þeir, 

er hefðu afl þeirra hluta, sem gjöra skal; 

það er og meining frumvarpsins, að flytja 

inn í landið all þeirra hluta, sem gjöra skal, 

og má taka þá meiningu skarpar fram, ef 

nefnd verður sett í málið. Jeg vona, að 

málið fari til 2. umræðu

fv í næst var borið undið atkvæði deild- 

arinnar, hvort málið skyldi ganga til 2. um- 

ræðu, og var það fellt með 13 atkvæðum 

gegn 9.

Var frumvarpið þannig f a 11 i ð.

XXXV. 

Stefnnfrestar í einkamálnm.

Frumvarp til laga um stefnufrest í 

einkamálum. Frá þingmanni Borgfirðinga,

1. þingmanni Suður-Múlasýslu og 1. þing- 

manni Eyfirðinga. Frumvarpið er prentað 

í fyrri parti alþingistíðindanna, bls. 39—40.

FYRSTA UMBÆÐA í NEÐRI EILD, 

á 6. fundi, 9. dag júlímánaðar.

F l u l n i n g s m t i ð u r  ( G r í m u r  T h o m s e n ): 

Eins og þingmönnum erkunnugt, var frum- 

varp þetta borið upp í efri deild á þinginu

1879, og komst það klakklaust í gegn um 

hana, en var fellt við 1. umræðu í neðri 

deildinni. Jeg skal nú engum getum leiða 

um það, hvað til þess kom, að frumvarpið 

fjekk þau afdrif, en vera má, að það hafi 

með fram komið af því, að þá var orðið á- 

liðið þingtímans, og þingmenn orðnir bráð- 

látir með að gjöra einhvern enda á málunum. 

Jeg vil einungis geta þess, að hvort sem 

menn óska, að hæstirjettur verði ávallt hinn 

æðsti dómstóll þessa lands eða ekki, þá hlýt-
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nr það þ<5, á tneðan svo er, að vera æskilegt 

fyrir alla, að málin fái sem fljótasta og greið- 

asta meðférð eða fullnaðardóm. Eptir þeim 

ákvörðunum, sem nú gilda, er stefnufrestur- 

inn til bæstarjettar 1 ár, eða með öðrum 

orðum : f>að verður að stefna einu ári áður 

en hæslirjettur á að byrja, en f hæstarjetti 

byrjar hvert ár fyrst í marzmánuði, og 

getur þá auðveldlega svo farið, að 1—2 ár 

líði, áður en málið er tekið fyrir í hæsta- 

rjetti. f>etta frumvarp miðar til þes9, að 

ráða bót á þessu, þar sem það fer fram á, 

að stefnufresturinn sje einungis 6 mánuðir 

í staðinn fyrir eitt ár. Jeg man eptir því, 

að á þinginu 1879 var landshöfðingi blynnt- 

ur frumvarpinu, og gjörði þá einu athuga- 

semd, að það mundi þurfa að leggjast fyrir 

ríkisþingið, og fá samþykki þess, en því var 

svarað af einum þingmanni, háyfirdómaran- 

um, að þess mundi ekki þurfa, þar eð það 

færi ekki fram á að breyta neinu í verksviði 

hæstarjettar, heldur einungis því, sem ísland 

snertir í sambandi þess við þennan æðsta 

dóm. Og þar eð engar sjeriegar mótbárur 

komu gegn því á hinu fyrra þingi, þá vona 

jeg það fái nú að komast til 2. umræðu.

f í e n i d i h t  S v e i n s s o n :  Hinn háttvirti

þingmaður Borgfirðinga hefur, er hann kom 

fram ineð frumvarp þetta, ætlað að breyta 

eptir orðunum: «Leitið og munuð þjer

finna, knýið á og mun fyrir yður upplokið 

verða», en jeg ætla þá að leyfa mjer að 

byrja með þeirri bæn, að «ekki er allt gull 

sem glóir». petta sama frumvarp kom í 

hitt eð fyrra frá 3 konungkjörnum þing- 

mönnum og var samþykkt f efri deildinni, 

en fellt frá 2. umræðu í neðri deildinni 

með 13 alkvæðum gegn 8. £>etta er saga 

málsins, og þó hún sje stutt, þá getur þó 

deildin ekki vel nú fellt annan dóm á mál- 

ið en fyrir 2 árum, n e m a  s ý n t  v e r ð i  o g  

s n n n a ð ,  að gild ástæða sje fyrir því; jeg 

tek það upp aptur, það v e r ð u r  n ð  v e r a  

h n ý i a n d i  g i l d  n s l c e ð a  fyrir þingdeildinni, að 

samþykkja það frumvarp 1881, sem hún 

felldi 1879. En jeg skal nú leyfa mjer að 

skýra þetta atriði betur. Má jeg þá fyrst

spyrja hina heiðruðu þingmenn, og sjer í 

lagi hinn báttvirta þingmann Borgíirðinga: 

Er veruleg rjettarbót fólgin í þessu frum- 

varpi? Flutningsmaður kveður það vera 

rjettarbót, þar eð með því sje styttur 

stefnufresturinn til bæstarjettar, því með 

því sje úrslitum mála við hæstarjett flýtt 

um 6 mánuði. þetta kann nú að sýnast 

glæsilegt í fyrstu, en þegar að er gáð, þá 

er það í raun og veru mjög sára lítils 

virði, og ef til vill minna eu einkis virði. 

Lítum þá á ástandið. Eins og stendur, er 

stefnufresturinn til hæstarjettar 1 ár, það 

er að segja: það verður að líða 1 ár frá

því, að hæstarjettarstefnan er birt, þangað 

til inálið verður tekið fyrir í hæstarjetti, en 

þetta er aptur svo að skilja, að fyrirtekt 

málsins f hæstarjetti er ekki miðuð við 

þann mánuð eða dag á árinu, sem málið 

er fært og dæmt, heldur við byrjun hæsta- 

rjettarársins, sem er fimmtudaginn fyrstan 

í marzmánuði ár hvert, að mig minnir.

Einu ári fyrir þennan dag, eða fyrst í marz 

áhnu á undan, verður því að birta hæsta- 

rjettarstefnuna í einkamálum, eins og nú 

stendur. Nú fer þetta frumvarp fram á, 

að þessi frestur sje styttur um 6 mánuði, 

en þetta gagnar lítið, því einmitt þessi 6 

mánaða frestur gjörir það eigi að síður að 

verkum, að einkamál, sem dæmd eru t. a. 

m. árið 1881 í yfirrjetti á íslandi, geta ekki, 

nema þá sárfá, orðið dæmd f hæstarjetti

fyr en 1883, en alls ekki 1882, eða árið 

eptir. Lítum nákvæmar á þetta. pá verður 

fyrst að telja frá dóma alla, sem uppkveðnir 

eru seinni 6 mánuðina 1881, því það er 

þó ómögulegt að birta stefnu til hæstarjett- 

ar úti á íslandi jafnsnemma og dómur

fellur í yfirrjettinum, hvað þá fyrri. Stefnu- 

úttektin í Kaupmannahöfn og birtingin út 

á íslandi, og jeg ímynda mjer, að það þurfi, 

að 6 mánuðunum meðtöldum, 8—10 mán- 

uði, frá því dómur yfirdómsins er upp kveð- 

inn og þangað til hæstarjettarstefna getur 

orðið birt, og þá verða það einungis þeir 

dómar, sern dæmdir eru í marz og apríl ár 

hvert, er njóta þeirrar rjeltarbótar, sem
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frumvarpið ræðir um. Menn geta þannig 

glöggt sjeð, að vegalengdin á milli íslands 

og Danmerkur gjörir það að verkum, að 

bjer verða 6 mánuðir næstura eins og heilt 

ár; þessu getur enginn neitað, þegar tekið 

er tillit til, bversu póstferðirnar eru langar 

og örðugar um landið, og póstskipsferðirn- 

ar milli Islands og Danmerkur valtar og 

vafningssamar, enda er opt langur vegur og 

örðugur frá póstleiðinni til bvers einstaks 

manns, sem getur átt í bæstarjettarmáli. 

En ekki búið med þetta. Hjer kemur 

einnig annað mikilvægt atriði til skoðunar; 

ársfresturinn getur, þvert á raóti því að 

vera skaðlegur, verið gagnlegur (Jón /nns- 

son: Heyr!). Hjer kemur vegalengdiu og 

örðugleikarnir á samgöngunum optar fram 

og beimta sitt. Til þess að taka út hæsta- 

rjettarstefnu er í sjálfu sjer nóg niður- 

lag dómsins, sjálfsagt lagt út á dönsku, 

en það eitt er ekki nóg sem og all- 

ir sjá, til þess að málið verði dœmt i 

bæstarjetti. Nei! Málafiutningsmaðurinn í 

Eaupmannahöfn, bann þarf, áður en mál- 

ið kemur fyrir hæstarjett að fá ekki 

að eins allar dómsgjörðirnar frá yfirdómi 

og undirrjetti, vel að merkja með útlegg- 

ingu á dönsku staðfestri af yfirdóminum, 

beldur einnig má ske margar aðrar upplýs- 

ingar og skilríki, og sökum þess getur 

stytting stefnufrestsins beinlínis orðið skað- 

leg, þar eð það getnr fyrir komið, að það 

þurfi að flýta málinu of mjög. f>að er 

þannig jafnbæpið, eins og vjer köstuðum 

teningum bjerna á þingsalsgólfið, eins og 

það væri við bjól sorfið, hvort stytting frests- 

ins verður að gagni eða skaða! En bjer 

Iiggur enn stærri fiskur undir steini. Gæt- 

um að áliti landshöfðingjans um þetta mál. 

Hann (d: landshöfðinginn) lýsti því yfir við 

umræður þessa máls á þingi 1879 í efri 

deild, að það mundi verða nauðsynlegt, að 

stjórnin leitaði samþykkis rikisþingsins. Að 

vísu ætlaði einn hinna konungkjörnu þing- 

manna, að ekki mundi að þessu reka, en 

það er hvorki mjer nje hinni háttvirtu þing- 

deild nóg, því án þess jeg finni ástæðu til

að láta mína skoðun í Ijósi um þetta at- 

riði, verð jeg að geta þess, að jeg álít, að 

það sje nóg, að binn háttvirti landsböfð- 

ingi, fulltrúi stjórnarinnar, heldur því fram, 

að þessi verði gangur málsins, því eplir bans 

tillögum mundi verða með það farið. En 

eigi þetta lílilfjörlega frumvarp að ganga þá 

lúaleið, virðist þingmönnum það þá þess 

vert, að leggja á það lögbelgi. f>á er enn 

þess að gæta, að það er almenningsálit og 

almenn ósk íslendinga, að bið æðsta dóms- 

vald koraist inn í landið; en er það þá 

sjálfu sjer samkvæmt, að hreifa við og 

tvinna saman ineð jafnómerkilegu frum- 

varpi sem þessu sambandið á milli stjórnar- 

skrárinnar og stöðulaganna?

|>að mun þingmönnum enn kunnugt, 

að ráðgjafion í Danmörku er að ieggja fyrir 

ríkisdaginn frumvarp til laga um aðalbreyt- 

ingu á dómskipuninni í Danmörku, sem 

einnig miðar til þess að koma á kviðdóm- 

um o. 11., og komist þessi aðalbrevting þar 

á, þá mun reynslan sýna, að hún einnig 

ryður sjer til rúms hjer á landi, líklega á 

bærra stigi. Nú vil jeg spyrja: Er þetta

frumvarp þá ekki, einnig með tilliti til 

þessa, alveg ótímabær burður, sem þar að 

auki gjörir enga breytingu, er að gagni 

kemur á því allshendis óbæfilega dómskip- 

unar-fyrirkomulagi, sem bæstirjettur í Dan- 

mörku hefur í för með sjer. Jeg skal leyfa 

mjer að koma með eitt dæmi; jeg tek að 

eins eitt einasta dæmi. í  máli, sem var 

dæmt í bjeraði árið 1870, íjell dómur fyrir 

skemmstu, ekki fyr en árið 1878 — segi og 

skrifa átján hundruð sjötíu og átta — í 

hæstarjetti; og þegar þetta er borið saman 

við hina ímynduðu rjettarbót í þessu frum- 

varpi, þá hverfur hún eins og dropi í hafið, 

og jeg skoða því ekki huga minn um, að 

gefa atkvæði mitt alveg eins og í hitt eð 

fyrra, og fella það frá 2. umræðu.

Jón Jónsson : 2. þingmaður Norður-

Múlasýslu tók fram hið helzta, sem atbuga- 

vert væri við frumvarp þetta, og er jeg 

honum samþykkur, en skal þó leyfa mjer 

að skýra einstaka atriði. Hið almenna poli-



880

tiska ástand lands þessa er fullkunnugt. pað i 

hafa lengi verið hjer tveir flokkar, þar sem i 

annar hefur ætlað, að bezt væri, að vera! 

laus við ríkisþing Dana, en hinn aptur á ! 

móti, að það væri nauðsynlegt, að vjer stæð- 

um í sambandi við það; vjer gætum ekki 

án þess verið; alþingið væri fámennt og ef til 

vill ekki skipað eins menntuðum og stilltum 

mðnnum og rfkisþing Dana; það væri því bætt 

við, að alþingi gæti hlaupið f gönur, og þá 

væri gott og blessað, að hafa ríkisþing Dana 

til að eyða alþingi. f>etta hefur verið skoð- 

un margra merkra manna hjer á landi, og 

ætla jeg okki að kasta steini á þá fyrir það; 

en mjög efastjeg um, að þessi skoðun þeirra 

sje rjett eða gagnleg. Jeg álít því, að við 

eigum að vara okkur á, að koma fram með 

nokkuð það, sem geti myndað «praxis• í þá 

átt, að ríkisþing Dana fái yfirráð yfir al- 

þingi. J>ar að auki virðist mjer mjög vafa- 

samt, hvort frumvarpið mundi nokkurn tíma 

efla það, sem það á að efla. Einn þing- 

manna, er jeg vil ekki nefna, sagði, að 

stefnufrestur í málum (Grimur Thomsen: 

eÍDkamálum); hinn báttvirti þingmaður nefndi, 

að þvf er mjer beyrðist, öll mál, og sagði, að 

stefnufresturinn til bæstarjettar væri almennt 

1 ár. |>etta er misskilningur. Flestum mál- 

um, sem koma fyrir hæstarjett, er stefnt 

þangað með talsvert styttra fresti. ÖU opin- 

ber mál verða þannig tekin fyrir meðal 

hinna fyrstu eptir að málsskjölin eru komin 

til hæstarjettar, en flestöll mál, sem koma 

fyrir hæstarjett hjeðan af landi, eru opin- 

ber. Jeg hef ekki haft tíma til að fara út 

í allar skýrslur hjer að lútandi, en skal láta 

mjer nægja að geta þess, að á árunum 

1826—1832 bafa samkvæmt skýrslum þeim, 

er prentaðar eru í nýjum fjelagsritum um 

þessi mál, einungis 2 mál af þeim 20, er 

komu til bæstarjettar hjer á landi, verið 

einkamál, og þannig stefnt mcð meira en 

ársfresti. En jafnvel í einkamálum má tals- 

vert stytta frest þann, er nú þarf að líða 

frá stefnudegi þangað til málið er tekið fyr- 

ir í hæstarjetti, með því að fá a n t i c i p a t i o n s  

leyfi; það er veitt, þegar þörf er á, og má

þannig með sliku leyfi korna í veg fyrir, að 

reglur þær, sem nú standa, verði misbrúk- 

aðar til að draga fullnaðarúrslit mála. En 

stefnufrestur sá, sem nú er, getur opt verið 

alveg nauðsynlegur, því það er mjög örðugt, 

að áfrýja yfirrjettardómi frá íslandi. í>að 

befur verið tekið fram, hve örðugt gæti 

orðið, að fá þýðingu á dönsku af dómsgjörð- 

unum, og sje það örðugt bjer í höfuðstaðn- 

um, þá má nærri geta, að það er mun 

örðugra upp til sveita. Auk þess mun 

sjaldan koma fyrir, að menn vilji áfrýja 

einkamálum til hæstarjettar, nema þeir 

treysti sjer til að fá nýjar skýringar, og 

getur það opt tekið langan tima að ná í 

þær; það mundi sýna sig, hvort 1 árs frest- 

ur yrði of langur, ef maður ætti t. a. m. 

að fá upplýsingar norðan af Húsavík, Sljettu 

eða utan úr Grímsey. |>að er heldur ekki 

hrist út af erminni, að skjóta málum til 

hæstarjettar, og mun það vart verða gjört 

fyrir minna en 500—1000 kr. það þarf 

því að vera mikil ástæða til að skjóta máli 

þangað. Örðugleikarnir eru svo miklir og 

kostnaðurinn að því skapi, að það má vara 

sig á, að stytta frestinn. Jeg vil þess 

vegna helzt, að frumvarpi þessu sje ekki 

frestur gefinn, heldur að það sje þegar fellt.

F l u t n i n g s m a ð u r  kvað sjer hafa dott- 

ið i hug, er hann heyrði mótbárur þær, sem 

frumvarpið hefði mætt, þegar Jósúa Ijet 

blása í básúnurnar, og múrar Jerikóborgar 

hrundu niður til grunna, en svo mikils 

blásturs þyrfti ekki með, til að fella eitt 

frumvarp. |>að hefði engin ástæða komið 

fram gegn því æskilega í því, að fá fljóta og 

greiða úrlausn á málunum fyrir hæstarjetti. 

J>ingmaður Skagfirðinga hefði reyndar getið 

þess, að hægt væii að stytta frestinn með 

því að fá «an<í'cí/«/tio/is-leyfi'>, og jafnframt 

hefði hann reynt að ægja frumvarpinu með 

ríkisþingi Dana. Hvað «unticipaí»ons-leyfið» 

snertir, þá á það ekki við annað, en á  s a m a  

h œ s t a r j e t t a r á r i  getur einn maður fyrir ærna 

peniuga fengið leyli til, að mál hans komi 

fyrir nokkrum dögum, og ef til vill, vikum á 

undan máli, sem koma á fyrir á sanaa
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hæstarjettarári; en með því styttist ekki 

stefnufresturinn sjálfur oin eina blukkustund. 

Jeg hef sjálfur þegar tekið það fram, 

að það mundi vera ónauðsynlegt, að 

ríkisþingið skæri úr málinu, og landshöfð- 

inginn hefði einungis sagt, að það h y n n i  að 

vera nauðsynlegt, að fá sömu ákvarðanir frá 

ríkisþinginu í Danmörku. Hvað það snerti, 

að margra hluta væri að gæta með útlegg- 

ing dómsskjala og annað fleira, þá yrði því 

að vera af Iokið, áður en dóinsstefnan væri j 

tekin út. Hann kvaðst vilja geta þess, að 

hver sá, er hefði það á móti frumvarpinu, 

að vjer ættum að bíða eptir kviðdómum, þá 

væri þess að gæta, að þeir mundu eiga 

langt í land hjer, og mundi lengi mega 

eptir þeim bíða, fyrst Danir hefðu ekki á 

10—15 árum getað komið þeim á hjá sjer. 

Höfuðatriðið væri það, ef menn óskuðu að 

fá sem skjótastan og greiðastan enda mála 

sinna, að fá frestinn sem stytztan, og 

hverjum mundi þá þykja 6 mánuðir of 

stuttur tími, eða svo stuttur, að hann gæti 

eigi á þeim tíma verið nægilega búinn að 

undir búa mál sitt og koma því á framfæri, 

þegar 9 gufuskipsferðir væru á ári milli ís- 

lands og Danmerkur, og minnst 8 póstferð- 

ir í landinu? |>etta hlyti bver maður að 

skilja, þegar hann skoðaði málið með rósemi, 

og jafnframt hlyti hann þá að skilja það, að 

fresturinn gæti alls ekki verið skaðlegur, þó 

hann væri styttur, eins og frumvarpið færi 

fram á, heldur einmitt nytsamur, nema fyr- 

ir þá. sem helzt vildu draga öll mál sem 

lengst.

L a n d s h ö f ð i n g i n n :  J*ar eð 2. þingmað-

ur Norður-Múlasýslu skírskotaði til orða 

minna í máli þessu á þinginu 1879, þá skal 

jeg leyfa mjer að lagfæra þetta. Jeg leiddi 

þá athygli deildarinnar að því, «að þar sem 

þetta frumvarp færi fram á breyting, sem 

snerti ísland og bæstarjett, þá væri nauð- 

synlegt, að útvega sömu ákvarðanir frá lög- 

gjafarvaldinu, í Danmörku». En þetta er 

allt annað, en að frumvarpið verði að leggj- 

ast fyrir ríkisþingið í Danmörku.

f á  böfðu 12 þingmanna beiðzt þess, að 

umræðunum væri bætt:

Jón Olafsson,

Egill Egilsson,

Friðrik Stefánsson,

Grímur Thomsen, 

fórarinn Böðvarsson, 

forlákur Guðmundsson, 

þorkell Bjarnason,

Guðmundur Einarsson,

Holgeir C'lausen, 

fórður Magnússon,

J>orsteinn Jónsson,

I>orsteinn Thorsteinson, 

og er forseti bar það undir atkvæði deildar- 

manna, var það samþykkt með miklum mun 

atkvæða. |>ví næst var gengið til atkvæða 

um það, hvort frumvarpið skyldi ganga til 2. 

umræðu, en sökum þess að atkvæðagreiðslan 

þótti ekki nógu glögg, ljet forseti við hafa 

nafnakall og sögðu

J á :

Magnús Andrjesson,

Arnljótur Ólafsson,

Eiríkur Kúld,

Grímur Thomesn,

Halldór Kr. Friðriksson,

Lárus Blöndal,

Tryggvi Gunnarsson, 

fórarinn Böðvarsson, 

forlákur Guðmundsson,

|>orsteinn Thorsteinson.

Nei:

Eiríkur Briem,

Benidikt Sveinsson,

Egill Egilsson,

Friðrik Stefánsson,

Guðmundur Einarsson,

Holgeir Clausen,

Jón Jónsson,

J>órður Magnússon, 

forkell Bjarnason,

J>orsteinn Jónsson,

J>orvarður Kjerulf.

J ó n  Ö l a f s s o n  kvaðst eigi greiða at- 

kvæði og færði eptir áskorun forseta þær

111
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ástæður fyrir því, að sjer væri málið ekki 

Dógu kunnugt. Forseti kvað það eigi næg- 

ar ástæður, og yrði hann því að skjóta því 

undir atkvæði þingmanna, hvort þetta væri

gild ástæða; urðu atkvæði fyiir því, að það 

væri ekki, og sagði þá Jón já, og var frum- 

varpið þannig fellt frá 2. umræðu með 11 

atkvæðum gegn 11.

XXXVI. 

Leiguburðor aí peningum.

Frumvarp til laga um leiguburð af 

peningaláni. Frá 1. þingmanni Eyfirðinga, 

þingmanni Borgfirðinga og 1. þingmanni 

Suður-Múlasýslu. Frumvarpið er.prentað i 

fyrri parti alþingistíðindanna, bls. 39.

FYESTA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 8. fundi, 12. dag júlímán.

F l u t n i n g * m a ð u r  ( A r n l j ó t u r  O l a f s s o n ): 

Eins og hinni heiðruðu deild er kunnugt, 

kom fram á þingi í bitt eð fyrra frumvarp, 

sem fór í líka stefnu og þetta gjörir; 

en þó var sá munurinn, að í því var 

gjört ráð fyrir, að leiguburðurinn af pen- 

ÍDgaláni einstakra manna skyldi alfrjáls, 

en mætti eigi vera hærri en 4*/* af hundr- 

aði, þar sem um væri að ræða opinbert fje 

og Iandssjóðinn. Að öðru leyti bafa uppá- 

stungumenn frumvarps þessa tekið það upp, 

eins og það var áður, en það fjell í efri 

deild þÍDgsios 1879. Jeg skal leyfa mjer 

að taka fram nokkrar almennar ástæður fyr- 

ir frumvarpinu. Eptir gildandi lögum (frá 

27. maí 1859) er vaxtataka af peningaláni 

frjáls, nema gegn veði í fasteign; en leyfi- 

legt er að lána Qe gegn öðru veði, eða þá 

alls engu veði, ef vill, fyrir svo háa leigu, 

sem vera skal. Sú spurning liggur þáfyrir: 

Er ástæða til, að binda peningaláo við viss- 

an leiguburð, ef veðið er í fasteign? Til 

þessa sýnist ekki geta verið nein eiginleg

ástæða, einkaDlega ekki til þess, að binda 

leiguna við 4 af hundraði, því að sú reynsla 

mun nú vera ákomiu, að torvelt og opt 

ómögulegt er að fá peningalán gegn 4 af 

hundraði í leigu. I þessu tilliti skal jeg 

taka það tvennt fram: 1., að arðurinn af

peningavörzlu’ er mikill hjer á landi, sem í 

iiestum líkt ræktuðum löndum. Kaupum 

t. d. hlutabrjef í Gránufjelagiuu; af þeim 

fáum vjer 8 af 100; peningar, sem standa 

í hákarlaskipum, gefa eno hærri vöxtu, og 

eru þeir þó eins vissir í ábyrgðarQelagi Ey- 

firðinga, og þó veð í fasteign stæði fyrir þeim. 

Síldarveiðafjelög Norðmanna, þau er mjer er 

kunnugt um að landsmenn hafa gengið í, hafa 

gefið ágóða síðast liðið ár yfir 100 af 100, 

en það er auðvitað valtur ágóði, en fastur 

ágóði af þeim mun þó vera langt yfir 4 af 

bundraði. Enn fremur skal jeg nefna það 

atvik, að maður, sem hefur peninga í hönd- 

um, getur fengið fimmtungs eða fjórðungs 

afslátt, ef hann kaupir fyrir peninga út í 

hönd vörur í stórkaupum, sem nú er byrjað 

á í Gránuljelaginu; líkt er að segja um 

önnur kaupfjelög, er nú eru upp að spretta. 

í  öðru lagi skal jeg taka það fram, sem og 

er mjög athugavert, að það er optsinnis mjög 

torvelt að fá vöxtuna borgaða á rjettum 

tíma, og veldur því samgönguleysið, eins og 

allir geta sjeð; fyrir það utan, að eigi er 

næg nákvæmi í skilvísi manna enn hjer á
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landi. En af vanskilunum leiðir eðlilega, 

að leiguna verður að setja talsvert bærri,

naeð því að vextirnir e*-u gjald fvrir not og 

arðsemi peninganna og ábyrgðargjald fyrir 

skilríkri greiðslu. Sú spuring liggur og bjer 

fyrir: Er það rjett og sanngjarnt eða eðli- 

legt, að gefa frjálsan leiguburð af öllu pen- 

ingaláni? eða þá að eins af lánum ein- 

stakra œanna, en binda opinbert fje við 

einbverja hæstu leigu?

J ó n  J ó m s o n : Jeg er flutningsmanni

mjög þakklátur fyrir frumvarp þetta, og er 

í öllum grundvallarreglum samdóma hinum 

beiðraða framsögumanni, en um það cr jeg 

ekki flutningsmanni samdóma, að það þurfí 

að binda lán á opinberu fje við einhverja 

hæstu leigu. Alþingi hefur sjálft ráð yfir 

landsins Qe, og þarf því ekki að setja lög 

um vexti af fje, sem lánað er úr landssjóði. 

Hvað viðvíknr öðrum stofnunum, er hafa 

a!mennings-f]e til umráða, þá sje jeg ekki, 

að meiri ástæða sje til að bafa ákveðinn 

leiguburð á fje slíkra stofnana, en á fje ein- 

stakra manna. Sem stendur eiga sparisjóðir 

og margar aðrar slíkar stofnanir talsvert fje 

í dönskum ríkisskuldabrjefum og öðrum 

þess báttar verðskjölum, og alveg hin sama 

ástæða, sem er til að gjöra leiguburðinn 

frjálsan fyrir einstaka menn, verður að gjöra 

það æskilegt, að stofnanir þessar geti fengið 

svo háa vexti af fasteignarveðinu, að þeir 

verði eigi freistaðir til að verja fje sínu á 

annan hátt. Vjer fáum aldrei of mikið fje 

til að styðja með atvinnuvegi landsins. í 2. 

gr. frumvarpsins stendur: «1. gr. í tilskip-

un 27. mai 1859 er bjer með úr lögum 

numin*. |>etta er miður nákvæmt, því 1. 

grein er í raun og veru að nokkru Ieyti 

staðfest með frumvarpinu. |>ar á móti er 

3. gr. tilsk. 27. maí 1859 þess eðlis, að 

ef frumvarpið á að verða að lögum, þarf að 

nema hana úr gildi.

J ó n  Ó l a f i s o n :  Á eins lítt yrktu Iandi

og ísland, þar sem binn náttúrlegi rentu- 

fótur stendur yfir 4 pr. c., finnst mjer ó- 

eðlilegt að ákveða rentufót, sem stendur 

lægra en binn náttúrlegi rentufótur. Ann-

ars eru lög vor um rentu gegn fasteignar- 

veði mjög ósanngjörn, og freistingin til að 

brjóta þau svo stór, að enda ráðgjafínn fyrir 

ísland hefur eigi komizt hjá að ganga all- 

nærri ákvörðununum um okur; jeg skal 

geta þess til dæmis, að ráðgjafínn befur 

lánað fje úr viðlagasjóði embættismanni á 

Sælandi upp á 4°/0, en tók fyrir fram alla 

leiguna fyrir árið, en embættismaðurinn 

afborgaði mánaðarlega af skuldinni, og borg- 

aði embættismaðurinn þannig meira en 4°/o, 

þar sem bann einnig varð að borga 12 

mánaða leigu af því, sem hann borgaði 

fyrsta, annan, þriðja mánuð ársins o. s. frv. 

sem afdrag af láninu. Mjer fínnst það ó- 

heppilegt, að hafa þau lög, sem freista jafn- 

vel landsstjórnarinnar, til að ganga þeim 

of nærri, eða jafnvel til að nálgast okur.

H a l l d ó r  K r .  F r i ð r i h s s o n :  f>egar frum-

varp þetta kom fyrir þingið 1879, var jeg 

því mólmæltur, og hef sömu skoðun enn. 

Jeg vil reyndar halda því fram, að viðskipti 

manna á milli sjeu frjáls, en jeg ætla eigi, 

að nú sje bentugur tími til að koma með 

þessa breytingu, og legg það því til, að 

frumvarp þetta verði geymt, þangað til hið 

nýja lánsfjelag er komið á fót; af þeirri 

stofnun leiðir það og mjög eðlilega og verð- 

ur að leiða, að leiguburðurinu verður frjáls. 

pað má vel bugsa það, að sá, sem annars 

kærir sig ekki dm að lána peninga, gjöri 

það samt, þegar honum eru boðnir hærri 

vextir, og þegar leiguburðurinn er frjáls, 

eru mikil líkindi til, að margir, eða, ef til 

vill, allir segi upp lánum, og hvert eiga þá 

lántakendur að flýja? J>að er fyrsL, þegar 

lánsstofnun er komin á, að þeir hafa eitt- 

hvað að flýja til, og getur það því valdið 

vafningum og miklum örðugleikum, að gjöra 

þessa breytingu nú þegar. Tillaga mín er 

því sú, að fresta málinu.

L a n d s h ö f ð i n g i : Jeg veit ekki, hvort

jeg hef heyrt orð 2. þingmanns Suður- 

Múlasýslu rjett, en hafi mjer heyrzt rjett, 

sagði hann, að ráðgjafinn hefði tekið meira 

en 4 af hundraði í leigu af fje viðlagasjóð- 

sins. En þetta er misskilningur. |>ingmað-

111*
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urinn mun hafa haft í huga lán, sem veitt 

var embættismanni í hans kjðrdæmi (Jón 

ólafsson: Jú!) upp á 4°/o árlega leigu og 

með árlegum afborgunum, sem þessi em- 

bættismaður skuldbatt sig til að láta halda 

eptir af embættislaunum sínum. Af reikn- 

ingslegum ástæðum var hvert ár allt það, 

sem á þennan hátt hafði verið borgað, tek- 

ið til inntektar í viðlagasjóð landsins í einu 

við lok ársins, og sjóðnum reiknaðar 4°/o 

leigur af höfuðstólnum, en hitt, sem borgað 

hafði verið, tekið upp í höfuðstólinn.

Jón Ólafsson: Jeg er hinum háttvirta

landshöfðingja þakklátur fyrir upplýsingarn- 

ar, en get þó ekki betur sjeð, en að ráð- 

gjafinn hafi tekið meira en 4%, þar sera 

embættismaðurinn var krafinn 11 mánuðum 

fyrir fram um leiguna, sem hann varð að 

borga af öllu fjenu. Embættismanninn 

varðar ekki um, þó ráðgjafinn brúki 10—11 

mánuði til að stinga peningunum úr einum 

vasanum í annan.

Með því fleiri tóku eigi til máls, ljet 

forseti ganga til atkvæða, og var raálinu 

vísað til 2. umræðu með atkvæðafjölda.

ÖNNUll UMEÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 11. fundi, 15. dag júlímánaðar.

Flutningsmaður (Arnljólur Ólafsson): 

Jeg finn ekki ástæðu til að tala langt um 

þetta mál, þar eð engar mótbárur komu 

fram við 1. umræðu, nema gegn 2. gr., en 

þær mótbárur hverfa, ef 2. gr. er felld. J>að 

er reyndar opt tekið fram í lögum, hver 

eldri lög sjeu af numin með þeim lögum; 

en þetta er ónauðsynlegt. Allir Iögfróðir 

menn vita, að öll hin eldri lög, sem ekki 

geta samrýmzt hinum nýju lögum, eru úr 

gildi felld. |>etta er þó stnndum tekið fram 

til skýringar og skilningsauka, en það er 

optast óþarft.

Landshöfðinginn: Jeg óska einungis

að láta í Ijósi, að jeg er frumvarpi þessu 

meðmæltur. Jeg álít það haganlegt bæði 

fyrir lánendur og lántakendur. I tilliti til

orða flutningsmanns um 2 gr. vil jeg leyfa 

mjer að geta þess, að ef henni er haldið, þá 

er nauðsynlegt að bæta inn í: «1. gr. og 3. 

gr. tilsk. 27. maí 1859» o. s frv., því 3. gr. 

tjeðrar tilskipunar á við okur og það getur 

ekki átt sjer stað eptir þessu frumvarpi.

Jón Jónsson: Jeg vildi leyfa mjer að

skjóta því til flutningsmanns, ef það verður 

samþykkt, að fella 2. gr., hvort þá væri 

ekki betra að bæta við fyrstu grein þeim 

orðnm: »þó tryggt sje með fasteignarfje*, 

svo að það verði Jjóst, að tilgaugurinn með 

lagaboðið er, að útvíkka það frelsi, sem þegar 

hefur fengizt með 1. grein tilsk. 27. máí 

1859.

Með því ekki tóku fleiri til máls, ljet 

forseti greiða atkvæði um einstakar greinar 

frumvarpsins, og var:

1. gr. samþykkt með 17 atkvæðum

2. gr. — «— — 16 — « —

Að frumvarpið gengi til 3. umræðu, 

samþykkt með 18 atkvæðum.

Í>RIÐJA UMRÆDA I NEÐRI DEILD,

á 13. fundi, 18. dag júlímánaðar.

B r e y t i n g a r t i l l a g a  

við frumvarp til laga um leiguburð af 

peningaláni.

Fiá 1. þingmanni Eyfirðinga, 1. þiogmanni 

og 2. þingmanni Suður-Múlasýslu, 1. þing- 

manni Norður-Múlasýslu, 2. þingmanni

Skagfirðinga og þingmanni Borgfirðinga. 

2. gr. Fyrir: «1. grein» komi: «1. og 3. 

grein».

Flutningsmaðúr (Arnljótur Olafsson): 

Jeg finn enga ástæðu til að fara mörgum 

orðum um málið, þar sem deildin hefur 

tekið því vel til þessa, og að eins ein breyt- 

ingartillaga er komin fram, sem og er að eins

2. gr. frumvarpsins til skýringar, nefnilega 

að í staðinn fyrir: «1. grein* komi: «1. og

3. grein».

Tryggvi (Junnarsson : Mjer gafst eigi
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við 2. umræðu færi á, að svara þingmanni 

Reykvíkinga fám orðum; sem jeg þó hafði 

ætlað mjer. J>iiigmaðurinn tók þá nefni- 

lega fram, að honum virtist eigi allsendis 

ráðlegt, að það yrðu lög, sem frumvarp 

þetta fer fram á, fyr en vjer hefðnm fengið 

á fót lánsstofnun í landinu. þetta held 

jeg að eigi sje rjett á litið; jeg álít, að 

frumvörpin ættu einmitt að fylgjast að, og 

jafnvel að frumvarp þetta ætti að vera 

gjört að lögum, áður en lánsstofnunin 

kæmist á; að minnsta kosti væri það stór 

hagur fyrir lánsstofnunina, þar sem rentu- 

fóturinn er nú 4°/o móti jarðarveði eptir 

gildandi lögum, en lánsstofnunin verður 

líklega að taka 4xk°jo, sem þá mundi leiða 

til þess, að minni aðsókn yrði að henni. 

Aptur er það mjög nauðsynlegt, að fá stað- 

fest lög um lánsstofnunina, til þess að fyrir- 

byggja okur, sem menn hafa látið í Ijósi 

að þeir óttuðust fyrir. f>að‘ er auðvitað, að 

enginn gæti þá Iánað fyrir hærri leigu en 

4'/* eða 5 af hundraði, eða líka leigu og 

lánsstofnunin tekur, því að hjá henni er 

langtum Ijettari borgunarmáti en bjá ein- 

stökum mönnum. JVljer virðist því, að lögin 

sjeu ómissandi hvor með öðrum, og þau 

styðja hvor önnur.

H a l l d ó r  F r i ð r i k s s o n :  Jeg ætla litla

þörf á, að ræða þetta mál að sinni; en jeg 

verð að benda 1. þingmanni Suður-Múla- 

sýslu á, að lánsstofnunin er ekki komin á, 

og að vjer vitum ekki, hvernig það mál 

fer fyrir þinginu. Jeg ætla og enga hættu 

í biðinni, þó við látum oss hægt, og sjáum 

fyrst, hversu lánsstofnuninni verður fyrir 

komið. Jeg vona, að hinn háttvirti þing- 

maður sjái, að það, sem fyrst liggur fyrir, 

er það, að ílestir muni segja upp lánum, og 

segja lántakendum að fara í lánsstofnunina, 

en hvert eiga þá þessir menn að fara, ef 

lánsstofnunin er ekki til? Jeg álít enga 

hættu í því, að málið bíði, þó það ætti að 

vera 2 ár.
F l u t n i n g s m a ð u r : Jeg held, að í raun

rjettri sje engÍDn ágreiningur milli þeirra 

tveggja þingmanna, sem talað hafa nú sein-

ast. Mjer heyrist báðir játa, að málin sjeu 

mjög skyld, og jafnnauðsynlegt að greiða 

götu þeirra beggja; mjer finnst þá munurinn 

einungis sá, að þingmaður Reykvíkinga vill 

binkra við, þangað til lánsfjelagið er á komið, 

en 1. þingmaður Suður-Múlasýslu vill, að 

málin verði samfara. En jeg vona, að þing- 

maður Reykvíkinga sjái, að það frumvarp, 

sem hjer ræðir um, verði eptir eðli sínu að 

veia komið á undan, þar sem það er upp- 

hafíð, grundvöllurinn; það er upphaf, sem 

lánsstofnunin er eðlilegt áframhald af; þaðer 

sá grundvöllur, sem lánsstofnunin verður að 

byggja á, því að frjáls leiguburður er skil- 

yrði fyrir því, að lánsstofnun geti þróazt. 

Jeg skal útlista þetta betur. fegar láns- 

stofnunin er á komin, Ieiðir þar af, að ein- 

mitt þá þurfum vjer að eignast banka til 

þess að kaupa skuldabrjef lánsstofnunarinnar 

fyrir peninga, því að með tómum skulda- 

brjefum, 50 eða 100 kr. háum, getum vjer 

ekki borgað allt, sem vjer þurfum. Menn 

láta sjer ekki nægja, að sagt sje við þá: 

Heyrið þið, góðir bálsar! J>ið getið fengið 

pappírsörk í skuldabrjefum, en ef þið viljið 

fá peninga, verðið þjer að selja yður í hendur 

á útlendum peningamönnum. Ef vjer viljum 

fá peninga, þá er til eru í vösum og á kistu- 

botnum landsmanna, til að koma á kreik, 

verðum vjer fyrst af öllu að gjöra Ieiguburð- 

inn frjálsan.

Með því að fleiri tóku eigi til máls, 

var gengið til atkvæða, og vŝ r:

Breytingartillaga hinna 6 þingmanua 

samþykkt með 21 atkvæði.

Frumvarpið í heild sinni með áorðinni 

breytingu var sömuleiðis samþykkt með 21 

atkvæði.

Kvaðst forseti þá mundu senda frum- 

varpið forseta efri deildar með tilinælum 

um, að leggja það fyrir þá deild.

FYRSTA UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 14. fundi, 21. dag júlímánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í neðri deild, sjá I, 159.
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|>ar eð enginn tók til máls, bar for- 

seti upp til atkvæða, hrort málinu skyldi 

vísa til annarar umræðu, og var það sam- 

þykkt með 8 atkvæðum.

ÖNNUR UMRÆÐA í EFRI DEILD. 

á 16. fundi, 23. dug júlímánaðar.

Enginn tók til máls, og bar því for- 

»eti hinar einstöku greinar frumvarpsins 

undir atkvæði, og var þá:

1. grein frumvarpsins felld með 7 at- 

kvæðum gegn 4.

2. grein frumvarpsins felld með 7 at- 

kvæðum gegn 4.

Frumvarpið var þar með f a 11 i ð.

xxxvn.
Ný læknishjernð.

A.
Frumvarp til laga um nýtt læknishjer- 

að (í Dalasýslu). (Breyting á lögum um 

aðra skipun á læknishjeruðum, dagsettum 

15. okt. 1875). Frá þingmanni Dalamanna. 

Frumvarpið er prentað í fyrri parti alþing- 

istíðindanna, bls. 40.

FYllSTA UMRÆDA í NEDRI DEILD, 

á 9. fundi, 13. dag júlímánaðar.

F / u t n i n g s m a i b u r  ( G u ð m u n d u r  E i n a r s s o n ) :  

Hinuni eldri þingmönnum mun vera knnn- 

ugt utn frnmvarp þetta, sem jeg hef tekið 

að mjer eptir áskornn Dalamanna og sam- 

kværal. sannfæringu sjálfs mín um, hver nanð- 

syn sje á, að læknishjerað verði stofnað í 

Dalasýslu. Atburðir þeir, sem komu fyrir 

næstliðinn vetur, eru Ijósastur vottur um 

nauðsyn þess. Jafnvel þótt læknirinn í 

Stykkishólmi sje hinn ötulasti, eins og allir 

játa að sá læknir sje, er nú er þar, pá er 

leiðin svo löng, t. d. frá Öndverðarnesi og 

að Kleifum, og frá Hítará til Hergilseyjar, 

auk allra þeirra torfærna á sjó og iandi, 

sem á leiðinni geta orðið, að engum mann- 

legum mætti er unnt að gegna, svo vel sje,

i svo víðáttumiklu læknishjeraði, að ekki er 

| unnt að þjóna svo vel fari. Jeg veit, að af

1 þessu mundi leiða nokkurn óbeinlínis fjár- 

: missi fyrir landssjóð, en eins og nú stendur 

; á, þyrfti engan beinlínis fjármissi að leiða 

| af því, þótt nú væri stofnað læknishjerað í 

; Dalasýslu, ef farið væri að, eins og tekið 

j er fram í ástæðunum fyrir frumvarpinu,

; nefnilega að sameina Dalasýslu og Stranda- 

sýslu, enda væri það og vel tilvinnandi, 

að leggja nokkrar krónur til viðbótar, ef á 

þyrfti að halda.

Eins og það er sem sje álitin heilög 

skylda fyrir húsföðurinn, að bæta eptir 

fremsta megni úr heilsubresti heimilisfólks 

síns, eins má álíta það helga skyldu fyrir 

alþingi og stjórn, að byrgja sýslur landsins 

svo að læknum, að mönnum geti gefizt 

tilhlýðilegur kostur á að leita þeirra í 

sjúkdómum sinum, þegar stundum líf eða 

heilsa er í veði. En eins og hjer stendur 

á, er opt og mörgum sinnum ómögulegt að 

ná í lækni í tíma, t. d. þegar einhver 

bráðlega þarf læknishjálpar við í Dalasýslu, 

en læknirinn er þá bjá öðrum sjúklingi 

vestur undir Jökli, Jeg vona því, að hin
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heiðraða deild sinni þessu máli og lofi því 

að ganga til 2. umræðn, en álít, að ekki 

þurfi að setja nefnd í málið.

Jón Ólafsson: Mjer þykir mjög leitt,

að þurfa að mæla á móti þessu frumvarpi. 

Jeg álít, að kostnaðurinn, sem af því leiddi, 

mundi verða ekki óbeinlínis, heldur beinlínis, 

enda kemur það ekkert þessu máli við, þótt 

sýslurnar yrðu sameinaðar. En þó að það 

ætti að gjöra, þá ímynda jeg mjer, að það 

sje orðið of seint, að fá þær sameinaðar í 

þetta sinn. En það er ekki einungis kostn- 

aðurinn eða peningarnir, sem koma mjer til 

að mæla á móti þessu, heldur og það, að 

mörg læknishjeruð eru enn óskipuð, og meðan 

ekki fást læknar í þau, finnst mjer ekki á- 

stæða til að stofnsetja ný læknishjeruð. J>að 

eru líka sum hjeruð, þar sem enn meiri 

þörf er á læknum, t. d. í Auslur-Skapta- 

fellssýslu. Ef ný læknahjeruð yrðn stofn- 

sett, mundu menn heldur sækja um hin 

ljettari hjeruð, en hin örðugri yrðu þá enn 

óskipuð. Jeg verð að verða mótfallinn 2. 

umræðu, en skal að öðru leyti ekki fjölyrða 

meira um þetta mál.

Flutningsmaður: J>að er mjög lítilfjör-

leg mótbára, sem hinn háttvirti þingmaður 

Suður-Múlasýslu kom með, sú, að nokkur 

læknishjeruð væru enn nú læknalaus eða ó- 

skipuð, og meiri nauðsyn á læknum fyrir 

austan. Hvorugt af þessu minnkar nauðsynina 

í Dalasýslu; þar að auki eru nú svo margir, 

sem stunda læknisfræði, og 2 nýútskrifaðir 

af læknaskólanum, að þess mun ekki lengi 

að bíða, að öll læknabjeruð verði læknum 

skipuð. Jeg verð annars að fallast á upp- 

ástungu 2. þingmanns Skagfirðinga um 

nefnd í málið, og jafnframt ítreka, að hún 

verði sett.

Jón Jónsson hafði stungið upp á því, 

að setja nefnd í málið og ljet forseti þá 

greiða atkvæði um þá uppástungu; en hún 

var felld, og var því umræðunum haldið á- 

fram.

Egill Egilsson: f>ar eð nefnd hefur

verið felld í þessu máli, þá eru það þau einu 

úrræði, að biðja um, að það fái að ganga til

2. umræðu. Jeg verð að segja það um mig, 

að jeg er meðmæltur frumvarpi þessu, eins 

og jeg er meðmæltur öllum frumvörpum, 

sem fara fram á að fjölga læknum, þvi að 

jeg fino til nauðsynjar þeirrar, sem á þvf 

er.

J>að er annars undarlegt og eptirtekta- 

vert, hvernig alþingi tekur í sum mál, t. d. 

að ljólga læknum, því svo má segja, að báð- 

ar deildir þingsins sjeu jafnan móti lækna- 

fjölgun, en ef frumvörp um að fjölga kenn- 

urum á prestaskólanum, og þeim með báum 

lannum, kæmu fram, mundu þau fá beztn 

undirtektir. Sjerstaklega verð jeg og að 

mæla með frumvarpi þessu, þar sem það er 

svo einstaklegt í sinni röð, og bendir á, 

hvern veg auðið sje, að stofna þetta nýja 

læknishjerað, án þess að það þurfi að kosta 

landið eða landssjóð einn einasta eyri. Með 

því þessu frumvarpi er þannig báttað, verð 

jeg að vera því sjerstaklega hlynntur.

Varuforseti: Jeg hef áður á þingum 

verið opt á móti stofnun nýrra læknishjer- 

aða, einkum af þeim ástæðum, að mörg 

læknisumdæmi hafa verið óskipuð læknum, og 

læknalögin þá ung. En nú er þessu öðru- 

vísi varið, þvi að flest læknisumdæmi eru 

skipuð, og vou er á nógum læknum, en 

læknalögin aptur orðin nógu gömul til þess, 

að sjeð verði, hvort ástæða sje til, að breyta 

þeim. Pað mælir með frumvarpinu, að 

læknishjerað það, sem hjer ræðir um, er 

all-mannmargt og sjávarpláss og víðlent 

mjög, svo að því meiri er læknisþörfin. J>ar 

sem hinn heiðraði þingmaður Mýramanna 

gat um fjölgun kennara við prestaskólann, 

þá man jeg ekki til, að þeim hafi nýlega 

verið fjölgað. Allir, sem þekkja til, verða 

að játa það, að rjett væri að sameina 

Strandasýslu og Dalasýslu, og að minnsta 

kosti mnn meiri óþarfi, að hafa sjerstakan 

sýslumann í Dalasýslu, eu sjerstakan lækni. 

Jeg verð þvf að lýsa því yfir, að jeg er 

hlynntur frumvarpi þessu.

Eiríkur Kú/d: Ef hinn heiðraði 2.

þingmaður Suður-Múlasýslu væri jafnkunn- 

ugur fyrir vestan, sem hann er fyrir austani
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an, hygg jeg, að honum mundi cigi blaod- 

ast hugur um, að mæla með frumvarpi 

þessu og styrkja það, í stað þess að nú 

vill hann fella það. J>að þarf eigi annað 

en líta á uppdrátt íslands og gæta að 

vegalengdinni, torfærum og víðlendi þessa 

umdæmis, t. a. m. frá Öndverðarnesi og 

það suður eptir, svo langt sem Hítará 

ræður, inu aila Skógarströnd og inn í Dali, 

og síðan inn fyrir Gilsfjarðarbotn, yfir 

Skarðsströnd og Fellsströnd, að viðbættum 

öllum Vestureyjum. |>dtt læknirion í 

Stykkishólmi sje með rjettu talinn einhver 

hinn árvakrasti og ötulasti læknir á land- 

inu, þá er þessi vegalengd svo mikil, að ef 

hann er á öðrum enda læknishjeraðsins og 

er þá sóttur til bins, þá er það full viku- 

ferð áfram, og jeg vooa, að hinir heiðruðu 

þingmeon játi það með mjer, að sú hjálp, 

sem svo seint kemur, þegar svo á stendur, 

sem opt ber við, að fljótra aðgjörða við 

þarf, er opt sama sem engin hjálp. Lækn- 

isskortur sá, sem verið hefur fyrir vestan, 

einkum í Dalasýslu, hefur leitt til þess, að 

risið hafa þar upp skottulæknar, og að 

einum manni þar var nýlega veitt lækn- 

ÍDgaleyfi; eD það er aptur eptirtektavert, að 

síðao hefur lika einmitt auki/.t aðsókn það- 

an að hjeraðslækninum, og sýnir það bezt 

læknisþörfina, og þá þörf, að minnka 

Stykkishólms-lækDisumdæmið. Jeg er því 

inálinu mjög hlynntur og vil gefa mío 

beztu meðmæli með frumvarpi þessu.

HoJgeir Clausen: Jeg skal að eins

tala fáein orð, og geta þess, að mjer finost 

geta verið ástæða til að fjölga læknum í 

Dalasýslu; því skal jeg ekki neita, en þar 

á móti fiunst mjer ekki ástæða til að fjölga 

lækoisembættum af þeirri orsök, að hjer sjeu 

tveir kandidatar til útskrifaðir af læknaskól- 

anum; mjer finnst engin ástæða til að

stofna embætti handa þeim. En það er að- 

gætandi, að þar sem skottulæknar, bæði 

homöopathar og allopathnr hafa leyfi til að 

praktisera, þarf Dalasýsla ekki að verða í 

neinura vandræðum, því að hún hefur sjera

Jakob, sem hefur *jus practicandi' , svo þar 

þarf ekki að fjölga læknum.

J ó n  t í l a f s s o n : Jeg vildi að eins með

fáum orðum svara þingmanni Barðstrend- 

inga, þar er hanu sagði, að ekki þyrfti 

annað en að líta á landabrjefið til að sjá, 

að einn læknir gæti eigi komið að veruleg- 

um notum í Dalasýslu. Jeg get fullvissað 

hann um, að meira þarf til en að líta á 

landabrjef, til að sjá þær torfærur, eins og 

þær virkilega eru, sem á eru ferðalagi um 

Skaptafellssýslu. pað muii sannast bæði á 

því umdæmi og þessu fyrirhugaða umdæmi 

fyrir vestan, að betia er að ferðast um 

landið, en að blína á landkortið, til að læra 

að þekkja torfærurnar, og jeg held þvi fram, 

að meiri þörf sje að fá fyrst lækni í Skapta- 

fellssýslu. Enda ver&ur eigi annað sagt, en 

að þinginu hefði verið mislagðar hendur 

1875, þegar læknahjeraðið í Skaptafellssýslu 

var stofnað, befði það þá gengið fram hjá, 

að stofna læknishjerað, sem nauðsynlegra 

var en í Skaptafellssýslu. f>að hefur verið 

tekið fram, að í Dalasýslu sje skottulæknar 

og aðstoðarlæknir, en því máli er eigi að 

gegna um Skaptafellssýslu; þar eiga menn 

ekki völáþvílíku sælgæti; þar er að minnsta 

kosti enginn aðstoðarlæknir, og jeg held, að 

þar sjeu jafnvel engir skottulæknar. í>iug- 

maður Barðstrendinga tók það fram, að í 

Dalasýslu fengist ekki læknisbjálp á stund-. 

um á minna en vikufresti, en jeg er viss um, 

að í Skaptafellssýslu getur opt gengið til 

þess mánuður, og stundum ef til vill verið 

alveg ómögulegt; þar mega menn optast 

sætta sig við að deyja drottni sínum án 

lækuisaðstoðar.

Flutningsmaður: J>ingmaður Snæfell-

inga sagði, að það væii óþaríi, að stofna 

læknisembætti handa kandídötum, þótt þeir 

væru til. J>essi hans oið hygg jeg vera 

sprottin af einhverjum misskilningi hjá þing- 

manninum. f>að er eigi beðið um læknis- 

hjerað í Dalasýslu sökum þess, að nú eru

2 útlærðir kandídatar í læknisfræði ti), held-
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ur vegna þess, að þar er hin mesta þörf á 

að læknir sje. En hvað því viðvíkur, að 

í Dalasýslu sje aðstoðarlæknir, þá held jeg 

megi segja urn það, að það sje «meira í 

orði en á borði*. Að^toðarlæknir sá, sem 

þar er, og maður sá, sem leitað er til, eru 

hvorugur mikið lagnir til handlækninga, 

nerua annar þeirra til að sitja yfir konum. 

Jeg vonast því eptir, að hin háttvírta deild 

verði þessu velferðarmáli hlynnt, og meti 

meira líf og heilsu manna en nokkrar 

krónur úr landssjóði.

O l a f u r  P á l s s o n : Læknir okkar í Skapta- 

fellsýslu býr hjer um bil nú sem stendur í 

miðri sýslu, og er að því leyti vel settur, 

á meðan hann þjónar báðum Skuptafells- 

sýslum, en þó er honum ómögulegt að gegna 

embættinu svo, að að viðunanlegum notum 

komi, þar eð bann situr milli tveggja sanda 

og vatna, sem opt eru ill yfirferðar. Yfir 

böfuð að tala er jeg því meðmæltur, að 

fjölga læknum, en meðan læknislaust er í 

Skaptafellssýslu, verð jeg að vera móti þvi. 

Allir bljóta að sjá, hvílíkir erfiðleikar eru á, 

að ná í lækni í Skaptafellssýslu, þar sem 

er meira en þriggja vikna ferð frá Sólbeim- 

um austur að Horni, þó allt gangi vel.

Með því fieiri tóku eigi til máls, Ijet 

forseti greiða atkvæði um það, bvort málið 

skyldi ganga til 2. umræðu, en þess var 

synjað með 12 atkvæðum gegn 9.

B.
Frumvarp til laga um nýtt læknishjerað 

(í Barðarstrandarsýslu). Frá þingmanni Barð- 

strendinga. Frumvarpið er prentað í fyrri 

parti alþingistíðindanna, bls. 50.

FYRSTA UMRÆÐA ÍNEÐRI DEILD, 

á 16. fundi, 20, dag júlímán.

F l u t n i n g ' s m a ð u r  ( E i r í k u r  K ú l d ): Jeg

| skal ekki vera langorður um þetta frumvarp, 

því jeg þykist sjá fyrir forlög þess, þar 

frumvarpið um læknishjerað í Dalasýslu 

ekki náði fram að ganga. |>að er full þörf 

á þessu læknishjeraði, því raenn eiga að 

sækja 6 vikur sjávar, og á vetrum opt fullt 

af ís, svo menn ekki komast í Stykkishólm, 

og þurfa jafnan til þess að fá stórt skip 

með 8 mönnum, svo hver ferð mun kosta 

hjer um bil 60 kr„ og er slíkt ekki fyrir fá- 

tæka. þar við bætist og, að þegar menn 

koma þangað, þá eiga menn engan veginn 

víst að hitta lækninn, því læknisumdæmi 

hans er svo stórt, og hann getur verið 

innst inn í Dalasýslu eða út undir Jökli, svo 

sjúklingur, sem vel hefði mátt bjarga með 

læknisbjálp, getur verið dáinn þegar læknirinn 

loks kemur. þetta umdæmi yrði heldur ekki 

fámennara en Vestmannaeyjar, heldur fjöl- 

mennara, og þó það nú hefði verið fámenn- 

ara, þá er líf þeirra fáu eins dýrmætt og 

þótt fleiri væru. Jeg ætla þó ekki að taka 

frumvarpið aptur, en láta það ganga til úr- 

slita.

Ilolgeir Clausen: Enn þá á að fara

að búa til læknisbjerað handa þessum tveim 

kandídötum, sem nú eru lausir. Jeg veit 

það, að ef læknishjerað yrði stofnað í Flat- 

ey, þá yrði hjer um hil eins gott að hafa 

það í Reykjavík, því það er ekkert betra að 

sækja lækni í Flatey, en í Stykkishólm, og 

betra að hafa hann í landi en úti á eyjun- 

um. Eptir því sem jeg veit til, voru þar 

líka allir vel frískir og við góða heilsu, 

þegar jeg fór, og hinn háttvirti flutnings- 

maður hefur búið þar í mörg ár, og aldrei 

orðið að meini, heldur haft beztu heilsu. 

J>að er engin ástæða til, að stofna þar nýtt 

læknishjerað, meðan við höfum eins dug- 

legan lækni í Stykkishólmi.

Síðan var gengið til atkvæða, og var 

málið fellt með 12 atkvæðum móti 7.

112
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XXXVIII. 

Aðflutningsgjald af kaffi o. fl.

A.
Frumvarp til laga um aðflatniogsgjald 

á kaffi, kuffibæti, sykri og sírópi. Frá 1. 

þiogmanni Eyfirðinga og 2. þingmanni Norð- 

ur-Múlasýslu. Frumvarpið er prentað í 

fytri parti alþingistíðindanna, bls. 79—80.

FYRSTA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD,

á 13. fundi, 18. dag júlímánaðar.

F l u t n i n g s m a ð u r  (A r n l / ó t u r  Ó l a f s s o n ): 

Jeg stend skelfdur upp, þegar jeg á að 

halda vöro uppj fyrir þessu frumvarpi. Jeg 

geng að því vísu, að vörn mín verði ekki 

áheyrileg hjá hinni málsnjöllu, ágætu vörn, 

er nú beyrðum vjer. pað er munuráflutn- 

ingsmönnum, og munur á málefnum. J>etta 

frumvarp fer fram á álögur og skatta, allt 

verður að telja hjer í tölum; þetta er alveg 

Iíkamlegt efni, og það ef til vill svo, að 

menn fer að langa svo í kaft'i og sykur, að 

þeir vilja engar tölur heyra. En jeg verð 

að tala og biðja menn um þolinmæði til að 

hlýða, þótt málefnið sje eigi skáldlegt. f*etta 

frumvarp stendur í því sambandi við frum- 

varp það, er bjer kemur á eptir, að þau 

verða að fylgjast, og hefði jeg öllu heldur 

óskað, að hitt málið, um afnám ábúðar- 

skattsins og niðurfærslu lansafjárskattsios, 

hefði verið rætt fyr, enda hafði jeg beðið 

forseta, að setja það fyr á dagskráoa, eo 

það hefur gleymzt. Ástæðurnar fyrir þessu 

frumvarpi eru fólgnar í hinu frumvarpiou, 

þar sem farið er fram á, að færa Diður 

skattana og breyta þeim i tolla þá, sem hjer 

ræðir um. Ef mjer væri það leyfilegt, vildi 

jeg geta þess, hvers vegna jeg hef stungið 

upp á, að færa niður lausafjárskattinn og 

af nema landeignarskattinn, en leggja aptur 

toll á kaffi og sykur, og gjöra þannig greio 

fyrir báðum frumvörpunum í einu. Mönn- 

um mun það Ijóst, að þegar ræða er um 

skatta, tolla, um álögur, þá eru það byrðar, 

sem flestir eru ófúsir á að bera. J>egar nú

ljett er á byrðinoi á landbúnaðinum og toll- 

ur aptur lagður á kaffi og sykur, þá segja 

kaffimennirnir: «Nei, þetta vil jeg ekki*.

En aptur verða sveitamennirnir fegnir, og 

eru fúsir á að varpa af sjer þunganum. En 

þetta er ekki ástœðan bjá mjer, að vilja 

gjöra snmum til geðs, en öðrum til ógeðs. 

Astæða mín er einungis rjettvísi, jöfnuður 

eða jafnþyngd í álögunum, cða með öðrum 

orðum, að skattatnir komi sem jafnast nið- 

ur. Lausafjár-og ábúðarskatturinn er ójafn- 

aðarskattur í samanburði við aðra skatta 

bjer, þess vegna ber að koma jöfnuði á. 1 

einu orði: rjettvísi og rjettsýni í álögum er 

sú skylda, er blýtur að vera nauðsynlegt 

skilyrði þess, að menn beri fúslcga byrðina 

hver með öðrum. Ef órjettsýni or í álögun- 

um, þá er það skyldan ein — ekki bróður- 

leg hvöt — sem þvingar meno til að bera 

þær.

Jeg skal nú leyfa mjer að leiða rök að 

frumvarpinu, og þá fyrst geta þess, að það 

er sjáanlegur mismunur á öllum öðrum 

sköttum og þessum tvöfalda skatti, ábúðar- 

og lausaQárskatti. I 2. gr. fjárlagafrum- 

varpsins er skattur þessi talinn 50,000 kr. 

hvort árið, eða 100,000 kr. bæði árin; en 

allir hinir skattarnir, það er: búsaskattur, 

tekjuskattur af eign og atvinnu, eru sam- 

tals 31,000 kr. bæði árin. Gætum að þessu 

enn betur. Ábúðarskatturinn liggur á lausa- 

fje og atvinnu ábúandans, því hjer er um 

tvöfaldan skatt að ræða. J>að hefur stjórn- 

in játað í frumvarpi sínu, er hún lagði fram 

á alþiugi 1877; það hafa menn og almeunt 

játað. Á lausafjeuu liggur þá meir en þre- 

faldur skattur í samanburði við alla aðra 

eign og atvinnu í laodinu, og þó er lausa- 

fjáreignin eigi nema liðlega þriðjungur af 

allri annari eign í laodinu, og það eptir 

fullhörðum reikningi á kvikfjenaði. Getur 

mönoum nú blandazt hugur um, að hjer sje 

ójöfnuður? (Halldór Friðriksson: Já). Nei.
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Lansafjárekatturinn er þrefaldur, hann er í 

raun rjettri sexfaldur á við aðra skatta í 

landinu.

En þetta er þó einungis upphafið á ójöfn- 

uðinum. En meiri djöfnuður er hjer til slað- 

ar, því hann er eigi fólginn i einum saman 

gjöldunum til landssjóðs, heldur og í greiðsl- 

Hm til sveitamála og hjeraðastjórnar. Jeg 

skal nú laka til (jðgur þess konar gjöld: 1. 

búnaðarskólagjaldið, 2. jafnaðarsjóðsgjaldið,

3. sýslusjóðsgjaldið, og 4. sýsluvegagjaldið. 

Eptir siðustu skýrslú í Stjórnartíðindunum 

var búnaðarskólagjaldið 2709 kr. Gjald 

þetta er að vísu Iandeignarskattur í 

rauninni, þótt ábúandi eigi að greiða það 

af hendi, en nú er það lag á komið, að 

leiguliðarnir greiða það víðast hvar án end- 

urgjalds frá landeigendum. Jafnaðarsjóðs- 

gjaldið, 7,938 kr. að upphæð, liggur alveg á 

lausafje. Sýslusjóðsgjaldið var árin 1876—78, 

það er að skilja árið 1876 í vesturumdæm- 

inu 1297 kr., árið 1877 suðurumdæminu 

2171 kr., og árið 1878 í norður- og aust- 

urumdæminu 2153, eða samtals 5,621 kr. 

Gjald þetta er lagt á samanlagða hundr- 

aðatölu jarða og lausafjár, og er því í 

raun rjettri ábúðar- og lausafjárskattur. 

pótt nú gjald þetta sje eigi greitt beinlínis 

af ábúð og lausafje, helduraf hreppssjóðum, 

þá er hitt víst, að því er jafnað niður á 

hreppana eptir hnndraðatölu jarða og lausa- 

Ijái, og kemur því niður á hvern hrepp í 

landinu sem skattur á jarðai- og lausafjár- 

hundruðum. S ý » l u v e g a g j a l d i ð  var 14,351 kr. 

árið 1878. Gjald þetta er atvinnugjald, og 

er byggt á tölu verkfærra manna, sem 

kunnugt er; hreppsnefndirnar jafna gjaldi 

þessu niður, en hinir verkfæru menn gjalda 

það þó ekki, heldur húsbændurnir. Mun 

kanpgjaldið nú minnka sakir gjalds þessa? 

Nei! Beynslan sýnir, að það hefur stigið, 

síðan sýsluvegagjaldið var lagt á.

Drögum nú saman öll þessi gjöld, og 

þá sýnir það sig, að á lausafjenu liggja, auk

50,000 kr. í landssjóð, yfir 30,000 kr. eða 

30,620 kr. í hjeraðsgjöld, en það er álíka

mikið og borgað er á öllu landinu í tekju- 

og húsaskatt.

Jeg ætla ekki að þreyta hina heiðuðu 

þingmenn á fleiri tölum, en jeg vona þeir 

gjöri svo vel, að kynna sjer þessar tölur, 

áður en þeir fella frumvarpið.

Nú kem jeg að frumvarpi því, er bjer 

liggur frammi fyrir oss. í  því er farið fram 

á, að greiða skuli 3 aura aðflutningstoll af 

hverju pundi kafl'is og kaffibætis, og 2 aura 

toll af hverju sykur- og sírópspundi. Toll- 

ur þessi er nú sjálfsagt ný álaga. Hvort 

sem menn segja með sönnu, að kaupmenn 

tvíbæti þessum aurum við á kaffi- og sykur- 

pundið eða ekki, þá tel jeg hitt víst, að 

tollurinn sje ný álaga á landsmenn. Svo 

mikið finnst mjer Ijóst, að það sje eigi sjálf- 

sagt, að kaupmenn tvöfaldi tollinn, að þeir 

vilji það, að þeir geti það; að minnsta kosti 

fæ jeg eigi sjeð nokkra nægilega ástæðu til 

þess, að þeir gjöri það. Tollinn gjalda þeir 

ekki fyr, en hingað er komið, og ekki ávallt 

í peningum; þeir munu einnig geta fengið 

leyfi til að greiða hann með ávísun eða 

víxli á verzlunarhús í Kaupmannahöfn, því 

kaupmenn munu flestir vera svo, að þeir 

háfi lánstraust hjá Iandssjóði. Nú er ann- 

aðhvort, að kaupmaðurinn leggur tollifln 

tvöfaldan á viðskiptamenn sína hjer, eða þá 

að eins einfaldan, því jeg get í vonirnar 

um það, að þeir gefi eigi tollinn. Tvöfaldi 

þeir tollinn, þá geta kaupmenn eigi verið á 

móti frumvarpinu, og þá mun málinn borg- 

ið. Jeg vil því ekki spilla fyrir mjer við 

þá þingmenn hjer, semjeg gæti áunnið mjer 

hjá atkvæði fyrir frumvarpinu.

En nú kemur sú spurning: Úr því nú 

landsmenn hljóta að lúka sjálfir tollinn af efn- 

um sínum og atvinnu- arði, er þá nokkuð unn- 

ið við það, að afnema ábúðarskattinn og færa 

niður lausafjárskattinn, og leggja jafnmikið í 

toll á kaffi og sykur? Er annað unoið, en 

að taka úr einum vasanum og láta í hinn ? 

Já segi jeg. Afieiðingarnar eru þær af 

hverri álögu, að það hækkar kostnaður sjar- 

hverrar vöru þeirrar, er álagan liggur á. Oss

112*
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kostar meira að afla okkur kjötpundsins, 

ullarpundsins o. s. frv., þegar skatturinn 

liggur á lausafjenu, en ef hann eigi væri. 

Nú sem tilkostnaður vöru vex, er tvennt til: 

annaðhvort hækkar varan að verði, eða hún 

stendur í stað; standi varan í stað, til 

dæmis kjöt, smjör, þá verður ágóði aflandans 

minni, því að skatturinn leggst á vöruna 

sem sjerhver öflunarkostnaður. En ef var- 

an stígur, þá er það vottur þess, að afland- 

inn hefur getað velt skattinum yfir á kaup- 

andaon. Sama lögmál gildir að sínu leyti við 

afnám og niðurfærslu skatta, eins og hjer 

drap jeg á um álagning skatta eða tclla.

Er þá rjett að breyta, fyrst landsmenn, 

kaffidrykkjar og sikurjetar, munu verða að 

borga tollinn? Er rjett að hækka þessa 

vöru að verði, en jafnframt lækka smjör og 

kjöt, fisk og lýsi? Jeg spyr þessa enn og 

svara já að nýju. fað er betra að kaffið 

sje dýrara, en að kostnaðurinn til sjávar- 

útvegsins og landbúnaðarins sje svona hár, 

og þessir tveir aðalatvinnuvegir landsins því 

svo arðlitlir. fað er betra, að kaffið sje 

dýr vara, en að arðurinn sje svo lítill af 

ánni, kúnni, bátnum, netinu. Vjer eigum 

að hvetja menn til vinnu og framkvæmda, 

og það gjörum vjer með því að ljetta skött- 

unum á atvinnunni, eða með því að gjöra 

atvinnuna arðsama. En vjer eigum alls ekki 

að gylla menn til að vera kaffiþambarar. 

Afieiðingin af tollinum mun verða einungis 

sú, að minna yrði keypt af kaffinu, eins og 

nú er orðið með vínföngin. Setjum, að 

tollurinn sje þrír aurar. Maður segir við 

sjálfan sig: Jeg get keypt 3 hundruðustu

minna af kaffi og 2 hundruðustu minna af 

sykri, og fæ nóg samt. En afleiðingarnar 

af því, að leggja um 3 hundruðustu hærri 

skatt á lausafje og ábúð, verða þær, að 

landbúnaðinum fer mjög svo stuttum og 

hægum fetum áfram, ef honum fer ekki 

hnignandi. |>að er ekki ófyrirsynju, að þjóðin 

kvartar undan vaxandi álögum. Allar þær 

fjórar álögur, er jeg áður nefndi, eru nýir 

skattar í rauninni, að minnsta kosti eru 

þeir allir á lagðir á þessari öld. Og svo ó-

lukku hreppstjóra-innstrúxið! Síðan má telja 

svo, sem fátækra-útsvörin sjeu orðin ferföld 

eða enda áttföld við það, er þau áður voru. 

það er því ekki kvartað ófyrirsynju. Nú 

vill þjóðin manna sig upp, og koma á bún- 

aðarskólum víðs vegar um land. Hin heiðr- 

aða nefnd, sem sett var til að íhuga málið, 

og aðrir þingmenn munu sjá, að búnaðar- 

skólarnir geta ekki borið sig, nema nýtt 

gjald sje lagt á jarðirnar. En hvort mun 

það ekki of mikið, að bæta hundrað ofan á 

hundrað og þúsund ofan á þúsund, ef ekk- 

ert á að minnka, gjöld og skatta á búandi 

mönnum? £>að ætla jeg, en hitt tel jeg 

engan skaða, þótt kaffidrykkjur minnki.

Porsteinn Thorsteinson: Hinn hátt-

virti flutningsmaður tók hjer raunar bæði 

frumvörpin í einu númeri, bæði frumvarp 

það, sem hjer liggur fyrst fyrir eptir dag- 

skrá, og svo frnmvarp til laga um afnám á 

ábúðarskatti. Jeg vil sjerstaklega gjöra 

grein fyrir, hvers vegna jeg verð á móti 

þessu frumvarpi. Jeg álít nefnilega, að það 

sje mjög óheppilegt í sömu andránni, svo 

að segja, að af nema skatt, sem ekki er ó- 

vinsæll og ekki mjög þungbær, og leggja 

á toll, sem mundi verða mjög óvinsæll hjer 

á landi. Mjer er og óhætt að segja, að 

þessi tollur, sem hjer ræðir um, mundi

koma mjög misjafnt niður eptir efnum

manna, og yrði því í sjálfu sjer ranglátur. 

Með bonum er nefnilega tekið frá þeim fá- 

tæku, til að gefa þeim ríku. Framsögu-

maður nefndi einnig, að tekjur kaupmanna

mundu og aukast við þessa breytingu, svo 

tollurinn mætti vera viosæll hjá þeim. f>að 

hefur þó víst ekki verið meiningin, enda

mundi gjaldið með því móti verða meira,

en frumvarpið gjörir ráð fyrir. Nú kemur

það og til greina, að kaffi má heita nauð- 

synjavara, einkum fyrir fátæklinga við sjáv- 

arsíðuna. Enn fremur finnst mjer kaup- 

mönnum sýnt með frumvarpi þessu of 

mikið traust; samt dettur mjer ekki í hug, 

að drótta því að þeim, að þeir sjeu óráð- 

vandari en aðrir menn fyrir það, en þeim 

er opt og tíðum ómögulegt að vita, hvað
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í skipnm þeirra er, því að skipsfólkið getur 

ef til vill ekki einasta án vitundar kaup- 

manna, beldur líka án vitundar skipstjóra 

og stýrimanns, laumað talsverðu í skipun- 

um, og jeg hef opt vitað dæmi til, að upp 

á þann máta hafa tollsvik, og það að mun, 

átt sjer stað. í  slíku tilfelli getur bæði 

kaupmaður og skipstjóri með beztu sam- 

vizku gefið vottorð um, að ekkert sje að- 

flutt, sem tollur hvíli á, þótt það gagn- 

stæða ætti sjer stað. Jeg álít það mjög 

hættulegt fyrir okkur, að fjölga tollum, sem 

við getum svo lítið eptirlit haft með; eink- 

um þykir mjer óheppilegt, að leggja þá á 

svo að kalla hreina og beina nauðsynjavöru; 

í þess stað vildi jeg heldur hækka toll á 

munaðar- og óþarfa-vöru, svo sem brenni- 

víni og tóbaki, ef þörf gjörist á, en nú.sem 

stendur sje jeg ekki þörf á slíku.

G u ð m u n d u r  E í n a r s s o n : Í*ví verður

ekki neitað, að hinn háttvirti flutningsmað- 

ur hefur mikið til síns máls, þar sem hann 

leggur það til, að af nema fasteignarskatt- 

inn og færa niður lausafjárskattinn ; en at- 

hugavert er, að skattar þessir eru nýlega 

á lagðir og eru ekki mjög óvinsælir, þó að 

þeir að sumu leyti komi ójafnt niður og 

þó að hinn háttvirti flutningsmaður vilji 

af nema ójöfnur þessar með tillögum sínum, 

þá koma aðrar ójöfnur á, og þær eigi betri, 

og þar að auki verður tollur sá, er þing- 

maðurinn leggur til að á verði lagður, þyngri 

og alls eigi þægilegri en hinn, sem ráð- 

gjört er að af verði numinn. Til þess að 

sýna fram á þetta, vil jeg leyfa mjer að 

taka 3 dæmi:

1. Bóndi nokkur býr á 30 hundraða 

jörð og tíundar 30 hundruð í lausafje; 

meðalalin ráðgjöri jeg að sje 55 aura; 

verður þá ljettir sá, er hann fær í af- 

námi ábúðarskatls og lækkun lausafjár- 

skatts rúmar 17 kr. Nú verður sami 

bóndi, eptir því sem jeg þekki til, til 

þess að fullnægja þörfum heimilisins, 

að kaupa og kaffi og kaffibæti hjer um 

bil upp á 200 pund, og 500pund af sykur-

tegundum. Jeg hlýt sjálfsagt að gjöra ráð 

fvrir, að kaupmaðurinn, til þess að sjá niðri 

á útgreiðslu tollsins, rerði að hækka verð 

kaffitegundanna á hverju pundi um 5 aura 

og á hrerju pundi sykurtegundanna um 3 

aura. |>essar tegundir verða því bóndanum 

25 krónum dýrari í kaupstaðnum en ella, 

en það er á i t a  krónum meira en ljettir sá, 

er hann fjekk í manntalabókagjöldum sínum.

2. Bóndi býr á 13 hundraða jörðu og 

tíundar 6 hundruð í lausafje; verður þá 

Ijettir sá, er hann fær í þinggjaldi, 4,96 

kr. |>eási bóndi kaupir kaffi og kaffibæti 

upp á 80 pund og 60 pund af sykri; það 

rerður samtals eptir áður sögðu 5 kr. 80 

aurum dýrara í kaupstaðnum en ella, en 

þessi upphæð verður samt 84 aurum hærri 

en ljettir sá, er hann fjekk í manntalsbók- 

argjöldunum.

3. Komum við til þurrabúðarmanns- 

ins, sem verður langhaiðast úti; hann 

verður, taki hann sömu nppbæð í kaffi og 

sykurtegundum eins og bóndinn, sem jeg 

nefndi næst á undan, að greiða 5 kr. 80 

aurum meira fyrir það en ella, og þetta er 

allt of þungur og að öllu leyti nýr skattur 

fyrir hann, sem kemur mjög illa niður á 

bláfátækum, sem eigi geta verið án kaffis 

og sykurs. Ljettir sá, er sveitabóndanum 

er ætlaður með þessari tilhögun, verður að 

skaða fyrir hann, en sjávarbóndanum að 

mjög þungri álögu. í  einu orði: J>að rerð- 

ur öllum hlutaðeigendum til óánægju eða 

skaða, ef frumrarp þetta næði að verða að 

lögum, og ræð jeg þrí fastlega frá, að það 

rerði samþykkt.

V a r a f o r s e t i : J>egar jeg gef ástæður

fyrir því, hrers vegna jeg verð að vera 

móti frumvarpi þessu, sem hjer um greinir, 

verð jeg að skoða þetta frumvarp út af 

fyrir sig, án tillits til, hvað hinu líður, 

sem því á að fylgja. |>að, sem mjer verð- 

ur þá fyrst fyrir, er að spyrja: Er það

rjett, að bæta skatt á skatt ofanP Nei! 

Er ekki nóg komið að sinni af slíkum breyt- 

ingum á sköttum? (A m l j ó t u r  Ó l a f s s o n :
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Nei!) Jú í Meira að segja. jeg álít það sje 

fyrir neðan virðingn þingsins, að taka hvað 

eptir annað ný eða nýleg lög og breyta 

þeim. Svo að jeg taki tnjer orð hins hátt- 

virta flutningsmanns í munn, verð jeg að 

segja, að þetta eru «sneplar» og «skæklar> 

af 3kattalöggjöf okkar; og þessa snepla á- 

lít jeg ekki að deildin eigi að hirða um, 

einkum þegar litið er til þoss, að þeir fara 

því fram, að taka af gjöld, sem mönnum 

eru eigi mjög ógeðfelld, og, það sem verra 

er, gjöra það, sein jeg álít að deildin eigi 

ekki að gjöra, nema þegar hún getnr ber- 

lega sýnt, að brýna nauðsyn ber til, nefni- 

lega að leggja á nýjan skatt eða toll. En 

væri það óumflýjanlegt, að leggja toll á, 

ætla jeg að allra- sízt ætti að leggja þá á 

kafifi og sykur, því að sá tollur ætla jeg 

að mundi verða óvinsælastur allra tolla og 

allra skatta, sem á hafa verið lagðir. (Arn- 

Ijólur Úlafíson: Ástæður?) Við skulum

ganga út frá því, að frumvarp þetta, gjört 

að lögum, muni minnka kaffibrúkunina; 

en er það þá vinsælt? eðaer það heppilegt? 

íslendingar þurfa að brúka meira kaffi en 

fiestar aðrar þjóðir. Jeg hef það ekki frá 

sjálfuin mjer, heldur frá hinum merkasta 

efnafi æðingi á þessari öld, að kaffi sje 

því nauðsynlegra, sem viðurværið er 

lakara og óbreyttara, og skorar hann á 

menn, að inn leiða það f öll fangahús, 

Vjer sjáum opt í blöðum vorum þá kenn- 

ingu kennda, að kaffi og sykri og rjóma sje 

svo sem kastað burt til ónýtis, en það 

er langt frá, að svo sje, þar sem 50% 

af brzta næringarefni er í kaffinu sjálfu, 

auk sykurs og rjóma. Önnur ástæða, sem 

jeg hef til að vera móti frumvarpi þessu, 

er sú, að skattgreiðslan verður að lenda á 

kaupmönnum, eins og hún nú gjörir, þar 

sem nálega Vs af öllum sköttum landsins 

er innheimtur af þeim. J>etta er einmitt 

mjög athugavert, að fjölga sköttum, sem 

við getum ekki látið öðruvísi innheimta en 

gegnum kaupmenn, sem eru orðnir gramir 

yfir þessnm ójöfnuði, og margfalda gjaldið, 

þegar þeir taka það af landsbúum. í*ing-

maður Dalamanna hefur bent á, hversu ó- 

jafnt skattur þessi kæmi niður á sjávar- 

bændum, enda mun víðar svo fara, að 

skatti verði Ijett af þeim, sem geta borgað, 

en lagður aptur á þá, sem ekkert hafa að 

borga af. En um þetta skal jeg ekki mæla 

fleira, uiest. í þeirri von, að við því sje 

ekki hætt, að deildin aðhyllist þetta frum- 

varp.
F l u l n i n g s m a ð u r  : Af öllum þeim hin-

um mörgu mótbárum, sem fram eru komn- 

ar gegn frumvarpinu, er þó engin í þá átt, 

að jeg hafi haft rangt að mæla, þá er jeg 

sýndi og sannaði, að jeg vona, að ábúðar- 

og lausafjárskatturinn væri ójafnaðarfullur 

í samanburði við aðra skatta landsins. Jeg 

er fús á að játa, að sjómenn komi til að 

borga meira, en þeir hafa borgað áður að 

tiltölu; en það kemur til af því, að þeir 

hafa áður nær því engin gjöld goldið til 

hjeraðamála, ef jeg undan skil útsvörin til 

fátækra. !>eir borga mjög lítið til þeirra 

stofnana, sem þeir þó hafa eins gott af og 

aðrir. Er það þó ekki sanngjarnt, að þeir bcri 

líka byrði sem sveitamenn, fyrst þeir njóta 

jafnrjcttis við þá? f»ví eins þurfa þeir lög- 

reglu, dómara o. s. fi v., eins og sveita- 

mennirnir. |>essi tollur, sem bjer er farið 

fram á, er heldur ekki órímilegnr, borinn 

saman við toll-Iög ýmissa annara þjóða. Við 

skulum fyrst fara til Dana; þeir hafa 14 

aura toll á kaffi og 12 á sykri. Norðmenn 

hafa nær því engar tekjur af fasteign og 

engar af lausafje. Englendingar sjálfir hafa 

mestallar landstekjur af tollum, og sama er 

að segja um llestar þjóðir aðrar. Eru þá 

íslendingar stjórnvitrari en allar þessar 

þjóðir? Mjer er til efs, að nokkur þjóð 

verði varaforseta samdóma um tollmál og 

skatta, nema ef vera skyldu Tyrkir.

Jeg sting upp á nefnd, og óska nafna- 

kalls.

Forseti ljet þá ganga lil atkvæða um 

það, hvort nefnd skyldi setja; en nefnd var 

felld með 17 atkvæðum.

Flutningsmaður tók þá frumvarpið aptur.
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B.
Frumvarp til laga urn aðflutningsgjald 

af alls konar kaffibæti, svo sera möluðu kaffi, 

exportkafií og því um líku. Frá þingmanni 

Borgfirðinga. Frumvarpið er prentað í fyrri 

partí alþingistíðindanna, bls. 52.

FTKSTA UMRÆÐA í NEÐRI DEID,

á 13. fundi, 18. dag júlímánaðar.

F l u t n i n g s m a ð w  ( G r í m u r  T h o m s e n ) :  |>að 

er nú engÍD upphvatning fyrir mig, að koma 

fram með þetta lítilfjörlega frumvarp um 

toll á kaffibæti, eða öllu heldur kaífispilli, 

þar sem hið undangengna frumvarp um toll 

á kaffí yfir höfuð er horfið af vígvellinum. 

Jeg álít það reyndar vafamál, hvort bæta 

eigi tollum á landið, og þá líklega einkum 

á þá vöru, sem hinu báttvirti varaforseti 

tók fram um að væri ein af þeim vöruteg- 

undum, sem einna mest næringarefni hefði 

inni að halda, og væri því óhjákvæmileg 

nauðsynjavara, og sem hinn háttvirti þing- 

maður Dalamanna sýndi fram á, hve hún 

væri nauðsynleg, einkum fyrir sjávarbóndann. 

En jeg óttast ekki þessa mótbáru um kaffi- 

bæti. Jeg hef komið, þar sem kaffíbætir er 

búÍBn til; hann er saman soðinn úr rusta- 

sneiðum af brauði, sem sópað er upp úr 

svínatroguna, og þar blandað saman við 

a k ö T D u m ,  og á stundum muldum múrsteini. 

fessi vara er bæði óþörf og óholl, og þótt 

hún nú við þetta hætti að flytjast, þá væri 

ekki skaðiflu skeðar; hvort sem það heitir 

( C h i c o r i a )  eða I . ö v e t a n d  (Ijónstönn), þá er 

allur hávaðinn af því, sem selt er fyrir 33 

puDdið, hiu mesta ólyfjan. pað væri miklu 

betra fyrír menn, að búa til kaffibæti úr 

byggij það er miklu bragðmeira. þótt 

sumir haldi, að þetta bæti kafTið, þá vona 

jeg, að flestir verði mjer samdóma um, að 

það hvorki veiti manni hressingu nje nær- 

ingu. Jeg vil benda á, hve mikið befur 

flutzt af þessu ólyfjaui nú 4 hin síðustu ár, 

sem jeg bef skýrslur um. Fyrir 1880 hef jeg 

enga skýrslu enn þá — fyrir árin 1876 

1877, 1878, og 1879, nefnilega 1876: 

163,435 paod; 1877: 191,025; 1878 og 97:

170,000, eða þó nokkuð minna en hin árin. 

|>etta er nú talsvert af ekki betra tagi, og 

hver sem afleiðingin yrði, þá held jeg, að 

hún yrði landinu fremurtil gagns en skaða, 

hvort sem það legðist alveg niður, ^að flytja 

hana inn, eða að brúkun hennar minnkaði 

við það, að af henni skyldu gjaldsst 10 aur- 

ar af hverju pundi. Eptir fjáriagafrumvarpi 

því, sem liggur fyrir þinginu, þá væri ekki 

vanþörf á, að bæta nokkuð fjárhag landsins 

eða tekjur þess, þar setn nú hafa komið 

fjöldi af bænarskrám til þingsins um fjár- 

veitingar, sem eðlilega ekkert er gjðrt ráð 

fyrir þar, en voru að eins eptir áætiuninni 

í frumvarpinu einar 15,000 kr. eptir. Jeg 

skal ekki fara svo langt, að óska, að nefnd 

verði sett í málið, en óska, að því verði lof- 

að að ganga til 2. umræðu.

H o l g e i r  C l a u s e n :  Eptir þessu frum-

varpi, samkvæmt þvi sem framsögumaðurinn 

frá Eyjafirði sagði um næsta frumvarp hjer 

á undan, er hann rildileggja 3 aura á hvert 

kaffípund, að kaupmenn græddu 1 eyri við, 

þá mætti jeg vera þingmanni Borgfirðinga 

þakklátur um þrisvar og hálfsinnum 3, 

þar sem hann stingur upp á 10 aara tolli 

af hverju pundi af kaflíbæti. Jeg held, að 

menn þurfi ekki að vera svo mjðg hræddir 

við þennan kaflibæti, því hann er • a n a l y s -  

e r a ð u r *  utanlands, og ekki fluttur hingað 

nema heilbrigðis • c o m m i s s i é n i n *  leyfi, en 

þar sem hann talaði um gamlar brauðskorp- 

ur, þá veit jeg ekkert um það, og skal ekk- 

ert um það segja. Jeg álít ekki rert að 

setja háa tolla, meðan enginn er til að iíta 

eptir þeim, því roenn munu varla hafa það 

álit á kaupmönnum, að menn trúi þeim 

betur en öllum öðrsm heiðarlegnm mönnum. 

{>að er því að mínu áliti skaði, að setja háa 

tolla, sem enginn lítur eptir. J>að mundi og 

verða erfitt fyrir kaupmenn að borga þetta 

út strax, þar sem sýslumeun gefa að eins 

14 daga frest. Jeg skal annars ekki minn- 

ast á frumvarpið meira, því jeg vona að 

það gangi sama veg og það, sem var næst 

á undan því.

Varaforseti: Með þetta frumvarp franst
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mjer allt öðru máli að gegna, en með bitt. 

frumvarpið, því þessi tollur mundi ekki verða 

nærri eins óvinsæll, enda veit jeg og, að 

sutnar tegundir kafíibætis eru óhollar, en 

jeg vildi að flutningsmaður hefði undan þeg- 

ið >export»-kaffi, því að því er almennÍDgur 

orðinn svo vanur. J>ótt íslendingar brúki 

mikið af kaffi í samanburði við aðrar þjóðir, 

þá er það aðgætandi, að ef til vill er hvergi 

eÍDs mikil þörf á því og hjer, og í einu 

getum við þó að minnsta kosti jafnazt við 

aðrar þjóðir, og það er í því, að búa til gott 

kaffi. í>ar sem hinn háttvirti flutningsmað- 

ur hins fyrra frumvarps um kaffitoll áleit 

mig ekki kunnugan á Englandi, þá get jeg 

frætt hanu á því, að Englendingar kaupa 

mikið af kaffi, ogþað líka «export»-kaffi, og 

það 12 milíónir punda á ári, en Belgar, sem 

eru um 5 milíónir, um 20 milíónir pund af 

kaffibæti; og merkur rithöfundur (Strumpf) 

kallar allar konur á pýzkalandi chicoríu- 

kaffisvelgjara. Jeg er alls ekki á móti 

því, að tollur sje lagður á malað kaffi og 

kaffirót, enda er skapraun, að sjá menn 

kaupa það í búðum hjer. En sem sagt, jeg 

vildi undanskilja «export», því það kaupir 

almeuningur að jafnaði, og mun kaupa, þó 

að tollur verði á lagður.

Tryggvi Gunnarsson: J>að er mín

skoðuD, að meiri ástæða beri til að fella 

frumvarp þetta en hitt, (nefoilega um toll af 

kaflí og sykri), sem fellt var núna næst á 

undan, þvi að þetta frumvarp eykur enn 

tolla á landsmönuum, en hitt frumvarpið 

fór fram á, að leggja toll á munaðarvöru, 

er koma skyldi fyrir annau skatt, sem átti 

að af nemast. Auk þessa er og annars 

að gæta. Frumvarp þetta fer fram á, að 

leggja toll á kaffibæti; en sökum þess að 

kaffibætir er ódýrari en kaffíð sjálft, eiga 

fátæklingar Ijettara með að kaupa kaffibæti 

en kaffi sjálft, og kaupa því binir fátækari 

að tiltölu miklu meiri af honum en efna- 

mennirnir, svo að tollur þessi kemur þyngst 

niður á fátæklinga og þurrabúðarmenn. 

Kaup á kaffi og kaffibæti eru að jafnaði 

meiri í sjávarsveitum en upp til sveita.

Yið hliðina á þessu vil jeg vekja atbygli að 

því, að hjer fyrir þinginu liggur frumvarp 

um, að leggja útfiutningsgjald á fisk og lýsi; 

nái það fram að ganga, þá verður þannig 

tvöfaldur skattur lagður á sjávarbóndann á 

sama tíma. Á þennan hátt er frumvarp 

þetta enn ósanngjarnlegra en hilt, sem fellt 

var, þó eigi væri .það gott. Enn fremur 

bætist það við, að varasamt er að auka tolla, 

þar sem eigi er hægt að gæta betur toll- 

heimtu og undardráttar, en hjer er auðið, 

og meðan engin veruleg tollstjórn er hjer. 

Kaupmenn eiga nú að innheimta eða þurfa 

að standa skil á svo miklu fje, að það nemur

280,000 kr. um fjárhagstímabilið; er það næst- 

um þrefalt meira en allar tekjur af landbún- 

aði og eign í landinu. Mjer virðist því allísjár- 

vert, að auka þessa tolla mikið meira ; því að 

enginn, sem búið hefur í landi, þar sem mikl- 

ir tollar eru, mun æskja þess, að rigbund- 

in tollstjórn og tollþjónar sjeu settir til 

gæzlu innflutnings tollaðra vaia. |>að er 

allt annað en viðkunnanlegt, að gefa þeim 

heimild til, að gjöra rannsókn eða því nær 

þjófaleit hjá hverjum manni, sem fer milli 

landa, og láta þá róta í öllum hirzlum sín- 

umsOg umhverfa faraugri, auk þess sem sú 

stjórn verður landssjóðnum mjög kostnaðar- 

söm. Báðar þessar ástæður virðast mjer 

mæli með því, að felia frumvarp þetta sem 

fyrst.

Flutningsmaður: f>að er ekki ómerki-

legt, að báðir hinir heiðruðu þingmenn, sem 

upp liafa staðið, til þess að mæla móti 

frumvarpi þessu, eru verzlunarmenn, og virð- 

ast hafa tekið einhverju sjerlegu ástfóstri við 

kaffirótina. Hinn heiðraði 1. þingmaður 

Suður-Múlasýslu mælti með frumvarpinu 

um toll á kaffi og sætindum, sem nýlega 

var feltt, af þeirri ástæðu, að þar ætti toll- 

urinn að koma í staðinn fyrir skatt, er af 

nema á. Ef þessi tollur kæmist á, sagði 

þingmaðurinn, að mikið mundi bætast við 

þessar 280,000 kr., sem á fjárhagstimabilinu 

ganga gegnum hendur kaupmanna til lands- 

sjóðs; það mun þó eigi vera alvara þing- 

mannsins, að vera móti því, að landssjóðnum
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aukist tekjur. En nú var þáð einmitt önnur 

ástæða þingmannsins móti frumvarpi þ e s s v ,  

að ef það yrði að lögnm, jykist sú fjárupp- 

hæð, sem gengi gegnum kaupmeDD til lands- 

sjóðs. En hversu mikið hefði eigi þessi fjár- 

upphæð aukizt, ef hitt frumvarpið hefði að 

lögum orðiði' fað er eitthvað undarlegur 

hugsunar þráður hjá þingmanninum, er hana 

ber samao frumvörp þessi. Örðugleikar á 

tollgæzlu aukast eigiað mun, þótt frumvarp 

þetta verði að lögum, enda eru það sýslu- 

menn og bæjarfógetar, sem tollgæzlu hafa, 

en kaupmenn eigi. Jeg verð aptur á móti 

að verða hinum heiðraða varaforseta sam- 

þykkur um breytingu þá, sem hann fór fram 

á, og ef hin heiðraða þÍDgdeild vill unna 

þessu máli 2. umræðu, má koma fram með 

breytingaratkvæði, og gjöra athugasemdir við 

frumvarpið. Landssjóðurinn hefur mikla

þörf á, að tekjur hans sjeu bættar, en það 

má eigi gjöra með beinum skattaálög- 

um.

I>á beiddust þess 9 þingmenn, að um- 

ræðunum væri hætt; voru þeir þessir:

Jón Ólafsson,

Jón Jónsson,

Benidikt Sveinsson,

Friðrik Stefánssoo,

Ólafur Pálsson, 

forsteinn Jónsson,

{>órður MagnússoD, 

í>orsteion Thorsteinson,

Holgeir Clausen.

Var sú beiðni samþykkt, og ljet forseti 

ganga til atkvæða um það, hvort frumvarp 

þetta skyldi ganga til 2. umræðu, en það 

var fellt með 14 atkvæðam móti 6.

Var frumvarpið við það f a 11 i ð.

X X X IX . 

Stofnnn búnaðarskóla.

A .
Frumvarp til laga um lán handa bú- 

fræðingi Sveini Sveinssyni til stofnunar bún- 

aðarskóla. Frá þingmaoni Beykvíkinga. 

Frumvarpið er prentað í fyrri parti alþÍDgis- 

tíðindanoa, bls. 55—56.

FYRSTA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 9. fundi, 13. dag júlímánaðar.

F l u t n i n g s m a ð u r  (H a l l d n r  K r .  F r i d r i k s -  

s o n ) :  Eins og þingmönnum er kunnugt, er

frumvarp þetta komið fram eptir bænarskrá, 

sem lögð hefur verið til sýnis á lestrar- 

saiÍDn. Bænarskrá þessi er frá Sveini bú- 

fræðing Sveinssyni, og hefur hann mælzt til

þess, að jeg fylgdi málinu fram. |>ess vegna 

bjó jeg til þetta frnmvarp og lagaði það 

sem næst þeirri bugsun, sem mjer fannst 

vera í bænarskránni, og jafnframt þanoig, 

að það gæti orðið sem aðgengilegast fyrir 

þingið. |>ó vil jeg ekki segja, að það sje 

svo úr garði gjört, að eigi megi breyta því 

í neinu, enda er jeg fús á að taka þeim 

breytÍDgum, sem góðfúsir meon kyDou að 

vilja koma með, ef breytÍDgaroar væru svo, 

að mjer þætti, að Sveinn gæti að þeim 

gengið. Jeg vona, að þingmenn taki vel 

undir þetta mál; því að ef nokkurt mál er 

áhugamál landsmanna, þá er það kennsla í 

búfræði. J>að er óefað, að framfarir i bún-

113
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aði eru þeirra eitt hið mesta áhugamál.

• Bóndi er bústólpi»; en hann er það því 

að eins, að hann hafi fje og nægilegao 

krapt til þess að koma búi sínu á fastan 

fót og í gott lag. Búfræðin er hið fyrsta 

skilyrði fyrir því, að búnaði vorum geti 

farið fram og um leið landinu, því >bú er 

landstólpi*. Ef skólanum gæti orðið komið 

þannig fyrir, að hann yrði nokkurs konar 

gróðrarstía fyrir þá, er vildu leggja búnað 

fyrir sig, þá væri fje landssjóðsins eigi til 

annars betur varið. f>að er og enn eitt 

atriði í þessu máli, sem vert er að taka 

eptir. Sveinn beiðist svo lítils, sem hægt 

er, einungis að fá lán um nokkur ár leigu- 

laust; þess vegna yrði þetta hinn kostnað- 

arminnsti skóli fyrir landssjóðinn, þar sem 

hann verður að leggja binum öðrum skól- 

um meira og minna fje á ári hverju. Með 

þessu Qárláni er heldur engin hætta búin 

landssjóði; umboðsstjórnin getur haft ná- 

kvæmt eptirlit með skólanum; hún getur 

gætt að því, hvort lánþiggjaodinn fer vel 

að ráði sínu eða ekki, og tekið í taumana, 

ef henni þykir þörf á því. I 4. gr. hef jeg 

tekið fram ýms skilyrði, en umboðsvaldið 

verður þó að laga þau og setja, eptir því 

sem henni þykir þörf, til þess skólinn komi 

að tilætluðum notum. Ætla jeg svo ekki 

að fara lengra út í málið að sinni; jeg 

treysti því, að þingmenn styðji það, og 

vona, að það geti fengið þann enda, að 

búnaðarskólanum verði á komið, en lands- 

sjóði þó borgið. Málið er einfalt, og jcg 

ætla, að ekki þurfi að setja nefnd í það; en 

ef þingmeno vilja setja nefud, þá óska jeg, 

að það sje ekki gjört fyr, en fyrstu umræðu 

er lokið.

Egill Egilsson: Mjer þykir leiðinlegt, að 

standa upp og tala I þessu máli, þar eð stað- 

urioo, að því er jeg hygg, þar sem skólinn 

á að standa, er svo uálægt kjördæmi mínu. 

Ed þó verð jeg eptir fyrirkomulagi því, sem 

á frumvarpinu er, að vera því mótmæltur.

Enginn getur verið hlynntari búnaðarskól- 

um en jeg er, og því er miður, að mig 

skortir mælsku til að mæla fram með þeim, 

svo sem jeg vildi, og vera ætti. En þrátt 

fyrir, þá vil jeg, að full trygging fáist fyrir 

því fje, sem lánað er í því augnamiði úr 

Iandssjóði; það verður að vera trygging fyr- 

ir því, að stofnunin geli staðið lengur en 

eitt ár, en fyrir þessu gefur frumvarpið 

enga tryggingu. Viðvíkjandi fjárláni því, sem 

hjer er farið fram á, þá er það fjarska-hátt, 

þegar einnig þess er gætt, að það er handa 

þeim manni, sem ekki er neinum sjerlegum 

efnum búinn. J>að ræður að líkindum, að 

hann ætli fyrst að kaupa jörð þá, sem bann 

lofar að setja í veð fyrir láninu, þegar lán- 

ið er feogið, og hef jeg heyrt, að sú jörð 

fáist fyrir 14,000 kr. Hvað fæst nú mikið 

lán fyrir það? Eptir þeim reglum, sem dú 

gilda, yrði það eiouogis 7000 kr., en eptir 

ákvörðunum þeim, sem eru á prjónunum, 

8,200 kr., og væri farið eptir hinum rífari, 

þá eru eptir 1800 kr. Hvaða veð er fyr- 

ir þeim ? Líklega fjenaður, búsgögn og 

annað þess konar. En ef hann dæi, stuttu 

eptir að lánið er fengið, hvaða tryggÍDg er 

þá íyiir fjenu, eða hveinig á að ná þvi? 

Omögulegt. í>að er að sönnu æskilegt, að 

duglegir og framtakssamir menn komist í 

góða stöðu, því þeir eiga það skilið, og geta 

þá betur ootið sín, en þó er ekki rjett, að 

fleygja út peningum landssjóðsins framar til 

þeirra en annara. Jeg skal leyfa mjer að 

geta þess, að hinn háttvirti sessuoautur 

mioo, þingmaður Borgfírðinga, átti eptir 

beiðoi kjósanda sinna að flytja mál um bún- 

aðarskóla, er stofnast skyldi á Hvanoeyri 

með mjög vægum kjörum fyrir landssjóð- 

ídd , að því er fjárreiður snertir, sannarlega 

með betri kjörum eu þeim, að gefa Sveini 

Sveinssyui 10,000 kr.; væri það góður styrk- 

ur handa skólanum á Hvanneyri, og fengi 

hann jörðina, mundi bann ekki verða kostn- 

aðarsamur til lengdar; jörðin er svo góð;
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hún liggur mjög nálægt kaupstað; þar er 

laxveiði óþrjdtandi, og má svo að orði kveða, 

að allt sje Iagt upp í hendurnar á þeim, 

sem setur þar bú með atorku og dugnaði.

Jeg verð því af þessum ástæðum, að 

mæla móti frumvarpinu, og jafnframt skora 

jeg á þingmann Borgfirðinga, að koma fram 

með frumvarp í aðra átt, samkvæmt ósk 

kjósanda bans.

Jón Ólafsson: |>ingmaður Mýramanna

hefur tekið fram fiest það, sem jeg vildi 

fram hafa fæit, og vil jeg þá að eins stinga 

upp á, að sjerstök nefnd verði ekki sett í 

málið, heldur verði því vísað íil fjárlaga- 

nefndarinnar, sem mjer finnst vel við eiga, 

þar sem um svo mikil gjöld úr landssjóði 

er að ræða, sem hjer á sjer stað.

A r n l f ó t u r  Ó l a f s s o n :  Jeg vil í alla staði

vera búnaðarskólum hlvnntur; en hjer verð- 

ur þess að gæta, að fleiri frumvörp eiu 

komin til þingsins í sömu stefnu sem frum- 

varp þetta. Mjer finnst það nefnilega ó- 

heppilegt, að frumvörpin komi þannig fram 

sitt í hverju lagi, og vil jeg því benda 

þeirri spurningu til deildarinnar, og þá sjer- 

staklega til flutningsmanns, hvort honum 

sýnist eigi heppilegra, að fresta málinu, 

þangað til maður sjer fyrir endann á öllum 

þessum frumvörpum; því að enn getur jafn- 

vel verið von á fleirum. Nú er skipuð 

nefnd til að íhuga skólamál Iandsins, og 

verða búnaðarskólarnir hjá henni sjálfsagt 

efstir á baugi.

F l u t n i n g s m a ð u r :  Jeg veit sannarlega

ekki, hvað þingmaðurinn á við, er hann 

lalaði um að vísa málinu til búnaðarskóla- 

nefndarinnar, sem ekki er til. ( A r n l j ó t u r  

Ö l a f s s o n : Skólanefndin er til). Skólanefnd- 

in, sem þegar er sett, hefur allt annað efni 

fyrir höndum en búfræðiskennslu; hún á 

ekki að fara neitt út f kennslu í sjerstökum 

vísindagreinum, heldur að eins ræða um al- 

menna menntun almennings; en þetta er 

sjerslakt frumvarp, sem jeg heldur ekki get

skilið hví skyldi vísað til fjárlaganefndar- 

ar. Yæri þar á móli kosin nefnd í þetta

mál, mætti vísa til hennar öllum þeim 

frumvörpum og uppástungum, sem kyDnu 

að koma til þingsins og færu í líka 

stefnu.

G r í m u r  T h o m s e n :  J>ar sem hinn

heiðraði sessunautur minn skoraði á mig, 

að koma fram með frumvarp um stofnun 

búnaðarskóla á Hvanneyri, þá skal jeg leyfa 

mjer að geta þess, að með því að mjer var 

kunnugt um, að Sveinn Sveinsson mundi 

ætla að koma fram með bænarskrá ( líka 

stefnu, og af því jeg þekki hann sem einn 

af hinum beztu búfræðingum landsins, þá 

dró jeg að koma fram með þetta fyrirhug- 

aða frumvarp. Jeg ímynda mjer annars, að 

það mætti laga þetta frumvarp svo í ýms- 

um greinum, að það mætti sameina við hið 

umgetna fyrirhugaða frumvarp mitt, einkum 

þar sem þessi jörð, sem Sveinn ætlar að 

setja skólann á stofn á, mun einmitt vera 

þessi sama jörð, Hvanneyri; ( F l u t n i n g s -  

m a ð u r :  Já.) en öllum mun koma saman

um það, að Hvanneyri sje einhver hin 

hentugasta jörð, sem kostur er á, til þessa 

fyrirtækis. |>ó eru einstaka ákvarðanir í 

þessu frumvarpi, sem jeg ekki get fellt mig 

við, og verð líka að vera samdóma þing- 

manni Mýramanna í því, að lánið sje of 

hátt, eptir verði jarðarinnar, sem yrði 

trygging fyrir láninu, enda hygg jeg og, að 

hann mundi geta komizt af með Ieigulaust 

lán skemmri tíma en 10 ár. Jeg get ekki 

verið því meðmæltur, að málinu sje vísað 

til fjárlaganefndarinnar, sem ekki hefur 

annað ætlunarverk, en að ákveða fjárlög 

landsins um 2 ár, en þar á móti verð jeg 

að beiðast þess, að málið fái að ganga til

2. umræðu, og vildi jeg svo óska, að hann 

heiðraði flutningsmaður vildi koma sjer 

saman við mig og aðra um breytingar á 

málinu.

F l u t n i n g s m a ð u r : Jeg skal leyfa mjer

113*
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að svara þingmanni Borgfirðinga þvf, að jeg 

skal með ljúfu geði bera mig saman við 

hann, og aðra þingmenn, og sýna þá til- 

hliðrun, sem verða má. En þar sem þing- 

maður Mýramanna sagði, að engin trygging 

væri fyrir því, að Sveinu lifði það, að lánið 

yrði endurborgað, þá fellur sú mótbára um 

sjálfa sig, því aldrei getur nein trygging 

verið fyrir lífi neins manns, og þá ekki 

fremur fyrir lífi Sveins en annara. En það 

er hugsanlegt, að það mætti koma því svo 

fyrir, að landið biði engan skaða af, hvort 

sem Sveinn lifir lengur eða skemur, og það 

er mikill munur, að styðja þennan einstaka 

mann til að koma á stofn búnaðarskóla, 

heldur en ef kosta ætti skólann að öllu leyf i 

af landssjóði. |>að er engum vafa bundið, 

að Sveinn er, eins og hinn heiðraði þing- 

maður Borgfirðinga sagði, einhver hinn 

duglegasti búfræðingnr, því bæði er hann 

kunnur að dugnaði hjer áður, og vel kunn- 

ugur búnaðarháttum landsins, og svo má 

ætla, að hann standi nú öllum hjerlendum 

búfræðingum framar, þar sem hann hefur 

nú í 8 ár gengið á landbúnaðarháskólann 

í Danmörku, og þótt nú ekki liggi neitt 

vottorð fyrir frá kennurum habs þar, þá 

hef jeg þó heyrt frá einum af þessum kenn- 

ara, og það merkum manni, að Sveinn væri 

einhver hinn ötulasti, iðnaðasti og bezt að 

sjer af þeim, er skólann sæktu. Jeg vona 

því, að enginn efist um, að ekki sje kostur 

á betri eða hæfari manni í því efni. f>ar 

sem þingmaður Mýramanna talaði um, að 

þetta væri svo mikill kostnaður, og að gefa 

ætti 10,000 kr., sem og að lánið sje of 

hátt, þá getur vel verið, að Sveinn gjöri sig 

ánægðan með nokkru minna; en ætli þing- 

maðurinn vildi taka að sjer, að stofna bún- 

aðarskóla fyrir minni ljárupphæð. J>að efast 

jeg mjög um. Jeg finn heldur enga ástæðu 

til að efast um, að skóli Sveins yrði að 

miklum notum, þar sem hæfilegleikar manns-

ins eru svo miklir, eins og þegar er búið 

að taka fram.

í>ví næst var gengið til atkvæða, og 

samþykkt með 16 atkvæðum á móti 4, að 

málið gengi til 2. umræðu.

ÖNNUR UMRÆDA í NEDRI DEILD, 

á 13. fundi, 18. dag júlímán.

Á fundi þessum var málinu vísað um- 

ræðulaust til nefndar þeirrar, er þá hafði 

sett verið í búnaðarskóla- málið. Sjá næsta 

mál hjer á eptir.

B.
Frumvarp til laga um breyting á til- 

skipun um stofnun búnaðarskóla á íslandi, 

dags. 12. febrúar 1872. Frá þingmönnum 

Skagfirðinga. Frumvarpið er prentað í fyrri 

parti alþingistíðindanna, bls. 49.

FYRSTA UMRÆDA í NEÐRI DEILD,

á 11. fundi, 15. dag júlímánaðar.

Flutningsmaður (Jón Jónsson): f>etta

frumvarp er ekki samiðaf okkur þingmönnum 

Skagfirðinga, þó aðnöfu okkarstandi undir því. 

f>að er samið af sýslunefndinni í Skagafjarð- 

arsýslu, og stendur í nánu sambandi við frum- 

varpið um búnaðarskólann á Hólum í Hjalta- 

dal. Málið er ýtarlega hugsað af kjósend- 

um okkar í hjeraði, og jeg vona því, að 

þingmenn íhugi það eins með hinni sömu 

síillingu og nákvæmni, sem það hefur verið 

undirbúið með. f>að var í Skagafjarðarsýslu, 

að hin fyrsta alvarlega tilraun var gjörð, til 

að framkvæma fyrirmæli tilskipunar 12. maí 

1872 um stofnun búnaðarskóla. Reyndar 

hefur einn eða 2 vetur verið búnaðarkennsla 

í Dalasýslu, en þessi kennsla er ekki tryggð 

á þann hátt, sem nefnd tilskipun ætlast til. 

þegar það nú kom til uratals í Skagafjarð-



901

arsýslu, að stofna þar reglulegan búnaðar- 

skóla, rak sýslunefndin sig þegar á 2. grein 

tilskipuoar 12. febrúar 1872. Ákvarðanir 

hennar þóttu óhagkvæmar í mörgu, eins og 

við mátti búast, þar sem nefnd tilskipun 

kom út á undan sveitarstjórnartilskipuninni. 

í>að hefur þannig þótt óhagkvæmt, eins og 

nú er ástatt, að ganga fram hjá amtsráðum 

og sýslunefndum, þegar gjöra átti ákvarðan- 

ir um stjórn búnaðarskóla og fyrirkomulag. 

Og þar sem svo er ákveðið, að amtmaður- 

inn skuli kveðja sjer til ráðaneytis búfræð- 

ing, 2 þjóðkjörna alþingismenn og einn 

reyndan bónda, þótti slíkt nú alveg óþarft. 

Hvað hækkun búnaðarskólagjaldsins snertir, 

þá var það skoðun sýslunefndarinnar í Skaga- 

firði, eins og tekið er fram í ástæðunum 

fyrir frumvarpinu, um að ábúðarskatturinn 

yrði annaðhvort færður niður eða af num- 

inn, og hugði hún þvf, að hækka mætti 

búnaðarskólagjaldið úr 3 aurum upp í 10 

aura, því það virðist eiga vei við, að jarðir 

landsins beri búnaðarskólana.

Jeg skýt því undir atkvæði þingmanna, 

hvort nefnd skuli sett í málið, eða hvort 

það eigi að ganga nefndarlaust til 2. um- 

ræðu.

J ó n  t í l a f m m : Jeg vil einungis styðja

þessa tillögu, að málinu sjc vísað til 2. 

umræðu, án nefndar, með því fleiri sams 

konar frumvörp liggja fyrir, sem að eins 

eru ókomin inn, t. a. m. eitt að austan, 

sem við þingmenn Suður-Múlasýslu flytjum, 

og með því ávallt má seija nefnd á hverju 

stigi málsins, þá óska jeg, að beðið sje með 

það í þessu máli, unz málin eru ö l l  komin 

fyrir, og mætti þá vísa þeim öllum til einn- 

ar nefndar.

H a l l d n r  K r .  F r i ð r i k u o n :  Mjer finnst

þetta mál svo umfangsmikið, að þingraenn 

þurfi vel að athuga það. Jeg legg því til, 

að nú þegar sje sett sjö manna nefnd í 

málið, með því að hjer kemur sjálfsagt til

íhugunar eigi að eins einn sjerstakur skóli, 

heldur búnaðarkennsla fyrir allt landið.

J ó n  Ó l a f s s o n  stakk upp á 5 manna 

nefnd; en 7 manna nefnd var samþykkt 

með fieirum atkvæðum, og hlutu kosningu:

Guðmundur Einarsson með 14 atkvæðom,

Grímur Thomsen — 1 3 ---

Halldór Friðriksson — 1 1 ---

Lárus Blöndal — 1 1 ---

Friðrik Stefánsson -  1 0 ---

|>orkell Bjarnason — 9 ---

Trvggvi Gunnarsson — 8 ---

í nefndinni var Grímur Thomsen kos- 

inn formaður og framsögumaður, og Halldór 

Kr. Friðriksson skrifari.

Til þessarar nefndar var því næst um- 

ræðulaust vísað:

C. Frumvarpi# til laga um stofnun búnað- 

arskóla á Hólum í Hjaltadal, frá þing- 

mönnum Skagfirðinga. f>að frumvarp 

er prentað í fyrri parti alþingistíðind- 

anna, bls. 56—59.

D. Frumvarpi til laga um búnaðarskóla í 

vesturumdæminu. Frá þingmanni Barð- 

strendinga. Frumvarpið er prentað í 

fyrri parti alþingistíðindanna, bls. 63.

Nefndarálit, sjá I, 145—146.

Frumvarp til laga um breyting á 

tilskipun um stofnun búnaðarskóla á ís- 

landi, dagsettri 12. febrúar 1872. Frá nefnd 

þeirri, sem selt var í búnaðarskólamálin. 

Frumvarpið er prentað í fyrri parti alþing- 

istíðindanna, bls. 146.

FYRSTA UMRÆDA í NEDRI DEILD, 

á 19. fundi, 23. dag júlímánaðar.

F ' r a t n s ö g u m a ð u r  ( G r i m u r  T h o m s e n ): 

Eins og kunnugt er, munu bænarskrár úr 

öllum landsfjórðungum hafa komið til 

þingsins um, að landssjóðurinn hlypi undir 

bagga með þeim, til að koroa á búnaðar-
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skólum. Menn vita einnig, að löggjöfin 

gjörir ráð fyrir, að safna fje til að koma 

þessu á stofn; en þá virðist nauðiynlegt, að 

landssjóðurinn stytti dráttinn og flýtti fyrir 

málinu. í  þessu ábugamáli virtist nefndinni 

ókljúfandi, að leggja fram fje beinlínis úr 

landssjóði, eða leggja ný gjöld á,- og þegar 

þar að auki var gjört ráð fyrir sýslusjóðs- 

gjaldi og jafnvel styrks frá einstökum 

mönnum, þá vildi hún ekki fara lengra, en 

veita lán, sem verja mætti til jarðakaupa 

og húsabygginga handa skólanum. f>etta er 

höfuðstefna n.álsins, og með því þetta er 1. um- 

ræða, skal jeg eigi fara um það fleirum orð- 

um, enbíða athugasemda annara þingmanna.

Benidikt Sveinsson: Jeg held það sje

ekki oflof, þó að jeg telji mig ekki aptastan 

í flokki þeirra manna, sem jrilja, að búnað- 

inum á íslandi fari fram. Jeg viðurkenni 

fúslega, hve bændum er áfátt í því, að nota 

landbúnaðinn, bæði í verklegu og þekking- 

arlegu tilliti. Jeg játa líka, að þetta er 

ekki bændum eingöngu sjálfum að kenna; 

jeg játa, að þeir hafa beztu hæfilegleika til 

að taka framförum í þessum efnum, og að 

talsverður áhugi er farinn að vakna meðal 

þeirra í búnaðarefnum. Nei! Orsakirnar 

liggja í tímanum að undanförnu. |>ær eru 

djúpsettar rætur frá einveldis, ófrelsis og 

einokunar tímunum, sem skammt er aptur 

á bak til að rekja. Jeg tek það upp aptur, 

að það er auðsjeð, hvílík framför og blessun 

fyrir land og lýð það væri, ef bændur 

fengju meiri þekkingu, dug og dugnað í 

því, að skipta svo við náttúruna, að þeir 

gætu leitt gæði hennar og fjársjdði fram, 

að þeir lærðu að þekkja hin auðgandi nátt- 

úruöfi, og fengju tök á því, að láta þau 

vinna með sjer, en ekki mót. Hin undan- 

gengnu þrjú löggjafarþing hafa nú að vísu 

skotið eins konar hornauga til þessa alls- 

herjar velferðarmáls, að því levti, sem dá- 

lítill styrkur hefur verið veittur úr lands- 

sjóði til eflingar búnaði. En þetta er

naumast teljandi. Nú er þar á móti stigið 

verulegt fótmál til viðreisnar þessu raáli, 

þar sem ræðir um, að koma á fót búnaðar- 

kennslu um land allt. En þá kemur hin

vandasama spurning fram: Hvernig á að

skipa þessu máli? hvernig á að framkvæma 

það, svo tilganginum verði sem bezt náð? 

Jeg hygg, að stefna nefndarinnar sje rjett 

að því leyti, að gefa ekki fje úr landssjóði 

og Ieggja ekki á bændur ný gjöld, því það 

er sama sem að taka frá einni kirkjunni 

og leggja til annarar, eða býta því fje út 

úr vinstri vasanum, sem maður tekur inn 

í hinn hægri, því álögurnar blytu þó að 

leggjast á bændur sjálfa. £>ví er það sjálf- 

sagt rjett, að lána það fje, sem landssjóð- 

urinn á fyrirliggjandi, því aðalatriðið í 

þessu máli er, að gefa bændum hvöt til 

þekkingar og dugnaðar, miklu fremur en að

leggja fram fje þeim til nýrra byrða. í

þessu atriði er jeg þvf nefndinni alveg

samdóma, en jeg er þar á móti eins alveg 

ósamdóma um það, hvernig hún hefur

hugsað sjer að koma málinu nákvæmar 

fyrir. Hún hugsar sjer, að amtsráðin taki 

lánin og jafnaðarsjóftirnir greiði afborgun- 

ina. fetta virðist að mörgu leyti á skökk- 

um grundvelli byggt. Sleppum nú því, að 

amtsráðin eru, eins og stendur, frá þingsins 

sjónarmiði á völtum fæti, því ef sú skipun 

skyldi komast á, sem þingið hefur farið

fram á, að amtmannaembættin legðust nið- 

ur, þá kalla jeg amtsráðin höfuðlausan her. 

En það er þó meira í varið, að ætla sjer 

að leggja endurborgnnina á jafnaðarsjóðina. 

Allir vita, að jafnaðarsjóðsgjaldið er hið 6- 

vinsælasta gjald, og þar að auki er það

lagt eingöngu á lausafjárhundruðin, og 

hverju sætir það, að lausafjeð eitt skuli

eiga að bera kostnaðinn af búnaðarkennsl- 

unni, sem mestmegnis hefur jarðabætur og 

sauðrækt fyrir augum? J>etta virðist þó 

sannarlega óheppilegt og ranglátt. f>á er 

þriðja atriðið það, að jeg álít amtsskóla ó-
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hafandi. Jeg er alveg á móti allri * c e n t -  

r a l i s u t i o n », eða því, að hrúga saman

i stórar heildir í þessu máli, sem er 

sanokallað sveitamálefni. Hjer ræðir ekki 

um bóklega meuntaskóla, ekki um við- 

skipti við vísindin, heldur um verklega 

þekkinga og æfing, um viðskipti við náttúruna 

sjálfa. Hjer á því betur við, og er eðlilegra, 

að d e c e n t r a l i s e r a ,  og dreifa, og sú ein stefna 

er samkvæm stjórnarskrá landsins, 58. gr, 

því bjer ræðir, sem sagt, um sveitarmálefni 

( C o m m u n a l a n l i g g e t i d e ) ,  sem sveitafjelögin, 

sjer í lagi sýslunefndirnar, eiga að ráða 

sjálfar. þetta liggur þar að auki í hlutar- 

ins eðli sjálfs. Almenn þekking, almenn 

vfsindi eiga við stóra skóla. En hjer er 

ekki því máli að skipta. Menn vita, hversu 

landið er ólíkt að veðurfari í hinum ýmsu 

bjeruðum, jafnvel sýslur, sem liggja hvor 

hjá annari, eru mjög svo ólíkar; jeg skal 

taka til dæmis fingeyjar- og Eyjafjarðar- 

sýslur, sem liggja hvor við hliðina á ann- 

ari. Almenn þekking er því ekki einhlít, 

þar eð sitt hagar í hverjum stað; þessu er 

og margt annað samfara. Sjónarvotturinn 

er sterkastur, lýsing og skýrslur eru áhrifa- 

lausar í samanburði við það, að geta sjeð 

verkin, ávöxtinn af þekking og reynslu með 

sfnum eigin augum. Bændurnir þurfa að 

sjá árangurinn, þar sem þeir eru, um leið 

og þeir læra. pvf dreifðara sem þetta kennslu- 

fyrirkomulag þess vegna er, því betra er það. 

Dragi menn skólana saman í ömtin, þá ef- 

ast jeg þar að auki um, að skólarnir geti 

brauðfætt sig, ög það væru þó aumu bún- 

aðarskólarnir, sem þyrftu að sækja lifsbjörg 

sína til bænda. Ætti það svo sem að vera 

fyrirmynd í búnaði? Jeg þekki ekki neina 

þá jörð, sem borið gæti amtsskóla, sem 

nógu margir gætu lært í og ættu að brauða 

sig. (A r n l j ó t u r  O l a f s s o n :  “Hólan). Nei, 

alls ekki. Á hinn bóginn, þótt sú jörð 

værí til, þá hefur skólinn svo mikinn vinnu- 

krapt, að hún gæti ekki borið hann til

lengdar, og kraptar hennar þrytu; svo mun 

þegar vera í Ólafsdal, og er þar enginn stórskóli; 

þar er allt þrotið nema það land, sem veldur 

of miklum ræktunarkostnaði, og því ekki 

er tilvinnandi að leggja fje í sölurnar fyrir. 

Mundi það ekki miklum munarðsamara, að 

bæta margar jarðir með miklum hag, en eina, 

svo eigi væri tilvinnandi? Hvort mundi 

betra, að græða stórfje á mörgum jörðum, 

en eyða stórfje á einni í hverju amti? En 

það legg jeg þó mesta áherzluna á, að rjett- 

ara sje, að dreifa skólunum; það er frjáls- 

legra, það eitt er samkvæmt stjórnarskrá 

landsins, og sjálfsforræði sýslunefndanna, 

sem þingið ekki hefur einu sinni heimild til 

að hagga. Sýslunefndirnar álít jeg þannig 

hina einu rjettu og lögskipuðu einingu í 

þessu máli, ef jeg mætti svo að orði kveða. 

þetta kemur og betur heim, því að þær 

leggja gjald bæði á fasteign og lausafje; þar 

af leiðir, að endurborgun lánsins kæmi rjett- 

látar niður; því það er þó sannarlega und- 

arlegt, að leggja endurborgnnina á lausa- 

fjeð eingöngu, eða með öðrum orðum: á fá- 

tæklingana, því við vitum það, að fasteignin 

er fótur undir auði hinna ríkari, og því er 

það sjálfu sjer samkvæmara, að láta gjaldið 

hvíla sem mest á fasteignunum. f>etta er 

miklu vissara fyrir landssjóðinn, því að eitt 

fellisár getur komið, ef til vill er það fyrir 

dyrum, og bvað verður þá úr gjaldstofni jafn- 

aðarsjóðanna? Sýslufjelögin mundu heldur 

ekki skoða það þakklátum augum, að þau 

væru gjörð gjaldskyld undir önnur sýslufje- 

lög; því það fyrirkomulag, að eitt sýslufje- 

lag í amtinu dragi allt undir sig, vekur öf- 

und hinna, og þó mönnum þætti, ef til vill, 

ekki ástæða til að bregða oss íslendingum 

um * l n d i v i d u a l i s m e » ,  þá má jeg samt full- 

yrða, að bann er svo gróðursettur í staðhátt- 

unum hjer á laudi, að amtsskóla-fyrirkomulag- 

ið getur aldrei biessazt nema það í öllu falli 

væri byggt á frjálsu samkomulagi sýsluQelag- 

anna innbyrðis. Og skyldi nú svo fara, að
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reynslan sýndi, að jeg hafi rjett að mæla, 

þá er ekki hægt að snúa aptur, þegar búið 

er að byggja stóreflishús og stofna stór- 

kostlega skóla o. s. frv. Nei. Látum oss 

fara með jörðuuni í þessum málum. paö 

er eðlilegra, að byrja hjer á litlu og enda 

á miklu. Niðurstaðan verður sú, að jeg á- 

lít vafalaust, að sýslufjelögunum í öllu falli 

eigi að vera sjálfrátt, eða i sjálfs vald sett, 

hvort þau vilji slá sjer saman sem rjett- 

bærir einstaklingar í þessu máli, eöa þá 

að sjá sjer fyrir búnaðarkennslu hvert í 

sínu lagi í litlum og verklegum stýl. Að 

lögskipa amtsskóla með láni úr landssjóði 

hefur þingið ekki einu sinni vald til gegn 

stjórnarskránni, 58. gr., og hlutarins eðli.

J ó n  J ó n s s o n :  Nefndin hefur aðhyllzt

þá stefnu, að koraa fram með nýtt frum- 

varp í staðinn fyrir 4, er hún hafði undir 

höndum, og hefur jafnframt að nokkru leyti 

aðhyllzt þá skoðun, sem við þingmenn 

Skagfirðioga höfðum komið fram með. Jeg 

er því samdóma nefndinni um, að stofna 

stærri skóla, en ósamdóma 2. þingmanni 

Norður-Múlasýslu. J>að er reyndar hættulegt 

fyrir mig, að mæla móti honum, því jeg er ekki 

eins leikinn í að beita bugfræðislegum reglum 

og heimspekilegum hugmyndum. Hann 

var bræddur við • c e n t r a l i s a t i o n *  og sagði, að

•  I n d i v i d u a l i s m a »  væri enn ekki gróðursett 

hjer á landi, en þessar hugleiðingar eiga sann- 

arlega ekki við, þegar um skólamál landsins og 

aðrar framkvæmdir er að ræða. f>að er satt, 

að það getur verið hættulegt, að draga 

stjórnarvald of mikið saman á einn stað. 

Jeg er samdóma þingmanninum um, að það 

sje góð regla, að dreifa stjórnarvaldinu, 

að neyða ekki sveitarstjórnir til að leita 

heimildar um sjerhvað smávegis til hjeraðs- 

stjóroar, fjórðungsstjórnar eða landsstjórnar. 

En allt öðru máli er að gegna um fram- 

kvæmdir í skólamálum eða öðrum málum, sem 

eiga allt undir hluttekt einstakra manna. £>ar 

hefur einmitt <individualisman>verið of mikil.

Óhamingja vor í slíkum málum hefur ein- 

mitt verið, að kraptar hafa áttsvo bágt með 

að sameinast. Hver hefur viljað kúra í sínu 

borni, án þess að sameina sig með öðruna 

til gagnlegra fyrirtækja, og þess vegna þurf- 

um vjer einmitt á « c e n t r a l i s a t i o n » , Ijelags- 

skap, sem flestra 'að balda. Jeg er því 

nefndinni samdóraa um, að betra er að hafa 

fjórðungsskóla en sýsluskóla, enda er þetta 

samkvæmt tillögum sýslunefndarinnar í 

Skagaljarðarsýslu í þeim 2frumvörpum, er við 

þingmenn sýslunnar höfum lagt fyrir þingið, og 

nefndin hefur haft til meðferðar. En það skil 

jeg ekki, hvers vegna nefndin hefur ekki 

getað aðhyilzt tillögur sýslunefndarinnar um 

breyting á aðferðinni við að gefa reglugjörð 

fyrir slíkum skóla, og um bækkun búnaðar- 

arskólagjaldsius í sambandi við afnám eða 

lækkun ábúðarskattsins, og þótti mjer mjög 

leiðinlegt að tillaga þingmanns Eyfirðinga 

um þetta síðasta ekki var fengið nefndinni 

í hendur.

B e n i d i k t  S v e i n s s o n : Jeg vildi að eins

leiðrjetta hinn braparlega misskilning hins 

háttvirta 2. þingmanns Skagflrðinga viðvíkj- 

andi orðinu «i n d i v i d u a l i s m e » ; jeg sagði ein- 

mitt, að hann væri svo mikill hjer á landi, 

sem afleiðing af staðháttum og öllu ásigkomu- 

lagi landsins, allt svo eðlilegt.aðeinstök sýslu- 

fjelög mundu vilja draga sig út úr og vera 

ein um, að ráða fyrir sig. Skoðað frá laga- 

legu sjónarmiði álít jeg, eins og jeg hef 

tekið fram, að þingið hafi ekki heimild til 

að haga þessu á þann hátt, að sýslufjelög- 

unum sje ekki frjálst að bróka fje það, sem 

þeim er ætlað sem lán, eins og þeim bezt 

líkar og haganlegast er. Hinn háttvirti 

lögfróði þingmaður gjöii svo vel að kynna 

sjer betur 58. gr. stjórnarskrárinnar, en út 

lítur fyrir að hann hafi gjört.

J ó n  Ó l a f s s o n : Jeg er einn af þeim,

sem ekki get fellt mig við nefndarálitið og 

ekki heldur við skoðun hins háttvirta 2. 

þingmanns Norður-Múlasýslu. Norðmenn
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byrjuðu með því, að koma upp búnaðarskóla 

í hverju amti, en nú hefur reynslan sýnt, 

að þannig urðu skólarnir of margir, og hef- 

ur orðið að leggja suma mður, og svipta 

hina styrk, svo nú munu varla vera styrkt- 

ir af ríkissjóði nema 1 eða 2 búnaðarskólar 

þar í landi. Ef nú Norðmönnum er það of 

vaxið, að hafa búnaðarskóla í amti hverju, 

þá má nærri geta, að oss er það líka of vax- 

ið. Nú á hinum síðustu árum höfum við 

fengið marga góða búfræðinga, og hafa þeir 

þó átt að sækja til Noregs til þess að læra; 

hvað mundi þá verða, ef þeir hefðu 1 eða 2 

skóla innanlands, sem þeir gætu gengið á? 

Jeg vil líka taka það fram, að á Norðurlandi 

er löluvert af landsómegðarskólum, og á 

Suðurlandi eins, eins og allir vita; því finnst 

mjer eðlilegast, að 2 búnaðarskólar yrðu 

stofnaðir, annar á Vesturlandi, en hinn á 

Austurlandi, því það er nauðsynlegt, að halda 

nokkru jafnvægi á milli fjórðunganna og 

láta ekki suma fjórðunga sitja fyrir öllum 

Qárveitingum. Mönnum er heldur ekki 

vandara um, að sækja til 2 búnaðarskóla á 

Vesturlandi og Austurlandi, heldur en til 

eins gagnfræðaskóla á Norðurlandi, og eins 

latínuskóla á Suðurlandi.

F r a m s ö g u m a ð u r : Hinn háttvirti 2.

þingmaður Norður-Múlasýslu tók fram, að 

hann væri á móti allri «c e n t r a H s a t i o n * , og 

vildi fela sýslunefndunum á hendur yfirráð 

og umsjón búnaðarskólanna. Hvers vegna

ekki hreppsnefndunum, til þess að dreifa því

enn meira? f>vf næst er það, að ef sú 

stefna er tekin, að styrkja búnaðarskólana 

með láni úr landssjóði, þá mega sýslunefnd- 

irnar eptir lögunum ekki taka lán, nema 

með þvf að endurborga það á einu ári, án

leyfis amtsráðanna. Hinn báttvirti 2. þing- 

maður Suður-Múlasýslu fór fram á, að

það nægði, að stofna 2 búnaðarskóla, en það 

er ákveðið með lögum, að stofna búnaðar- 

skóla í hverju amti. Jeg veit reyndar ekki 

um meðnefndarmenn mína, en jeg fyrir

mitt leyti vil ekki taka málið aptur til nýrr- 

ar íhugunar, og álít jeg betra, að þeir, 

sem vilja koma því á nýjan farveg og eru 

færir um það, taki það að sjer. Mjer fuud- 

ust aunars uppástuugur 2. þingmanns Norð- 

ur-Múlasýslu ekki yfirgripsmeiri en svo, að 

þeim mætti koma að í breytingaratkvæðum við

2. umræðu málsins. Hjer er 1. umræða, og 

ef málið á fram að ganga, er nóg að vísa 

því til 2. umræðu, og þá er hægt að ræða 

breytingnratkvæðin, er þau koma.

E i r í k u r  K i í l d :  Jeg er hinni beiðruðu

nefnd þakklátur fyrir það, að hún hefur þó 

ekki beinlínis gjört Vestfirðinga að olnboga- 

barni s í i i u , en bún befði átt að muna eptir 

því, að þeir hafa hingað til verið það í 

samanburði við aðra, ( J ó n  J ó m s o n  : Stofn- 

unin í Ólafsdal). f>að hefði því verið sann- 

gjarnara, að þeir hefðu fengið meira en hjer 

er tiltekið, og það er mjög sanngjarnt, sem

2. þingmaður Suður-Múlasýslu stakk upp á, 

að hafa að eins 2 skóla, annan á Vestur- 

landi, en hinn á Austurlandi. Hingað til 

bafa þeir enga skóla haft nema barnaskól- 

ann á ísafirði, sem er þannig til kominn, 

að ísfirðingar beiddu þingið, að þeir mættu 

leggja á sig nýja skatta til þess að koma 

honum á fót. Já, stofnunina í Ólafsdal vildi 

jeg helzt ekkert minnast á; það er góður 

styrkur fyrir manninn, sem nýtur fjárins, 

en búnaðarskóli er það enginn. Norðlend- 

ingar og Sunnlendingar hafa marga skóla, 

en Vestfirðingar hafa að eins mátt vera 

raeð í að borga þá, þar sem þeir gjalda til 

landssjóðs eins og hinir, en hafa sjálfir eng- 

an styrk fengið. 1 nefndarálitinu er að eins 

talað um lán, en ekkert talað um, hvernig 

eigi að halda á fram með að koma þessum 

skólum á fót. Hinn háttvirti 2. þingmað- 

ur Norður-Múlasýslu vildi hafa allt eina 

smáskóla; jeg álít heppilegra, að hafa 

einn stóran, því bæði yrði hann ódýrari og 

meiri von af honum.

A r n l j ó t u r  Ó l a f s s o n : Nefndin hefur ein-

114



906

mitt valið þá rjettu leið með fjórðungsskól- 

ana, og jeg er henni líka samdóma í öllu, 

sem hún hefur gjört; en jeg er henni ó- 

samdóma um það, sem hún hefur látið ógjört. 

Jeg álít, að hún hafi ekki gengið nógu langt, 

þar sem í Skagafirði er þegar komin byrjun 

á og búið að kaupa jörð, kennari góður er 

til, og ekkert vantar því nema fje til að 

byggja skólahús, svo skólinn geti tekið til 

starfa að sumri komandi eða 1883 að 

minnsta kosti. Nemi menn nú staðar við 

frumvarpið, verður ekkert fje til að halda 

skólann, og greiða iðgjöld og vexti lánsins. 

Nefndin hefði því átt að hækka búnaðar- 

skólagjaldið, svo ekkert hefði verið því til 

hindrunar, að skólinn gæti komizt sem fyrst 

á fót. Mig furðar, að nefndin ekki skyldi 

taka tillit til þessa, með því og að hún hafði 

gott og glöggt frumvarp fyrir sjer úr Skaga- 

firði, og leggja 10 aura á hvert jarðarhundr- 

að, og veit jeg þó, að hún ann búnaði, og 

vona jeg, að hún komi með viðauka- atkvæði 

um þessa álögu. Jeg vona, að nefndin taki 

þetta til greina, og skal jeg vera henni bjálp- 

legur með — þó hún náttúrlega ekki þurfi 

minnar bjálpar við — að líta eptir, að þessi 

viðauki komi.

Forseti gat þess, að mál þetta væri fyrir 

þinginu í óvanalegu formi, þar sem nefnd- 

arálitÍDu fylgdu 4 frumvörp, og hefði nefnd- 

in þó ekki tekið tillit nema til 2 af þeim. 

Nú væri þó um tvennt að gjöra, annað- 

hvort að þingmenn tækju aptur frumvörp 

sín, eða hann kvaðst verða að Játa ganga 

til atkvæða um hvert einstakt þeirra fyrir 

sig, og tæki það upp alllangan tíma, auk 

þess sem það gæti valdið ruglingi á málinu. 

Hann sagðist þá vilja skora á fiutningsmenn 

frumvarpanna, að taka þau aptur, og gætu 

þeir svo gjört breytingartillögur eða komið 

fram með viðaukaatkvæði við nefndarálitið 

seinna meir, á þann hátt, sem þeir vildu.

Tóku þá flutningsmenn frumvörp sín 

aptur.

Framsögumaður kvaðst ekki ætla

að gjöra 1. þingmanni Eyfirðinga grein fyrir 

því, hvers vegna nefndin hefði eiggi lagt 

það til, að hækkað yrði búnaðarskólagjaldið 

að svo stöddu, en kvaðst mundu skjra 

frá ástæðum nefndariunar fyrir því við 2. 

umræðu málsins, ef það kæmist svo langt.

Með því að ekki tóku fleiri til máls, 

Ijet forseti ganga til atkvæða uin, hvort 

mál þetta skyldi ganga til 2. umræðu, og var 

það samþykkt í einu hljóði.

ÖNNUR UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 24. fundi, 27. dag júlímánaðar.

B r e y t i n g a r t i l l ö g u r

við frumvarp nefndarinnar um breyting

á tilskipun um stofuun búnaðarskóla á ís- 

landi 12. febr. 1872.

a.

Við 1. grein. Upphaf greinarinnar orðist 

svo: «í hverjum af hinum fornu lands- 

fjóiðungum skal stofna búnaðarskóla, og 

veitist amtsráðum landsins lán til þessa.

1. «Amtsráði norður- og austurumdæm- 

isins» o. s. frv.

Við 3. grein bætist þessum orðum: «en

landshöfðingi gjörir hinar nánari ákvarð- 

auir um fyrirkomulag búnaðarskólanna 

og stjórn þeirra, eptir að hann um það 

efni er búinn að bera sig saman við 

amtsráð það, sem í hlut á.

4. greiu (ný grein). Til að borga með

kostnaðinn við búnaðarskólana, skal á 

hverju ári jafna niður 10 aur. á hvert 

jarðarhundrað í landinu eptir jarðabók- 

inni 1861.

5. grein (ný grein). Gjald þetta skulu á- 

búendur greiða, og skal sýslumaður 

heimta það á manntalsþingum hvert ár, 

í fyrsta skipti 1883.

6. grein (ný grein). Skattur sá, sem lagð-

ur er á ábúð og afnot jarða í 2. grein

laga 14. desbr. 1877 um skatt af ábúð

o. s. frv., er færður niður { 10 a. og
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skal hann heimtaðnr með þessari npp- í 3. 

hæð í fvrsta skipti á roanntalsþingum 

1883.

7. grein (ný grein). Tilskipun 12. febrúar 

1872 um stofnun búnaðarskdla á íslandi 

er úr lögom nurain.

Fyrirsögn frumvarpsins:

• Frumvarp 

til búnaðarskólalaga».

Friðrik Stefánsson. Jón Jönsson. 

Arnljótur Ólafsson.

b.

1. gr. orðist svo:
Amtsráðum landsins veitist lán úr 

landssjóði til stofnunar tveggja búnaðar- 

skóla, annars i vesturamtinu og hins í 

Austfirðingafjórðungi:

1. Amtsráði norður- og austuramtsins til

skólastofnunar á Austurlandi fyrir amt- 

ið allt a ð ......................... 30000 kr.

2. Amtsráði vesturamtsins til 

stofnunar búnaðarskóla á 

Vesturlandi fyrirvestur- og 

suðurömtin allt að . . . 30000 —

alls allt að 60000 —

Jón Ólafsson. Eiríkur Kúld. 

porsteinn Thorsteinson. þorvarður Kjerulf. 

pórður Magnússon.

c.

(Frá 2. þingmanni Norður-Múlasýslu).

1. grein orðist þannig: *Úr landsjóði veit- 

ist lán hverjum landsfjórðungi til stofn- 

unar búnaðarskólum og búnaðarkennslu:

1. Norður- og austurumdseminu

allt að 50,000 kr.

3. Vesturumdæminu — — 25,000 —

2. Suðurumdæminu — — 25,000 —

a l l s ---- 100,000 —

2. grein orðist þannig: «Lán þessi skulu 

ávöxtuð og endnrborguð með 6%  í 28 

ár af sýslufjelögum i hverjum lands- 

fjórðungi eptir sömu hlutfölluro og þau 

njóta lánsins, og eptir þeim regluro, sem 

nú gilda um sýslusjóðsgjald, nema öðru- 

vísi verði ákveðið med lögum.

grein orðist þannig: «Amtsráðin skula 

leita atkvæða sýslunefndanna um stofnun 

skólanna og búnaðarkennslunnar, ákveða 

bluttökuna í lánunum eptir tölu fasteign- 

arhundraða og lausaQárhundraða saman- 

lagðri, og hafa yfirumsjón skólanna og 

búnaðarkennslunnar.

4. grein (ný grein): «Tilsk. 12. febr. 1872 

nm stofnun búnaðarskóla skal úr lögum 

nuroin og skal búnaðarsjóðsgjaldið, sem 

safnazt hefur, falla til sýslufjelaganna 

eptir sama hlutfalli, sem það hefur verið 

goldið.

d.

B r e y t i n g a r t i l l a g a  

við breytingar- og viðaukatillögu við frum- 

varp til laga um breyting á tilskipun 12. 

febr. 1872 um stofnun búnaðarskóla.

(Frá 2. þingmanni Norður-Múlasýslu).

Við 1. gr. Orðin: •hverjum landsfjórðungi* 

og »1. Norður- og austuramtinu — 

25000» falli burtu. «AUs» breytist f 

•allt að«.

Við 2. gr. «í hverjum landsfjórðungi — með 

lögum* falli burtu,

Við 3. gr. Orðin: «og lausafjárhundraða

samanlagðri og» falli burtu.

F r n m s ö g u m a ð u r  ( G r í m u r  T h o m t e n ): 

Af því jeg ímynda mjer, að breytingartil- 

lögur þær, sem fram hafa komið, kunni að 

hafa einhverja leynda kosti til að bera, þá 

ætla jeg að heyra skýringar og meðmæli 

þeirra þingmanna, er komið bafa fram með 

þær.

F r i ð r i k  S t e f á n s s o n : Framsögumanni

gat varla verið ókunnugt um, að frá mjer 

mundi koma breytingartillaga í þessastefnu, 

því jeg tók það fraro í nefndinni. Jeg var 

ánægður með lánið eða upphæð þess, því 

það var að mínu áliti nægilega mikið til að 

stofna búnaðarskólana, en jeg gat ekki sjeð, 

að þeir gætu borið sig, nema með því að 

hækka búnaðarskólagjaldið, svo framarlega 

sero skólunum væri ekki lagt fje úr lands- 

sjóði, annaðhvort árlegt tillag, eða þá ríflegt

114*
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tillag í eitt skipti fyrir öll, en nú sjá allir, 

að ekki dugar að hækka búnaðarskólagjaldið, 

nema jafnmikið íje lækkaður ábúðarskattur- 

inn, því annað væri hófleysa, og því fer 

breytingartillaga mín og samþingismanns 

míns fram á, að lækka ábúðarskattinn ofan 

í 10 a., en hafa búnaðarskólagjaldið aðra 10, 

sem samlagt svarar næstum til ábúðar- 

skattsins, sem nú er. Framsögumaður veit, 

að fyrir norðan er búið að kaupa Hóla í 

Hjaltadal, og ef lánið verður veitt, þá er 

hægt að byggja þar nú þegar, en þá er ekk- 

ert fje til að byrja með skólann, og þó bún- 

aðarskólagjaldið yrði hækkað, þá breytir það 

ekkert aðalstefnu frumvarpsins.

Jón Jómaon: Viðvíkjandi breytingar-

tillögu okkar 3 þingmanna við l.gr. sncitir, 

þá inniheldur það, eins og hinn háttvirti 

samþingismaður minn tók fram, mjög litla 

efnisbreytingu; við höfum einungis viljað haga 

því svo, að tnögulegt yrði að stofna fjórð- 

ungaskóla. 3. gr. vona jeg að nefndin hafi 

ekki neitt á móti; hún er samhljóða frum- 

varpi sýslunefndarinnar í Skagafirði, er 

nefndin enn ekki hefur getað sett neitt út á; 

sama er um 4. og 5. gr. 6. gr. er hækkun 

búnaðarskólagjaldsins, og hefur sýslunefndin, 

einsog hinar prentaðar ástæður við frumvarpið 

um búnaðarskóla á Hólum sýna, gjört ráð 

fyrir þvi, að ábúðarskatturinn yrði lækkaður 

um leið og búnaðarskólagjaldið væri hækk- 

að.

Framsögumaður: Jeg ætla þá fyrst að 

virða stuttlega fyrir mjer breytingartillögur 

5 þingmanna. J>ar er ekki gjört ráð fyrir, 

að nema úr lögum tilsk. 12. febr. 1872, og 

ætlast þeir þá til, að hún standi eptir sem 

áður. Ef jeg man rjett, þá var það 2. þing- 

maður Suður-Múlasýslu, sem Ijet þá skoðun 

í Ijósi, að bezt mundi að stofna ekki nema

2 skóla, og hafa þá á Vesturlandi og Anst- 

urlandi, því á Suðurlandi og Norðurlandi 

væru margir skólar, en enginn í hinum 

Qórðungunum. Jeg skal geta þess, að þeir 

skólar, sem eru á Suðurlandi og Norðurlandi 

eru landsskólar eða fyrir allt landið, og það 

er ekki rjett hugsað, að hafa það fyrir á-

stæðu, að setja skólana þar, að engir skólar 

sjeu þar áður. Þar við bætist og það, að á 

Vesturlandi er skólastofnun, sem er studd af 

hinu opinbera, skólastofnunin í Ólafsdal. 

þar hafa 5—6 ungir menn lært nú í 2 ár, 

og eptir skýrslu, sem jeg hef sjeð um bana, 

verð jeg að álíta, að hún sje mjög góð og 

gagnleg. Stofnun þessari voru fyrst veittar 

1000 kr. i eitt skipti fyrir öll, því næst 200 

krónur á hverju ári, og enn styrkur handa 

kennslupiltum, 200 kr. hverjum fyrra árið, 

en 100 kr. síðara. Stofnunin í Ólafsdal hef- 

ur þannig fengið 3,550 kr., og vona jeg, að 

menn af þessu geti sjeð, að Vesturland ekki 

hefur farið varhluta af búnaðarskólum og 

styrk af hinu opinbera. pegar nú landið er 

búið að kosta slíku upp á þennan skóla, á 

þá að ónýta hann og fara að setja upp ann- 

an skóla við bliðina á honumj'

Á Austurlandi er mjer kunnugt um' að 

búfræðingur Halldór Hjálmarsson á Hauks- 

stöðum í Vopnafirði annaðhvort er búinn 

eða hefur í hyggju, að sækja um styrk til 

amtsráðsins til að stofna búnaðarkennslu, 

en á Norðurlandi og Suðurlandi er enginn 

vísir til búnaðarskóla, því búnaðarkennsluna 

við Möðruvallaskólann get jeg ekki talið, 

enda er nú í ráði að af nema hana. Jeg vona 

því, að raenn sjái, að ekki er næg dstæða 

til þess, að setja skólana einungis á Vestur- 

landi og Austurlandi. pað er undarlegt, að 

vilja taka fiam fyrir hendurnar á amtsráð- 

unum með það, hvar skólarnir skuli vera, 

því það mun ekki líða á löngu, áður en þeir 

landsfjórðutigar, sem út undan verða, biðja 

um álíka lán og hjer er gjört ráð fyrir, og 

mun þá landsstjórnin álíta sjer skylt, að 

veita það samkvæmt tilsk. 12. febr. 1872, 

því sú ákvörðun steudur, fyrst hún er ekki 

úr lögum numin. J>etta vona jeg að uppá- 

stungumennirnir sjái.

I>á kemur breytingartillaga 2. þing- 

manns Norðu-Múlasýslu. Stefna hans er sú, 

að í staðinn fvrir fjórðutigsskóla vill hann 

hafa sýsluskóla. Hann vill dreifa. Jeg skal 

vekja athygli hans á því, að ef tillaga hans 

næði fram að ganga, þá yrði öllutn sýslum
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í landinu veittar 100,000 kr., og kæmi þá á 

hverja sýslu 5000 kr., og með því ætti að 

stofna og við halda bánaðarskólura. Jeg skal 

einnig vekja athygli hans á því, að arats- 

ráðin hafa fleiri tekjuuppsprettur en bún- 

aðarskólagjaldið, sern sýslunefndir hafa ekki; 

þau hafa fje til eflingar búnaði og styrk til 

ungra búfræðinga; þessum tveim tekjuupp- 

sprettum mundu amtsráðin álíta sjer skylt 

að verja til búnaðarskólanna. Yiðvikjaudi 

forminu á breytingartillögunni, þá flnnur 

maður hvergi þá j ú r i d i s k u  persónu, sem 

lánið er veitt. f>að er ekki veitt sýslu- 

nefndum nje amtsráðum; hverjum er það þá 

veitt? Honum sjálfum, þingmanninum? fað 

er ekki sanngjarnt., að leggja gjald, til að 

endurborga lánið með, að eins á fasteignar- 

hundruð í landinu, því fleiri hafa gagn af 

búnaðarskólum en jarðareigendur; ábúend- 

urnir hafa líka gagn af þeim. þá kemur 

breytingartillaga 1. þingmanns Eyfirðinga, 

og datt mjer í hug, er jeg sá hana: Hjer 

eptir skuluð þjer menn veiða, og fann jeg 

strax agnið, lækkun búuaðarskólasjóðsgjalds- 

ins. Jeg skil ekki, hvernig það getur átt við, 

að af nema ósamkynja lög með breytingar- 

tillögum. Hjer er alininui snúið í aura. 

Nú getur meðalverðið breytzt og verið mis- 

jafnt í ýmsum pörtum landsins, er þetta þá 

jöfnuður? |>að er ekki heppilegt, eins og 

nú árar, að fara að leggja á ný gjöld; 1877 

var það stefna þingsins, að lækka heldur 

öll gjöld til amtsjafnaðarsjóðanna, en nú er 

hún að hækka þau. Jeg óska og vona, að 

þiiigmaður Eyfirðinga taki breytingartillög- 

una aptur, og komi fram með bana við 3. 

umræðu betur orðaða.

Þ ó t ð u r  M a g n ú s s o n : Jeg vil geta þess, 

að jeg skrifaði af þeirri ástæðu undir 

breytingaratkvæðið, að jeg áleit okkur of- 

vaxið, að byggja nema 2 skóla í einu. En 

það var af sjerstökuin ástæðnm, að jeg vildi 

heldur hafa þá á Austurlandi og Vestur- 

landi. Jeg held einnig, að ef skóli kæmist 

á í vesturamtinu, þá gæli hann notazt fyr- 

ir suðuramtið líka. Mjer sýnist of mikill 

kostnaður, að byggja 4 skóla, og betra sje,

að hafa fyrst reynslu af tveimur. Eigi að 

siður held jeg ekki fast við það, að skólinn 

standi í vesturamtinu, þó að mjer þyki það 

eðlilegast, þar sem það hefur orðið út und- 

an öllum skólum, nema þessum í Ólafsdal, og 

þar er upp unninn. (Guðmundur Einarsson: 

Nei.). Jeg vil við 3. umræðu koma með 

breytingartillögu, ef þessi fellur, í þá átt, að 

hækka tillagið upp í 30,000 kr.; það má ekki 

minna vera. Ef til vill er nóg að hafa einn 

skóla fyrir bæði ömtin, og þá gæti bann 

fengið meira fje.

Benidikt Sveinsson: J>að gladdi mig,

að þingmaður Skagíirðinga hefur reynzt 

skilningsbetri en framsögumaður Hinn 

háttvirti framsögumaður byrjaði á þvi, að 

jeg hefði um daginn álitið stefnu nefndar- 

innar rjetta, en nú hefði jeg komið fram 

með breytingaratkvæði, er færi í allt aðra 

átt, eða með öðrum orðum : væri sjálfum 

mjer ósamkvæmur. petta sýnir, að fram- 

sögumaður befur annaðhvort ekki skilið 

mig eða þá ekki munað, hvað jeg sagði. 

Jeg sagði þá, að nefndin hefði stungið upp 

á láni til búnaðarskóla, en hvernig því að 

öðru leyti skyldi varið, eða hvernig hún 

hefði hugsað sjir fyrirkomulag skólanna, 

það skildi jeg ekki, og jeg gat þess sjer í 

lagi, að það væri næst minu áliti, að sýslu- 

neindunum væri í sjálfs vald sett, hvort 

jjger vildu slá sjer saman með stofnun skól- 

anna, eða þá vera einar um sína hitu, en 

jeg væri því alveg mótfallinn, að valdbjóða 

þetta lán án samþykkis eða álita sýslunefnd- 

anna. petla talaði jeg. Hann gat því 

sparað sjer þennan útreikning um sýslurn- 

ar, með að jafna niður þessar 5000 kr., því 

jeg mun geta sýnt og sannað, að lánin 

eiga að vera frjáls. Hann sagði, að amts- 

ráðin hefðu mikið ije til umráða til efling- 

ar búnaði, styrks handa búfræðingum o. s. 

frv. Hvaða lög eru það, sen: tryggja

amtsráðunum fje handa búfræðingi ? Ef á 

fjárlögunum er veitt fje í vissum tilgangi, 

t. a. m. styrkur handa búfræðingum o. fl., 

þá getur amtsráðið ekki tekið það fje og 

lagt til búnaðarskóla. Jeg veit með vissu,
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að þess konar fjárveitingar eru ávallt bundn- 

ar vissum skilyrðum, sem eigi verður át 

af brugðið. f á  sagði hann það væri gagn- 

stætt tilskipun sveitanefnda, að veita þeim 

lán. |>að er skrítin tilskipun. Nýr lær- 

dómur enn. Hinum háttvirta framsögu- 

manni er lagið að kenna mönnum, einkum 

lög, en það er mein að því, að hann hefur 

svo stuttan tíma til þess. Hann sagði enn 

fremur, að það vantaði • j u r i d i s k  P e r s o n », 

sem lánið ætti að ganga til. •Benefícia 

non obtruduntur». J>að verður ekki nauðg- 

að upp á neinn velgjörðum. Meiningin er 

ekki önnur en sá, að lánið sje tilboðið; 

það er ekki skipun um, að taka lánið, og 

hann hlýtur þó að skilja það, að hverjum, 

sem lán er veitl, hann er skyldur að borga 

það aptur. { F r a m s ö g u m a ð u r : Hverjum er

það veitt?) «Hverjum», segir hann. Komi 

hann og lesi með mjer. J>að eru sýslu- 

nefndirnar, sýsluljelögin; en mjer þótti 

ekki eiga við, að segja: «sýslunefndir s k u l u  

t a k a  l á n » .  Getur verið, að framsögumaður 

líti öðruvísi á það, eu jeg. Sýslufjelögin 

eru «j u r i d i s k  P e r s o n > ,  eins og amtsráðin, 

og það er eins hægt að koma fram lögum 

gegn jieim eins og amtsráðunum.

Ji!g hef ekki viljað annað, en benda á, 

að það ætti að vera frjálst mál fyrir sýsl- 

urnar, að takast kennsluna á hendur með 

þeirri hjálp, sem fengizt gæti, en nefndin 

hefði útilokað þær frá öllum rjetti. Og ná 

sný jeg til gullnámunnar, er framsögumað- 

ur hjelt að amtsráðin ættu yfír að ráða, og 

sem hann vill endurborga lánin með. f>að 

eru lainaljárhundruðin. Jafnaðarsjóðsgjaldið 

er lagt eingöngu á lausafje, og mjer er 

ekki vitanlegt, að það geti lagzt á annað. 

|>að er allt svo lausafjeð, sem hann vill 

láta endurborga með; en það vita allir, að 

gjöld til jafnaðarsjóðs bafa verið þyngstu, 

óvinsælustu og ójöfnustu gjöld, og svo 

mundi enn verða, ef þau væru íþyngd. 

Jafnaðarsjóðir hafa þegar borið þungar 

byrðar af fjárkláðanum, og það er ekki for- 

svaranlegt, ekki leyfilegt fyrir þingið, að í- 

þyngja með gjöldum til þeirra.

Öðru máli er að skipta um sýslusjóðs- 

gjaldið; það er lagt á sameiginlega tölu 

fasteignar- og lausafjárhundraða, og það er 

eðlilegra. |>að ætti að meiri hluta að 

minnsta kosti. ef til vill alveg, að leggja 

þetta gjald á fasteignir, því fasteignin 

batnar við skólana, sjeu þeir að gagni. Á 

lausafjenu er nóg. Lausafjeð er einn hinn 

valtasti gjaldstofn, og það er sannarlega 

merkilegt, að annar eins fjárhagsmálavitr- 

ingur, eins og framsögumaður er, skuli ekki 

sjá, hve svipult þetta gjald er, ef lausafjeð 

hrynur niður, já, svo svipult, að þótt bún- 

aðarskólarnir sjeu nauðsynlegir, þá vil jeg 

ekki leggja gjald til stofnunar og riðbalds 

þeirra með þessum kostum. Jeg leyfí mjer 

að minna framsögumann á, að amtsráðin 

eru ekkert annað en »b u r e a u k r a t i s k u r  k í m g u -  

l ó a r v e f u r !  Jeg vona þingmenn játi og 

samþykki, að ef þeir ættu að skipa á um 

umboðsstjórnina, þá mundu þeir gjöra hana 

sem einfaldasla og kostnaðarminnsta, og 

ekki hika sjer við, að rista í sundur þenn- 

an kóngulóarvef, þennan millumlið, a m t -  

r á ð i n

Jeg fylgi því fast fram, að sýsluljelög- 

unum sje sjálfrátt, að brúka þetta fje; í 

hverri sýslu geta menn bezt lært það, sem 

bezt á við í þeirri sýslu; það verður ef til 

vill ekki bezt annarslaðar,

Jeg skil ekki, að þingmaður Borgfirð- 

inga, sem er svo sanngjarn, skuli kasta 

þungum steini á mig fyrir það, þó að jeg 

víki þetta hænnfet írá lionum í þessu máli.

J ó n  Ó l a f s s o n : Jeg ætlaði varla að

standa upp í þessu máli, en hinn háttvirti 

framsögumaður hefur neytt mig til þess, þvi 

að svo virtist í ræðu hans nú, sem hann 

bafi að eins tekið eptir því, sem jeg taldi 

vera aukaástæður mínar við 1. umræðu þessa 

máls fyiir breytingaratkvæði mínu, en gleymt 

með öllu höfuðástæðunum. Jeg verð að 

taka það upp aptur, að það voru auka- 

atriði, að jeg stakk upp á því, að hafa 

skólana á Vesturlandi og Austurlandi, til 

að bæta það upp, hvað þessir fjórðungar 

eru út undan með skóla; en aðalatriðið var
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það, að jeg áleit, að rjettara væri, að hafa 

skólana ekki 4, heldur að eins 2, og jafnvel 

heldur 1 en 2. Fyrir þeirri skoðun minni 

færði jeg ástæður við 1. umræðu, og jeg hef 

enn þá skoðan, að 2 skólar góðir og vel úr 

garði gjörðir verði að meiri notum, heldur 

en 4 miður fullkomnir, og það jafnvel þólfc 

ekki væri nema l. í  Noregi er reynsla fyr- 

ir þrf, eins og jeg gat um um daginn. Auk 

þess fiöfum við ekki svo marga búfræðinga 

til í landinu, að nægi 2 skóluro, auk heldur 

því fleirum. f>ví að til hvers skóla nægir 

ekki að minni hyggju minna en 2 búfræð- 

ingar, ef kennslan á að verða fullkomin. 

Til 4 skóla þyrfti þannig 8, en svo margir 

eru ekki til af búfræðingum, sem færir sjeu 

um að vera kennarar, því að það er allt 

annað, þótt búfræðingur geti ferðazt um og 

sagt bændum til, heldur en að kenna á bú- 

fræðisskóla.

Viðvíkjandi breytingartillögum, sem fram 

hafa komið, furðar mig mest á einu, sem 

hinn háttvirti þingmaður Eyfirðinga stend- 

ur undir, og fer fram í, að lækka ábúðar- 

skattinn niður í 10 aura. Vor merki auð- 

fræðingur, presturinn á Bægisá, hefur sýnt 

og sannað, og varið til þess miklum hluta 

árgangs af einu dagblaði, að ábúðarskattur- 

inn væri rjettlátlegur, já, rjeltlátlegasti allra 

álagna, og er jeg fullkomlega samdóma 

prestinum á Bægisá, en get ómögulega fall- 

izt á þessa tillögu 1. þingmanns Eyfíið- 

inga.

Guðmundvr Einarsson: Mjer fannst

hinn háttvirti 2. þingmaður Norður-Múla- 

sýslu vera mest að berjast við skugga sinn 

í ræðu sinni. Búnaðarsjóðirnir heyra ekki 

undir sýslunefudirnar, heldur undir amts- 

ráðin, og þau eru einráð um, að verja 

vöxtunum eptir því, sem þeim þykir bezt 

henta. J>au geta einnig varið því fje, sem 

ætlað er til eflingar búnaði, eptir eigin 

vild með samþykki landshöfðingja, og þau 

hafa enn fleiri ráð til að Ijetta undir með, 

að vextir og afborgun verði greidd án þess, 

að íþyngja mjög jafnaðarsjóðum amtanna. 

Jeg er samþykkur hinum háttvirta 2. þing-

manni Suður-Múlasýslu ura það, að því færri 

sem skólarnir eru, því meiri líkindi eru til. 

að þeir verði sem fullkomnastir og kotni að 

sem beztum notum. Við megum heldur ekki 

fara í fjórðungakrit. Aðalatriðið er það, að 

fá beztu jarðirnar fyrir skólana og í sem 

hentugustu hjeraði, hvar svo sem það er, og 

skólann sem bezt búinn út sem unnt er. 

En hvað því viðvíkur, sem hinn háttvirti 2. 

þingmaður ísfirðiuga sagði, að bráðum væri 

eigi hægt að gjöra meira í Ólafsdal, þá kom 

jeg þar í vor og leizt mjer mjög vel á allar 

framfarir þar, og þó að jeg sje ekki búfróð- 

ur maður, þori jeg að fullyrða, að þar er 

nóg að jarðabótum að vinna fyrir 10 menn 

í 20 ár. í>ótt búnaðarskóli væri stofnaður 

fyrir vestan, ætti skólinn í Ólafsdal að halda 

eins áfram fyrir því; þeir menn, sem þaðan 

koma, reynast þá öðruvísi, en jeg held þeir 

tnuiii reynast, ef þeir eigi vorða að góðum 

notuin, og víst er það, að sótzt er eptir 

þeim, sem forstöðumaður skólans kenndi, 

áður, en skólinn var stofnaður. Jeg er 

sannfærður um, að Ólafsdalsskólinn verður 

að tilætluðum notum, því forstöðumaðnr 

bans er einn af hinum háttprúðustu, greind- 

ustu, starfsömustu og fjölhæfustu mönnum, 

sem vjer íslendingar eigum.

A r n l j ó l u r  Ótafsson: Jeg skal ekki tala

um aðrar breytingartillögur en veslings- 

breytingaratkvæði það, sem mitt nafn stend- 

ur undir. Jeg er hinum háttvirta fram- 

sögumanni þakklátur fyrir orð þau, sem 

hann vjek að því, jafnvel þótt jeg sje eigi 

höfuðsmaður breytingartillögunnar, svo að 

jeg vona, að hann snúi sjer næst f aðra átt 

en til mfn. J>að er stefna og tilgangur 

breytingartillögunnar, að bæta við uppá- 

stungu nefndarinnar. Nefndin hefur veitt 

heimild til, að taka lán handa búnaðarskól- 

um, en leggur engin ráð, hvernig borga 

skuli. En jeg sje ómögulega, hvernig hægt 

er að kaupa jörð, byggja skólahús og halda 

skóla, án þess að bækka mikið búnaðarskóla- 

gjaldið. Eptir kunnugleik mínum um bún- 

aðarskólasjóðinn í norður- ogaustur- umdæm- 

inu, hrökkur hann eigi til að kaopa nema
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eina jörð, auk heldur 2, og þegar nú þar j 

við bætist skólahússbygging, áhaldakaup, ! 

innan stokks og utan, og verkfæri til kennsl j 
unnar, til alls þessa þarf mikið fje, ef skól- | 

inn á að vera ineiri en nafnið tómt. Jeg 

veit það, að skóiinn í Olafssdal á ekki eigur 

en formaður hans er duglegur bóndi og góð- 

ur, og hefur óbeinlínis hág af vinnunni á 

jörðinni. En þegar búnaðarskóli á að koma að 

fullum notum, má ekki einungis gá að því, 

hvern ábata sú eða sú jarðabót gefur eptir 

1, 2 eða 3 ár, heldur er verkefni búnaðar- 

Ekólans með fram og að sumu leyti einkum 

að gjöra tilraunir, t. d. um sáðjörð, hversu 

djúpt á að sá, bverjiim jurtategundum á að 

sá í þessa jörð o. s. frv., hve nær bera skal 

á, og hvaða áburð á þessa jörð, o. s. frv., 

hvenær á að slá, og margt fleira. í  fám 

orðum sagt: búnaðarskólinn á að gjöra bún- 

aðarfræðina innlenda og gagnlega, því enn er 

hún útlend og ólandvanin bjer. Efnefndinni 

er það full alvara, að koina á almennilegum 

búnaðarskólum, þá þarf til þess talsvert fje, 

því skólinn þarf endilega að eiga sitt eigið 

bú og ganga fyrir sinn reikning. pessa 

vcgna bef jeg skrifað undir breytingartil- 

lögu þessa, að leggja 10 aura gjald á hvert 

jarðarhundrað, og studdist jafnframt við til> 

lögur sýslunefndarinnar í Skagafjarðarsýslu. 

En ef vjer. leggjum nú 10 aura gjald á 

hvert jarðarhundrað, getum vjer þá, megum 

vjer þá, að jeg taki upp orð hins báttvirta 

flutningsmanns, lagt á þetta gjald nú í 

þessu ári, án þess að taka eitthvað af í 

staðinn? Nei, sannlega ekki. |>ess vegna 

neyddumst vjer að lækka ábúðarskattinn, 

ekki af því, að jeg hafi á móti honum, því 

að jeg er alveg samdóma prestinum á Bæg- 

isá um það, að ábúðarskatturinn væri góður, 

ef ekki væri lausafjárskatturinn líka. En 

svo höfum vjer til tekið ábúðarskattinn í 

peningum. Menn munu finna agnúa á þess- 

ari tillögu. En er það nú sanngjarnt og 

rjettilegt, að verðlagsskrárnar, sem eru svo 

misjafnar, sjeu mælikvarði fyrir sköttum 

landsins? Er það sanngjarnt, að sveita- 

bóndinn greiði því hærri skatt, sem fisknr-

j inn er dýrari, sero hann þarf að kaupa sjer 

! til matar? eða sjávarbóndinn gjaldi meira í 

J  skatt, af því að kjötið er dýrara, ullin, 

j  skinnin o. s. frv.? Fóður og dagsverk eru 

þeirrar tegundar, að því dýrara sem fóð- 

ur er, því verra er í ári, og því ver er bónd- 

inn staddur, og því er ekki rjett, að h a n f^  

hafi þá hærri sköttum að svara. £>ar sem 

nú alinin er að jafnaði hæst í ísfjarðarsýslu, 

og enda í öllum Vestfirðingafjórðungi, en 

aptur lægst í Bangárvallassýslu, ætli nú 

segi jeg, Vestfirðingar sjeu þeim mun ríkari 

en líangæingar, sem alinin þar er hærri? 

Nei, engum getur dottið það i hug. Jeg 

vona því, að binn báttvirti framsöguroaður 

sje mjer ekki reiður, þótt þessu landaura- 

gjaldi sje breytt í peningagjald. Auk þess 

hafa peningarnir annan kost. Bóndinn þarf 

ekki að bíða eptir reikningi frá skatttak- 

anda, til þess að vita, hvað hann á að 

greiða af jörð sinni, ef það er bundið við 

aura, en ekki við landaura. Aurarnir standa 

fastir, en landaurar breytast árlega.

Við segjum reyndar í 1. gr. breyting- 

artillaganna «skal», en ályktuðum þó ekki 

svo, að í því lægi þvingun. Engum get- 

ur dottid í hug, að stofna búnaðarskóla í 

hverju amti sero er, án vitja amtsbúa; en 

jeg vildi, að það yrði vilji allra Iandsfjórð- 

unga, að stofnaðir yrðu búnaðarskólar.

Jeg skal játa það, að það er óviðkunnan- 

Iegt, að lækka ábúðarskattinn í frumvarpi, sem 

er uro búnaðarskóla; en jeg held, að frum- 

varpið nái eins undirskriptum konungs og 

ráðgjafans fyrir því. í  fjárlagafrumvarpinu 

1879 var öllu lakari tillaga um landritar- 

ann og amtmannaembættin og aðrar þess 

háttar tillögur, og náðu þau þó undirskript- 

um. |>að er satt, að landssjóðurinn missir 

dálítið við þessa tilhögun, en hann þarf þá 

að gjalda minna til landbúuaðarins.

Tryggvi Gtinnarsson: Jeg tek undir

með þingmanni Dalamanna, að hollast muni 

að hafa skólana fáa og góða. |>að er næst 

sannfæringu minni, að tveir skólar að eins 

væru stofnaðir fyrst um sinn, og það af 

þeim ástæðum, að því meira sem kennslu-
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kröptunum er safnað samau, því betri veið- 

ur kennslan, það er að segja, þegar maður 

befur fast ákveðna og litla fjárupphæð yfir 

að ráða. |>ó að 4 skólar hefðu auðvitað þann 

kost fram yfir tvo skóla, að mönnum væri 

bægra að sækja þá, þá kemur aptur þar í móti, 

að kennslan í stærriskóla verður fullkomnari 

en í þeim litla. Fyrst landið hefur nú ekki 

ráð á að verja í bráð meira en 100,000 kr. 

til þessa fyrirtækis, þá er auðsjeð, að tveir 

skólar yrðu betri en 8 skólar, sem ættu að 

byggjast fyrir þetta fje, auk þess sem við- 

haldið og hinn árlegi kostnaður yrði miklu 

tueiii til hinna mörgu skóla, en til liinua 

fáu. En allt um það þori jeg ekki að ráða 

frá, að stofna 4 skóla, því að væru skólarn- 

ir að eius 2, yrði aunar þeirra að standa á 

takmörkunum milli suður- og vesturamtsins, 

en hinn nálægt takmörkum Norðurlands og 

Austurlandsins, sem mundi vekja talsveiða 

óánægju, og ef til vill verða til þess, að 

skólinn yrði lítið sóttur fyrst í stað, því 

mjer er kunnugt, að Norðlingum er kapp á 

að-fá skóla hjá sjer og Austlendiugum hjá 

sjer, og ef sú yrði niðuistaðan síðar meir, 

að hafa fjórðungsskóla, þá stæðu þessir 

skólar nálægt takmöikunum mjög óhentug- 

lega. Af þessu sjest, að jeg er á gagn- 

stæðri skoðun við hinn heiðraða 2. þingmann 

Norður-Múlasýslu, þar sem hann talaði um, 

að stofna smáskóla. þeir mundu verða allt 

of kostnaðarsamir. Með 10 aura gjaldi af 

hverju fasteignarhundraði fengist þó ekki 

nema 1100 kr. handa hverjum skóla, ef þeir 

væru 8 ílandinu, þegar hver'þeirra tekur sinn 

hlut úr þessum 100,000 kr., þá kemurí hvers 

hlut 12,500 kr., og þar af verður hver þeirra 

að svara í leigu og afborgun um árið 750 

kr. £>egar hinn háttvirti þiugmaður gætir 

þess, að eigi eru eptir nema 350 kr. til að 

launa kennurum og við halda skólanum, þá 

vona jeg hann sannfærist, og fari á sömu 

skoðun í þessu efni sem jeg. þingmanninum 

skildist enn fremur svo, að landsmenn væru 

skyldaðir til að taka lán, og láninu væri 

neytt upp á þá, en þetta er ekki rjett; þeir 

geta látið bíða að taka láuið, eins lengi og

I þeir vilja, en taki þeir það einhvern tíma, 

þá eru þeir skyldugir til að verja því fje 

samkvæmt skilyrðinu, og fá því að eins 

lánið, að eigi sje byggt í smærri stýl en 

fjórðungsskólar. Við þessa ákvörðun í síð- 

ustu grein frumvarpsins vildi jeg gjöra dá- 

litla breytingu til 3. umræðu, sem kvæði 

skýrt á um þetta, til þess að fyrirbyggja 

allan misskilning. Niðursetning ábúðar- 

skattsins er breyting á skattalögunum, sem 

eru enn barnung og ekki óvinsæl meðal al- 

mennings; jeg get því ekki gefið þessu at- 

kvæði initt; við þessa breytingu raskaðist sam- 

kvæmni sú, sem er í lögunum. Húsaskatt- 

urinn er 1500 kr. árlega, en ábúðarskattur- 

inn ekki nema 18000 kr. Nú verða menn 

að gæta þess, að ábúðarskatturinn er ekki 

elngöngu lagður á afrjeltir, almenninga eða 

eyðilönd, heldur á byggð lönd, þar sem bæir 

standa, og bæði menn og skepnur bafa 

húsaskjól, engu síður en í kaupstöðum. f>að 

mun ekki fjærri því sanna, að 5,000 lands- 

búa lifi í húsum þeim, sem húsaskattur er 

greiddur af, en 65,000 í bæjum, sem fylgja 

jörðum, eða ,3/u  af landsmönnum. f»egar 

húsaskattinum er jafnað niður á fólkstölu, 

þá koma 30 aurar á hvern mann, sem býr 

í timburhúsum, en 27 aurar á hvern þann, 

sem býr í húsum þeim, er jörðum fylgja. 

Mjer sýnist þetta undarlegt, ef þeir ættu 

ekki eins að greiða nokkuð til landssjóðs 

fyrir húsaskjólið, eins og hinir, en sem alls 

ekki yrði, ef ábúðarskatturinn væri af tekinn. 

í>ví segi jeg það, að með þessu kæmi ósam- 

kvæmni í lögin, og greiði jeg því atkvæði 

móti þessu 10 aura gjaldi og móti öllum 

þeim uppástungum, sem raska skattalögunum 

í bráð, eða sem fara fram á, að koma upp 

íltíiruin en 4 búnaðarskólum í landinu.

HuUdúr Friðriksson: f>etta mál er nú

orðið svo til hlítar rætt, að það er líklegt, 

að mönnum sje orðið það nokkurn veginn. 

ljóst. Jeg verð enn að ætla, að nefndin 

hafi tekið rjetta stefnu. Jeg er reyndar 

þeirrar skoðunar, að í raun rjettri sje nóg 

að bafa 2 skóla, og meira að segja, að einn 

væri nógur, og affarasælast yrði, að hafa

115
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að eins einn, og jeg held, að íslendingar 

gjörðu rjettast í, að halda sjer til þess, að 

hafa að eins einn skóla, en nefndin vildi 

þó eigi fara því fram, og þannig útilykja 

hina landsfjórðungana frá að stofna skóla, 

af því að vjer þekktum andann í lands- 

mönnum og hugsunarhátt manna í því efni, 

að hver landsfjórðungur hefði sína stofnun 

fyrir sig; en það var alls eigi ætlun nefnd- 

arinnar, að skylda neinn fjórðung til að 

stofna skóla. Jeg vil þvert á móti vona, 

að landsmenn ráðist ekki í að stofDa fleiri 

skóla en svo, að þeir geti komizt af án 

mikilla nýrra skatta. J>að er reyndar mín 

skoðun, að kostnaðurinn yrði ekki svo á- 

kaflega tilfinnanlegur, þó 2 skólar væru 

stofnaðir, ef haganlega væri að farið. 

Sveinn Sveinsson búfræðingur bað að eins 

um lán í 10 ár rentulaust; þessi kostnaður 

óx sumum í augum, af því að hann yrði 

10000 kr. alls, • en það er þó eigi nema 

1000 kr. um árið; en getur nokkur maður 

verið það barn, að vonast eptir, að geta 

stofnað góðan búnaðarskóla á opinberan 

kostnað þannig, að binn árlegi kostnaður 

verði minni en 1000 kr,? Vildi nú t. a. m. 

suðuramtið og vesturamtið stofna skóla í 

sameiningu, eiga þau talsvert til þess. 

Búnaðarskólasjóður vesturamtsins er 8527 kr.

og suðuramtsins......................... 5755 —
14282 —

og þar að auki er búnaðarsjóður vestur- 

amtsins, og á hann, að mig minnir, milli 

7 og 8 þúsunda króna, og þegar leigurnar 

af þessum sjóðum eru taldar saman, þá er 

talsvert komið upp í það, sem Sveinn 

Sveinsson bað um, sem var eptirgjöf á leig- 

um af láninu í 10 ár, og auk þess er jeg 

sannfærður um, að búnaðarfjelag suður- 

amtsins mundi styrkja þennan skóla að 

nokkru. Með þessu móti þarf því mjög 

litla álögu, en allt er undir þvl kom- 

ið, að koma skólanum vel fyrir. 2. 

þingmaður Norður-Múlasýslu talaði um, 

að stofna sem flesta skóla, sýsluskóla. |>etta 

er nú auðsjáanlega til að dreifa kröptunum 

sem mest, til að eyða allri menntun í bú-

fræði, enda mundi og missast allmikill 

styrkur við það. J>ær sýslur, sem skóla vildu 

hafa hjá sjer, mundu ekki trjalda neitt til 

þess skóla, sem stofnaður kynni að verða 

fyrir fjórðunginn allan, eða tvo í sameiningu; 

dregst því sá styrkur frá, sem þær hefðu að 

tiltölu veitt einum stórum skóla. Enn fremur 

verðum vjer að líta á það, að við höfum 

ekki kennara í alla þessa smáskóla, því að 

þeir, sem kenna, verða að vera færir um að 

kenna og það nákvæmlega. En því að eins 

getum rjer búizt við, að búnaðinum hjer á 

landi fari fram, að góð og nákvæm tilsögn 

verði fengin, en eigi með því, að fá marga 

búfræðinga, sem enginn kunni að landbún- 

aði til hlítar. J>að var eins og þingmaður- 

inn hjeldi, að það væri óleyfilegt að verja 

því fje, sem ætlað er í fjárlögunum til efl- 

ingar búnaði, til búnaðarskóla. Hvað skyldi 

geta verið móti því? Svo kemjeg til breyt- 

ingartillögu þeirrar, sem þingmaður Eyfirðinga 

stendur seinastur undir; jeg vil setja hann 

fyrstan. Jeg skil sannarlega ekki, bvernig 

þingmaðurinn fer að bjóða, að stofna bún- 

aðarskóla, hvort sern landsbúar vilja eða eigi. 

Hann segir í breytingaratkvæði sínu, að 

'<stofna sAaf» búnaðarskóla. f>að getur þó 

sannarlega ekki verið tilætlun hans, að gjöra 

amtsráðinu að skyldu að stofna skólann, 

nema landsbúar vilji. En svo kemur aðal- 

atriðið, sem honum hefur legið mest á hjarta, 

og það er ábúðarskatturinn. Hann hefur 

hugsað sem svo: ef jeg kem inn litla fingr- 

inum, þá get jeg ef til vill komið síðar inn 

allri hendinni. Ábúðarskatturinn er nú bú- 

inn að fá alla ókostina, sem lausafjárskattur- 

inn hafði hjá hinum sama þinngmanni. Jeg 

man eigi betur, en að þessi sami þingmað- 

ur segði 1877, að ábúðarskattur hefði sex 

kosti, en lausafjárskatturinn aptur á móti 

7 ókosti. Jeg rerð að telja það mjög 6- 
heppilegt, að breyta þannig lögum, sem 

flestir landsbúar eru ánægðir með ; að minnsta 

kosti væri undarlegt, ef að eins 2 sýslur á 

landinu ættu að geta ráðið svo lögum og 

lofum, að þeim væri breytt að eins þeirra 

vegna; þá þætti mjer Norðlendingavaldið of
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ríkt, verð jeg að segja, ef óánægja fingeyinga 

einna ætti að vera nóg til þess, að breyta 

þeim Iðgum, sem eru að allra ætlun, að 

því að mjer er frekast kunnugt, svo vinsæl, 

sem nokkur skattalög geta verið, hjá öllum 

þorra landsbúa. Allir þeir, sem við mig 

hafa talað um þetta gjald, hafa sagt, að það 

væri hið vinsælasta og viðfelldnasta gjald, 

sem fengizt gæti.

V a r n f o r s e t i : f>etta er eitt hið mesta

velferðarmál landsins, og er því þess vert, 

að það verði sem bezt íhugað og skoðað 

frá öllum hliðum. Öllum kemur saman um 

það, að taka þurfi lán úr landssjóði til þess 

að stofna búnaðarskóla í landinu; án þess 

verða þeir ekki stofnaðir, sízt að sinni eða 

um lengri tíma. Hitt læt jeg ósagt, hvort 

að nauðsynlegt er að ákvarða það með laga- 

boði. Aptur á móti eru menn eigi á 

eitt sáttir um tölu búnaðarskólanna; vilja 

sumir að eins 1 eða 2, sumir 4, sumir aðr- 

ir jafnvel fleiri. fegar um vísindalega 

menntun er að ræða, mælir margt með því, 

að hafa skóla sem fæsta, því að með því 

geta þeir orðið áreiðanlegri og betri. En 

jeg hygg, að hjer sje eigi svo um vísinda- 

lega menntun að ræða, sem um verklega 

kunnáttu. Vísindalega menntun þarf sjálf- 

sagt með fram; það þarf vísindalega þekk- 

ingu á jarðveginum, sáðtegundum og fóður- 

efnum og svo framvegis. Til að veita þessa 

menntun má segja að einn skóli sje nægi- 

legur, ef hann er áreiðanlegur og góður. 

En það er önnur kunnátta, sem er engu 

síður nauðsvnleg. f>að eru tilraunirnar og 

að kunna til verka, sem jeg legg mesta á- 

herzlu á í þessu máli; tilraunirnar, segi jeg, 

hvaða grastegundir vaxa í þessum og þess- 

um jarðvegi. Hin bóklega menntun dugir 

ekki eingöngu, því að þótt landið sje hið 

sama, er jarðvegurinn misjafn. J>að hefur 

verið tekið fram, að búnaðarskóli sá, sem 

þegar er hjer á landi, hafi komið að mikl- 

um notum, og hafi þó eigi kostað mikið fje. 

|>etta bendir á, að búnaðarskólar geta kom- 

ið að góðum notum, þó að þeir sjeu ekki 

mjög dýrir, og ætla jeg, að fyrir það fje,

sem ráðgjört er að taka að láni, mætti koma 

kennslu í búnaði á fót á mörgum stöðum. 

Jeg liygg, að skólarnir komi að mestum og 

beztum notum í kring um sig, og að því 

leyti ættu þeir að vera sem fle3tir, og þó 

að einstakir menn komi langt að, og læri á 

skólanum, þá geta þeir ekki út breitt þekk- 

ingu sina nema á heimilum sínum. Jeg vil 

ekki álasa hinni háttvirtu nefnd; hún hefur 

skoðað þetta frá sínu sjónarmiði; en mjer virð- 

ist lánsupphæðin, sem ætluð er norður- og 

austuramtinu, vera óþarflega há; jeg hygg 

það mætti vera minna en 50,000 kr., og það 

þó að Austfirðingafjórðungur hefði skóla sjer, 

en til þess virðist mjer hann hafa sann- 

gjarna kröfu, og Norðlendingafjórðungur 

annan skóla fyrir sig. Jeg legg mesta á- 

herzlu á það, að sýslufjelögin hafi sem mest 

atkvæði í þessu máli, það er, að lántökunni 

og stofnun skólanna verði alls eigi ráðið til 

lykta, fyr en sýslunefndirnar hafa veitt þvi 

samþykki, og að hver sýslunefnd bafi rjett til 

að stofna skóla hjá sjer, ef hún kýs það held- 

ur, en að vera í samfjelagi við aðra. Hinn 

háttvirti framsögumaður tók það fram sem 

aðalástæðu móti breytingartillögum hins hátt- 

virta 2. þingmanns Norður-Múlasýslu, að sýslu- 

fjelögin mættu ekki taka lán, nema með sam- 

þykki amtsráðanna; en þessi ástæðaer ekki svo 

gild, að breyta þurfi sveitarstjórnarlögunum, 

því að eptir sveitarstjórnarlögunum má sýslu- 

fjelagið taka lán með samþykki amtsráðs, og 

amtsráðin væru líklega svo vélviljuð, að gefa 

sýslufjelögunuin samþykki sitt til að taka 

lán til þess, sem horfði þeim til velferðar 

og verulegra framfara.

I’orsteinn Thornteinson: Jeg skal að

eins taka það fram, að hinn báttvirti fram- 

sögumaður sagði, að vjer hefðum gleymt 

að taka til í breytingartillögu okkar, að til- 

skip. 12. febr. 1872 yrði úr lögum numin, 

en það kemur ekki til af gleymsku vorri, 

heldur af því, að oss var kunnugt, að breyt- 

ingartillaga um það var komin bjá 3 þing- 

mönnnm, og þó vjer ekki sjeum henni 

samdóma að öðru, þá ætlum vjer að gefa 

þeim tölulið vort atkvæði. Hvað viðvikur

115*
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skólanum í Ólafsdal, er jeg samþykkur hinnm 

háttvirta þingmanni Dalamanna. fað hafa 

komið fram margar meiningar um tölu 

skólanna, en jeg verð að álíta, að betra sje, 

að hafa einn öflugan skóla, en fleiri og ó- 

fullkomnari. Jeg hygg, að hinir háttvirtu 

meðuppástungumenn mínir muni ekki halda 

svo fast við staðinn fyrir skólana. En við- 

víkjandi vegalengd þeirri, sem hinn háttvirti

1. þingmaður Suður-Múlasýslu talaði um, 

held jeg, að ekki þyrfti að verða til tjóns, 

ef t. d. annar skólinn væri stofnaður í 

Fljótsdalshjeraði, en hinn hjer í Borgaríirð- 

inum; til þess skóla væri eigi langt fyrir 

Húnvetninga að sækia. Mín sannfcring er 

það, að 1 öflugur skóli sje betri en 4, og 

jeg vona, að allir sjeu á eitt sáttir tim það, 

að minna eigi að hugsa um, hvar skólinn 

er, heldur en hvar mest gagn verður að 

honum. Um nauðsyn smáskóla skal jeg 

ekki þrátta, því jeg vildi helzt, að við hefð- 

um 1 búnaðarskóla í hverri sveit, eða þó

heldur 1 búfræðing til að ferðast bæ frá

bæ í hverri sveit og kenna landbúnað, en 

þar fyrir þyrftum vjer ekkert síður 1 eða 2 

fullkomna og öfluga skóla, og einmitt frá 

þeim ættu búfræðingar til smærri skóla, sem 

landssjóður ekki ætti að þurfa að kosta, að 

geta fengizt. Jeg held, að vjer meðbrcyt- 

ingarmenn mínir getum vel samlagað okkur 

við hina háttvirtu nefnd til 3. urnræðu um 

breytingartillögur vorar.

Jón Jómson: Orðið «shaJ« í breyfing-

artillögu okkar Skagfirðinga við 1. grein 

hefur hneykslað nefndina, en fletti hún upp 

tilsk. 12. febr. 1872, sem hún hefir tekið 

ástfóstur við, mun hún einmitt finna sama 

orðið þar í 1. grein. Hinar formlegar mót- 

bárur nefndarinnar gegn því, að af nema 

ábúðarskattinn, þarf ekki að valda örðug-

leikum. J>aö þarf ekki annað en að breyta

fyrirsögn frumvarpsins, og hafa hana 

þannig: «Frumvarp til laga um búnaðar-

skóla og lækkun ábúðarskatts'i. það er frá- 

leitt að segja, að við uppástungumennirnir 

höfum með þessari tillögu viljað h.ckka-gjald 

á bændum; öll ástæða er til að halda, að

alinin hækki í peningaverði, og skattnr, sem 

greiða á eptir meðalalin, er því þungbær- 

ari, en skattur sá, sem reiknast eptir aur- 

um. Hins vegar er það rangt að segja, 

eins og 1. þingmaður Suður-Múlasýslu tók 

fram í alveg gagnstæða átt við framsögu- 

mann, þá liann mælti með tillögum hans, 

að við höfnm viljað lækka ábúðarskattinn 

um skör fram, þannig að gjaldið til lands- 

sjóðs yrði að tiltölu langt um þungbærara 

af búseignum en af jarðeignum. En þó svo 

yrði, þá væri það ekki nema rjettlátt., því 

húseignir í kaupstöðum eru bæði hjer á 

landi og í öðrutn löndum langt, um betri 

eign en jarðir. Hin bezla jörð í Skagafirði, 

Hólar, heftir nýlega verið seld fvrir 14000 

kr., en í líeykjavík eru mörg hús, sem 

ekki fengjust keypt fyrir helmingi meira fje.

Eiríkur Kúhl: f>ó að margt sje þegar

rætt um þotta mál, verð jeg að gjöra grein 

fyrir, hví jeg greiði fremur atkvæði með

2 skólttm en 4. Jeg óttast nefnilega, að 

við fáum ekki nú þegar i marga skóla 

kennara, sem fullnægi þeim kröfum, sem 

við verðum að gjöra til þeirra, ef þeir eiga 

að vera færir um að kenna í duglegum 

skóla. Slíkir kennarar verða að hafa tekið 

eitthvert próf við skóla utanlands, eius og 

Sveinn búfræðingur við «I.andl>ohohl;o!en» 

í Danmörku. En það er og af öðrum á- 

stæðum, að jeg kýs heldur 2 skóla en 4, og 

á=tæðan er sú, að það er betra, að safna 

en dreifa þeim kröptum, sem við höfum; 

fjeð er ekki svo mikið, að það geti komið 

að verulegum notum, ef því er skipt í 

marga staði. Jeg veit ekki, hvort fram- 

sögumaður meinti það til mín, þegar hann 

talaði nm, að sumir vildu binda skólana 

við fjórðunga; og hvað sem hann segir um 

fje, sem gengið hafi til kennslustofnunar í 

Ólafsdal, því slíkt kalla jeg ekki skóla, þá 

veit jeg, að það fje hefnr meira verið til 

góða kennaranum þar en búfræðinni í 

sjálfu sjer; að minnsta kosti er sú kennsla 

ónóg til að fylia þarfir Vestfirðinga í því 

tilliti, og er jeg í því tilliti alls eigi sam- 

dóma þingmanni Dalamanna. í>að væri
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verða til þess, að standa Vestfirðingum í 

vogi fyrir öðrum betri og gagnlegri skóla.

2. þingmanni Norður-Múlasýslu get jeg ekki 

verið samdóma um það, að sýsluskólar yrðu 

affarasælli, því slíkir skólar verða aldrei 

meira en einhver vísir og kák af skóla, 

eins og stofnunin í Ólafsdal. Viðvíkjandi 

því, sem hinn háttvirti þingmaður Dala- 

manna tók fram, að sótt væri eptir þessum 

mönnum, er tilsðgn hefðu fengið í Ólafs- 

dal, sannar það eigi svo það, að þeir sjeu 

svo duglegir og fullnuma, sem hann álítur 

þá, heldur sannar það þörf Vestfirðinga á 

búfróðum mönnum, og að þá vantar fleiri 

slíka og enda betri; en þeir oru þar enn 

þá ekki að fá, og því heldur þarf almenni- 

legur búnaðarskóli, allt öðruvísi en þessi 

kennsla í Ólafsdal, sem vissuloga er nógu 

dýr, sem fyrst að stofnast fyrir vestnr- 

amtið. y

F r t i m s i i f j u m a ð u r : Jeg skal að eins

svara fám orðum 2. þingmanni Norður- 

Múlasýslu. Honum hafði skilizt orð mín 

svo, að því fje, sem ætlað væri til framfara 

í búnaði, mætti ekki verja til búnaðarskóla. 

f>etta hefur mjer aldrei dottið í hug. En 

jeg segi, að þegar við höfum fengið inn- 

lenda búnaðarskóla, muni sá styrkur, sem 

búfræðingaefnum hefur hingað til verið 

veittur til að fara utan, t. d. til Noregs, 

til að afla sjer þar búnaðarþekkingar, falla 

burtu sem ferðastyrkur, en verða lagður til 

hinna innlendu skóla, þvi að það liggur 

nær, að landsmenn sæki innlendan búnaðar- 

skóla en útlendan. Hve nær hef jeg sagt, 

að gjaldið skyldi leggja á lausafje? f>að 

er engin ástæða til að draga þá álykt- 

un út af oiðum mínum eða aðgjörðum 

nefndarinnar, og verð jeg að frábiðja mjer, 

að þingmaðurinn gjöri mjer neinar slíkar 

getsakir. 1. þingmann Eyfirðinga verð jeg 

að biðja gott fyrir, hafi jeg haft hann fyrir 

rangri sök, þegar jeg hjelt, að hann hefði 

náð í eina nefndarsál undir breytingartillög- 

una, því að nafn þess manns vissi jeg að

var einnig undir nefndarálitinu, og þaðan 

vildi jeg ekki að það væri fortapað, en jeg

vissi, að það liggur ekki laust fyrir, sem

þingmaður Eyfirðinga heldur í. En nú er 

meiri von, að ná sálinni aptur, fyrst hún

er ekki á valdi þingmanns Eyfirðinga. Jeg

hef sjálfur ekki svo mjög á móti, að lækka 

ábúðarskattinn; en jeg hef móti, að það 

sje gjört svona,vegna 1. þingmanns Eyfirð- 

inga sjálfs; hann verður að sjá, að það á 

ekki við, að lauma þessari ákvörðun svona 

inn í þessi lög. Varaíorseta þótti farið vel 

geyst í að taka láoið. Jeg játa það fúslega, 

að maður á að fara varlega, en nefndinni 

þótti ekki ástæða til að víkja frá því, sem 

þegar er ráð fyrir gjört, nefnilega að hafa 

skólana 4, en náttúrlega er ekki þar með 

lögð sú skylda á herðar mönnum, að stofna 

alla þessa 4 skóla nú þegar, fremur en 

verkast vill; það verður á valdi landsbúa 

og stjórnarinnar. Við óttuðumst og, að ef 

stofnaðir væru 1 eða 2 skólar, mundu hin- 

ir fjórðungarnir þykjast út undan, en það 

vildum við forðast, að ala á þeim fjórðunga- 

krit, sem ekki er laust við að menn hafi 

orðið varir við á þessu þingi.

A r n l j ó t u r  Ó l a f s s o n :  Jeg skal gjöra þá

einu athugasemd, að viðaukatillaga vor er 

alveg nauðsynleg, ef búnaðarskólarnir eiga 

að geta endurgoldið lánin. Allir búnaðar- 

skólasjóðirnir munu vera nú orðnir um

30,000 kr. Ársvextir þar af eru 1200 kr. 

Búnaðarskólagjaldið, 3 aurar af jarðarhundr- 

aði hverju, er hjer um 2,(500 kr. |>etta 

hvorttveggja er þá 3,800 kr. En nú eru 

vextir og iðgjöld af 100,000 kr. 6000 kr., 

og vantar þá til 2200 kr., að búnaðarskól- 

arnir geti staðið í skilum. Ef vjer aptur á 

móti leggjum 10 aura á hundraðið, þá fá- 

um vjer um 8670 kr., og þá geta menn 

fyrst endurborgað lánið og haft umfram 

2670 kr., sem er dálítið, en þó of lítið fje 

til skólahaldsins. í  nefndarfrumvarpinu er 

því enginn mergur; þar er að eins heimild 

gefin til lántöku þeirrar, er enginn vegur er 

til að endurgjalda.



918

£>ðgar hjer var komið umræðum, báð- 

ust 8 þingmenn,

Guðmundur Einarsson, 

forsteinn Thorsteinson, 

í>órður Magnússon, 

forsteinn Jónsson,

Ólafur Pálsson,

Egill Egilsson,

Jón Ólafsson, 

f>orvarður Kjerulf, 

að umræðunum væri hætt, og var það sam- 

þykkt; var síðan gengið til atkvæða um 

hinar einstöku greinir frumvarpsins, og var 

þá:

1. Breytingartillaga Jóns Ólafssonar og 4 

annara þingmanna við 1. gr. frumvarps- 

ins felld með 15 atkvæðum gegn 8.

2. Breytingar- og viðaukatillaga 2. þing- 

manns Norður-Múlasýslu við 1. gr. 

frumvarps nefndarinnar felld með 15 

atkvæðum gegn 5.

3. Breytingartillaga Friðriks Stefánssonar 

og tveggja annara þingmanna við 1. gr. 

frumvarps nefndarinnar felld með 17 

atkvæðum gegn 3.

4. 1. gr. frumvarps nefndarinnar sam- 

|>vkkl óbreytt með 15 atkvæðum gegn 

5.

5. lireytingar- og viðaukatillaga 2. þing- 

inanns Norður-Múlasýslu við 2. gr. 

fiumvarps nefndarinnar var fallin.

6. 2. gr. frumvarps nefndarinnar samþykkt 

obreytt með 16 atkvæðum gegn 2.

7. Yiðaukatillaga Friðriks Stefánssonar og

2 annara þingmanna við 3. gr. frum- 

varps nefndarinnar felld með 13 atkv. 

gegn 10, og var við haft nafnakall, og 

sögðu

Já:

Eiríkur Briem,

Arnljótur Ólafsson,

Egill Egilsson,

Eiríkur Kúld,

Friðrik Stefánsson,

Guðmundur Einarsson,

Jón Jónsson,

Tryggvi Gunnarsson,

J>órarinn Böðvarsson, 

þorsteinn Jónsson.

Nei:

Magnús Andrjesson,

Benidikt Sveinsson,

Grímur Thomsen,

Halldór Fríðriksson,

Holgeir Clausen,

Jón Ólafsson,

Lárus Blöndal,

Ólafur Pálsson, 

f>órður Magnússon, 

porkell Bjarnason, 

þorlákur Guðmundsson, 

forsteinn Thorsteinson, 

porvarður Kjerulf.

8. Breytingar- og viðaukatillaga 2. þing- 

manns Norður-Múlasýslu við 3. gr. 

frumvarps nefndarinnar fallin.

9. 3. gr. frumvarps nefndarinnar sam- 

þykkt með 16 atkv. gegn 3.

10. 4. gr. (ný gr.) frá 2. þingmanni Norð- 

ur-Múlasýslu fallin.

11. 4. gr. (ný gr.) frá Friðriki Stefánssyni 

og 2 öðrum þingmönnum felld með 17 

atkvæðum gegn 5.

12. 5. og 6. gr., báðar nýjar greinir, frá 

Friðriki Stefánssyni og tveim öðrum 

þingmönnum, fallnar.

13. 7. gr. (einnig ný gr.) frá sömu þing- 

mönnum felld með 15 atkvæðum gegn .

7.

14. Samþykkt, að frumvarpið skyldi ganga 

til 3. umræðu, með 19 atkvæðum.

f>IÍIÐJA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 28. fundi, 30. dag júlímánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu í neðri deild, sjá I, 169.

F r a m s ö g u m a ð u r  ( G r í m u r  T h o m s e n ) : 

Við aðra umræðu um þetta mál kom ekki 

til tals önnur breyting, en að takmarka 

stofnun búnaðarskólanna annaðhvort við 4 

eða 2, en þar á móti var ekki farið fram á, 

að hagga neitt tilskipun frá 12. febr. 1872, 

um búnaðarskóla. J*að kom til umtals,
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hvort menu ættu nú þegar að taka lán, til 

að stofna alla þá skóla, sem stungið er upp 

á, og skal jeg í því tilliti að eius geta þess, 

að hjer er að eins gefin heimild til að taka 

lán, en enginn er shyldaður til að gjöra það, 

fremur en hentugt þykir og eptir því sem á 

stendur.

Benidikt Sveinsson: Jeg vil að eins

taka það fram, að í þessu frumvarpi, eins og 

það er, ræðir að eins um yíirlýsiugu en engin 

lög um það, að bjálpa til að stofna amtsbún- 

aðarskóla með láni úr landssjóði; rjettur 

sýslufjelaganna til að stofna búnaðarkennslu 

hjá sjer í smærri stýl, án þess að leggja 

neitt til endurborgunar því láni, sem amts- 

ráðin kynuu að fá, álít jeg þannig alveg ó- 

haggaðan, og þá er jeg ánægður. Að öðru 

leyti sjá allir, að þetta frumvarp með fyrir- 

sögninni, með samblönduninni á fjórðungum 

landsins og ömtunum, brýtur sig niður sjálft, 

eins og jeg benti á með breytingartillögum 

mínum, sem bin heiðraða deild þó felldi.

Síðan var gengið til atkvæða um frum- 

varpið, og var það samþykkt með 18 at- 

kvæðum.

FYRSTA UMRÆÐÁ í EFRl DEILD,

á 20. fundi, 6. dag ágústmánaðar.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í neðri deild, sjá I, 280.

Einar Ásmundsson: Jeg skal leyfa

mjer að taka það fram, að jeg álít frum- 

varp þetta í raun og veru alls ekki nauð- 

synlegt. f>að ákveður að eins, að amtsráð- 

unum veitist lán úr landssjóði til stofnunar 

búnaðarskóla í öllum fjórum fjórðungum 

landsins. Jeg veit ekki betur, en að stjórn- 

in sje fús að veita lán úr landssjóði með 

vanalegum skilmálum til allra nauðsynlegra 

og þarflegra stofnana í landinu, og það eru 

sannarlega búnaðarskólarnir. petta getur 

stjórnin gjört, og mun gjöra bjer eptir eins 

og hingað til, án nokkurra sjerstakra laga. 

En auk þessa er frumvarpið svo lagað, að 

jeg get ekki með neinu móti fallizt á það,

neina því sje breytt. Frumvarpið ákveður, 

að veita amtsráði norður- og austuramtsins 

allt að 50000 kr., og amtsráðum binna 

tveggja amtanna hvoru um sig 25000 kr., 

og frumvarpið segir, að þetta fje veitist til 

að stofna búnaðarskóla sinn í hverjum 

fjórðungi; eptir því eiga skólarnir ekki að 

vera fleiri en fjórir. |>etta skilst mjer svo, 

sem Norðlendingafjórðungur og Austfirð- 

ingafjórðungur, sem nær frá Jökulsá á Sól- 

heimasandi og norður að Langanesi, eigi að 

vera saman um tvo skóla. Hvað Austfirð- 

ingafjórðungi við víkur, þá er honum nú 

skipt milli tveggja umdæma, þannig að 

Múlasýslurnar eru í norður- og austur- 

amtinu, en Skaptafellssýsla í suðuramtinu. 

Mjer sýnist frumvarpið ætlast til, að amts- 

ráð norður- og austuramtsins taki lán til 

að koma upp búnaðarskóla fyrir allan 

Austfirðingaljórðung, og þannig með fram 

fyrir Skaptafellssýslu. En mjer virðist ekki 

eiga við, að það amtsráð sjái Skaptfelling- 

um fyrir búnaðarskóla, og sízt að það borgi 

kostnað fyrir þá úr jafnaðarsjóði norður- 

og austuramtsins. í  frumvarpinu stendur 

enn fremur, að lán þessi eigi að endur- 

borgast á 28 árum með 6°/0 leigu og af- 

borgun, en þar á móti er ekki með einu 

orði minnzt á það í frumvarpinu, hvar eigi 

að taka þessa endurborgun, hvort af jafn- 

jafnaðarsjóði eingöngu, sem næst er líklega 

að ætla, eða af amtsjafnaðarsjóði og sýslu- 

sjóðum, því vel mátti vera, að amtsráðið 

tæki lánið, þó það væri endurborgað af 

öðrum en amtsjafnaðarsjóði. Um þetta 

vantar skýra ákvörðun, því hjer er alls ekki 

um svo lítið fje að ræða, einkum fyrir 

norður- og austuramtið, þar sem af 50000 kr. 

með 6°/o yrði að borga 3000 kr. á ári. Ef 

Norðlendingar og Múlasýslubúar eiga að 

fara að sjá Skaptfellingum fyrir búnaðar- 

skóla, þá er jeg hræddur um, að þeir blási 

þungan, þegar þeir eiga að fara að taka 

fje úr sínum jafnaðarsjóði til slíks. I>egar 

á allt er litið, er frumvarp þetta tæplega 

þess vert, að samþykkja það. Lán það, 

sem bjer ræðir um, getur eins fengizt án
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sjerstakra laga. En cf svo væri, að sjerstök 

lög greiddu nokkuð fyrir því, að fá lánið, 

þá þyrfti þetta frumvarp talsverðra umbóta 

við.

Forseti bar síðan undir atkvæði, hvort 

málið sJíyldi ganga til 2. umræðu, og var 

það samþykkt með 7 atkvæðum.

ÖNKUIi UMIÍÆÐA. í EFBI DEILD, 

á 28. fundi, 6. dag ágústmánaðar. 

Eituir Áamundsson: Jeg minntist að

eins á frumvarpið við 1. umræðu, og ljet 

j ljósi þá skoðun mína, að mjer líkaði það 

ekki, og að það væri jafnvel ónauðsynlegt; 

en þá bafði jeg ekki haft tíma til að átta 

mig á, hvort það væri til nokkurra bóta 

eða nokkurs gagns, að gefa út annað eins 

lagaboð og þetta. Jeg gat þess, að það 

mundi ekki veita örðugt, að fá lán til stofn- 

unar búnaðarskóla, þó að lög væru eigi til 

um það, en engu að síður sje jeg, að sjer- 

skilt lagaboð getur eigi spillt, og jeg er á 

því, að samþykkja frunjvarp í þá stefnu; en 

þetta frumvarp get jeg ekki algjörlega sarn- 

þykkt, eins og það er lagað. Jcg skal þá 

byrja á fyrirsögninni. Hún segir, að þetta 

sjeu lög, sem breyta tilskipuninni um stofn- 

un búnaðarskóla á íslandi dagsettri 12. 

febr. 1872. En jeg get ekki sjeð, að svo 

sje. Mjer sýnist frumvarpið ekki neitt 

breyta tilskipuninni. Eptir innihaldi frum- 

varpsins ætti fyrirsögnin að vera: «Frum-

varp til laga um lán til stofnunar búnað- 

arskóla* eða eitthvað því um líkt. Um 

daginn bentijeg ogáþann galla á frumvarp- 

inu, að í 2. gr. er ekki bent á það, á hvern 

á að leggja og hvaðan á að taka endui- 

borgun lánsins, hvort það á að borgast úr 

jafnaðarsjóði, sýslusjóði eða á einhvern ann- 

an hátt. Jeg skal svo ekki lengja um- 

ræðurnar um þetta mál meira, en legg það 

til, að það fái þó að ganga til 3. umræðu, 

eins og það er lagað, þó að fremur sje á 

því ólag en lag, til þess að þá megi ann- 

aðhvort laga það eða fella.

Si</lirntnr Árnnson: Jeg get tekið

undir með þingmanni Eyfirðinga. Jeg get 

ekki sætt mig við þetta frumvarp eða þenn- 

an grindahjall, sem hjer liggur fyrir. Jeg 

hcfði helzt óskað, að breytingar hefðu verið 

komnar fram, áður en gengið væri til at- 

kvæða, en samt cr jeg moð honum í því, 

að styðja að því, að breytingar geti kornið 

undir 3. umræðu, því að jeg álít fremur 

eiga vel við, að frumvarp komi í þessa átt. 

En bjcr í þetta frumvarp vantar alveg að 

segja, hvaðan fjeð á, aö taka, til að endur- 

borga lánið með ; ekki cr licldur neint á 

nafn, hvar skólarnir eigi að vera eða hvern- 

ig eigi að haga þeirn, ckki nefnt, hvort 

sýslufjelögin fái atkvæði að þeim eða ekki. 

Allt þetta þyrfti þú nauðsynlega að takasl 

til greina; þar að auki slengir frumvarpið 

ömtum og fjórðungum saman. Af þessum 

ástæðum gef jeg frumvaipinu nauðugur at- 

kvæði mitt, en samt í þeirri von, að það 

mcgi laga við 3. umræðu.

Henidikt Krisljánsson: Af því að um-

ræðunum er ekki komið svo langt, að 

breytinguui megi ekki að koma, en að hiuu 

leytinu æskilegt, áð deildarmeun hali tíui- 

ann sem beztan og tækifæri til að íhuga 

breytingarnar, áður en til atkvæðagreiðslu 

kemur, þá álít jcg skyldu mína, að skýra 

frá stjefnu þeirri, sem jeg vil fylgja í breyt- 

ingum á frumvarpinu. f>að eru að eins 

nokkur atriði, sem jeghefði viljað að fengju 

framgang með frumvarpi þessu. pað er 

þá fyrst, að jeg vil, að stofnun búnaðar- 

skólanna og umráð fjárins sje lagt í bend- 

ur sveitarstjórnanna, en að það sje ekki á- 

litið landsmál og búnaðarskólafjeð landsfje, 

og í annan stað, að sveitafjelögunum sje gefin 

vissa fyrir, að þau geti fengið fje úr lands- 

sjóði til stofnunar búnaðarskólanna. Að 

öðru leyti sje það alveg á valdi sveita- 

stjórnanna sjálfra, hvernig stofnun og fyrir- 

komulagi skólanna sje háttað, hvort amt, 

fleiri sýslur í sameiningu eða að eins ein 

sýsla sjer skuli stofna sjer búnaðarskóla, 

en ekki að þetta sje ákveðið með lögum, 

lieldar að það sje á valdi sreitastjórnanna,
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og |>ær geti íáðið [>ví. Ef bi eytiuga r 

í þessa stefnu koraa ftam, þá vil jeg 

gefa frumvarpinu atkvæði mitt, en eins 

og það . nú er lagað, get jeg ekki 

aðhyllzt það. Jeg get ekki aðhyllzt þá stefnu, 

að búnaðarskólunum sje eins og troðið upp 

á sveitarfjfllögin, þegar þau eiga að leggja 

fje til þeirra; hefðu sveitarfjelögin ekkert 

þurft að leggja til, þá er öðru máli að gegna, 

þótt jeg álíti, að þetta mál ekki heyri 

undir laodsstjórnarmál, eins og jeg á hinn 

bóginn held, að sveitarfjelögin sjái betur, 

hvað bezt hentar í hverju sveitarfjelagi. I 

von um, að breytingar í þá stefnu, er jeg 

nú gat um, muni fram koma undir 3. um- 

ræðu, ætla jeg að greiða atkvæði með, að 

frumvarpið gangi til 3. umræðu.

Ásgeir Einarsson: J>að hafa nú nokkrir

staðið upp til að segja hugmyndir sínar um 

þetta mál, en hugmyndir allra hafa ekki 

verið svo mjög í sömu stefnu, að hægt muni 

að koma þeim í samhljóðun hjer í salnum 

með litlum umræðum. Enafþví þessi deild 

er ekki svo mikið fyrir, að kjósa nefndir, 

eptir því, sem hefur sýnt sig upp á síðkast- 

ið, þá mun víst ekki til neins að stinga upp 

á nefnd heldur í þessu máli, enda þótt þess 

þyrfti með. Búnaðarskólamálið er og hlýt- 

ur að vera eitt hið fyrsta velferðar- og á- 

huga-mál hjá oss Islendingum, því þó vjer 

kunnum að vera fáfróðir í inörgu öðru, þá 

er, J>ó einkum og sjer í lagi sorglegt, hve fá- 

fróðir menn eru yfir höfuð í öllu eða flestu 

þv,í, sem lýtur að framförum í búnaði vor- 

um, sem þó eiukum er íslauds mesti og 

helzti bjaigræðisvegur. |>að er sorglegt, 

segi jeg aptur, að vjer skulum enn eigi vera 

svo langt á veg komnir, að vjer eigum bún- 

aðarskóla á voru eigin landi, þar sem ung- 

ir menn vor á meðal geti fengið bina uauð- 

synlegu fræðslu í búnaði, bæði munnlega og 

verklega, til þess að þessir menn á síðan 

geti orðið nýtir bændur og eflt sitt og ann- 

ara gagn, og stutt að framförum fósturjarð- 

ar vorrar yfir höfuð, með því að efia og 

auka hinar einstöku jarðir, sem flestar fela 

í sjer enn ónotaðan arð, sem liggur óaot-

aður vegna fáfræði og hleypidóma sjálfra vor. 

Meðan það stendur óhaggað, að «bóndi er 

bústúlpi og bú er landstólpi», þá hlýtur bún- 

aðarskólamálið að vera eitt vorra mestu vel- 

ferðarmála, og þess vegna undir eins það 

mál, sem vjer íslendingar þurfum að veita 

mesta athygli. |>að hefur verið talað um, 

að þetta mál ætti ekki að vera opinbert 

mál, heldur heyra undir sveitarstjórnina. 

En jeg vissi ekki, hvort þingmaðurinn meinti, 

að það ætti að heyra undir sveitarstjórn- 

ina einungis, eða að öll þau völd, sem 

sveitarstjórnarlögin grípa yfir, svo sem 

amtsráð, sýslunefndir, breppsnefndir, ættu 

að hafa unnáð yfir þessu máli. J>að er svo 

sem auðvitað, að þetta mál er að nokkru 

leyti sem opinbert mál, þar sem búnaðar- 

skólagjaldið er fastur skattur, sem hvílir á 

jarðarhundruðunum undir umsjón lands- 

stjórnarinnar. Nú er um að gjöra, hvort 

menn vilja ekki, úr því menn hafa þessa 

búnaðarskólasjóði, einmitt nota þessa sjóði 

sem undirstöðu og fyrstu byrjun til stofn- 

unar búnaðarskólanna, og fá síðan styrk af 

almannafje, þar sem sjóðirnir ekki ná til. 

J>að yrðu þá að vera einhverjir, sem tækju 

sig saman í hjeruðunum og reyndu að eign- 

ast jörð með tilheyrandi fyrir búnaðarskól- 

ana; þá væri undirstaðan lögð. Síðan ætti 

landssjóður að koma til og styrkja fyrirtæk- 

ið, svo það gæti náð tilætluðum notum. 

|>ar á móti finnst mjer mjög óheppilegt og 

ísjárvert, að vera að fleygja út og troða 

upp á menn þúsundum króna sem láni, 

einkum þar sem nú ekkert er ákveðið, hvað- 

an eigi að taka fje til leigu og afborgunar 

láninu, eins og hjer á sjer stað. Jeg verð 

að segja það, að mjer þótti það mjög falleg 

og heppileg stefna, sem þingið tók 1879, 

þegar það ákvað í fjárlögunum vissa upp- 

hæð til þeirra alþýðuskóla, kvennaskóla og 

barnaskóla, sem þegar voru stofnaðir og 

áttu sitt eigið skólahús. f>essari stefnu vil 

jeg að þingið haldi áfram, því hún miðar til 

þess, að halda mönnum vakandi, og hvetja 

menn til að byrja stofnun skóla, þar sem menn 

þá geta átt styrkinn vissan eptir á. £>etta er sú

116
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stefna, sem jeg vil gefa atkvæði initt. En á 

þessu stigi raálsins mun það mjög vandasamt, 

að koma fram breytingum þeim, sem nauðsyu- 

legar eru við frumvarpið; að minnsta kosti 

er jeg hræddur um, að muni erfitt, að breyta 

frumvarpinu svo við næstu umræðu, að það 

verði verulega umbætt og svo úr garði 

gjört, að neðri deildin fallist á það. En af 

því þeir þingmenn, sem stungið hafa upp á 

breytingum við frumvarpið, eru bæði færir 

og flinkir menn, þá er jeg ekki alveg von- 

laus um, að þetta geti tekizt ; þess vegna 

ætla jeg heldur ekki að stinga upp á nefnd 

í málinu, enda mun það varla til mikils, 

því deildin hefur sýnt, að hún er treg til 

slíks, en ef stungið væri upp á nefnd, mundi 

jeg gefa því atkvæði.

B e n i d i k t  K r i s t j á n s s o n :  Jeg held uú

kann ske, að æskilegt væri, að nefnd væri 

sett í málinu á þessu stigi þess, því það er 

auðvitað, þó farið verði að koma með breyt- 

ingaratkvæði við það tii 3. umræðu, þá er 

tíminn svo naumur, að varla mun hægt að 

íhuga þau svo vandlega, sem æskilegt er. 

J>að er nú, ef til vill, óþarft að fara að 

láta í Ijo'si hugsanir sínar utn þetta mál; 

því það vill opt verða svo, að skoðanir 

manna eru til lítillar uppbyggingar öðrum. 

Samt sem áður skal jeg þó leyfa mjer með 

fáum orðum að skýra skoðanir mínar á 

búnaðarskóla.

Jeg hef allt aðra skoðun á búnaðar- 

skólum en latínuskólum og gagnfræðaskól- 

um. Jeg álít það t. d. rjett og hagfelldast, 

að ekki sjenema einn latínuskóliog einn gagn- 

fræðaskóli á landinu. En þegar til búnaðar- 

skólanna kernur, þar sem sjálfsagt fullt eins 

mikiðer komið undir því,að mönnum sje kennd 

verkleg búfræði, eins og því, að menn sitji 

ár út og ár inn við bóklestur, þá álít jeg, 

að það muni aífarasælast, að bafa skólana 

fleiri og smærri. Jeg álít enga þörf á því, 

að búfræðingar verði sprenglærðir í bókfræði, 

heldur hitt, að þeir fái verklega menntun 

og læri að framkvæma nauðsynlegar jarða- 

bætur og efla búnaðinn í öllu tilliti, að þeir 

venjist á að sýna dugnað og framtakssemi,

og læri jafnan hina beztu aðferð við hvað 

eina. Af því Iærdómurinn á, að minni ætl- 

un, helzt að vera fólginn í framkværadum í 

jarðabótum og búnaði, þá er sjálfsagl, að 

liver skóli verður að hafa sína jörð. pessi 

jörð á sjálf að borga kostnað þann, sem 

gjörður er til jarðabóta á henni. Jörðin 

vex eðlilega mikið fyrst í stað, en þegar 

lengra sækir, þá fara jarðabæturnar að gjöra 

tiltölulega miklu minni arð en fyrst, því að 

því nær sem gengið er jörðinni, því minni 

árangur verður af jarðabótunum, og með 

tímanum verða jarðabæturnar eigi fólgnar í 

öðru en því, að við halda þeim jarðabótum, 

sem þegar hafa verið gjörðar. Ef skólarn- 

ir því eru mjög fáir, þá líður ekki á löngu, 

áður verkefni brestur á þeim stað, sem skólinn 

er, og þá er búið að reisa þar dýr skólahús 

og kosta mörgu öðru til, sem síðan verður 

að miklu minni notum en æskilegt væri. 

Af þessu leiddi líka það, að lærisveinar yrðu 

þá að fara út í allar áttir til þess að vinna 

að jarðabótum. En ef skólarnir eru fleiri 

og smærri, þá er það eigi að eins til gagns 

fyrir þá, sem eru í skólunum sjálfum, held- 

ur og íyrir aðra, sem fara um og sjá þær 

jarðabætur, sem gjörðar hafa verið á binum 

ýmsu skólastöðvum, og getur það orðið mikil 

uppörvun fyrir þá, sem færir eru til slíkra 

jarðabóta. Jeg ímynda mjer líka, að sú 

skoðun mundi verða ofan á út um landið, 

að skólarnir ættu að vera fleiri og smærri; 

og því vildi jeg, að sveitarstjórninni væri 

falin öll umsjón og umráð yfir skólunum. 

Jeg skal að endingu leyfa mjer að leggja 

það til, að nefnd verði sett í málinu og 

þessari umræðu frestað.

Forseti bar síðan undir atkvæði, hvort 

setja skyldi nefnd í málinu, en hún var 

felld með 6 atkvæðum á móti 4.

Hinar einstöku greinar voru síðan born- 

ar undir atkvæði, og var:

1. gr. felld með 5 atkvæðum móti 5.

Hinar aðrar greinar álitust fallnar vegna 

sambands þeirra við 1. gr., og var frum- 

varpið þannig f a 11 i ð frá 3. umræðu.
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XL. 

Breyting á tekjnskattslögnnnm.

A.
Frumvarp til laga um breyting á lðg- 

um frá 14. desembermánað. 1877 um tekju- 

skatt af atvinnu. Frá hinum 3. konung- 

kjörna þingmanni. Frumvarpið er prentað 

í fyrri parti alþingistíðindanna, bls. 49.

FYRSTA UMRÆÐA Í EFRI DEILD, 

á 6. fundi, 12. dag júlítnánaðar.

Fltitningsmaður (Jón Pjetursson): f>að, 

sem mjer gekk til að koma með frumvarp 

þetta, er sú óeðlilega ákvörðun hinna gild- 

andi laga, er gjörir mönnum að skyldu, að 

borga skatt af því, sem lög skipa þeim að 

borga út. 1 þeim tilgangi, að reyna að af 

nema þetta óeðlilega fyrirkomulag, kom jeg 

fram með frumvarp það, sem lijer Jiggur 

fyrir. f>að gctur verið, að jeg hafi farið 

hjer of skammt, og að betra hefði verið, að 

orða frumvarpið t. a. m. þannig, «að frá 

tekjum þeim, er menn hafa af atvinnu sinni 

eða eign, og eiga að lúka skatt af eptir 

lögum frá 14. desembermánaðar 1877, skal 

draga öll lögboðin gjöld, er á tekjunum 

liggja*, o. s. frv. Allt fyrir það, þótt frum- 

varpið færi ekki lengra, en það gjörir, vona 

jeg þó, að þingdeildin fallist á það; enda 

má gjöra breytingar við það, einkum með 

tilliti til vissra gjalda, sem vafi er á hvort 

heyra hjer undir, t. a. m. gjöld eptir efnum 

og ástæðum eða aukaútsvör. p]n jeg vildi 

ekki ganga svo langt, enda áleit jcg ekkert 

hægra, en að koma með viðaukaatkvæði, ef 

þörf gjörðist, er færi lengra.

Á n g e i r  E i n a r s s o n : Jafnvel þótt frum-

varp þetta sje ekki langt, þá er það allt 

fyrir það mjög svo óljóst. Jeg játa það, að 

mjer er ekki fullkomlega kunnugt um 

skyldugjöld embættismanna, enda skal jeg 

að svo komnu ekki fara mörgum orðum um

frumvarpið. En jeg vil taka mjer tilefni af 

einu atriði, er flutningsmaður tók fram í 

ræðu sinni, þar sem hann talaði um gjöld 

eptir efnum og ástæðum. Jeg skal þá taka 

til dæmis tvo embættismenn með jöfnum 

launum, sinn í hvorum hreppi, t. a. m. 

prest og lækni. A þessum tveimur jöfnu 

embættismönnum geta hvílt mjög svo ólík 

gjöld. f>ví það er auðvitað, að útgjöldin fara 

eptir hreppsþyngslunum. Jeg vil þá spyrja, 

hvaða jöfnuður er í þessu fólginn ? Enginn, 

íisldur þvert á móti hinn mesti ójöfnuður 

og ósanngirni. Jeg hirði svo ekki, að til færa 

fleiri dæmi, til að svna ójöfnuð þann, sem 

leiðir af frumvarpinu, enda get jeg ekki 

annað skilið, en að flestum deildarmönnum 

sje hann fullljós. Mjer íinnst embættis- 

mönnum sannarlega ekki of ætlandi, að 

greiða þau gjöld, sem þeim bera eptir lög- 

unum. Sumum þykir cf til vill sanngjarn- 

as.t, að þeir gieiði engin gjöld í þarfir hins 

opinbera. Má þá kannske búast við, að 

sú bænaskrá komi fram á næsta þingi, að 

af nema tekjuskattinn með öllu. Yfir höfuð 

álít jeg frumvarp þctta ekki þess vert, að 

eyða miklum tíma til að ræða um það. Jeg 

hlýt því að ráða deildinni frá, að sinna 

frumvarpi þessu. En ef málið á að ganga 

lengra, þá álít jeg það svo óljóst, að nauð- 

synlegt sje, að setja nefnd í því

S i g h i a t u r  Á r n a s o n :  Jeg er hræddur

um, að ef frumvarp þetta verður að lögum, 

þá geti það valdið talsverðum ágreiningi, að 

því er skattalögin snertir. Meiningunni, 

sem liggur til grundvallar fyrir frumvarpinu, 

get jcg að vísu vcrið samdóma, en mjer 

þykir eigi nærri nógu vel tekin fram ýms 

atriði viðvíkjandi því, sem fram á er farið. 

Sje það meiningin mcð frumvarpi þessu, að 

fiá sknli drcgin öll lögboðin gjöld, er á

116*
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tekjunum hvíla, þá finnst mjer of óákveðið 

um það, sem frá skal dragast, og þarf æði- 

mikinn undirbúning, er taka á til greina hin 

ýrasu gjöld, er hvíla á tekjunum. og sem mundi 

verða of flókið. pað er þvi auðsjeð, að þetta 

veldur þeim, er fást við sveitaskattsskrárnar 

og skattanefndaskýrslurnar, eigi lítils um- 

stangs og fyrirhafnar, sem aptur hlýtur að 

hafa í för með sjer talsverðan kostnaðarauka.

F l u t n i n g s m a ð u r : Jeg verð að játa, að

jeg skil ekki, hver sje eiginlega skoðun 

þingmannsins á frumvarpinu. í frumvarp- 

inu stendur einmitt með berum orðum, að 

frá tekjum þeim, er menn hafa af atvinnu 

sinni og eiga að lúka skatt af eptir lögum 

frá 14. desembermán. 1877, skuli draga öll 

lögboðin gjöld, er á tekjunum liggja o. s. 

frv. það er beinlínis tekið fram, að það

skuli vera ö l l  lögboðin gjöld, og ef þing- 

maðurinn getur verið, eins og hann sagði, 

samdóma meiningunni, sem liggur til grund- 

vallar, þá sje jeg ekki eptir ræðu hans, 

hvað það er, sem hann ekki getur verið 

samdóma fiumvarpinu í. Að hjer sje farið 

fram á, að breyta eldri lögum, er auðvit-að 

m ál; það gjöra flest ný lög. Jeg tek það 

fram aptur, að mjer finnst [iað í alla staði 

óeðlilegt, að leggja skatt á það fje, sem 

lög skipa mönnura að gjalda út, og því fæ 

jeg eigi skilið, að menn geti verið svo á 

móti frumvarpi, sem einmitt fer í þá átt, 

að af nema því líkan óeðlilegan skatt. Jeg 

vil að endingu mælast til, að þingmaður 

Strandasýslu skýri betur orð sín, því mjer 

var mjög svo óljós meining þeirra.

Á s g e i r  E i n a r s s o n : Eins og jeg vona,

að flutningsmaður hafi skilið sjálfan sig, 

eins vona jeg líka, að liann hafi getað 

skilið það, sem jeg sagði. það, sem jeg 

tók fram, miðaði til þess að sýna ójöfnuð 

þann, sem þetta frumvarp kæmi til leiðar, 

og jeg er viss utn, að þó fiuttiingsmaður 

ekki þykist, hafa getað skilið mig. þá hafa 

þó aðrir þingmenn g]ört, það, og því dettur

mjer ekki í hug, að taka oi ð mín upp aptur. 

Jeg get með engu móti sjeð, að embættis- 

mönnum sje ofætlun að greiða þann skatt 

af atvinnu sinni, er þeim ber eptir nú 

gildandi lögum, enda má sannlega eiga það 

víst, að stjórnin samþykkir ekki þau lög, 

sem miða til að ofþyngja embættismönnum 

landsins. Annars er búið að ræða og rita 

svo margt um þetta mál bæði í blöðum 

vorum og annarstaðar, að menn mættu 

vera orðnir leiðir á því stagli, og jeg fyrir 

mitt leyti vil með engu mót.i stuðla að því, 

að vekja þann draug upp aptur, enda 

er það hrein smámunasemi, að koma fram 

með slíkt frumvarp sem þetta.

F l u t n i n g s m n ð u r : Hvernig getur þing-

maðurinn kallað þetta smámunasemi? J>að 

er að vísu satt, að frumvarpið er lítið, en 

að kalla það smámunasemi, að vilja bæta 

lög sín, nær engri átt. Slíkt ætti þing- 

maðiirinn ekki að láta nokkurn mann heyra. 

Segi þingmaðurinn, að frumvarpið sje ekki 

gott eða heppilegt, og fæti síðan full-giíd 

rök fyrir því, þá fyrst ltafa orð hans nokk- 

ura þýðingu.

S i g h v a t u r  Á r n a t o n  : Flutningsmaður-

inn hefur synt fram á, að öll lögboðin 

gjöld, er á tekjunum liggja, skuli dregin 

frá þeim eptir frumvarpinu, og að shatt- 

inn skuli lúka af tekjum þeim, er þá verða 

eptir, og virðist mjer þetta sanngjarnt. 

En spursmál getur aptur verið um það, hvort 

það þá muni borga sig, að semja allar þær 

skýrslur, er með þarf til undirbúnings, 

áður skatturinn er reiknaður. Af þessum 

sökum álít jeg nauðsynlegt. að yftrvega 

málið ýtarlegar, og vil |>ví stinga upp á 

því, að setja 3 manna nefnd í málinu.

. I L i g m i s  S t e p h e n s e n :  Jeg er alveg sam-

dóma þeira þingmönnum, sem hafa tekið 

fram, að frumvarp þetta sje óljóst, enda 

mun óhætt að fullyrða, að flutningsmaður 

á annan bnginn segi með því meira en hann 

ætlaði, og á liinn búgir.n minna.
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í  7. gr. stjdrnarfrumvarps þess nm tekju- 

ekatt, er lagt var fyrir þingið 1877, stóð 

þessi ákvörðun : «þegar tekjurnar eru lagðar 

í skatt, skal draga frá það, sem greiðandi á 

því ári hefur greitt beinlínis í gjöld til 

landssjóðsins, í sveitargjöld eða til kirkna, 

í tíund, eða sem leigur af skuldr. fótt á- 

kvörðun þessi færi í líka stefnu og frumvarp 

það, sern hjer er komið fram, þá er þó auð- 

sjeð, að frumvai pið nær eigi nærri eins langt, 

enda var ákvörðun þessi felld úr við fyrstu 

umræðu um stjórnarfrumvarpið í neðri deild- 

inni, af því erfiðleikar þóttu á hem.i í fram- 

kvæmdinni. J>etta frumvarp, sem hjerliggur 

fyrir, er að þvi lryti ólíkt ákvörðun stjórnar- 

frumvarpsins 1877, að leigur af skuld geta 

ekki heyrt hjer undir, og um hin önnur 

gjöld er vafasamt, bver heyra undir þetta 

frumvarp og hver ekki. Gjöld til landssjóðs 

heyra sjálfsagt sum undirákvæði frumvarpsins, 

þar á meðal fyrst og fremst tekjuskatturinn 

sjálfur. Af sveitagjöldum ætti vafalaust að 

draga frá: gjöld eptir efnum og ástæðum 

eða aukaútsvör, ekki aptur tíund til fátækra, 

sýslusjóðsgjald, amtsjafnaðarsjóðsgjald, vega- 

bótagjald o. s. frv. Kirkj ugjöld beyra sjálf- 

sagt ekki uudir frumvarpið, þar á móti er 

öðru máli að gegna um ýms prestsgjöld, 

því undir það heyra t. a. m. offur, sem margir 

gjaldendur, t. a. m. embættismenn, eru skyldir 

að gjalda án tillits til eigna sinna. En hvað 

segir flutningsmaðurinn um ábúðarskattinn, 

lausafjáiskattinn, og spítalagjaldið ? pau 

gjöld á líklega ekki að draga frá, því þau 

liggja ekki á tekjum, er menn eiga að greiða 

atvinnuskatt af samkvæmt 5. gr. tekjuskatts- 

laganna. Yfir höfuð að tala mun reynast 

erfitt að segja, hver þau lögboðnu gjöld eru, 

sem frumvarpið á við, og hvers vegna þetta 

gjaldið á að dragast frá, en hitt ekki. Annað 

frumvarp kom fram í líka stofnu og þetta 

á þinginu 1879. þar stóð, að þegar em- 

bættislaun, biðlaun og eptirlaun eru talin 

til tekjuskatts samkvæmt lögum 14. desbr.

1877, 5. gr., þá skuli draga frá þeiœ öll þau 

lögboðin gjöld, er þar á hvíla, t. a. m. ár- 

legt gjald, sem maður greiðir til að útvega 

konu sinni fjárstyrl? eptir sinn dag. Frum- 

varpið 1879 fór þannig ekki eins langt og 

þetta frumvarp, því það snertir eingöngu þá, 

sem skyldir eru að útvega konum sínum 

fjárstyrk eptir sinn dag, en frumvarp það, 

sem nú er um að ræða, snertir alla án 

undantekningar, sem atvinnuskatt eiga að 

greiða; apturámóti virðiet mjer mjög vafa- 

samt, hvort skyldukostnaður embættismanna, 

til að sjá ekkjum sínum borgið eptir sinn 

dag, getur átt undir þetta frumvarp. Frum- 

varpið 1879 fjekk að vísu góðan byr í efri 

deildinni, en í neðii deildinni fór byrinn af, 

því þar Var það lellt frá annari umræðu. 

En af hverjum sökum það var fellt, er ekki 

unnt að sjá, því það var gjört umræðulaust. 

Jeg gjöri ráð fyrir, að þessu frumvarpi muni 

ekki reiða betur af, ef það kemst til neðri 

deildariunar, því frumvarpið 1879 var þó 

talsvert aðgengilegra en þetta. Jeg er því 

þingmanni Kangeyinga samdóma um, að öll 

nauðsyn sje, að breyta frumvarpinu, ef það 

á að verða aðgengilegt; en jeg ímynda mjer, 

að það megi gjöra án nefndar, því þetta mál 

hefur þegar fengið góðan undirbúning, þar 

sem það var rætt á þingunum 1877 og 

1879.

pví næst bar forseti undir atkvæði, 

livort málinu skyldi vísað til 2. umiæðu, og 

var það samþykkt, en fellt frá nefnd með 

7 atkvæðum á móti 4.

ÖNNUll UMBÆÐA í EFKI DEILD, 

á 8. fundi, 14. dag júlímánaðar.

Slefán E i r í k s s o n : J>að var tekið fram

við fyrstu umræðu þessa máls, að það 

mundi gjöra mikla breytingu á skattalög- 

unum. Jeg fyrir mitt leyti verð að vera á 

sömu skoðun. í frumvarpinu stendur, að
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frá tekjum þeim, er menn hafa af atvinnu 

sinni og eiga að lúka skatt af eptir lögum 

frá 14. desemberm. 1877, skuli draga öll 

lögboðin gjöld. Eptir þes3u er auðsjeð, að 

það verður engin smá gjaldaupphæð, sem 

dregst frá tekjunum, áður en skatturínn 

verður reiknaður. Ef þessi gjöld öll, t. a. 

m. gjöld til prests og kirkju, geta heim- 

færzt hjer undir, þá verða sannarlega litlar 

tekjur, sem landssjóður fær af atvinnn 

manna. Jeg get því með engu móti fundið 

ástæðu til, að samþykkja frumvarp þetta, 

eins og það liggur fyrir.

F l u t n i n g s m a & u r  ( . l ó n  F j e t u r s s o n ): fað

getur verið, að þingmönnum finnist ástæða 

til að breyta frumvarpinu, og ef t. a. m. 3 

menn vildu gjöra breytingaratkvæði við 

það, þá álít jeg nægan tíma, að láta það 

koma fram við 3. umræðu málsins. Jnng- 

manninn, sem síðast talaði, þarf eigi að 

furða á því, þótt tekjur landssjóðsins rýrni, 

ef frumvarp þetta verður samþykkt, því það 

er einmitt það, sem kom mjer til að koma 

með frumvarp þetta, að jeg áleit og álít, 

að landssjóður fái í þessu tilliti meiri tekj- 

ur, en hann ætti að fá. J>ví mjer getur

aldrei fundizt nein sanngirni í því, að 

landssjóðnum sje greiddur skattur af gjöld- 

um, sem lög bjóða mönnum að greiða. 

fetta vill þingmaðurinn, en jeg hef sagt 

og segi, að það sje ósanngjarnt. Ef til vill 

kann honum að falla betur þau breytingar- 

atkvæði, sem kunna að verða gjörð, en sem 

jeg, sem sagt, álít óþarft að komi fram 

fyr en við 3. umræðu.

f>ví næst bar forseti frumvarpið undir 

atkvæði deildarinnar, og var það samþykkt 

með 6 atkvæðum, og með sama atkvæða- 

fjölda var samþykkt, að málið skyldi ganga 

til 3. umræðu.

ÞRIÐJA UMRÆÐA í EPRI DEILD,

á 10. fundi, 16. dag júllmánaðar.

B r e y t i n g a r a t k v æ ð i  

við frumvarp til laga um breyting á Iögum 

14. desbr. 1877 um tekjuskatt af atvinnu.

1. Orðin: «aí atvinnu« í fyrirsögninni falli 

burt.

2. Orðin: «hafa af atvinnu sinni» breytist 

til: «hafa af eign sinni og atvinnu».

Jón Pjetursson. Benidikt Kristjánsson.

Sighvalur Arnason.

F l u t n i n g s m a ð u r  ( J ó n  P j e t u r s n o n ) : pað 

er komið fram breytingaratkvæði frá 3 þing- 

mönnum, nefnilega mjer, Benidikt Kristjáns- 

syni og Sighvati Árnasyni, og býst jeg við, 

að menn muni betur geta fellt sig við frum- 

varpið, ef þetta breytingaratkvæði verður 

samþykkt. Jeg skal svo ekki fara fleirum 

orðum í þessu máli, fyr en jeg heyri 

undirtektir hinna heiðruðu þingmanna.

S t e f á n  E i r i k s s o n :  Jeg drap á það við

2. umræðu þessa máls, að frumvarp þetta 

mundi ekki gjöra alllitla breyting á tekju- 

skattslögunum, og þó að brevtingaratkvæði 

það sje fram komið, sem bjer liggur fyrir, 

þá get jeg ekki annað sjeð, en að frumvarp- 

ið með því muni gjörsamlega umsteypa lög- 

unum frá 14. desbr. 1877, þar eð bæði er 

talað um eign og atvinnu, og öll lögboðin 

gjöld eiga að dragast frá. Jeg er hræddur 

ura, að tekjurnar af eign og atvinnu verði 

harðla litlar eptir í landssjóð, ef breytingar- 

atkvæði þetta kemst að; jeg tel það víst, að 

þær 14,000 kr., sem taldar eru í fjárlögun- 

um af eign og atvinnu, hverfi meir eða 

minna, þegar draga á frá ölllögboðin gjöld, 

og þar á meðal sveitargjöldin, því sveitar- 

gjöldin, að þvi leyti er aukaútsvarið áhærir, 

eru lögð á tekjur manns. Jeg óttast, að ef 

frumvarp þetta fær framgang, þá verði að 

koma ný skattalög, og þingið neyðist til að 

leggja á nýja skatta, til þess að fylla upp í 

það skarð, sem frumvarp þetta gjörir í tekj- 

um landsins. Jeg er ekki á móti frum- 

varpinu af því, að jeg ekki geti vel unnt
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mönnum þess, að öll lögboðio gjöld væru 

dregin frá, heldur af því, að jeg sje, hvað 

það rýrir tekjur landssjóðsins, og úr því við 

viljum hafa fjárhagsráð, svo hljótum við þó 

að sjá svo fyrir högum vorum, að við ekki 

komumst í ógöngur með fjárreiður vorar.

M a g n ú s  S t e p h e m e n :  Jeg tók það fram 

við 1. umæðu þessa máls, að frumvarpið 

allt, og þó einkum atriðisorð þess: «öll 

lögboðin gjöld* væri mjög óljdst, og það 

svo, að lögin mundu verða mjög erfið í fram- 

kvæmdinni, og að skattanefndirnar mundu 

verða í talsverðum vandræðum, að skera úr 

öllum þeim efasemdujn, sem þau mundu 

vekja; jeg tók þá og fram ýms af þessum 

lögboðnu gjöldum, en var þó í efa um, 

hvort öll þau gjöld, sem jeg þá taldi, ættn 

að beyra til lögboðiuna gjalda eða ekki, og 

jeg er hræddur um, að líkt mundi fara fyrir 

skattanefndunum. Jeg skal nú nefna dæmi 

málimínu til sönnunar: Embættismaður, sem 

býr ájörð, áað borga ábúðarskatt, lausafjár- 

skatt, skatt af tekjum af eign og skatt af tekj- 

um af atvinnu til landssjóðsins, fyrir utan 

það, sem hann á að gjalda til sveitar og til 

prests og kirkju. Eptir frumvarpinu er auð- 

sjeð, að tekjurnar af eign og atvinnu eiga 

að dragast frá, en ábúðarskatturinn oglausa- 

Qárskatturinn ekki; þetta er nú engum erf- 

iðleikum bundið, en hversu rjettlátt það sje, 

það er annað mál. En það er öðru máli að 

gegna um sveitarútsvarið, það hvílir sum- 

part á jarðarábúð, sumpart á lausafje og 

sumpart á tekjum af eign og atvinnu; nú 

á sá partur af sveitarútsvarinu að dragast 

frá, sem hvílir á tekjum af eign ogatvinnu, 

en sá partur, sem hvílir á jarðarábúð og 

lausafje á ekki að dragast frá; til þess því 

að geta sjeð, hvað mikill partur af sveitar- 

gjaldinu á að dragast frá, þá verða skatta- 

nefndirnar að meta, hvað hvílir á hverju 

fyrir sig, og það held jeg að þeim sje of- 

vaxið. Jeg leyfi mjer því næst að efast um, 

að frumvarpið fari alveg í þá átt, sem flutn-

ingsmaðurinn hefur ætlazt til. Ef ráða má 

af tillögum hans á fyrri þingum, þá er 

sjálfsagt meining hans sú, að skyldukostn- 

aður embættismanna til að sjá ekkjum 

sínum borgið eptir sinn dag eigi að dragast 

frá eptir frumvarpi þessu; það get jeg ekki 

láð honum, því að hann hefur orðið ver úti 

en nokkur annar embættismaður landsins, 

að því er snertir skyldukostnað þennan; en 

eptir því sem frumvarpið er orðað, get jeg 

ekki skilið, að skyldukostnaður embættis- 

manna til að sjá ekkjum sínum borgið ept- 

ir sinn dag eigi að dragast frá, því að 

minni ætlun er þessi skyldukostnaður ekki 

lögboðið gjald; skyldan að sjá ekkjum sín- 

um borgið er lögboðin, en gjaldið er ekki 

lögboðið; þess vegna hefur flutningsmaður- 

inn ekki fengið það fram, sem hann ætlast 

til. Jeg get þannig ekki fyrir mitt leyti á- 

litið neina rjettarbót í þessu frumvarpi, og 

vil ráða frá, að það sje samþykkt, enda er 

það sannfæring mín, að þó þessi deild af 

virðingu fyrir flutningsmanni fjellist á frum- 

varpið, þá mundi það ekki eiga langan ald- 

ur í neðri deildinni.

F l u t n i n g * m a ð u r : Mjer er ekki svo

fjarskalega annt um, að berja þetta frum- 

varp fram að mönnum nauðugum, en mjer 

finnst þó, að það bæti úr ósanngirni í tekju- 

skattinum; ef það er dregið frá, sem ósann- 

gjarnt er að taka skatt af, þá er nkkert á 

móti pví, að borga bóflegan skatt af binu, 

sem eptir er. Mjer fannst aðalstæðan hjá 

þingmanni Skaptfellinga gegn frumvarpinu 

vera rýrnun á tekjum landssjóðsins. Ef 

þessi rýrnun er á röknm byggð, þá er ekkert 

að því, þó hún verði. Jeg skal játa það, að 

það getur stundum orðið örðugt í fram- 

kvæmdinni að dæma um, hver sjeu lögboð- 

in gjöld, er hvíli á tekjum þeim, er menn 

hafa af eign sinni og atvinnu, og hver sjeu 

það ekki, en menn geta þó opt sjeð það, og 

stundum fundið það með nokkurri rann- 

sókn. Frumvarpið fer ekki fram á annað,
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en að lögboðin gjöld sjeu dregin frá tekjum 

þeim, er um talast undir I og II í lögunum 

frá 14. desbr. 1877 um tekjuskaltinn. Hiun 

4. konungkjörni þingmaður tók dæmi af 

embættismanni, sem hafði tekjur og bú, og | 

sagði, að það opt yrði erfitt, að að greina, hver 

lögboðin gjöld hvíldu á tekjum hans og hver 

á búinu, og tók einkum til aukaútgjaldið til 

sveitarinnar. Örðugleikinn kemur af því, 

hvernig hreppsnefndirnar gjöra aukaútsvarið. 

Jeg man eptir, þegar jeg var sýslumaður, 

að þegar hreppstjórarnir gjörðu aukaútsvar- 

ið, þá lögðu þeir svo og svo marga fiska á 

hvert málnytukúgildi, og höfðu það i dálk 

sjer í sýslunum; afgjald af jörðu höfðn þeir 

í öðrum dálki, og sögðu, að svo og svo 

margir fiskar kæmu af hundraði, og loks 

höfðu þeir í þriðja dálkinum gjöld af tekj- 

um. f>ar sem þetta er gjört eptir einhverri 

reglu, þá er ekki örðugt að segja, hvað af 

aukaútsvarinu sje lagt á búið og hvað á 

tekjuruar.

S k ú l i  Þ o r v a r b a n o n  : Jeg er hinum 3.

konungkjörna þingmanni samdóma í því, að 

frumvaip þetta hefur við nokkra saungirni 

að styðjast, þó jeg ekki geti fallizt á það 

að öllu leyti, eða sjái nauðsyn á, að sam- 

þykkja það. Jeg set mjer það fyrir sjónir, 

að skatturinn aftekjum er vægiloga álagður, 

þar sem ekki þarf að gieiða skatt af hinu 

fyrsta þúsundi tekjanna; mjer finnst það 

nægileg undanþága, og verði því skatturinn 

gjaldanda ekki tilfinnanlegúr. Nokkuð líkt

er ástatt með eignaskattinn, ef hann er

nokkuð verulegur, þá verða fyrir honum

auðmenn. Lausafjárskatturinn finnst mjer

þyngstur allra þessara skatta, og væri því frem- 

ur ástæða til að draga frá honum, eða þeim 

gjaldstofnum, sem hann er byggður á, bæði 

veðsett lausafje og lögskipuð gjöld, en fengi 

það framgang, og frumvarp þetta jafnframt, 

þá verður það talsverður tekjumissir fyrir 

landssjóðinn, sem óhægt kann að vera að 

bæta með tilsvarandi gjaldi. Svo ímynda

jeg mjer, að það þyrfti ef til vill að breyta 

skattalöguDum að mun, en að breyta ný- 

sömdum skattalögum, beld jeg sje ekki 

heppilegt, því að þau eiu almenut vinsæl, 

að því er jeg þekki til. Mín meiniug er 

því, að menn ættu í einu bljóði að fallast á, 

að frumvarp þetta fái ekki framgaug.

Síðan var gengið til alkvæða um breyt- 

ingaratkvæði hinna 3 þingmanna, og var 

2. liður breytingaratkvæðisins fyrst borinn 

upp og felldur með 6 atkvæðum gegn 5, að 

viðhöfðu nafnakalli sökum óljósrar atkvæða- 

greiðslu, þannig að

já sögðu:

Benidikt Kristjánsson,

Jón Pjetursson,

Pjetur Pjetursson,

Sighvatur Árnason,

Sigurður Melsteð.

Nei sögðu:

Magnús Stephensen,

Árni Thorsteinson,

Ásgeir Einarsson,

Einar Ásmundsson,

Skúli |>orvarðarson,

Stefán Eiríksson.

Var 1. líður þá álitinu sjálfl'allinn. 1. liður 

breytingaratkvæðisins var þar með einnig 

fallinn.

Síðan var frumvarpið sjálft f e 111 með 

7 atkvæðum gegn 3.

B.
Frumvarp til laga um breyting á 7. 

gr. í lögum 14. desember 1877, um tekju- 

skatt. Frá 1. þingmanni Suður-Múlasýslu,

1. þingmanni Norður-Múlasýslu og 1. þing- 

manni Eyfirðinga. Frumvarpið er prentað 

í fyrri parti alþingistíðindanna, bls. 328.

FYRSTA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD,

á 51. fundi, 16. dag ágústmánaðar.

B e n i d í k t  S v e i m s o n : Jeg er eiginlega
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ekki flutningsiraður þessa máls, en jog skal 

þó, úr því jeg er tilneyddur, sýna það 

og sanna, að fruinvarp þetta er b.vggt bæði 

á rjjettlæti og sanngirni. J>að er, segi jeg, 

rjettlæti, að rýrnun tekjanua sje dregin frá, 

áður en tekjuskatturinn er lagður á launin. 

fessi einfalda setning er meginsetning frum- 

varpsins. Mig fyrir mitt leyti mundi ekki 

muna þetta gjald, en það er ranglátt, að 

láta menn borga tekjuskatt af því, sem 

einungis eru tekjur á pappírnum, en aldrei 

koma í embættismannsins vasa. fað væri 

í sjálfu sjer rjettara, að láta þá launin 

beldur vera lægri. Skilja hinir báttvirtu 

þingmenn það ekki ?

Jón ólafsson: Jeg beld, að jeg verði

að segja, alveg hið gagnstæða því, sem 

hinn háttvirti sessunautur minn sagði; mjer 

finnst þessi uppástunga vera byggð á ó- 

rjetti og ósanngirni. Jeg get nefnilega 

ekki sjeð, hvers vegna fremur skal draga 

frá tekjum embættismannsins en hvers 

annars, sem með einhverju móti sjer ekkju 

sipni borgið, annaðbvort með því, að leggja 

fjt; tii síðu, sem konu bans á að koma til 

góða eptir bans dag, eða með hverju 

öðru móti, sem hann kynni að gjöra það. 

Embættismaðurinn og konan eiga fjeð bæði. 

í>að, sem varið er henni til hags, er varið 

báðum til bagsmuna. Jeg sje enga ástæðu 

til að borga síður tekjuskatt af þessu fje 

en hverju öðru, enda þyrfti að breyta öll- 

um regluro fyrir tekjuskattinum, ef þetta 

ætti að veiða að lögum.

; B e n i d i k t  S v e i r u s o n :  Mig furðar alveg

á því, að hinn skarpskyggni sessunautur 

minu skuli ekki geta sjeð mun á lögboð- 

inni skyldu og því, sem af frjálsum vilja er 

gjört. í>að er einmitt þessi skylda, sem 

hjer gjörir mismuninn, hvort sem um em- 

bættismann eða annan er að ræða. þennan 

mismun hlýtur hver maður með heilbrigðri 

skynsemi að sjá. Jeg hef lagt í ekkju- 

kassa af því, að það hefur verið mín skylda,

V

en annars hefði jeg aldrei gjört það. Mót- 

bára 2. þingmanns Suður-Múlasýslu, að 

breyta þyrfli öllum reglum fyrir tekjuskatt- 

inum, kemst ekki að, þegar um þetta frum- 

varp er að ræða, en það lítur svo út, að 

þingmaðurinn vilji tala út í hött.

J ó n  J ó n s s o n : Mál þetta er ekki fyrir

þinginu nú í fyrsta sinn; 1879 kom það 

fyrir efri deildina; þá voru það 3 embættis- 

menn, sem báru málið fram, enda gekk það 

gegnum þá deild, en var fellt í neðri deild. 

Sá, sem fylgdi málinu bezt fram í efri deild- 

inni, bætti ekki við svo búið; hann tók 

málið upp aptur í byrjun þingtímans, og 

frumvarpi í líka stefnu, og það, er nú liggur 

fyrir þessari deild, var útbýtt í þessari deild, 

en svo beyrðist ekkioptar getið um það,oghef- 

ur efri deildinni líklega nú snúizi hugur og sjeð, 

að engin sanngirnis- nje rjettarástæða væri 

fyrir því, að lofa embættismönnum að draga 

frá tekjum sínum þessi gjöld, og það væri 

saunarlega kátlegt, ef neðri deildin nú skyldi 

vilja veita embættismönnum þá ívilnun, sem 

efri deildin hefur komizt að raun um að 

ekki væri ástæða til að veita. Hinn bátt- 

virti 2. þingmaður Norður-Múlasýslu sagði, 

að það væri munur á, hvort gjald fyrir lifs- 

ábyrgð væri lögboðið eða sjálfviljugt, og 

bætti því við, að hefði hann ekki verið 

neyddur til þess, hefði hann engan eyri 

borgað fyrir konu sína í ekkjusjoð. fað 

er sannarlega undarlegt, að heyra þingmann- 

inn tala svona, eptir að hafa haft þau orð 

um skyldur presta gagnvart konum sínum, 

er hann talaði, þá er málið um prestsekkj- 

ur var hjer til umræðu. J>á tók hann fram 

með mörgum fögrum orðum, að hver heið- 

virður piestur mundi sjá konu sinni borgið 

með styrk eptir sinn dag, þó hann yrði 

ekki neyddur til þess með lögum, og hann 

gjörir sannarlega nú of litið úr skyldurækni 

veraldlegra embættismanna, ef bann heldur, 

að enginn af þeim hefði tryggt konu sinni 

lífsfje eptir sinn dag, ef skylda sú, sem

117
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hjer ræðir um, hefði ekki verið lögð á, þá. 

Mjer finnst, að öllum verði að koma saman 

um, að hver gdður maður vilji einhvern 

veginn sjá ekkju sinni fyrir fjárstyrk eptir 

sinn dag. Að þetta hefur verið lagt sem 

skylda á embættismenn, sýnir, að löggjafar- 

valdið treysti ekki vel skyldurækni embætt- 

ismanna sinna, en það er ekkert kúgunar- 

band, sem lagt hefur verið á  embættismenn. 

feir sóttu óneyddir um embætti sín, og 

liestum er frjálst að fá lausn, hve nær sem 

þeir vilja, í öllu falli án eptirlauna. Mönnum 

hefur mjög mikið vaxið það í augum, að em- 

bættismenn missatillögsín.þegar konur þeirra 

deyja, en hjer við er athugavert, að hverjum 

embættismanni er frjálst, með því að borga 

bærri árs- upphæð í lífsábyrgðarsjóðinn, að 

fá vissu fyrir því, að allt það, sem hann 

leggur í sjóð þennan, verði erfingjum hans 

að notum, þó kona hans deyi á undan 

honum, og þekki jeg fleiri en einn embætt- 

ismann, sem á þennan hátt hafa tryggt ekki 

að eins konu sinui, en einnig erfingjum sín- 

um fje; en stjórnin hefur ekki viljað skylda 

embættismenn til að tryggja konum sínum 

fje öðruvísi, en með því skilyrði, að þær 

lifi manninn, og er slík lífsábyrgð talsvert 

ódýrari en sú, sem er skilyrðislaus. Jeg 

skyldi með stærstu ánægju vera með því, 

að nema úr lögum þá skyldu, sem nú hvílir 

á embættismönnum til að tryggja ekkjum 

sínum lífsfje; en sú spurning liggur ekki 

fyrir hjer, og um það getur ekki verið neinn 

vafi, að það fje, sem embættismaður leggur 

fyrir handa konu sinni á þennan hátt, er 

alveg sama eðlis og sjerhvað annað fje, 

sem jeg spara af tekjum mínum. £*egar 

jeg legg fyrir af tekjum mínum vissa upp- 

hæð á hverju ári, t. d. til að kaupa fyrir 

hana jörð, á jeg að borga af þessu fje tekju- 

skatt, en þegar jeg loksins er búinn að 

eignast jörðina fyrir sparifje mitt, kemst 

jeg ekki hjá að greiða tekjuskatt af þeim 

arði, er jeg hef af jörðinni, þó jeg hafi orðið

að svara tekjuskatti af öllu andvirði hennar. 

Hjer af má sjá, að sú ástæða fyrir þessu 

frumvarpi er ekki á göðum rökum byggð, 

að það sje ósanngjarnt, að heimta tekjuskatt 

af fje því, sem er varið til að kaupa lífs- 

fje, sem ekkjurnar síðan verða að greiða 

tekjuskatt af.

B e n i d i k t  S v e i n s s o n :  |>að er ekki fyrsta 

sinni, sem mjer finnst 2. þingmaður Skagfirð- 

inga í sama augnablikinu hlaupa í austur og 

í vestur. Jeg hef að eins sagt, að svo fram- 

arlega sem gjaldið er sjálfviljugt, verður 

það að skoðast eins og hver önnur meðferð 

mannsins á eignum hans. En hjer ræðir 

um skyldukvöð, þá skyldukvöð, að kasta 

peningum sínum út í hættu, því fjeð er 

tapað, ef konan deyr á undan manninum. 

Væri maðurinn þar á móti ekki neyddur 

til að spila þennan hazar, hjeldist fjeð inni 

í sameiginlegu búi hjónanna, og kæmi 

báðum að notum; það rangláta er, að mað- 

urinn fær sitt fje ekki endurgoldið, ef kon- 

an deyr á undan honum. feir þingmenn, 

sem hafa móti frumvarpinu, verða að gjöra 

betur; þeim dugar ekki að hringla því sam- 

an, sem ekkert á skylt saman; þeim dugar 

ekki að vera að hringla saman skyldukvöð- 

um við það, sem menn gjöra af frjálsum 

vilja; munurinn á þessu tvennu ætti að 

vera hverjum beilvita manni ljós. Leggi 

jeg tvær krónur hjer á borðið, sem jeg get 

tekið aptur, þegar jeg vil, og svo aðrar 

tvær annarstaðar tilneyddur með lögum, 

sem jeg hef enga sönnun fyrir að jeg fái 

nokkurn tíma aptur, getur þá ekki bver 

maður sjeð þann mismun, sem er á þessu 

tvennu? Jeg vona, að deildin sjái muninn 

glöggt, og að hún sjái, að það er ranglæti, 

að skylda nokkurn mann til að verja fje 

sínu svo, að honum sje hætta búin, að 

missa það, og í annan stað að leggja svo 

skatt á þetta fje, eins og ekkert væri.

G r í m u r  T h o m s e n :  Jeg skal leyfa mjer

að taka það fram, að frumvarp það, sem
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fellt var í efri deild á þessu þingi, ?ar eng- 

an veginn sama sem þetta. J>að hljóðaði 

þannig: «Frá tekjum þeim, er menn hafa

af atvinnu sinni, og eiga að lúka skatt af 

eptir lögum frá 14. desbr. 1877, skal draga 

öll lögboðin gjöld, er á tekjunum liggja, og 

skattinn lúka af tekjum þeim, er þá verða 

cptir*. En það frumvarp, er hjer liggur 

fyrir, á einungis við árgjald embættismanna, 

sem þeir greiða til þess að sjá konum sín-

um borgið eptir sinn dag. Jeg skal bæta

því við, að hinn háttvirti 2. þingmaður 

Norður-Múlasýslu hefur alveg rjett að mæla, 

að þegar maður deyr á undan konu sinni, 

og hún cr búin að fá þau laun, sem hann 

hefur efnt til handa henni, þá á hún að greiða 

tekjuskatt af þessum eptirlaunum. Hann er 

þannig tvíborgaður af þessu fje, bæði af 

manninum í lifanda líti, og svo konunni 

eptir hans dag. Jeg fæ þvi eigi betur sjeð,

en að frumvarp þetta sje til bóta, og að

það sje sanngjarnt í alla staði.

Jón Jómson: Jeg skal játa það, að

hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga hefur 

rjett fyrir sjer í því, að það er orðamunur 

í frumvarpi því, er í byrjun þingsins kom 

fram í efri deildinni, og því frumvarpi, er 

nú liggur fyrir oss, en hann mun hins veg- 

ar vera mjer samdóma um, að efnismunur- 

inn er enginn. Hinn háttvirti þingmaður 

lagði mesta áherzlu á tekjuskatt ekknanna. 

En eins og jeg áður benti á, er ekkert ósann- 

gjarnt í honum. |>að er almenn regla, að 

menn verða fyrst að greiða tekjuskat.t af 

þeim tekjum, sem maður ver til að bæta 

efnahag sinn, og síðan af þeim arði, sem 

maður hefur af efnauka sínum. Hinir spar- 

sömu verða jafnan harðar úti, að því er 

tekjuskattinn snertir, en þeir, sem eyðslu- 

samir eru. Hinn háttvirti 2. þingmaður

Norður-Múlasýslu var að tala um, að hinn 

háttvirti 2. þingmaður Suður-Múlasýslu og 

jeg hringluðum öllu saman: því, sem lögboð- 

ið væri, og því, sem sjálfviljugt væri, því,

sem væri víst, og því, sem væri óvíst. En 

er það ekki einmitt hinn háttvirti þingmað- 

ur sjálfur, sem hringlar þessu öllu saman, 

og ver mörgum orðum og löngum tíma til 

að mæla með því, að af nema skyldu þá, er 

uú hvílir á embættismönnum til að tryggja 

ekkjum sínum fje eptir sinn dag, þó þessi 

spurning liggi hjer alls ekki fyrir. Eða til 

hvers annars miða orð hans um arf frá einveJd- 

istímanum o. fl. En hvað óvissu lífsfjárir.s 

snertir, þá hef jeg tekið fram, að hún sje 

hlutaðeigandi embættismönnum sjálfum að 

kenna. J>eir geta með því að leggja þyngri 

byrði á sig, með því að greiða hærri tillög 

í lífsábyrgðarsjóðinn, en þeir eru skyldir til 

samkvæmt lögunum, fengið fulla vissu fyrir 

því, að tillögin með vöxtum tilfalla dánar- 

búi þeirra eptir þeirra dag.

Benidikl Sveinsson: J>ótt jeg álíti

ræðu hins heiðraða þingmanns, sem síðast 

talaði, varla svaraverða, þá ætla jeg þó að 

taka til dæmis eitt atriði úr ræðu hans, 

svo að menn geti sjeð, hve skarpur skiln- 

ingur hans á málinu er. Hann líkti því 

saman, að leggja í ekkjukassann og kaupa 

jörð. Hvernig getur hinum heiðraða þing- 

manni komið tít hugar að bera slíkt sam- 

an? |>að er af afgjaldi jarðarinnar, sem 

tekjuskatturinn er goldinn. Ef jeg kaupi 

jörð, þá fæ jeg af henni afrakstur, og af 

honum geld jeg tekjuskatt, en hvaða af- 

rakstur fæ jeg af því fje, sem jeg legg í 

ekkjukassann? Ekkert, alls ekkert. Taki 

þingmaðurinn þessi orð sín þegar í stað 

aptur, eða sýni hann að öðrum kosti, hver 

afrakstur fæst af því, að leggja i ekkju- 

kassann. Geti hann það ekki, þá á hann 

ekki að tala í þessu máli, því hann hefur 

þá e k k e r t  skynbragð á því; því arðlaust fje 

getur eigi komizt i samlikingu við arðber- 

andi fje. Hann sannar bezt með þessu, 

að hann sver sig í ætt við kerlingarnar, 

sem sögðu: »Nei! klippt er það; nei! skorið

er það».

Jón tílafsitnn: Jeg skal geta þess, að

117*
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mjer finnst hinn háttvirti flutningsmaður 

bæði rangherma orð hins háttrirta 2. þing- 

manus Skagfirðinga, og misskilja þau. Jeg 

skal leyfa mjer að benda binum háttvirta 

framsögumanni á það, að ekkjan þarf varla 

nokkurn tíma að borga aptur tekjuskatt af 

eptirlaunum sínum. |>ví það er sjaldan, að 

ekkjur hafa meira en 1000 kr. í eptirlaun; 

það eru þá einungis ekkjur þeirra embætt- 

ismanna, sem hafa 5000 kr. eða meira í 

laun, og af 1000 kr. á eigi að boiga tekju- 

skatt; þær eiu gjaldfiíar. Ekkjan borgar 

þannig eigi tekjuskatt af öðru en því, sem 

er fram yfir 1000 kr., og það verður aldrei 

meira en sro, að það nemi reutunum af 

höfuðstólnum, sem sparaðar hafa verið. 

Annað atriði er það, að enginn er sltyldur 

að sjá ekkjum sínum borgið með pvi, að 

leggja í elikjusjóð, og eiga það á hættu, að 

hann tapi allii upphæðinni; hann getur 

keypt sjer lifsábyrgð, og þetta gjöra maigir, 

bæði embættismenn og aðrir; en þeir, sem 

þann kost taka, tapa ekki fjenu, sem þeir 

hafa fram lagt, þó konan doyi á undan 

þeim; nei, þá fá þeir aptur höfuðstolinn ó- 

skertan. En það getur hver sanngjarn mað- 

ur sjeð, að ef bóndi kaupir lífsábyrgð fyrir 

konu sína, þá fær hann eigi að diaga tillag 

sitt frá þeirri upphæð, sem hann á að greiða 

af tekjuskatt samkvæmt þessu frumrarpi, 

en það vilja menn láta embættismanninn 

mega. Jeg þekki svo marga góða bændur, 

sem hafa sjeð sómasamlega íyrir konum 

sinum eptir sinn dag, suma jafnvel, sem 

hafa keypt sjer lífsábyrgð, og það ekki svo 

fáa. En aptur i móli hafa verið ótal dæmi 

til þess, að embættismenn hafa skilið konur 

sínar eptir sem landssjóðs-ómaga, er þeir 

hafa dáið. En með því nú, að embætlis- 

mennirnir hafa fastar, lögákveðnar tekjur, 

hefur það þótt óviðurkvæmilegt, að konur 

þeirra yrðu annara ómagar eptir þeirra dag. 

Ijess vegna hafa þeir verið skyldaðir til með 

lögum að sjá konum sínum borgið eptir 

sinn dag. Og einmitt af því að einbættis- 

menn hafa sýnt, að þeir þyrftu petta að- 

hald, cinmilt [iess vegna hefur nýlega komið

fram i þessari deild frumvarp þess efnis, að 

gjöra prestum að skyldu, að sjá konum sín-r 

um borgið eptir sinn dag. Og á:sro.aQ 

faia að gefa þeim •prœmiua fyrir, að það 

verðnr að knýja þá til þess með lögum, sem 

hver heiðvirður maður, sem ráð hefur á, 

ætti að gjöra af sjálfshvötum ? Jeg held 

ekki. Og jeg vona, að enginn loikmaður á 

þingi gefi þessu rangláta frumvarpi atkvæði 

sitt, að minnsta kosti eJiki við síðustu um- 

ræðu. Jeg skal að minnsta kosti aldrei 

verða til slíks; því jeg álít þetta óhæfu gegn 

bændum og öðrum leikmönnuin, móti allri 

alþýðu íslands — eingöngu til að seðja rang- 

lætistilfinning nokkurra einbættismanna.

Benidikt Sveinsson: Jeg get sagt hin-

um háttvirta 2. þingmanni Suður-ilúlasýslu 

það, að liann talaði jafnranglega um tekju- 

skatt þann. sem hjer ræðir um, eins og 

hinn heiðraði 2. þingmaður Skagfirðinga, þó 

liann ætlaði að fara að bæta úr skák, með 

því að daðra fyrir bændum og leikmönnum, 

trevstandi því, að þá skorti heilbrigða skyn- 

icmi. J>að er eins og þeir liafi tekið sig 

saman um það, að berjast á hæl og hnakka 

gegn öllum skyrifömum og sönnum rökum 

í þessu máii. Hvar stendur það í lögunum 

um tekjuskatt, að sjerstakur reikningur skuli 

haldinn fyrir eptirlaunum ekkjunnai ? Getur 

ekkjan eigi haft aðrar tekjur með fram 

þessum eptirlaunum, t. a. m. afrakstur af 

búi eða því um líkt, ogþannig getur ekkjan 

komið til að borga af þeim tekjuskatt, hvað 

lág sem þau eru, og um leið af öðru fje, 

sem húu annars ekki hefði þurft að borga 

tekjuskatt af? Svari hinn heiðraði þing- 

maður þessu! Hann þarf eigi að ætla sjer, 

að kasti sandi í augun á hinni heiðruðu 

þingdeild á þennan hátt. Hinn heiðraði 

þingmaður bar embættismönnum landsins á 

brýn skort á skyldurækni. Hin heiðraða 

þingdeild getur sjálf sagt til, hvað hún á- 

lítur rjett í þeirri ákæru. Jeg mótmæli 

þeitn orðum þingmannsins fastlega sem 

alveg ósönnum; jeg mótmæli þeim sem 

alveg ósirmilcgum.. |Jað er auðvelt að til-
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gfftiJia ivo ótal rtárga embætUsmenD, som 

raipð beiðH og soina hafa sjeð ekkjum sín- 

um borgið eptir sinn dag á aHnán hátt en 

með þvi, að'leggja fje í ekkjusjóð, og'þetta 

vfeit : binn háttvirti þingmaður mjðg Vel, 

þótt hánn hafi réyfit að kásta svörtnm 

blétti á embættismenn lahdsins. Og má 

jeg spyrja: 'Hvaða bændur bjer á• íslantli

hafa sjeð ekkjum sínum borgið með því, að 

leggja \ ekkjusjóð? Komi hano með eitt 

einasta dærni, ef hann getur. Jeg held 

ekki, að honuon takist það. Jeg hef þekkt 

bændur hjer á landi eins lengi og lengur 

en hann. f>að er að öðru ieyti sannarlega 

enginn sómi fyrir binn heiðraða þingmann, 

að vilja koma inn kala til; embættisstjet-tar- 

innar, vanvirða hana og telja mönnum ttú 

um, að það eigi ekki að taka tillit til þess, 

sem rjettlæti og sanngirni heimta, þegar 

hún á í hlut.

U a l l d ó r  F r i ð r i k s n o n : Jeg skal leyfa

mjer að segja fáoin orð, og befur ræða hins 

2. þingmanns Skagfirðinga gefið mjer til- 

efni til þess- Hann sagði, áð embættis- 

menn þyrftu eigi að njá ekkjum sínum 

borgið eptir sinn dag með því, að leggja í 

ekkjusjóðinn; þeir gætu gjört það á annan 

hátt. En hver er þessi annar Tegur? Eptir 

lögunum verður sá embættismaður, sem 

giptist, að leggja 25000 fcr. fram, ef hanu vill 

komast hjá, að leggja i «kkjusjóðinn. Er 

þetta ekki hreint bann; því að það eru eigi 

margir hjer á landi svo auðugir, að þeir 

geti það.

Með því að eigi tóku fieiri til máls, var 

umræðu þessari lokið. Ljet forseti síðan 

ganga til atkvæða, og var samþykkt með 

13 atkvæðum gegn 6, að málið gengi til

2. umræðu.

OXMÍK 'GMKÆPA í NKÐRI DEJLI), 

á ,57. fundi, 20.'dag ágústmánaðar.

J ó n  J ó m s ' o n :  Hinir háttvirtu þing-

menn þekkja skoðun mína á þessu máli, svo 

að jeg þarf ekki að taka það fram, að jeg 

legg til, að það sje fellt. >En jeg ætla að

fara fánm brðum utn aðalástæðú þá, sem 

liggur til grundvallar fyrir frumvarþinut og 

hún er sú, að embættismenn sjen. kúgaðir 

fit að greiða þennan tekjuskatt. . J>egar 

menn balda þessu fram svo kappsamlega, 

sem gjört hefur verið, virðist mjer, að þeir 

fyrst gleymi því, að enginn er neydöur eða 

kúgaðnr til að verða embættismaður, og að 

hver sá, sem kominn er í embæfti, getur. 

[»á virðist mjer, að menn gleymi, að skylda 

þessi er í raun og veru eðlileg afieiðing af 

því, að embættismenn eiga að vera sið— 

vandir og heiðarlegir menn. J>eir eiga 

að vera; rðggsamir, árvakrir, og mega 

ekki vera óreglumenn. (Holgeir Clausen: 

J ú !). þeir eiga að vera ráðvandir, hrein- 

lffir og sparsamir. Stjórnin heimtar allt 

þetta af embættismönnum sínum, af því að 

þetta er skilyrði fyrir því, að þeir geti stað- 

ið 'Sómasamlega í stöðu sinni, en eðlileg af- 

leiðing af þvi er þá aptur sú sparsemiskrafa, 

að etnbætti6itienn skuli sjá um, nð ekkjur 

þeirra komist ekki á vonarvöl, þegar em- 

bættismaðurinn fellur frá.

Ánnað atriði í þessu máli er það, að 

embættismenn ern ekki skvldir að kaupa 

ltfsfje handa konum sínum, ef þeir vilja á 

annan hátt tryggja konum sínum framfærslu 

eptir sinn dag. fingmaður Reykvíkinga 

sagði reyndar um daginn, að slíkt gæti ekki 

komið til tals, því ef menn t. a. m. vildu 

láta eptir sig 1000 kr. lífseyri, þyrfti hann 

að minnsta kosti að safna saman 25000 kr., 

og slikt væri embættismanni ómögulegt. En 

hinn háttvirti þingmaður Reykvíkinga verð- 

ur að gá að því, að hver, sem vill komast 

undan því, að kaupa lífsfje, þarf ekki annað 

en í stað þess að káupa lífsábyrgð, sem að 

eins nemur 15 sinnum meira en fjárstyrkur 

sá, er maðuf tryggir með henni, t. a. m. 

sá, sem vill tiyggja ekkju sinni 100 kr. 

sty^k, kaupir að eins 1500 kr. lífsábyrgð, 

og þetta getur rnaður um þrítugt gjört>með 

því að gréiða 3ö kr. á ári, en árgjald slíks 

maniis fyrfr lifsfje mundi verða um 20 

kr. árfega. Lffsábyrgðarfje or ekki tapað, 

þó kortan. deyi' á undan manninum; það má
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jafnvel veðsetja það eins og jörð, eða aðra 

eign. Jeg leyfi mjer því að taka þessi at- 

riði aptur fram. Lífsfjárskyldan er engin 

þvingun, því kandídatinum er frjálst að 

sækja ekki um embætti, og skilyrði þetta 

þekkti hann, áður en hann sótti. f>að er 

embættismanninum sjálfum að kenna, ef 

hann vill beldur kaupa lífsfje handa konu 

sinni en lífsábyrgð.

R e n i d i k t  S v e i m s o n i  Mjer dettur ekki 

í hug að svara 2. þingmanni Skagfiiöinga 

einu orði. Jeg álít þingmönnum ekki of 

vaxið, að sjá, hvert ræða hans stefndi. En 

þar sem hann var að tala um þá kúgun og 

það skilyrði, að embættismaðurinn væri ráð- 

vandur, siðsamur og sparsamur, þá vildi jeg, 

að hann hefði hætt því við upptalningu sína, 

að embættismaðurinn um fram allt væri 

skyldugur að haga sjer ekki svo, að hann 

væri bæði hataður og fyrirlitinn af öllum, 

æðri og lægri!

J ó n  Ó l a f s s o u : Jeg vil taka það fram, 

að í Irumvaipinu stendur: «þegar embættis- 

laun» o. s. frv. «skal draga frá árgjald það, 

sem embættismaðurinn greiðir til að útvega 

konu sinni fjárstyrk eptir sinn dag«. fað 

er alls ekkert tekið fiam um það, að hann 

megi ekki draga annað frá en það, sem 

hann er skyldur að greiða, heldur er með 

berum orðum bent á, að hann megi draga 

allt undan, sem bann » g r e i ð i r » .  f>ó að 

fjárstyrkur sá, sem hann útvegar konu sinni, 

gleypi allar tekjurnar, þá má hann eptir 

þessu ákvæði draga það alit undan, áður en 

hann fer að tína saman í tekjuskattinn. 

I>ar á móti má prívatmaðurinn, sem kann- 

ske leggur út jafnmikið fje í sama tilgangi, 

ekkert undan draga. Hann verður að telja 

hvern eyri til tíundar. Jeg vildi benda 

þingmönnum á, að mjer sýnist þetta • g r e i ð -  

»>• alveg ófært.

J n n  J ó m s o n : Jeg vildi leiðrjetta þau

orð i ræðu annars þingmanns Norður-Múla- 

sýslu, að enginn gæti verið í embætti, sem 

væri fyrirlitinn og hataður af æðri og lægri. 

Embættismaðurinu þarf varla að taka sjer 

það nærri, þó bann verði hataður, ef bann

bakar sjer slíka óvild með því, að fylgja fram 

því, sem hann álítur rjett og satt, hverjir 

svo sem í hlut eiga.

Aptur á móti þolir landsstjórnin varla 

óráðvanda, óhlutvanda eða ósiðsama embætt- 

ismenn, og 2. þingmaður Norður-Múlasýslu 

veit bezt, að embættismönnum helzt ekki 

uppi að vera óreglu- og drykkjumenn.

Með því að ekki tóku fieiri til máls, 

bar forseti frumvarpið upp til atkvæða, og 

var það samþykkt með 11 móti lOatkvæðum.

Eptir ósk nokkurra þingmanna var við 

haft nafnakali um, hvort vísa skyldi málinu 

til 3. umræðu, og var það einnig samþykkt 

með 11 atkvæðum gegn 10. Sögðu þessir 

Já:

Arnljótur Olafsson,

Benidikt Sveinsson,

Egill Egilsson,

Eiríkur Kúld,

Grímur Tbomsen,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson,

Lárus Blöndal,

Tryggvi Gunnarsson, 

f>órarinn Böðvarsson, 

þorkoll Bjarnason.

Nei sögðu:

Eiríkur Briem,

Magnús Andijesson,

Friðrik Stefánsson,

Holgeir Clausen,

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson,

Ólafur Pálsson, 

porlákur Guðmundsson, 

þorsteinn Jónsson,

I>orsteinn Thorsteinson.

f>líIÐJA FMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 59. fundi. 22. dag ágústmán.

Enginn tók til máls, og bar forseti þá 

frumvarpið upp til atkvæða. Var nafnakall 

við haft, og sögðu
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Já:

Benidikt Sveinsson, 

Eiríkur Kúld,

Grímur Tbomsen, 

Guðœundur Einarsson, 

Halldór Friðriksson, 

Lárus Blöndal,

Tryggvi Gunnarsson, 

f>orkell Bjarnason.

Nei:

Eiríkur Briem,

Friðrík Stefánsson,

Holgeir Clausen,

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson,

Ólafur Pálsson, 

pórarinn Bððvarsson,

|>órður Magnússon, 

l>orlákur Guðmundsson,

|>orsteinn Jónsson, 

þorsteinn Thorsteinson, 

f>orvarður Kjerulf.

Var frumvarpið þannig f e 111 m«ð 12 

atkvæðum gegn 8.

XLI. 

Vmfangaveitingar.

A.
Frumvarp til laga um sölu og veiting 

áfengra drykkja. Flutningsmaður 2. þing- 

maður Suður-Múlasýslu. Frumvarpið er 

prentað í fyrri parti alþingistíðindanna, 

bls. 61.

FYESTA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 10. fundi, 14. dag júlímánaðar.

F l u t n i n g s m a ð u r  ( J ó n  Ó l a f s s o n ): Á síð- 

asta þingi kom fyrir þingið frumvarp um 

bindindi; var það ættað úr mínu kjördæmi, 

og var svo vinsamlega við því tekið, að 

það kemst í nefnd, en dó þar reyndar út, 

og er nú aptur upp vakið, sem annar 

draugur, og hef jeg lofað að gjörast flutn- 

ingsmaður þess. |>að frumvarp er langt 

nokkuð, en þetta frumvarp, er jeg hef 

sjálfur samið, er stuttort. Verði nú sett 

nefnd, sem jeg vona, í máli þessu, þá má 

vísa hinu langa bindindisfrumvarpi óprent- 

uðu til hennar; en verði þetta mál fellt, 

verður að prenta bið langa frumvarp, og

vona jeg, að þingið setji nefnd í þessu máli, 

og spari þar með prentunarkostnað á hinu 

lengra frumvarpi. Jeg vildi stuðla að því, 

að takmörkuð yrði sala áfengra drykkja, og 

hef í þeirri meiningu komið fram með þetta 

frumvarp. Jeg vona, að þeir, sem eru á 

mínu máli um það, að ofdrykkja sje skað- 

leg og til uiðurdreps, styðji frumvarp þetta, 

þó að þeim kunni að þybja eitthvað að 

orðalagi á einstökum greinum þess, og vil 

jeg óska þe>s, að málið komist í nefnd, 

sem þá gæti lagað misfellur þær, sem á 

þessu frumvarpi kunna að þykja. '

A r n l j ó t u r  Ó l a f s s o n :  Jeg er hinum

háttvirta flutuingsmanni þakklátur fyrir 

skýringu þá, sem hann nú gaf á tilgangi 

frumvarpsins, sem mjer var áður óljós með 

öllu; jeg hef satt að segja ekki «fundið 

púðrið" í frumvarpinu, en nú hefur hinn 

heiðraði flutningsmaður skýrt frá, að til- 

gangurinn með frumvarpið sje sá, að koro- 

ast hjá prentunarkostnaði á öðru frnmvarpi! 

En hinn háttvirti flutningsmaður gat og



936

um annan tilgang með frumvaipinu, nefni- 

lega þann, að takmarka kaup áfeögra drykkja. 

fessa átti jeg reyndar ekkj voa úr þeirri átt. 

Sami þiogmaður sagði áðaD, að vjer ættum ekki 

að vera fjárhaldsmenn bænda, og þá verð jeg 

að álíta, að þessi regla gijdi þingmann- 

inn sjálfan eins og oss hina, T>lgangur>nn 

er þá líklega ekki sá, að; fyrirgirða peninga- 

tjón bænda eða peningaskaða. En fiutn- 

ingsmaður vill kannske fyrirgirða annan 

skaða: skaða á siðserai og góðri regJu. Vill 

fiutningsmaður þessa máls iþá vera siða-r 

meistari bænda? En þá er mjer spurn: 

hvort er fremur efni löggjafarinnar: siðgæði 

°g dyggð, eða hitt, hvað ábatasamt er og 

heillavænlegt fyrir landið? Jeg held, að 

löggjöfin eigi öllu fremur að fyrirbyggja 

Qártjón manna en dyggðatjón, og hygg það 

satt vera, sem góður lögfræðingur hef- 

ur sagt, að það sje að fara út fyrir tak- 

mörk og verksvið löggjafarinnar, að ætla sjer 

að gjöra menn dyggðuga eða ódyggðuga. í

2. gr. frumvarpsins stendur, að hreppsnefod 

eða bæjarstjórn skuli veita levfið, en seinna, 

| niðurlagi grejnarinnar, stendur, að leyfið 

veitist að eins fyrir e i t t . á r .  Nú er mjer 

óskiljanlegt, að nokkar iDaður vilji kaupa 

gestgjafaleyfi, byggja hús o. s. frv , að êius 

fyrir eitt ár, hafi þann enga vis^u fyrir, 

það megi standa Jengur. Jeg er hrædíjm 

um, að það yrðu öllii freniur &kytningar eð  ̂

drykkju-*knæpur*, eem þannig k^emugt á 

fót, og mun það þá líklega vera tilgang.ur 

frumvarpsins. Ánnars , get jeg ekki sjeð 

neinn tilgang, nema ef ákvarðanirnar í 3, 

grein eru settar til að balda uppi góðri sið- 

semi! ? ,

J ó n ,  J ó n n o n : Jeg skal ekki fara inn í 

einstök ^triði málsins, en jeg verð að geta 

þess, að þó jeg sje 1. þingmanni EyCrðingii 

samdóma um, að nokkrar ákvarpanir, | 

frumvarpinu sjeu athugaverðar, þá get jeg 

ekki skilið í því, hvernig höfundur binnar 

fyrstu auðfræði, sem prentuð hefur verið á 

íslandi, getur talað, eins og bann . talaði. 

Menn geta rifizt í 20 ár, hver sje tilgangur 

og ætlunarverk löggjafans; það ern mörg

atriði vafasöm, þegar á ýtarlega að útlista 

það mál, en um það hefur leugi öllum kom- 

ið saman, að ofdrykkja er eitur í þióðfjelag- 

inu, og sá tilgangur, að reisa skorður við 

henni, getur aldrei komið í bága við ætlun- 

arverk lö>;gjafans. .Sjerstaklega þarf að fak- 

ruarka drykkjuskap í; verzilunargtpðum. það 

hefur við gengizt og við geogst víðast enn, að 

hver sölubúð er veitingahús, þar sem menn 

kaupa staup og hálfpela til að hella í sig við 

búðarborðið. Hjer í, höfuðstaðnum á lög- 

reglustjórinn þakkir &kyldar fyrir að hafa 

haldið fram banni gegn þessu, en lög þau, 

sem á að styðjast við í þessu tilliti, eru ekki 

svo ýtarlog og bagkvæm, sem vera ætti. Jeg 

vil leyfa mjer að stinga upp á nefnd í uiálinu.

Flutningsmaður: 1. þingmaður Eyfirð-

inga spurði um, hvað væri tilgangur frum- 

varpsins, og hjelt því fram, að innan verksviðs 

löggjafarinnar lægi ekki annað en það sem 

væri heillavænlegt fyrir landið; en ekki veit 

‘jeg, hvað er heillavænlegt, ef ekki tilgangur 

þessaijfrupivarps. Jiingmanninum verður að 

vera kunmigt, að löggjafarvaldið liefur gefið 

út lög, sem líkt stendur á; *■ prostitutionin■> 

er lögbundin erlendis; lijer er bönnuð eit- 

ursalja. Vínið veldur, eins og eitrið, opt 

glæpayeikum og manntjónj.. Heyrir ekki 

löggjöfin um »prosf,itution,» og ejtuisö|u 

uridir þau lög, er siðferði snerta? Hi(i], eiu.-r 

stöku atriði frutnvarpsins, sem þingmannin- 

um þótti ó,viðkunnanleg, er.jeg viss ^np að 

hann er manna vísastur til að Iggfæra, ef 

hann yrði í nefnd til að fjalla urn frum- 

vavpið- fingjmaðurinn hjelt, að menn mupdu 

ek(ú; hleypa sjer út í að byggja hús eða 

kaupa  ̂ vpitingaleyfi fyrjf:. að eit]s eitt ár, 

en mjer, sem hef ferðazt kring um allt 

land lleirum sinnum, er jíkíf kunnugt, að 

það er sjaldnast, að tnenn byggi ný hús, þó. 

þeir byrji yeitjngar;, öll þess ; háttar , hús 

eru hjer á landi einungis ieða ,að mestu 

leyti djykkjukneipur. (Arnljntur Ólufsson: 
Ekki á Akureyrj). Jú! J>að er drykkju- 

kneip^. J»ær byggja ekki atvinnu sína ú ,  

þvj, ,að. .selja .roat, eða hýsa menn, fieldur á 

brennivíníjsölu; og annara vínfanga. {Arnljói-
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ur Ólufaon: ósatt). Ef það er ósatt, [)á

[lurfa þessir menn ekki að fara á hausinn, 

þó þeiin sje bannað að selja áfenga drykki, 

því þá er p<ið ekki atvinna þeirra, heldur 

sala nauðsynjanna. Jeg óska þoss, að 

nefnd verði sett í málið; vilji menn stytta 

frumvarpinu stundir, efast jeg ekki um, að 

einir 3 þingdeildarmanna verði fáanlegir til 

að verða líkfylgdarmenn þess, eins í nefnd 

og utan nefndar.

Forseti bar þá upp til atkvæða, hvort 

setja skyldi nefnd í málið, en það var fellt, 

og var umræðunum þá haldið áfram.

Holgeir Clausen: Jeg hef tekið eptir

því hjer í deildinni, að menn eru vanir að 

byrja með því, að þakka flutningsmanni 

fyrir frumvarpið, og það held jeg að jeg 

verði að gjöra líka. Frumvarpið er sjálf- 

sagt gott fyrir þá, sem bágt eiga með að 

stilla sig, og jeg veit, að mjer er það þarf- 

legt, því að jeg er breyzkur maður. En 

mjer finnst nú reyndar vera dálítil «para- 

dox» í frumvarpinu, þar sem það vill tak- 

marka sölu áfengra drykkja, en bannar þó 

að selja lítið. Hafi jeg einhvern tíma drukk- 

ið meira en góðu hófi gegndi, þá hefur það 

komið af því, að jeg hafi fengið of mikið, 

en eigi af því, að jeg hafi fengið of lítið að 

drekka. fegar maður kemur til mín, sem 

vill kaupa á 3 pela flösku brennivín, Qg 
jeg segi honum, að hann geti ekki fengið 

minna en 10 potta, þá verður afleiðingin af 

því, að hann kaupir 10 potta í staðinn 

fyrir 3 pela, og í því tilfelli nær frumvarpið 

ekki tilgangi sínum. Eða ef annar maður 

kemur til mín, sem er nú reglumaður og 

ekki vill drekka brennivín, heldur vill kaupa 

öl, þá getur hann ekki fengið minna en 

hálftunnu, en það er og getur verið óþægi- 

legt, að flytja eina hálftunnu, því enginn 

reiðir eina hálftunnu á hesti; maðurinn 

verður að kaupa sjer aðra á móti, og svo 

hefur hann heila tunnu. Frumvarpið er því 

beinlínis til að ginna menn til að kaupa 

meira, en þeir hafa gott af að drekka.

Grimur Thomsen; Jeg get ekki verið 

samdóma hinum háttvirta 1. þingmanni Ey-

lirðinga, þar sem liann segir, að löggjafan- 

um sje óviðkomandi siðferði þjóðarinnar. í 

lögum 7. nóvbr. 1879 um breyting á eldri 

lögum um siglingar og verzlun á íslandi 

(5. gr.), sem þingmaðurinn þá var með- 

mæltur, eru teknar fram þær ákvarðanir, 

sem sýna, að menn einmitt vildu sporna 

við, að sala áfengra drykkja yrði of almenn; 

annar gat tilgangurinn ekki verið með

þeim akvörðunum. Mjer finnst stefna 

frumvarpsins góð og gagnleg, þegar jeg 

undantek 2. gr., sem jeg felli mig ekki við, 

enda eru hjer á landi til lög frá 1787, sem 

bauna að selja áfenga drykki í smáskömt- 

um, o*,' er þar smæna tiltekið en í þessu 

frumvaipi. Kaupmönnum er bannað að

selja í staupum í búðum sínum, en hvernig 

er þessu fylgt? Sumir selja kannske ekki, 

en svo gefa þeir, og komi fram kæra um 

þetta cfni, sleppur kaupmaðurinn ósekur af 

því, að hann segist hafa gefið það, sem 

hann ljet úti. Frumvarp þetta fer í nokk- 

uð líka stefnu og frumvarp það um rjett 

búsettra kaupmanna, sem deildinni þókn- 

aðist að fella um daginn; þetta frumvarp 

tekur nefnilega fyrir eina grein af því, sem 

hitt frumvarpið hafði inni að halda. Að 

mínu áliti er það ekki hentugt hjer á landi, 

að menn hafi aðgang að því, að kaupa vín-

föng í smáskömtum, og af því að jeg álít,

að tilgangur frumvarpsins sje góður, gef jeg 

atkvæði með því, að það fari til 2. umræðu.

Jón Jónsson: Jeg er reyndar á því,

að einstakar ákvarðanir í þessu frumvarpi 

þurfi lagfæringar með. En hins vegar vil 

jeg benda hinum heiðraða þingmanni Snæ- 

fellinga að það er betra fyrir kaupmenn, 

að sölu þeirra á vínföngum verði sett ein- 

hver takmörk í þá átt, sem hjer hefur verið 

farið fram á, en að svipta þá alveg rjetti 

til að selja vínföng nema með sjerstöku leyfi, 

og frumvarp til slíkra laga hefur áður komið 

fram á alþingi frá merkum mönnúm. Jeg 

verð að vera hinum heiðraða flutningsmanni 

þakklátur fyrir, að hafa komið fram með 

frumvarpið, þótt sumt kynni að vera við það 

athugandi.

118
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Arnljótur Ólufsson: Jeg skal alls ekki

fara að þrátta við hinu heiðraða þingmann 

Borgfirðinga, þótt jeg ekki sje sannfærður 

um það, að löggjöfin eigi að fara langt út 

í siðferðisreglur; en ræða hans gat þó eigi 

sannfært mig. far sem það eptir 1. gr. 

er bannað að selja í smáskömtum, og sagt 

var, að það kæmi i veg fyrir, að kaupmenn 

seldu í staupatali, þá er slíkt bann nú ó- 

þarft með öllu, með því slíkt er fyrir löngu 

bannað, og það ekki einungis að selja, held- 

ur og að gefa, eða á nokkurn hátt að veita. 

Jeg skal leyfa mjer að bæta hjer við einni 

almennri athugasemd. Tilgangur frumvarps- 

ins er, eptir því sem hinn heiðraði þing- 

maður Borgfirðinga skýrðihann, sá, að fyrir- 

girða alla ofdrykkju. Jeg held hann hafi 

komizt heldur skammt í siðamennskunni: 

hanu hefði líka átt að fyrir girða allt ofát, 

því hitt er að komast hálfa leið, því svo 

segir: «ofát og ofdrykkja teljast uieð þeim 

hlutuni'> o. s.. frv. Hann hefðiátt aðsegja: 

“við erum komnir á stól Mósis, og gefum 

út lög, sem sneita bæði hið ytra og innra 

siðalögruál. Jeg er enda hreinn Jesúiti ; 

tilgangurinn helgar meðalið ; allir verða að 

jeta og drekka, eins og jeg segi fyjir; en 

mannfrelsið, fái það Ijúk; jeg liirði eigi hót 

livað því líður, þótt það verði að alls engu; 

það kemur mjer ekki við, bara jeg lái að 

skamta mönnum drykk, ef eigi mat». pað 

væri gott, ef þingmaður Suður-Múlasýslu og 

þingmaður Borgfirðinga sameinuðu sig þó í 

því, að veiða siðameistarar í þessu siðferðis- 

lögmáli.

Holgeir Clauaen: Jeg hef^ nú lítið

meira að segja í þessu máli. Jeg byrjaði 

með að þakka fyrir frumvarpið; annars er 

jeg búinn að segja allt, sem jeg þurfti, en 

skal geta þess, að jeg hef ekkert á móti 2. 

umræðu.

Flutningsmaður: Hinn heiðraði þing-

maður Snæfellinga er einlægt að þakka fyr- 

ir frumvarpið, en er þó einlægt á móti því; 

jeg skal þar á mót leyfa mjer að þakka 

honum fyrir skemmtunina. Jeg skal leyfa

mjer að taka það fram viðvíkjandi því, sem

hinn heiðraði þingmaður Eyfirðinga sagði, 

að jeg hef aldrei talað um að jyrirgirða 

veitingar og sölu vínfanga, heldur takmarka 

þær. pað er satt, að það er áður bannað 

að veita í búð, en það er hægra að líta 

eptir, að þessum Iögum sje hlýtt, en hinum 

eldri. l>etta frumvarp mundi í engu meira 

styðja að veitingum í sveit. en sú löggjöf, 

sem nú er. Nú veitir amtið leyfið, og það 

opt óspart, að því er mjer er kunnugt um. 

far sem jeg á heima eru menn svo gjörðir, 

að jeg er viss um, að hreppsmenn mundu 

í fæstum hreppum leyfa vinveitingar, ef þeir 

mættu slíku ráða með atkvæðum.

Eirihur Kúld: Jeg er flutningsmann- 

inum þakklátur fyrir tilgang hans með frum- 

varpinu, en jeg get ekki lofað frumvarpið, 

eins og það liggur fyrir. En þetta er nú

kannske misskilningur, en þó held jeg, að

kannske fleiri hefðu leiðzt til þess að skilja 

það á sama veg og þingmaður Snæfcllinga. 

Jeg ætlaði nú eiginlega að leiðrjetta orð 

þingmanns Eyfirðinga, þótt jeg sje honum 

samdóma í þessu máli. fað gæti orðið

hættulegt, ef í einhverjum hreppi væru mjög 

drykkfelldir menn og presturinu sjálfur mjög 

breyzkur, eins og hinn háttvirti þingmaður 

Suður-Múlasýslu benti á í gær, að veitinga- 

hús yrði kannske reist á sjálfum kirkju-

staðnum. Hve mikill siðferðisauki ætli að 

yrði að því, ef ekki væri girt fyrir, að því 

yrði lokið upp á sunnudögum fyrir messuna. 

fað er ekki rjett hermt, að hjer á landi 

sjeu einungis knæpur, og þekki jeg þau 

hús, sem geta heitið gestgjafahús, þótt jeg 

sje ekki eins víðförull og hinn háttvirti 

þingmaður Suður-Múlasýslu. Hjer eru 

veitingahús víða í verzlunarstöðum, þar sem 

fá má bæði mat og næturgistingu, og þó í 

þeim lika sje veitt vín, það held jeg að 

þeim verði trauðla bannað. Jeg verð að 

vera algjörlega mótfallinn frumvarpinu, og 

vildi helzt láta fella það þegar í stað.

Flutningsmaður: f>ar sem hinn heiðr-

aði þingmaður Barðstrendinga var að tala 

um, að frumvarpið gæti leitt til þess, að 

byggð yrði ef til vill knæpa á kirkjustað,
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þá skal jeg segja homim það, að jeg þekki 

til, að undir þeim lögum, sem nú eru, hef- 

ur prestur leyft að byggja veitingalnís í 

túninu á prestssetrinu. Ef leitað hefði ver- 

ið atkvæðis sóknarmanna, mundu þeir hafa 

synjað um veiíingaleyfið. Yiðvíkjandi 2. 

grein skal jeg geta þess, að hún er einmitt 

sniðin eptir því, sem tíðkast í mörgnm 

fylkjum í Ameríku, og er það kallað <'local 

option», nefnilega það, að hreppurinn geti 

greitt atkvæði um, hvort veitingahús skuli 

stofna eður eigi. Jeg skal annars ekkert 

vera á móti því, að fella þessa grein úr, ef 

það þykir betur fara. En skyldi það vera 

satt, að til sjeu regluleg gjestgjafahús hjer 

á landi, sem sjeu grundvölluð á því, að 

veita mönnum nauðsynjar, þá ættu þau 

eins að geta staðizt, þótt þau misstu vín- 

söluna, og stofnendur þeirra þyrflu þá varla 

fyrir þá sök að rífa húsið niður og hætta 

við allar veitingar.

Egill Egilsson: Jeg skal reyna að færa

nokkur rök fyrir, hvers vegna jeg er á móti 

þessu frumvarpi. Frumvarpið er sannarlegur 

leiðarvísir til að gjöra menn drykkfellda. Jeg 

skal taka til dæmis, ef bóndi vill eignast 

eina einustu flösku af góðu víni til þess að 

gæða prestimim sínum eða einhverjnm öðr- 

um, sem til hans kynnu að koma einhvern 

tíma á árinu, þá getur hann ekki fengið 

hana hjá kaupmanni sínum eptir frumvarp- 

inu. En það gefur honum þá leiðbeiningu, 

að liann geti fengið hana á veitingahúsinu. 

Nú liittist svo á, er hann kemur þangað, 

að þar sitja nokkrir af góðkunningjum hans, 

sem bjóða honum að drekka með sjer; hann 

þiggur það, og svo leiðist hann hvað af 

hverju, unz hann er orðinn drukkinn. f>etla 

hefur hann nú af því, að liann fjokk ekki á 

fiöskuna hjá kaupmanninura. f>að er einnig ó- 

þolandi, að raeina mönnumaðkaupa minna en

10 potta af brennivíni, því jeg get hugsað 

mjer brennivín sem meðal. Sá, sem bjarg- 

ar mönnum af strandi, köldum og vosklædd- 

um, þarf að hafa brennivín til að hita þá 

upp, en hann hefur það ekki, því hann hafði 

ekki efni á að kaupa 10 potta, sem nú er

allt að 10 kr. virði, getur því ekki lífgað

nauðleytamenn sína vegna þess, að hann 

vantar vínið, sem einmitt í þessu tilfelli 

yrði það meðal, sem við ætti. f>ar sem 

einn heiðraður þingraaður beindist að drykkju- 

skap hjer í líeykjavík, þá vita allir, að hann 

hefur farið hjer mikið minnkandi nú í nokk- 

ur ár meðal almennings, en sje hjer drukk- 

ið að mun af nokkrum, þá er það af höfð-

ingjtinum; en það er ekki vant að hafa það

í hámælum.

f>ar eð ekki tóku fleiri til máls, sagði

forseti þessari umræðu lokið og bar upp til 

atkvæða, hvort málinu skyldi vísa til 2. um- 

ræðu. Nafnakall var við haft og sögðu 

Já:

Benidikt Sveinsson,

Friðrik Stefánsson.

Grímur Thomsen,

Jón Jónsson,

Jón Olafsson,

I>órarinn Böðvarsson, 

porsteinn Jónsson.

Nei:

Eiríkur Briem,

Magnús Andrjesson,

Arnljótnr Olafsson,

Egill Egilsson,

Eiríkur Kúld,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson,

Holgeir Clausen,

Lárus Blöndal,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson, 

fórður Magnússon, 

f>orkell Bjarnason, 

forláknr Guðmundsson, 

þorsteinn Thorsteinson, 

f>oivarður Kjerulf.

Var því þannig neitað með 16 atkvæð- 

um gegn 7, nð málið skyldi ganga til

2. umræðit, og var frumvarpið þar með 

f a 111 ð.

118*
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B.
Frumvarp til laga uin gistingar og vín- 

fangaveitingar. Frá þingmanni Vestmanna- 

eyinga. Frumvarpið er prentað í fyrri parti 

alþingistíðindanna, bls. 122—123.

FYRSTA UMKÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 17. fundi, 21. dag júlímán.

Flutningsmuður (l ’orsteinn JÓMsstm) : 

Jeg lief nú verið svo djarfur, að koma fram 

með þetta frumvarp, þó að líkt mál, sení 

kom fyrir deildina, fengi hjer ekki góðar 

viðtökur. fetta sama mál hefur verið fyrir 

þinginu áður, og var þá vel tekið, og kosn- 

ar í það nefndir í báðum deildum. Jeg 

er ekki fær um að mæla með inálinu, en 

vona, að það mæli sjálft fram með sjer.

Fleiri tóku ekki til máls, og var frmn- 

varpinu þá vísað til 2. umræðu með at- 

kvæðafjölda.

ÖNNUR UMRÆÐA í NEDRI DEILD, 

á 19. fundi, 23. dag júlímán.

FlutningsmuDur (Þorsleinn Jónsstm): 

Jeg hef ekki mikið að segja um þetta mál. 

Tilefni til þess er ávarp fiá bindindisfjelagi 

í Vestmannaeyjum, sem kom hjer fvrir þing- 

ið 1879. £>að hefur í sjer fólgna töluverðn 

lagabót, þar sem í 1. gr. er bönnuð liê si 

staupasala kaupmanna, sem margir hafa 

hneykslazt á. Annars vegar sýndist |wð ó- 

heppilegt, að leggja veitingamönnum enga 

skyldu á herðar, og að því lýtur ákvöiðunin 

í 2. gr. um, að þeir skuli hafa minnst 0 

rnkkjur fyrir næturgesti. Frumvarpið er að 

öllu óbreytt frá því, sem það var samþykkt 

við 3. umræðu í neðri deild 1879, npma 

hvað 2 orðum: «fyrir þeim* er bætt inn í

3. gr. til skilningsauka; því að okki er 

meiuingin, að loka fyrir býsingaigestum eða 

næt.urgestum, heldur fyrir drykkjumönnum. 

Jeg verð að álíta málefnið gott, og tilgang ! 

þess góðan, sem þann að út rým:'. drykkju- 

skapnum.

Sökum þess að eigi t<>kn fleiri til máls,

ljet forseti ganga til atkvæða um hverja 

einstaka grein, og var:

1. gr. samþykkt með 13 atkvæðum 

9 oy. — »— — 12 — »—&
Um 3.gr. var sökum óglöggrar alkvæða- 

gieiðslu við haft nafnakall, og sögðu 

J á :

Eiríkur Briem,

Arnljótur Olafsson,

Friðrik Stefánsson,

Grímur Thomsen,

Guðmundur Einarsson,

Holgeir Ciausen,

Jón Jónsson,

Jón Olafsson,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson, 

f>órður Magnússon, 

porsteinn Jónsson, 

porsteinn Thorsteinson, 

þorvarður Iíjerulf.

Nei:

Magnús Andrjesson,

Benidikt Sveinsson,

Egill ligilsson,

Eirikur Kúld,

Halldór Friðriksson,

Lárus Blöndal, 

f>órarinn Böðvarsson,

|>orhikur Guðmundsson.

Var 3. gr. þannig samþykkt með 14 at- 

kvæðum gegn 8.

4. gr. var samþykkt með 16 atkv.
5 . ----— — 14 —

Að frumvarpið gengi til 3. umræðu, 

var samþykkt með 13 atkvæðum.

pRIDJA UMRÆDA í NEDRI DEILI), 

á 27 fundi, 29. dag júlímánaðar. 

Flutningnmaður (l'orsteinn Jónsson) : 

[>að er víst ekki mikil ástæða til að bera 

deildinni á brýn apturför, þó ekki væri laust 

við, að svo viitist við seinustu atkvæða- 

greiðslu. petta fiumvarp er áhugamál fleiri 

landsmanna en Vestmannaeyinga; það er 

meining Hestra góðra manna, að ofdrykkjan
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sje eitthvert hið vesta þjóðarmein. Jegvona, 

að minn grunur um apturfararanda lijá 

deildinni hrekist aptur á bak, þegar til at- 

kvæðanna kemur, og vona jeg, að deildin 

sýni málinu þann sóma, að greiða atkvæði 

með því; jeg legg það nú glaður nndir at- 

kvæði hinnar heiðruðu deildar.

Var síðan gengið til atkvæða um frum- 

varpið og það samþykkt með 13 atkvæðum 

móti 6.

Forseti kvað málið mundu verða afgreitt 

til efri deildar.

FYIÍSTA UMEÆÐA í EFRI DEILD, 

á 23. fundi, 1. dag ágústmánaðar.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í neðri deildinni, sjá I, 

278-279.

Frumvarpið var umræðulaust fellt fiá

2. umræðu með 6 atkvæðum gegn 4.

Var frumvarpið þar með f a 11 i ð.

XLII. 

Heyásetning.

Frnmvarp til viðaukalaga við tilskipun 

4. maí 1872. Frá þingmanni Borgfirðinga, 

2. þingmanni Norður-Múlasýslu, 2. þingmanni 

Suður-Múlasýslu, 1. þingmanni Húnvetn- 

inga, þingmanni Barðstrendinga, þingmanni 

Vestur-Skaptfellinga, 2. þingmanni GuII- 

bringu- og Kjósarsýslu, 1. þingmanni Ar- 

nesinga og þingmanni Dalamanna. Frum- 

varpið er prentað í l’yrri parti alþingistíð- 

indanna, bls. 72.
I

FYRSTA UMRÆDA í NEDRI DEILD, 

á 17. fundi, 21. da<; júlímánaðar.

Fhtlningsmtiður (tírintur Thomsen): 

J>að er ekki kvíðalaust, að jeg stend upp til 

þess að biðja hina heiðruðu deild að líta á 

þetta litla friimvarp, sem hjer kemur fram. 

Jeg játa fúslega, að bæði mjer, og sjer í 

lagi hinum löglróðu mönnum, sem með mjer 

bera það fratn, kann að virðast það stýlað 

í harðasta lagi. En jeg vona, að hinum 

háttvirtu þingmönnum sýnist mjer nokkur 

voikunn, þegar jeg hef sjeð skepnur helfrosnar

úti á víðavangi fyrir vanhirðu og besta flætt 

hálfdauða af hungri og hor. f>að er reyndar 

hægt að segja, að hegningarlög sjeu til, er nái 

yfir þetta. En það er opt ýmsum vandkvæðum 

bundið, erfitt að ná í sýs'umann og ómögu- 

legt að koma lögsókn við. það hefur áður. 

komið lagafrumvarp um illa meðferð á skepn- 

um. J>ingið tók frumvarpinu vel, nema 

breytti því í þá stefnu, að undantekning var 

gjörð, ef drepið væri úr hor. J>essi var 

stefnan þá hjá þinginu, en þá var það ekki 

nema ráðgefandi, og sú stefna var ekki víta- 

| verð. Jeg játa sem sagt, að lög sjeu til um 

þetta efni, en þeim lögum verður eigi al- 

j  staðar við komið. Ef hægt er að koma því 

; við, að sett sje á hjá mönnum, þá er það 

j  helzt hreppsnefndin, sem getur það, því að 

henni mun kunnastur hagur manna og 

þekkja bezt til. Enginn ætlast til, að frum- 

varp þetta verði samþykkt óbreytt, en það 

á að sýna stefnuna, og binn síðastliðni vet- 

ur var harður og veitir dýra reynslu, svo 

því fremur er ástæða fyrir menn að vera 

varkára í ásetningi. Jeg vil biðja hina
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heiðruðu deild að virða stefnu frumvarps 

þessa, og óska, að nefnd verði sett til að 

íhuga það.

Forseti Ijet síðan ganga til atkvæða, 

hvort setja skyldi nefnd, og var 3 manna 

nefnd samþykkt. f>essir hlutu kosningu: 

Cxrímur Thomsen með 13 atkvæðum,

Guðmundur Einarsson — 7 ' -----

þá höfðu þeir Arnljótur Ólafsson, Eiríkur 

Briem og |>orvarður Kjerulf 5* atkvæði 

hver, en hlutkesti rjeð, að

þorvarður Kjerulf 

hlaut sæti í nefndinni.

Síðan var 1. umræðu frestað. 

í nefndinni var Guðmundur Einarsson 

kosinn formaður og framsögumaður og Grím- 

ur Thomsen skrifari.

FKAMHALD FYRSTU UMRÆÐU í 

NEDRI DEILD, 

á 25. fundi, 28. dag júlímánaðar.

Nefndarálit, sjá I, 157—158. 

Friinisögumuður (Guðmundur Einars- 

son): Jeg get verið stuttorður um þetta

mál. í hinni stuttu grein á undan frum- 

varpinu sjest nauðsyn þess, að þetta frum- 

varp verði gjört að lögum, bæði vegna þess, 

hver | örf hefur verið á slíku að undanförnu, 

og nú einkum sökum harðæris þess, sem 

yfir volir. Vjer höfum reynt að skerða eignar- 

rjettinn sem minnst mátti verða, en höfum 

þó viljað gjöra nokkuð aðhald að hlutað- 

eigendum, með því að leggja sektir við, þegar 

menn stofna fjenaði sínum í bersýnilegan 

voða. Menn geta reyndar sagt, að hegn- 

ingarlögin sjeu næg í þessu efni, en jeg álít 

samt, að það þurfi sjerstakt lagaboð lil þess, 

svo að það verði Ijósara en hingað til hefur 

verið, að það sje synd hegningarverð, að 

kvelja skepnur sínar. Jeg skal ekki fara 

um þetta fleirum orðum að svo stöddu, fyr 

en jeg heyri mótbárur manna.

Varaforseti: Hið upphaflega frumvarp

var sannarlega ekki frelsisfrumvarp. J>að 

fór hvorki fram á meira nje minna, en það, 

1) Sbr. 38. gr. þingskapanna. Allir á fundi.

að gjöra fjáreigandann ómyndugan og svipta 

hann ráðum yfir fjenaði sínum. Nefndin 

hefur fengið pata af því, að þetta mundi 

ekki geta verið svona, að það mundi ekki 

fara vel á því, að allir væru ómyndugir yfir 

fje sínu, aðrir en hreppsnefndirnar. Hin 

heiðraða nefnd hefnr í stað þessa frumvarps 

komið með annað, sem er meinleysið sjálft, 

og að minni ætlun gagnsleysið sjálft. f>að 

eru hreppsnefndirnar einar, sem ekki mun 

þykja þetta frumvarp allsendis meinlaust, 

því að um þærstendur, að þeim sje «skylt» 

að hafa eptirlit með fóðurbyrgðum í hreppn- 

um. Ef að þær viðurkenna þessa skyldu 

sína, munu þær þurfa að ganga margt spor- 

ið um hreppinn. En óttast má, að þeim 

þyki ósanngjarnt, að þessi skylda sje lögð 

þeim á herðar, og að hreppsnefndarmenn 

muni daufheyrast við boði þessu og letjast 

á að sinna því. Jeg skal játa það, að það 

er mikil ástæða til að reyna að koma í veg 

fyrir, að búendur of setji á fóðurbyrgðir sín- 

ar, því það hefur ollað landbúnaðinum hins 

mesta tjóns. f>etta hefur opt verið reynt 

og á marga vegu, en ráðin hafa optast reynzt 

ónóg. f>að hefur verið talað um og reynt 

að stofna heyforðabúr o. s. frv. En svo 

ór.óg sem önnur úrræði hafa reynzt, er að 

mínu áliti sízt mögulegt, að gjöra þetta með 

lögum. Að minnsfa kosti efast jeg um, að 

þetta frumvarp gjöri nokkra bót, eða komi 

,að verulegum notum hjer á landi. Jeg er 

hræddur um, að hreppsnefndir taki því ekki 

með þökkum og fari Ijett með þessa byrði, 

af því hún er ósanngjörn.

l ’orlákur Guðmundsson : Fyrsta frum-

varpið var of hart, og þegar jeg skrifaði 

undir það með öðrum fleirum, tók jeg 

það fram, að jeg ekki væri frumvarpinu 

samþykkur, nema í efninu. Nefndin hef- 

ur mildað það og eins og viljað reyna að 

sigla milli skers og báru; þó er jeg ekki 

alveg ánægður með aðgjörðir hennar. pað 

er öllum ljóst, að það þarf eitthvað að 

gjöra í þessu efni; það verður að stíga eitt- 

hvert spor, til að tryggja aðallífsbjargar- 

stólpa landsbúa fyrir fyrirsjónarleysi og
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fávizku sjálfra vor; en það verður að gjöra 

það frjálslega og mildilega. Jeg get ekki talið 

þetta ömak eptir hreppsnefndunum, og jeg er 

viss um, að engin sæmileg hreppsnefnd telur 

þetta eptir sjer, beldur mun þakka fyrir að 

fá eitthvað að segja um þetta efni. Hrepp- 

stjórar hafa einnig skyldu í þessu efni, eptir 

reglugjörðinni góðu, ef menn drepa úr hor 

eða fara illa með skepnur. Framsögumaður 

tók fram, að almenningur hefði ekki gjört 

sjer ljósa þýðing hegningarlaganna í þessu 

efni. Jeg er honum samdóma um það, því 

sumir drepa úr hor og fyrna þó hey árlega, 

og hvernig væru þessir menn staddir, ef 

hegningarlögunum væri rjett beitt. Jeg hef 

því hugsað um, að koma með breytingarat- 

kvæði um þetta, sjer í lagi við síðari hluta

3. greinar.

Arnljótur Ólafsson: Jeg kann nefnd-

inni þakkir fyrir umbæturnar á hinu fyrra 

frumvarpi, því það frumvarp tekur tárin. 

Jeg skal ekki minnast meira á það. Nefnd- 

in kemur með nýtt frumvarp, og kann jeg 

vel við það nema 3. gr.; hún er svo liðug í 

hálsliðunum, að jeg skil hana ekki fyrir lið- 

leika sakir.

Aðalefnið er, að maður er sektaður um 

100 krónur, en það er bundið svo mörgum 

skilyrðum, að jeg kemst ekki út úr skilyrða- 

vefnum. Fyrsta skilyrðið er, að hrepps- 

nefndin hafi «að afliðnum haustnóttum* lit- 

ið eptir fóðurbyrgðum; fyrir því liggja eng- 

ar sektir við, ef hún hefur gjört það fyrir 

haustnætur, eða enda siðar en rjett «að 

afliðnum haustnóttum*. Annað skilyrðið er 

áminningin; hreppsnefndin á að hafaáminnt 

einn eða fleiri; svo kemur 3. skilyrðið; það 

er «fóðurskortur*, er eigi má úr bæta. En 

nú komast menn fyrst í geilina (dilemma) eða 

kvína; nú á að ganga að þeim með oddi og 

eggju. Á þá að sekta þá? Nei! ekki nema 

ef þeir fella fjenað sinn úr hor! f>ótt mjer 

þyki þessi grein svona silungsleg í vatni, þá 

mun jeg samt greiða atkvæði með frum- 

varpinu. Tillögumönnum hefur tekizt þetta 

svo snilldarlega, að jeg vil gefa með henni 

atkvæði mitt sem verðlaun.

Framsögumaður: Hinn háttvijti þing-

maður Eyfirðinga fór um frumvarp þetta 

nokkrum orðum bæði í gamni og alvöru, 

jeg ætla líka að svara honum í gamni og 

alvöru; ef honum finnst það laust í hálalið- 

unum, þá er ekki annað fyrir hann en búa 

til og binda við það breytingaratkvæða-spelk.
i

tlalldór Kr. Friðriksson: Jeg er hrædd- 

ur um, að ef þetta yrði að lögum, þá kynni 

að fara hjer, eins og sagt var um laun 

hreppstjóranna, að það mundi draga dilk 

eptir sjer; jeg ímynda mjer, að hreppsnefnd- 

irnar þakki fyrir að fara um allan hreppinn 

fyrir ekki neitt. Jeg vil taka til dæmis 

Grunnavíkurhrepp. J>ar sem í 3. gr. er 

sett sú ákvörðun, að skera skuli af heyjum 

eða hlutaðeigandi sæta sektutn ella, ef í ó- 

efni er komið, en ef náttúran hjálpar og 

veðurfar batnar, þá falla sektirnar. Jeg 

held, að frumvarpið sje sprottið af eins 

konar lagasótt, eins og sagt var um breyt- 

ingartillögurnar; það er þýðingarlaust og 

getur ekki komið að neinum notum. Jeg 

ímynda mjer, að hreppsnefndirnar fari að 

letjast, þegar þær eiga að hlaupa um stór- 

ar sveitir til þessa.

Framsögumaður: Hinn háttvirti þing-

maður Reykvikinga talaði um, að lagafrum- 

varp þetta benti á, að það væri eins konar 

lagatilbúningssótt í mönnum; en það á eigi 

hjer við, heldur kemur hin brýnasta nauð- 

syn mönnum til þess. Hann sagði, að 

hreppsnefndirnar mundu verða latar á að 

hlýða fyrirmælum laganna, en jeg held, að 

þær mundu einmitt verða fúsar til þess, 

þegar þær sjá, bvílík nauðsyn er á því. f>ó 

það yrðu einstöku sveitir, sem ekki hefðu 

not af þessu, yrði það þó allur Ijöldinn, 

sem það gagnaði. f>ar sem honum þykir

frumvarpið ekki nógu strangt, þá skal jeg 

kánnast við, að það er það ekki; en hvað 

ætli hann hefði sagt, hefði verið farið lengra ? 

f>að er örðugt að synda milli skers og báru, 

þegar við suma menn er að eiga. Jeg held, 

að þetta lagafrumvarp, verði það að lögum, 

geti vakið talsverðan ábuga. Hreppsnefod-
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in getur skipt mteð sjer verkum og valið 

menn með sjer til aðstoðar.

Holgeir Clmisen: Mjer virðist andinn

í frumvarpinu mikið gúður, 011 jeg er hrædd- 

ur um, að það gjöri meiri skaða en gagn. 

Menn verða að gá að því, að hjer erumenn 

fátækir, og margir geta komið fótum undir 

sig, einmitt með því að treysta á útbeitina 

og vera heppnir með fjenað sinn, þó hey 

hafi verið lítil hjá þeim. f>að væri gott 

fyrir ríka bændur, en ekki fyrir fátæka. 

Hvernig eiga þeir bændur að greiða 100 kr., 

sem ekki eiga einu sinni 100 kr ? Ef mögn- 

legt væri að framfylgja þessu, væri það ef til 

vill gott, en hjer á landi er það ómögulegt.

pegar hjer var komið umræðunum, 

höfðu 8 þingmenn beiðzt þess, að umræð- 

unum væri hætt, en þeir voru þessir: 

Benidikt Sveinsson,

Jón Jónsson,

Jón Olafsson, 

fórarinn Böðvarsson,

Friðrik Stefánsson,

J>orkell Bjarnason,

Grímur Thomsen,

Egill Egilsson.

Var sú uppástunga samþykkt, og þvi 

næst var samþykkt með 18 atkvæðum, að 

málið skyldi ganga til 2. umræðu.

ÖNNUli UMRÆÐA í NEÐKI DEILD, 
á 30. fundi, 1. dag ágústmáu.

B r e y t i n g a r t i l l ö g u r  

við frumvarp til viðaukalaga við tilskipun 4. 

maí 1872, eins og það kom frá nefndinni.

a.

B r e y t i n g a r t i l l ö g u r  

frá Tryggva Gonnarssyni.

1. Upphaf 1. gr. örðist þannig:

• Skylt er hreppsnefndum eða tveimur 

mönnum, sem hún ásamt hreppsbúum 

velur þar til, að hafa að> o. s. frv.

2. Upphaf 2. gr. orðist þaunig:

Hreppsnefndarmenn og asetniugsmenn, 

skulu« o. s. frv.

3. Ný grein, sem verður 3. gr.: 

Hreppsnefiidaimenn og ásetningsmenn 

skulu liafa 2. kr. um daginn fyrir starf 

sitt, er greiðist af sveitarsjóði.

4. í  staðinn fyrir 3. gr. komi svolátandi 

grein, sem verður 4. gr.:

Nú hefur hreppsnefnd eða ásetuings- 

menn að liðnum liaustnóttum litið eptir 

bjá breppsbúum fóðurbyrgðum og húsrúmi 

fyrir búpening, og álitið eptir peningsfjölda 

annað eða hvorttveggja ónógt, skal hún eða 

ásetningsmenn þá ákveða, hversu mörgum 

skepnum skal farga. Sje það eigi framkvæmt 

innan þriggja vikna, skal sá, er hlut á að 

máli, sæta sektum, 2 kr. fyrir hverja skepnu, 

er hann óhlýðnast aö diepa, og hálfu meira 

fyrir hverja þá skepnu, er hann fellir úr 

hor þann vetur.

Nú befur einn eða Ueiii af hrepps- 

búum hlýtt fyiirskipun hreppsnefndar eða 

ásetniugsmanna, en komast þó í heyþröng, 

svo þeir fella fje sitt úr megurð, skulu þeir 

þá eigi sæta sektum þar fyrir.

Eigi skal það heldur varða sektum, 

þó fjátfellir verði í alraeunum yfirtaks-harð- 

indum, eða þó nokkiir hreppsbúar missi fje 

úr megurð, hafi einhverra orsaka vegna eigi 

verið sett á hey og hús þeirra, og þeir 

þannig enga óhlýðni sýnt gegn lögum þess- 

um.

b.

Br ey t i u g a r -  og v i ð a u k a t i l l ö g u r  

frá porkeli Bjarnasyni og J*orláki Guð- 

muudssyui.

1. við l.g r.:A  eptir orðinu: «hreppsnefnd-

um« komi: »og hreppstjóra eða 

hreppstjórumn.

2. — 2. gr.: Á eptir orðinu: «hreppsuefnd-

armenn» komi: «og hreppstjóri 

eða hieppstjórar.«

3. — 3. gr.: Á eptir orðinu: «hreppsnefnd»

komi: «og hreppstjóri eða hrepp- 

stjórar».

4. — 3. gr.: OrðÍD: «og 3kulu þeim* allt
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að enda greinannnar, falli burt. 

í þess stað komi ný málsgreio: 

jSkal þá hreppsnefnd oghrepp- 

stjóri eða hreppstjórar ráðstafa 

ijenaði þeirra á þann hátt, er 

þeir álíta eigendum skaðminnst, 

hvort heldur með því, að koma 

fjenaðinum fyrir, kaupa fóður 

eða skera af heyjum, allt upp á 

kostnað eigapda, Svo skulu 

eigendur og sæta sektum 5—30 

kr., sem sýslumaður ákveður. 

Nú fellir einhver úr hor eitt- 

hvað af fjenaði sínum, sem ekki 

hefur hlýttráðum hreppsnefndar, 

og skal hann þá sæta hegningu 

fyrir illa meðferð á skepnum».

5. Við 4. gr.: Á eptir orðunum: «má taka

þær lögtaki* komi: «ásamt á- 

föllnum kostnaði".

c.

Br ey t i ng a r t i l l a g a  

frá 2. þingmanni Norður-Múlasýslu.

Við 1. gr. Að fyiir orðin: «að hafa — — 

eptirlit með» komi: «þá er heyönnum 

er lokið, að líta eptir».

Við 2. gr. Orðin: »að afliðnum haustnótt- 

um» falli burtu.

Hið upprunalega frumvarp var tekið 

aptur, en frumvarp nefndarinnar lagt til 

grundvallar.

Fraimiigumudur (Guðmundur Ei?iars- 

son): Hjer eru nú komnar iram 3 breyt-

ingartillögur, og lúta allar að hinu sama, 

að bæta frumvarpið sem bezt, en sum hafa 

stigið feti lengra en nefndin. Hinum hátt- 

virta 2. þingmanni Norður-Múlasýslu þykir 

heldur seint að fara að setja á á haust- 

nóttum, og skal jeg láta það alveg á valdi 

deildarinnar. f>á kemur breytingartillaga 

frá. 1. þingmanni Suður-Múlasýslu, sem 

stingur upp á, að hreppsnefndin velji ásamt 

hreppsbúum 2 menn til að setja á hev 

roanna, en ábyrgðin liggur þó á hrepps- 

nefndinui. Jeg veit, að meiningin er ósköp

góð, on jfg þori þó ekki að mada fram 

með breytingartillögunni, og breytinguna 

undir 4. tölulið álít jeg of stranga. £>á er 

breytiugai tillaga frá 2. þingmanni Gull- 

bringusýslu og 1. þingmanni Árnessýslu. 

Hún fer fram á, að taka hreppstjóra með 

við heyásetninguna, og finnst mjer ekkert á 

móti því, en í viðaukanum við 3. gr. sýnist 

nokkuð þrengt að eignarrjettinum, þegar 

bæði á að taka eignarrjettinn af mönnum 

og láta þá sæta sektum að auk. Jeg get 

því ekki mælt tneð því; breytingin við 4. 

gr. fellur af sjálfu sjer. Jeg skal nú ekki 

mæla fieira að sinni, en heyra álit annara 

um málið.

Þorkell Bjarnason: Yfir höfuð felli jeg 

mig vel við stefnu nefndarinnar, því það 

er þjóðarnauðsyn, að reyna að koma í veg 

fyrir hina mjög óheppilegu heyásetning 

hirðuleysingja og óráðsmanna. f>að eru 

mörg dæmi til þess, að menn setja svo 

heimskulega á hjá sjer, að sömu mennirnir 

verða ár eptir ár heylausir. Reynslan getur 

aldrei gjört þá í því efni hyggna, og ef 

aðiir hlvpu ekki undir bagga með þeim, 

mundu þeir gjöra sjálfa sig öreiga og stofna 

hlutaðeigandi sveitarfjelögum í voða. fað 

er satt, að eignarrjetturinn er friðhelgur, 

en þegar eignarrjettur eins manns kemur í 

bága við eignarrjett annara, þá finnst mjer 

það mjög efasamt, hvort ekki sje leyfilegt 

að grípa fram fyrir hendur á þeim manni 

og takmarka eignarrjett hans, en jeg kalla, 

að eignarrjettur þess manns komi í bága 

við annara eignarrjett, sem fyrir óforsjálni 

sína og óráðsemi kemst á sveitina, og 

verður þannig öðrum til byrðar. f>ar sem 

jeg og 1. þingmaður Árnesinga gjörðum 

breytingartillögu við frumvarpið í þá átt, 

að hreppstjórar yrðu með hreppsnefnd- 

unuin við heyásetDÍnguna, þá finnst mjer 

það ekki nema sanngjarnt, þegar á að fara 

að launa þeim; þeim er ekki vandara um 

ómak en hreppsnefndum, sem allt verða að 

gjöra fyrir ekki neitt, enda var og fram- 

sögumaður ekkert mótfallinn þessari breyt- 

ingu; en hann gat ekki fellt sig við breyt-

119
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ingartillögu okkar við 3. gr., og þótti of 

langt farið, en við höfum að mínu áliti 

farið styttra. Nefndin vill setja inönnum 

tvo kosti, þegar fóðurskortur er kominn ; 

annar er sá, að skera af heyjum, eða sæta 

sektum ella. En hvernig eiga þeir að

borga 100 kr. í sekt, sem hafa áður misst 

allan pening sinn ef til vill úr hor? þá

liggur ekki annað fyrir, en fangelsið til að 

afplána liegninguna. Mjer þótti sektin of 

há og vildi því setja hana niður í 5—30 

kr. Við lofum mönnutn að setja fje á, 

eins og þeim þóknast og þeirn er ekki hegnt,

þó þeir hlýði ekki ráðum og áminningum

ásetniugarmanna, en það er fyrst, þegar 

fóðurskortur er kominn, að farið er að taka 

í taumana, og hvað er eðlilegra, en menn 

sæti þá sektum, ef þeir ekki vilja fara að 

ráðum hreppsnefndarinnar, og það sýnir 

sig, að þeirra ráðleggingar hafa verið á 

gildum rökum byggðar. Hjer er farið því 

að eins mannúðlega, eins og unnt er, ef 

uokkurt gagn á að vera í ákvæðum lag- 

anna. Var ekki gengið, rná jeg spyrja, eins 

nærri eignarrjettinum hjer í dag, eins og 

hjer, með því að banna mönnum að taka 

egg friðlýstra fugla? f>eir sem varpið eiga, 

eiga þó líka eggin. I>að er hin brýnasta 

nauðsyn á, að lög komist á um þetta efni, 

til þess að reyna að koma í veg fyrir hin- 

ar hættulegu heyásetningar manna, sem 

getur steypt heilum sveitafjelögum og jafn- 

vel öllu landinu í hinn mesta voða.

Tryggvi Gunnarsson: J>etta mál er

mjög áríðandi, og jeg er viss um, að eng- 

inn er sá hjer í salnum, sem ekki hafi 

vilja á að ráða bót á þessum vandræðum, 

er getur leitt af óhyggilegri heyásetning 

manna. Jeg hef komið fram með breyt- 

ingartillögu, til að reyna að koma í veg 

fyrir, að óráðsmenn setji á hey annara en 

ekki sín, eins og og opt mun vilja til. Jeg 

held, að ekkert mál skipti framfarir lands- 

ins eins miklu og þetta mál, en það er 

sjálfsagt mesta vandamál, að búa til lög, 

sem ekki gangi of nærri eignarrjetti manna

i þessu efni, en gefi þó ásetningsmönnum

nokkurt vald, svo tillögur þeirra sjeu ekki 

einkis metnar. J>að er einnig hinn mesti 

vandi, einkum fyrir ásetningsmenn, að 

fullnægja lögunum og gefa hlutaðeigendum 

happaleg ráð, því þá verður á margt að 

líta, fjármanninn, fjárkynið, útbeitina, hey- 

gæði, húsrúm o. fl., og verða því þeir, sem 

um slíkt eiga að dæma, að vera mjög 

kunnugir. Jeg hef nokkra reynslu í þfssu, 

þar sem jeg hef áður fyrri verið 6—8 ár 

formaður fyrir heyásetningafjelagi. Reynslan 

var sú, að ásetningsmennirnir lögðu hinum 

ráð, sem höfðu lítil hey, en sumir þeirra 

gjörðu ekki annað en hlógu að þeim, af því 

þá vantaði vald til að láta fram fylgja fyrir- 

skipunum sínum, og svo var engu borgið að 

heldur; þeir hlýddu sízt, sem helzt þurftu 

þess með og optast verða heylausir. Nefnd- 

in vill fyrst láta grípa fram fyrir hendur á 

mönnum, þegar fiam ó veturinn kemur og 

fje er orðið horað, en jeg álít mitt breyt- 

ingaratkvæði hentugra að því leyti, að þegar 

menn á haustin sjá undir eins, að fóður- 

byrgðireruof litlar, að skipa mönnum þá að 

farga fjenaði sínum strax, meðan hann er 

í fullu verði, og menn þurfa ekki að bíða 

mikinu skaða við að selja hann. Viðvikjandi 

1. gr., þá álít jeg nauðsynlegt, að ásetnings- 

mennimir sjsu kunnugir og góðir fjármenn, 

en ekki víst, að þeir sjeu beztir, sem eru í 

hreppsnefndinni; á hreppsnefndarmenn launa- 

lausa álít jeg ekki bætandi meira en komið 

er. 3. atriði held jeg ekki fast fram, en 

mjer finnst hart að gjöra mönnum sh'kt að 

skyldu kauplaust, því það er mjög óþakklátt 

verk. Ef nokkurt gagn á að verða að ásetn- 

ingunni, þá þurfa menn að hafa vald til að 

láta hlýða fyrirskipunum sínum; en ef deild- 

inni þykir hjer farið of langt eða of nærri 

eignarrjettinum, þá er bezt að snúa aptur 

og fella frumvarpið. Jeg veit, að menn utan- 

lands, sem eiga skóg, mega ekki höggva 

skóginn á sínu eigin landi nema eptir út- 

mæliugu vissra óviðkomandi manna, til þess 

að skógurinn skuli ekki eyðileggjast; en er 

eignarrjetturinn með þessu eigi fullt eins 

mikið skertur eins og með breytingaratkvæði
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tnínu? og er ekki fullt svo áríðandi að við 

hafa ströngustu reglur við ásetning óhygg- 

inna óráðsmanna, sem geta með ráðleysi 

sínu steypt heilum eða hálfum sveitum í 

mesta voða. Jeg skal játa það, að hjer er 

nokkuð gengið nærri eignarrjettinum, en ekki 

frekar, en nauðsynlegt er. pegar sú skoðun 

er komin inn bjá mönnum, hve mikill skaði 

er að því, að setja of mikið á hey sín, þá 

þarf ekki iengur strangar reglur, en meðan 

verið er að ryðja þessari skoðun til rúms, 

þá þarf nauðsynlega þeirra með. En hverra 

eignarrjetti er gengið næst? einmitt þeirra, 

sem vilja steypa bæði sjer og öðrum í voða 

og ekki þýðast annara ráð. Jeg gjöri þetta 

ekki að kappi, en vildi mælast til, að 

deildin vildi samþykkja þessar breytingar- 

tillögur, en svo má mýkja það við 3. um- 

ræðu, sem henni þykir of hart og of nærri 

gengið eignarrjettinum.

Framsögumaður: Jeg verð nú að segja, 

að mjer finnst hinn heiðraði þingmaður 

Suður-Múlasýslu hafa talað bæði af þekk- 

ingu og reynslu þá seinustu ræðu, sem 

hann hjelt. En allt um það þykir mjer þó 

of hart að gengið, að skipa mönnum þegar á 

haustin að skera svo mikið af peningi sín- 

um, sem hieppsnefnd ákveður, þó að jeg 

játi, að hollur sje haustskaðinn. Jeg veið 

að láta á deildarinnar vald, hvernig hún 

vill taka í þessar breytingartillögui, sem 

henni eru ljósar, og sem meira og minna 

eru af góðri greind sprottnar og á reynslu 

byggðar.

Varaforseti: fað er hægast að játa,

að það er ekki ástæðnlaust, að koma fram 

með frurovarp í þessa átt, að gjöra einhverja 

tilraun til að bæta úr þeim vandræðum, 

sem í þessu efni eru fyrir höndum, því að 

búnaðarsaga okkar sýnir, að það er ein- 

mitt heyskorturinn, sem hefur komið mönn- 

um á kaldastan klaka. En á að ráða úr þess- 

tim vandræðum með lagaboöi? Er það 

hugsanlegt, að búa til lög, sem geti gjört. 

þá menn forsjála, sem ekki vilja vera það 

sjálfir, sem ekki vilja hafa néina fyriihyggju 

fyrir velferð sinni og sinna? Jeg get ekki ;

hugsað mjer neinar lagaákvarðanir, sem 

sjeu aðgengilegar i þessu efni. Hið einasta 

ráð, sem sýnist vera mögulegt, er að koma 

á betri fjelagsanda, og reyna að koma þvi 

fram með samtökum, sem menn vilja hjer 

gjöra með lagaboði; því að sá maður, sem 

aðrir vilja með lögum sjá fyrir, kemst í það 

ómyndugsástand, að hann hættir að vilja 

gjöra það sjálfur, og liann er illa farinn.

1. gr. nefndarálitsins vill láta hrepps- 

nefndirnar hafa þann starfa á hendi, að 

hafa eptirlit með fóðurbyrgðum manna. 

J>að væri nú hugsanlegt, að sumar hrepps- 

nefndir þökkuðu fyrir að gegna þessu starfi. 

En hinn heiðraði 1. þingmaður Suður-Múla- 

sýslu leggur hjer líkn með þraut, þar sem 

hann nefnir 2 menn með hreppsnefndinni; 

það er sannarlega miklu nær, því að það er 

mögulegt, að hreppsnefndin sje ekki sem 

færust um, að dæma um heybyrgðir á sum- 

um bæjum. Jeg get ekki ætlað henni að 

vita beturen búandanum sjálfum, bve miklu 

fje hann getirr framfleytt á jörð sinni, því 

að hann getur haft hak við eyrað þau ráð, 

sem hreppsnefndinni eru eigi kunn. En 

þegar tillögur liins heiðraða þingmanns fara 

út fyrir að gefa ráð, for að kasfast í kekki; 

hann vill láta bóndann sæta sektum fyrir 

óhlýðni, allt að 2 kr. fyrir hverja skepnu, 

sem hann óhlýðnast að lóga eptir boði 

hreppsnefndar eða ásetningarmanna. Bætist 

enn á, að skepnan falli úr hor, skal hann 

sæta hálfu meiri sekt; hann á þá að sæta 6 

kr. sekt fyrir lamb eða veturgemling, sem 

hann hefur látið falla úr hor. En þá leggur 

þingmaðurinn aptur líkn með þraut; bónd- 

inn skal ekki sæta sekt, þó hann felli fje sitt 

úr “megurð", ef skoðuð hafa verið hey hans. 

pá hafa tveir aðrir þingmenn reynt að bæta 

úr skák. J>eir ætlast til, að hreppsnefndir 

gjöri ráðstafanir, sem bóndanum eru «skað- 

minnstar»; hreppsnefndir hafa þá leyfi til að 

gjöra bóndanum skaða, en það á að eins að 

vera minnsti skaði. Enn fremur vilja þeir 

láta hreppsnefndina hafa leyfi til að skera 

skepnur manna; þetta er þó gjörraíði; en 

þó er ekki hjer með búið;bóndinn á þar að

119*
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auki að sæta sektum allt að 30 kr.; það er 

á sýslumanns valdi, hvort hann lætur sektina 

vera 5 eða 30 kr. fessi grein endar svo á 

[iví, að gjöra ráð fyrir, að bóndi felli úr hor 

eitthvað af fjenaði sínum, sem ekki hefur 

hlýtt ráðum hreppsnefndar — það á líklega 

ekki að skiljast svo, að fjenaðurinn hafi ó- 

hlýðnazt hreppsnefndinni, þó það liggi næst — 

og sætir hann þíí sektum fyrir illa með- 

ferð á skepnum. (Vorlá'kur Guiimunds- 

íton: J>að má hártoga það svo). Jeg

bendi þingmanninura á, að það er ekki hár- 

togun, að skilja orðin, eins og náttúrlegast 

fellur eptir eðli málsins. «Liðugleiki» þess- 

arar greinar hefur áðnr verið nefndur, og verð- 

ur ekki ofsögum af honum sagt; en ekkert 

af þessu segi jeg til að áfellast menn, held- 

ur til að sýna, að ákvarðanir um þefta efni 

eru enn ekki fengnar, svo við megi una.

Halldór Kr. Friðriksson: |>að eru

sannarlega mörg vandræða mál, sem marg- 

ir vildu ráða bót á, ef hægt væri, og svo 

er einnig um þetta mál. En sú er skoðun 

mín, að úr þeim vandræðuin, sem hjer ræð- 

ir um, verði ekki ráðið með lögum. Lögin 

verða annaðhvort meinlaus, og þá gagnslaus 

eða ónýt, eða hrcint og beint, gjörræði, og 

þá óþolandi skerðing eignarrjettarins. En 

slikt gjörræði, sem hjer ræðir um. er hið 

fljótasta og vissasta ráð til að gjöra bænd- 

ur að börnum með öllu ósjálfráðum og ó- 

fullveðja, að ósjálfbjarga aunnngjum, sem 

mundu hætta með ölln að hugsa um vel- 

ferð sína, en kasta allri sinni ábyggju upp á 

aðra. Vjer sjáum reyndar allir nauðsynina 

á því, að bændur hugsi betur en þeir gjöra 

nú um sig, um lífsstofn sinn og meðferðina 

á honum, að þeir hugsi betur en þeirgjöra, 

hversu þeir eigi að fara með fjenað sinn, 

svo að hann verði þeitn sem arðmeslur og 

sem öruggust eign, en [ictta verður ekki 

framkvæmt með neinum lögum; það verður 

að koma af hugsunarhætti þeitra. f>að, sem 

þarf, er að vekja menningaranda lijá bóndan- 

um, vekja filfinningu hans fvrir því. hvprstt

mikið tjón hann vinnur sjer með því að 

fara ilia með fjenað sinn, og hversu óviður- 

kvæmilegt það er, að fara illa með skepn- 

urnar, sem veita þeim lifsbjörgina. t>að er 

verið að tala um að gefa frelsi eigi síður 

bændutn en öðrum, en fyrir liverju frelsi er 

þá verið að berjast, þegar er verið að berj- 

ast fyrir, að gjöra bændur að ófullveðja 

börnum ? þegar verið er að tala um, að

óráðsmennirnir í heyjaásetningu vinni öðr- 

um skaða, og því þurfi að taka fram fyri,r

hendurnar á þeim, hví vilja menn þá að

eins taka fram fyrir hendurnar á bóndanum 

í hoyjaásefningi, og að a í i i s  í þessn efni? 

hví er ekki tekið fram fyrir hendurnar á

öllum óráðsmönnum i öllum greinum? Hvi 

er eigi tekið fram fyrir hendurnar á drykkju- 

mönnunnm, eyðslnmönnunum, letingjunum? 

Uppástungur nefndarinnar eru svo, að eng- 

in hreppsnefnd finnur sjer skylt að blýða 

þeim. {>að er eðlilegt, að. hreppsnefndinni 

þyki það liöið kvöð, að vera skyld til að 

fara út um alla sveitina, og vera vikum 

samati burtu frá heimilum sírium og það í 

þeim erindum, sem þeir verða að vita með 

sjálfum sjer að þeir geta alls ekki leyst af 

hendi svo í lagi fati, því að það er alls eigi 

anðið fyrir ókunnuga menn að setja á hey 

annars manns; það getur enginn nema 

bóndinn sjálfur. Hjer mega heldur ekki 

allir sæta sömu kjörum; það væri hreint 

ranglæti, að beita sömu reglum við dugn- 

aðarmanninn, sem allt af hefur nóg ráð, 

og ekki þarf ráða hreppsnefndarinnar 

við, og við slóðann, sem ekki nennir 

að sjá fyrir sjer og sínum. Gæti jeg 

haf't nokkra von um, að þessi lög gætu 

vakið huga manna til menningar og dugn- 

aðar, þá skyldi jeg vera þeim samþykkur; 

en nm það hef jeg alls er.ga von; þvert á 

móti geng jeg að því vísu, að frumvarp 

þetta, ef að Iögum verður, hafi hinar gagn- 

stæðu alleiðingar, og veki mótþróa bænda 

og óvihl manna á milli. Breytingar- og
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viðaukatillögur tveggja þingmanna þykja 

mjer hvorki gjöra til nje fni; til bóta eru 

þær að minnsta kosti ekki. Að bæta sekt- 

um ofan á skaðann, er sannarlega að bæta 

gráu ofan á svart. Aptur á móti er uppá- 

stuuga 1. þingmanns Suður-Múlasýslu bið 

mesta gjörræði, sem hugsast má. Slíkar 

ákvarðanir duga ekki; hið eina liltækilega 

er, að taka hegningarlögin og beita þeim 

með öllum þeirra strangleika, og auka þau, 

ef þess þarf, en að láta mann sæta sektum 

fyrir að vinna sjálfum sjer tjón, en þó 

sleppa við sektina, ef aðrir eru í ráðum með 

honum, er hreint niðurdrep allrar sómatil- 

finningar, allrar sjálfsvirðingar, allrar sjáif- 

stæðrar hugsunar, allra tilrauna að hjargast 

upp á sínar spýtur, og veiða eigi öðrum til 

þyngsla, og mig furðar sannarlega á því, að 

nokkur sá maður skuli koma með slikt, sem 

þykist unna frdsi.

Eirikur Kúld: Jeg get ekki kastað

eins þungum steini á nefndina og 1. þing- 

mann Suður-Múlasýslu, og hinn heiöraði 

þingmaður lieykvíkiuga gjörði. Hanu var 

og sá eini af þeim, sem talað hafa, sem 

enga hættu sá fyrir höndum. En þegar 

við lítum á þann grasbrest, sem út lítur 

fyrir, getur víst engum þingmanni blandazt 

hugur um, að hættan er mikil, og að eitt- 

hvað þarf að gjöra til að stemma stiga fyrir 

henni; og það er einmitt þetta, sem vakað 

hefur fyrir nefndinni og 1. þingmanni Suðui- 

Múlasýslu. J*ó að hjer sje vandi úr vöndu 

að ráða, get jeg ekki fallizt á það, sem 

þingmaður Reykvíkinga sagði, að nefndin og

1. þingmaður Suður-Múlasýslu hafi ekkert 

ráð sjeð uema gjörræði eitt. Jeg játa, að 

nefndin og hinn háttviiti þingmaður Suður- 

Múlasýslu hafa í fljótu áliti að vísu gengið 

talsvert næni eignanjetti manna; «*n hveira 

manna? pað eru einmitt slóðarnir, að jeg 

taki mjer orð þingmanns Reykvíkinga í 

munn. J>að eru þeir menn, sem eru að 

fara á sveitina, sem fíkjast í að taka fóð-

urfje af hverjum sem vera skal, án þess að 

hugsa um fóðnrbyrgðir sínar, en láta ráðast, 

hvort þerr komast í þröng eða ekki, og 

hugsa, að sveitin taki þá ætíð við. 

gengið væri nú nokkuð nærri eignarrjetti 

þessara manna, eða rjettara sagt: sjálfræði 

þeirra — jeg kalla það sjálfræði — þá get 

jeg ekki verið móti því, þvi það miðar til 

heilla öðrum mönnum. Jeg held, að það 

sje óþarfi, að til taka þetta 2 króna gjald 

handa hreppsnefnd eða heyásetningarmönn- 

um; því þeir munu finna hvöt hjá sjer sjálf- 

um til að vinna þann starfa borgunarlaust í 

hag hreppsbúum sínum. Sektirnar kann jeg 

og illa við; þær koma fyrst á manninn, 

þegar hann hefur felit allt úr hor, og hefur 

ekkert að borga raeð; og ætla jeg betur 

henta, að ákveða dagsektir fyrir þá, sem 

tregðast við að hlýða ásetningsmönnunum, 

til þess að neyða þá til að fara að ráðum 

þeirra. En apt.ur ættu að liggja sektir við, 

að drepa úr hor, því allir sjá, að slikt er 

þó hin yersta meðferð á skepnum. Jeg 

mun annars balla mjer að nefndarálitinu 

með nokkrum breytingum. þó jeg gjöri 

ekki eins mikið og varaforseti úr orðfærinu 

á breytingar- og viðaukatillögu 2 þingmanna, 

af þvi slíkt má laga í hendi sjer, þá get 

jeg samt ekki aðhyllzt uppástungu þeirra, 

af því mjer virðist hún fara svo nærri eign- 

arrjetti manna, að uppástungan gefur á- 

setningsnefndinni leyfi til að draga jafnvel 

kúna út af básnum og skera hana að eig- 

andanum fornspurðum.

Jón tílafsson: Mjer virðist svo, sem

frumvarp það, sem að nefndin hefur búið 

til í þessu máli, sje samið í vandræða-úrræð- 

um og bæti lítið úr upphaflega frnmvarpinu. 

f>að kæmi í sama stað niður, að stinga því 

undir stól og leggja að eins hegningu við, 

of fellt væri úr hor. Jeg verð að vera 

Ramþykkui' hinum háttvirta þingmanni 

lieykyíkinga, að of mikil ábyrgð sje hjer 

hreppsnefndum á herðar lagin. Jeg segi
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fyrir raig, að mjer þætti það þungur kross, 

þótt jeg hafi verið og verði ef til vill optar 

hreppsnefndarmaður, að eiga að fara að 

setja á hjá bændum, sem hafa 10 sinnum 

betur vit á heyásetning en jeg. Jeg vildi 

helzt óska, að burt væri numið úr frum- 

varpi þessu allar aðrar ákvarðanir en sú, að 

leggja hegning við því, að fella fje úr hor. 

Jeg mun því annaðhvort koma með breyt- 

ingaratkvæði við frumvarpið við 3. umræðu 

eða greiða atkvæði móti frumvarpinu.

Renidikt Sv>e.in*son: Jeg get ekki

skilið, hvers vegna frumvarp nefndarinnar 

hefur fengið svo harðan dóm, en hitt skil 

jeg vel, hví mælt hefur verið á móti breyt- 

ingartillögunum, því þær eru evo lagaðar, 

að þær gætu ómögulega náð staðfestingu 

konungs. Jeg tek fram eitt atriði til dæm- 

is í breytingar- og viðaukatillögum þeim, 

sem komið hafa frá tveimur hinum hátt- 

virtu þingmönnum. f>eir bæta hreppstjór- 

unum við hreppsnefndina og láta þá setja 

á hey manna ásamt henni. En nú stendur 

í viðbótinni við 3. gr.: «Nú fellir einhver 

úr hor eit.thvað af fjenaði sínum, sem ekki 

hefur hlýtt ráðum hreppsnefndar, og skal 

hann þá sæta hegningu fyrir illa meðferð á 

skepnum*. Sætir hann þá ekki hegningu, 

ef hann hefur ekki hlýtt ráðum hreppstjór- 

ans oða hreppstjoranna? eða sætir hann 

hegningu, ef hann hefur hlýðnazt hrepp- 

stjóranum eða hreppstjórunum? Hvernig 

fara binir heiðruðu þingmenn að aðgreina 

ráðleggingar hreppstjóra og hreppsnofnda, sem 

eiga þó að vera í fjelagi, með tilliti til hegning- 

arákvarðananna? I þessu er engin meining, 

engin möguleg skynsamleg bugsun. Yfir 

höfað ganga þessar breytingartillögur svo í 

berhögg við eignarrjettinn, að engu tali tekur; 

og sama er að segja um breytingartillögu 

hins 1. þingmanns Suður-Múlasý3lu. Hún 

er sjálfsagt samin í góðum, en ofströngum 

hug. En jeg got aptur á móti ekki sjeð, 

hvað menn geta með rökum haft á móti

nefndarfrumvarpinu. |>að er samkvæmt 

anda sveitarstjórnarlaganna, að hreppsnefnd- 

in sjái fram úr bjargarvandræðum og komi 

í veginn fyrir þau, og það getur þó sannar- 

lega ekkert fremur leitt til bjargarvandræða, 

en ef fjenaður fellur úr hor. f>að er merki- 

legt, að menn skuli álíta það frumvarp 

óhafandi, sem beinlínis er samkvæmt stefnu 

og anda gildandi laga, sem allir álíta góð og 

gild. Jeg skil ekki, hvað hinn háttvirti 

þingmaður Reykvíkinga getur fundið að því, 

að hreppsnefndir leiði mönnum fyrir xjónir, 

hve ótryggilegt það er, að setja of mikið á 

hey sín. En jeg er samdóma hinum hátt- 

virta þingmanni Suður-Múlasýslu um það, 

að á því ríði, að skera af heyjum á haustin, 

þegar fjenaður er í fullu verði, og markaður 

er fyrir fjeð hjá kaupmönnum. Hinn hátt- 

virti sessunautur minn hefur víst ekki talað 

í alvöru, þegar hann hugði, að hreppsnefnd- 

ir yfir höfuð mundu ekki hafa vit á að setja 

á hjá mönnum, af því hann sjálfur hefði ekki 

gott skynbragð á því, eins vel og greindir bú- 

menn. Hvað sektinni viðvíkur, sem við er lögð, 

þá álít jeg hana alveg nauðsynlega, því menn 

vita, að lögin um illa meðferð á skepnum 

hafa ekki verið skilin svo, að þau næðu til 

þeirra, sem fella fjenað sinn úr hor. Sektin er 

í frumvarpi nefndarinnar að öðru leyti svo 

vægileg sem auðið er, því að þar stendur allt 

að 100 kr. Jeg álít nefndarfrumvarpið þannig 

sanna rjettarbót, og sjálfsagt af þinginu 

að samþykkja það, einkum þegar að því er 

gætt, hvernig á stendur nú og aumlega 

lítur út með heybyrgðir manna í vetur sem 

kemur. Jeg hygg, að flestir skynsamir 

menn út um land muni lá þinginu það, ef 

það vildi ekki sinna þessu máli, en verða 

þakklátir, ef þetta frumvarp yrði að lögum.

Porlákur Guðmundsson: Við höfum

tveir komið með breytingartillögu við frum- 

varp nefndarinnar, en menn hafa alveg mis- 

skilið það, þar sem sagt hefur verið, að það 

gangi nær eignarrjettinum. f>að er einmitt
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þvert á móti. Jeg bið ráenn að gjöra 

sjer ljóst, hver munur er á orðunum. 

í  frumvarpi nefndarinnar stendur svo, að 

eigandinn skeri, en í breytingatillögum okkar, 

að hreppsnefnd og hreppstjóri skuli skera; 

ætli menn sjeu hræddir um, að það blæði 

ekki eins, ef hreppsnefndin lætur skera? 

Við höfum einmitt valið mildari veginn með 

því, að það skuli vera síðustu úrræðin að 

skera, ef ekki er mögulegt að kaupa fóður 

eða koma fyrir fjenaðinum. |>að hafa ein- 

stakir menn hártogað orð breytinganna, og 

tek jeg mjer það ekki nærri, og jeg vona, að 

ef menn skoða þær rólega, þá sjeu þær ein- 

mitt til þess að liðka málið. Hinn háttvirti 

framsögumaður hafði heldur ekki á móti 

þeim, enda mæla þær sjálfar með sjer. 

Aptur á móti finnst mjer hinn háttvirti 

þingmaður Suður-Múlasýslu hafa farið of 

langt. Ekki get jeg skilið í því, hvers vegna 

binn háttvirti þingmaður Beykvíkinga er 

svo mikið á móti þessu rnáli; hann er þó 

góður búhöldur, og þykist víst sjálfur ekki 

standa aptast í röðiuni, hvað fjárrækt snertir, 

enda er hann einn af þeim fáu, sem fengið 

hefur verðlaun fyrir fjárrækt. Hann má þó 

muna eptir næstliðnum vetri, og víst hefði 

hjer fallið eitthvað af peningi, hefði ekki verið 

aðhald hjá bæjarfógetaoum; þá hefði sann- 

arlega margur drepið úr hor. það er 

hægra hjer í Iteykjavík en í stórum hreppi, 

Jeg er viss um, að það vrðu flestir hreppar, 

sem mundu þakka þinginu fyrir, að fá þessi 

lög, og ekki get jeg skilið í því, að hrepps- 

nefndirnar teldu eptir sjer að gjöra skyldu 

sína í þessu efni. En jeg get vel ímyndað 

mjer, að hinum háttvirta 2. þingmanni 

Suður-Múlasýslu láti annað betur en að 

setja á hjá mönnum, eu þó hann væri 

hreppsnefndaroddviti, gæti hann látið vara- 

oddvitann setja á í sinn stað. Mjer finnst 

það skylt, að hreppstjórinn taki þátt í þess- 

um starfa, því hann er lögreglustjóri i 

hreppnum, og á að sjá um, að ekki sje farið

illa með skepnur. Eptir 17. gr. sveitar- 

stjórnarlaganna er það skylda hreppsnefnd- 

arinnar að sjá um góða reglu í breppnum, 

og heyrir ekki þetta einmitt þar undirP |>að 

heyrir þannig beinlínis undir gildandi lög, 

og mjer virðist einnig þeir vera að slá blor 

á augu manna, sem ekki viðurkenna þetta, 

og jeg er viss um, að fá lög hjá þinginu 

verði þakklátari en þessi, ef það verður að 

lögum.

Þórður Magnússon: J>að er nú nærri

því óþarfi fyrir mig að standa upp, því menn 

hafa tekið fram það flesta, sem jeg ætlaði 

að segja. Mín meining er, að ekki verði 

sjeð fyrir þessu með lögum, og eptir fá ár 

mun það sjást, að þau verða eigi að neinu 

gagni. |>að getur og vel skeð, að hrepps- 

nefndin sjálf hafi ekkert vit á að setja á 

hey, og aðhyllist jeg því þá uppástungu hins 

háttvirta 1. þingmanns Suður-Múlasýslu, að 

rjettara sje að kjósa menn til þess. En 

mjer finnst, að eitt vanti í fiumvarpið. Ef 

hreppsuefndin setur illa á hjá mönnum, 

vantar, að hún sæti sektum fyrir það; hún 

segir t. d. við mann; «þú hefur nóg hey, 

þjer er óhætt», og með því ginnir hún bann 

til að setja á sig meira, en hann hefði ann- 

ars gjört, og svo fellir hann fje sitt; við 

þessu þyrfti að leggja sektir á hreppsnefnd- 

ina. Auk þess er þaðhreint ómögulogt víða 

að setja á; það er svo mikill munur á hirð- 

ingu og heygæðum, að einn bóndi getur 

fleytt fram jafnmörgu fje á jöfnu fóðri, þar 

sem annar fellir fjenað sinn með söma kring- 

umstæður. J>etta er líka hinn vandasam- 

asti starfi, og jeg er hræddur um, að hrepps- 

nefndir af segi að fara, og treysti sjer ekki 

til þess. En af því að menn fara úr hrepps- 

nefnd eptir röð, þá er hreint ekki víst, að í 

nefndinni sjeu færustu menn til ásetniugs, 

og þess vegna sýnist mjer rjettara, að kosnir 

sjeu ásetningsmenn, eins og hinn háttvirti

1. þingmaður Suður-Múlasýslu befur stungið 

upp á. Að ððru leyti felli jeg mig bezt við
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álit nefndarinnar, það hefur farið stytzt, en 

hin skerða fjarskalega eignarrjettinn. Helzt 

hygg jeg að ætti að fella þetta mál, og mun 

jeg greiða atkvæði í þá átt; en ef eitthvað 

á að gjöra, þá felli jeg mig bezt við nefndar- , 

álitið.

Tryggvi tíunnaisson: Jeg vissi það,

þegar jeg skrifaði breytingartillögur þessar, 

að þær mundu mæta mótspyrnu, og samt 

áleit jeg það skyldu mína að koma fram 

með þær, því að jeg áleit þetta atriði í lög- 

unum alveg nauðsynlegt, ef ásetuingurinn 

á að verða að nokkru gagni. En ekki 

hugsaði jeg, að þær mundu fá eins illa út- 

reið, og þær hafa fengið bjá hinum hátt- 

virta þingmanni Reykvíkinga, en jeg tek 

mjer það ekki nærri, því að honuin er svo 

gjarnt til að klæða hugsanir síuar I þenn- 

an búning; «sinn slær með hverju lagi*, 

segir máltækið. Menn hafa fundið það að 

breytingum mínum, að þær gangi of nærri 

eignarrjettinum, en hinir sömu hafa brósað 

mjðg frumvarpi iiefndarinuar. Hver er nú 

munurinn? Munuriun er sá, að nefndará- 

litið fer fram á sektir, ef hordauði verður, 

og að skorið sje af heyjum, þegar skorturiun 

er kominn, þó komið sje fram undir vor og 

fjenaður orðinn horaður; þetta er nú það, 

sem meDn hæla svo mjög. Breytingartil- 

lögur mínar fara fram á það, að skorið sje 

á haustin, og ef hreppsnefnd er eigi hlýtt 

innan 3 vikna, þá skuli menn sæta sekt, 

2 kr. fyrir hverja skepnu, sem þeir óhlýðn- 

uðust að skera, og ef þeir nú fella, og það 

reynist, að ástæður hafa verið fyiir skipun- 

inni að skera um haustið, þá verði sekt- 

irnar helmingi meiri. J>annig er bæði hjá 

uefndinni og mjer þetta tvennt, að skipa 

að skera og greiða sekt, ef eigi er hlýtt, 

og get Jeg ekki sjeð, að mín tillaga grípi 

moira inn í eignarrjettinu en nefndin, en 

aptur hefur mín tillaga þann kost, að það 

á að byrja að skipa að Bkera á haustmáu- 

uðum, þegar fjenaður er í fuliu verði, í

staðinu fyrir hjá nefmlinni í marz eða apr- 

íl, þegar fjeuaður er oiðinn magur. Ef hin 

heiðraða deild treystir sjer oigi á aunan 

hátt, en nefndin liefur farið fram á, að sjá 

máli þessu borgið og taka fiam fyrir hend- 

ur á þessum óráðsmöuuum, þá verð jeg að 

'greiða atkvæði móti frumvaipinu, því jeg 

álít þá lögin verði alveg ónýt.

Fratnsögumnður : E'ins Og hinir iiátt-

virtu þingmenn hafa tekið fram, er það 

beinlínis skylda hreppsnefndanna, samkvæmt 

sveitarstjórnarlögunum, að við halda góðri 

reglu í hreppunum og varna bjargarskorti, 

og er þá eigi eptirlitið með því, að búend- 

ur ofsetji ekki á sig, einmitt eitt af því, er 

að þessu lýtur? Er ekki bjargarskorlurinn 

bein afleiðing af ofsetningu á hey? Jú, 

það er einmitt það, og þvi veið jeg að telja 

heyásetningu mjög nauð.synlega. Jeg átti 

sízt von á því, að hinn háttvirti þingmaður 

Reykvíkinga mundi verða svona audvígur 

móti þessu, því að hanu er góður og 

greiudur búmaður talinn; og það skal jeg 

segja houum, að ef hann helði verið bóndi 

uppi í sveit, mundi hann ekki hafa talið 

eptir sjer, að fara um meðal bænda og 

ráðleggja þeim það, sem þeim og hreppnum 

var til hags. Jeg held, að hann hafi áðan 

talað af luugunum eða utan garna sjer, eins 

og menn segja. f>að, sem hinn háttvirti 2. 

þingmaður ísdrðinga sagði, að hreppsnefndir 

hefðu ekki vit á ásetningi, getur kann ske 

átt við einstöku sveit, en almennt er jeg 

viss um að frumvarp þetta verður vinsælt 

og kemur til nokkurra bóta. En að leggja 

sektir á hreppsnefndina og auka henni á- 

byrgð, álít jeg hreint ófært. Hin háttvirta 

deild mun nú þegar hafa svo skýrt yfirlit 

yfir þetta mál, að óþarft er að fara um 

það íloirum orðum.

Porlakur Guðmundsson: Jeg ætiaði

að eins að gela þess, að jeg hef. beyrt, að 

heyásetningur tíðkist víða fyrir norðan, og 

sýslumaðuriun í Húnavatnssýslu hafi á síð-
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aatliðnum vetri skrifað hreppsnefndunum 

um, að hafa eptirlit með heybyrgðum manna. 

Nú skal jeg leyfa mjer að skora á hinn 

háttvirta 1. þingmann Húnavatnssýslu, að 

skýra þinginu frá, hvaða áhrif þetta hefur 

haft í hans kjördæmi.

Ldrus B löndal: Eptir áskorun hins

heiðraða 1. þingmanns Árnesinga skal jeg 

geta þess, að sýslunefndin í Húnavatns- 

sýslu hefur optar en einu sinni tekið til 

meðferðar málið um heyásetningar, og 

hefur samið reglur um þær til fyrirmyndar

i hreppunum. Jeg hef og tvívegis, síðan 

jeg kom í Húuavatnssýslu, í síðara skiptið 

seinastliðinn vetur, skrifað hreppsnefnd- 

um sýslnnnar þessu máli viðvíkjandi, og 

hefur það haft nokkurn árangur, einkum i 

þeim sveitum, þar sem góður fjelagsandi 

hefur verið, en aptur á móti hafa sumir 

þverskallazt og ekki viljað hlýða tillögum 

hreppsnefndarinnar, en beðið hana vel 

að lifa.

Jón Ólafssnn: Jeg vona, að þingmenn, 

sem eru mjer samdóma, felli annaðhvort 

frumvarpið algjörlega, eða þá að þeir, þó 

glufur komi í það, reyni að bæta það upp 

með breytingartillögum við 3. umræðu.

Varaforseti: Jeg vil leyfa mjer að

benda 1. þingmanni Árnesinga á, að það er 

ekki alveg rjett, sem honum sagðist, að það 

væri hið sama að skera íjenað eiganda eða 

láta hann sæta sektum; það er þó ekki al- 

veg sama, hvort ásetningsnefndin kemur 

beim til mín og sker niður pening minn, 

eða hún skipar mjer það undir sekt, sem 

jeg kannske aldrei þarf að borga.

Að öðru leyti vil jeg ekki ræða mikið 

meira um málið, en jeg tek það upp aptur, 

að þessu verður ekki komið fyrir með laga- 

ákvörðunum.

Heyásetningur hefur verið reyndur fyrir 

norðan. Amtmaður Bjarui Thorarensen skip- 

aði heyásetning um hreppa alla í sýslu 

hverri, en þegar amtmaðurÍDn, sem hafði

verið þar næstur á undan honum, heyrði 

það til Hafnar, skrifaði hann honum aptur: 

«Láttu mig ekki heyra þetta optar», og var 

hann þó ekki sjerlegur frelsismaður talinn 

(nefnilega Grímur Jónsson).

peir vetur geta og fyrir komið, þegar 

ekkert verður við ráðið, og allt verður að 

standa og falla, hvort lögð eru á góð ráð 

eða engin ráð, t. a. m. næstliðinn vetur. 

Hver hreppsnefnd gat vitað fyrir þann vet- 

ur? Eða hvað mundi hún hafa getað skipað 

fyrir til úrræða á þorra eða góu?

Ef uokkuð er hægt aðgjörðar í þessu 

efni, þá virðist mjer, að rjettasti vegurinn 

væri sá, að senda áskorun til landshöfðingja 

um, að valdstjórnin hlutist til um þetta mál, 

eins og henni þykir við eiga, og hvetji 

menn til að hafa nægilega fyrirhyggju. Og 

þó er þetta ekki eðlilegt.

Þorkell Bjarnason: Jeg er samdóma

2. þingmanni Suður-Múlasýslu, og vil því 

sameiua mig um breytingaratkvæði við hann. 

Dæmin frá næstliðnum vetri benda nægilega 

á, að nauðsynlegt er fyrir þingið, að gjöra 

nákvæmar ákvarðanir um, að eigi megi 

sektalaust fella úr hor. Meðferð sú, er 

skepnur á þessum vetri hafa orðið fyrir 

sumstaðar hjer á landi, sýnir, að við erum 

ekki komnir nógu langt á veg í þeirri mann- 

úð og menntun, sem lýsir sjer i því, að 

fara vel með skepnur; og bvað er miskunn- 

arleysi, ef það er ekki að fara á einn eða 

annan hátt illa með skepnur þær, er menn 

hafa undir höndum? f»ær geta sjálfar engu 

af sjer hrundið.

Benidikt Sveinsson: Mjer gleymdist

að geta þess, að það þarf að gjöra breyting 

við 4. gr. nefndarinnar; því eigi má sú á- 

kvörðun standa, að sektirnar verði teknar 

lögtaki. Að öðru leyti er jeg alveg sam- 

dóma nefndarfrumvarpinu, enda er jeg alveg 

sannfærður um, að lög, sem byggð væru á 

breytingartillögunum við frumvarpið, mundu 

ekki ná staðfestingu konungs. Jeg er einn-
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ig sannfærður um, að þessi mannúðlega og 

frjálslega aðferð, sem nefndin stingur upp á, 

hefur miklu betri áhrif og meiri þýðingu en 

hin ólöglega harka, sem breytingaratkvæðin 

fara fram á.

Grímur Thomsen: Að síðustu vil jeg

einungis geta þess, að nefndin hefur orðið 

einhuga um, að breyta sektunum fyrir 3. 

umræðu, þannig að færa þær úr 100 kr. 

niður í 25 krónur, eða einhverja lægri upp- 

hæð en 100 kr.

|>ví næst var gengið til atkvæða, og var:

1. Breytingartillaga Tryggva Gunnarssonar 

við 1. gr. felld með 11 atkvæðum

' gegn 5.

2. Viðaukatillaga þorkels Bjarnasonar og 

£orláks Guðmundssonar við sömugrein 

felld með 13 atkvæðum gegn 4.

3. Breytingartillaga Benidikts Sveinssonar 

við sömu'grein felld með 12 atkvæðum 

gegn 6.

4. 1. gr. nefndarinnar samþykkt með 12 

atkvæðum gegn 0.

Samkvæmt þessari atkvæðagreiðslu 

þóttu breytingartillögurnar við 2. grein 

falluar.

5. 2. grein nefndarinnar samþykkt með

11 atkvæðum gegn 6.

6. 3. gr. Tryggva Gunnarssonar, ný grein, 

tekin aptur.

7. Breytingartillaga sama þingmanns við

3. gr., fyrri liðurinn felldur með 16 

atkvæðum gegn 1. — Síðari liðinn tók 

uppástungumaður aptur.

Viðaukatillaga 2 þingmanna við 3. gr.

^ áleizt fallin.

8. Breytingartillaga sömu þingmanna við

3. gr. felld með 14 atkvæðum gegn 2.

9. Breytingartillaga Benidikts Sveinssonar 

við 3. grein felld með 13 atkvæðum 

gegn 1.

10. 3. gr. nefndarinnar samþykkt með 11 

atkvæðum gegn 7.

11. Breytingaratkvæði 2 þingmanna við 4. 

gr. tekin aptur.

12. 4. gr. nefndarinnar felld með 12 at- 

kvæðum gegn 7.

13. Frumvarpinu var vísað til 3. umræðu 

með 14 atkvæðum gegn 6.

þRlÐJA  UMRÆÐA í NEÐRl DEILD, 

á 36. fundi, 6. dag ágústmánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 355.

V iðauka- og b r e y t i n g a r t i l l ö g u r  

við frumvarp til viðaukalaga við tilsk. 4. 

maí 1872, eins og það var samþykkt við

2. umræðu.

Frá nefndinni.

Fyrirsögnin orðist svo:

Frumvarp 

til laga um heyjaásetningu.

1. í enda 3. gr. fyrir: «allt að 100 kr.» 

komi: «allt að 50 kr.«.

2. í staðinn fyrir 4. gr. komi svo látandi 

grein: «Sektirnar renna í hreppssjóð. 

Mál, sem höfðuð eru um afbrigði gegn 

lögum þessum, eru opinber Iögreglumál».

Framsögumaður (Guðmundur Einars- 

son): Jeg vil geta þess, að frumvarpið

hefur engin breytingaratkvæði fengið, nema 

frá nefndinni, og álít jeg því hyggilegast, 

að aðhyllast málið, eins og það liggur fyrir.

HaUdór Friðriksson: Jeg get engan

veginn sjeð, bvaða gagn getur verið að 

öðrum eins lögum og þessum; jeg verð að 

álíta, að það sje að eins til að fjölga lög- 

unum, en jeg sje alls ekkert gagn að þeim 

í einu nje neinu. Jeg ætla, að það væri 

rjett, að refsa mönnum að eins eptir hegn- 

ingarlögunum, ef þeir fara illa með skepnur 

sínar eða drepa þær í hor; en eptirlit 

hreppsnefndarinnar getur aldrei orðið að 

neinum notum, heldur til ills eins.
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Framsögumaður. Jeg get ekki verið 

9auiþykkur hinum háttvirta þingmanni 

Reykvíkinga. Jeg álífc það æskilegt, að 

hreppsnefndirnar hvetji menn til að setja 

gætilega á, og fara vel með skepnur sínar, 

og einkum að þær stuðli til þess, að vekja 

hjá mönnum meðvitundina um það, hvað 

mikið sje í það varið, að hafa lífsbjargar- 

stofn sinn í góðu standi og stofna honum 

eigi af heimskulegu áræði í neyð eða dauða. 

Jeg vonast til, að þingið felli eigi þetta 

frumvarp, og að það fái að ganga til efri 

deildarinnar.

Amljótur Ólafsmn: Jeg held, að nefnd- 

in hafi ekki gætt vel að því, að heyásetn- 

ingar eru skipaðar í hreppstjóra-instrúxinu 

gamla, og heyra þær undir verkahring hiepps- 

stjóranna, sem nú eiga að verða smálaunaðir 

embættismenn, og er rjettast, að þeir haldi 

þessum starfa, enda er engin þörf, að taka 

þann starfa frá þeim og demba á aðra ólaiui- 

aða menn. Hins vegar viröi jeg nefndinni 

til vorkunar, þó hún treysti betur þeim lög- 

um, sem hún hefur sjálf búið til, heldur 

en öðrum eldri. Jeg veit það, að tilgangur 

nefndaiinnar er góður með lögunum, og jeg 

er sannfærður um, að heyásetningar eru 

mjög áríðandi, en þó því að eins, að þær 

komi fram af búviti og fyrirhyggju, sam- 

samvizkusemi og skynsemi bænda sjálfra, 

svo þeir sjálfir sjái skepnum sínum borgið 

fyrir kvöl og hordauða. Jeg vona, að Vest- 

firðingar finni til þess, að það sje gott, að 

beztu fjármenn skoði heyásetning hjá mönn- 

um og annað, er lýtur að skepnuhirðingu; 

það hafa Skagfirðingar gjört, og það hefur 

oss Eyfirðingum komið saman um að nauð- 

synlegt væri, eigi til þess að skelfa menn 

með lagahegningu, heldur til að leiða mönn- 

um fyrir sjónir, hvað sje baganlegt og hyggi- 

legt, hvað sje eðlilegt og sæmilegt í með- 

ferð á skepnum. Jeg er viss um, að sýn- 

ingar þær, er nú eru farnar að tíðkast, yrðu 

einmitt beztar með því, að menn læri hver

af öðrum heygjöf, beit, hirðing fjár og s. frv.; 

en ef tilfinningin fyrir því er ekki hið innra 

hjá manninum, þá bæta ekkilögin. Jeg vil 

fella lögin, ef þingmenn þeir, er með mjer 

vilja fella þau, stuðla til að efla framfarir í 

þessa átt.

Framsiigumaður: Hinn háttvirti þing-

maður Evfiiðiiiga talaði mest um hreppstjóra 

instrúx, en jeg voit okki til, að það hafi 

nokkurn tíma verið gildandi lög, og þó svo 

hafi verið, þá er það nú fallið úr gildi með 

nýju reglugjörðinni fyrir hreppstjóra; en við 

erum á sama máli um það, að búvit og 

samvizkusemi sje nauðsynleg til þess, og 

þurfi að verða samfara, þegar á er sett hjá 

mönnum, svo að allt gangi sem hyggilegast 

og liðlegast, og þegar nú lögin styðja 

að tillögum hreppsnefnda, og sýna, hvaðvið 

liggur, ef illa fer, þámáhjerum ganga að því 

vísu, að árgangurinn verði allvíða æskilegur.

Pórður Mugnússon: Jeg get eigi fall- 

izt á það, að frumvarpið verði að lögum, og 

get jeg eigi annað álitiö, en að það, að 

skylda menn með lögum í þessu efni, sje 

eigi til neins gagns, því að bezt mun fara 

á því, að rnenn með lempni sýni fram á 

það, sem bezt er í þessu efni, en að binda 

með lögum, er eigi til annars en að vekja 

ósamlyudi mill hreppsbúa og hreppsnefnda, 

og verður svo þessum lögum aldrei fylgt. 

Jeg álít því bezt, að frumvarpið væri fellt.

nenidikt Svrinsion: Jeg er samdóma

hinum háttvirta I. þingmanni Eyfirðinga 

um það, að þaö, sem mest ríður á, sje með- 

vitundin um það, hve áríðandi það sje, að 

fara vel með skepnur sínar, en jeg vil geta 

þess, að lögin, sem byggð eru á hlutarins 

eðli, hvetja rneun, ef þau gacga í rjetta 

stefnu, en letja menn að öðrum kosti. 

|>essi lög ganga í anda sveitarlaganna og í 

anda hegningarlaganna; því að þó það heyri 

eigi undir hegningarlögin, að fella skepnur 

sínar úr hor, þá er það þó í anda þeirra; 

en þingmaður Evfirðinga má hvetja með-

120*



956

bræður sína til mannúðar í meðferð á skepn- 

um; það útiloka eigi lögin, en þau gefa 

honum aðhald og ástæðu til að fylgja lög- 

unum, með því að hann á að gjalda sektir, 

ef hann drepur skepnur sínar úr hor. Jeg 

álít, að það sje hið bezta ráð til að koma í 

veg fyrir yfirvofandi hættu, að rjett sje sett 

á; en jeg álít og, að það sje mikil hætta, að

fella þetta frumvarp, því að það gæti orðið

til þess, að stæla þiákálfa, sem vilja stofna 

skepnum sínum í hættu, með því að setja 

óskynsamlega á. Frumvarpið fer eigi fram 

á, að beita neinni ómannúðlegri eða ófrjáls- 

legri hörku við menn, en hvetur menn til 

þess, að stofna eigi sveitinni í bersýnilegan 

vanda, með því að greiða fyrir, að menn

drepi skepnur sínar úr hor og lendi síðan

á sveitinni.

Ualldór Friðrihsson : Jeg get eigi ver-

ið samþykkur hinum heiðraða þingmanni 

Norður-Múlasýsln, því að jeg er sannfærður 

um það, að því fer fjarri, að lög þessi verði 

hvatning fyrir bændur, til að fara vel moð 

skepnur sínar, heldur verða þau einmitt til 

hins gagnstæða. Slik lög verða að spretta 

af hugsunarhætti þjóðarinnar sjálfrar, en 

það hjálpar ekki að pína hugsunarhátt- 

inn inn með lögum. Samkvæmt þessu 

frumvarpi mega bændur drepa eins og þeir 

vilja úr lior hegningarlaust, ef nefndin hef- 

ur sett á hjá þeim, og þeir hafa farið eptir 

tillögum hennar, eða ef nefndin alls eigi set- 

ur á hjá þeim. J>að er sannfæring mín, að 

það sje fjarri því, að þessi lög gjöri gagn, 

heldur gjöri þau þvert á móti ógagn.

FJríkur Kúld: Jeg get eigi verið sam- 

þykkur hinum háttvirta þingmanni líeykvík- 

inga; hann sagði, að þessi lög yrðu að 

spretta af hugsunarhætti þjóðarinnar sjálfr- 

ar, en hvar skyldi hugsunarháttur þjóðarinn- 

ar koma fram, ef eigi á alþingi. Mig furð- 

ar mest á því, að hinn háttvirti þingmaður 

sjer enga hættu fyrir dyrum, eins og allir 

aðrir, en jeg sje það, að ef menn láta hvern

þrákálf setja á í vitleysu, þá fellir hann úr 

hor, og lendir síðan með hyski sínu á sveit- 

inni, og þá ern það aðrir en hann, sem líða 

tjón af óráði hans. Mjer líkar að vísu frum- 

varpið engan veginn, eins og það er orðað, 

en nú er eigi tími til að breyta því, og með 

því jeg vona, að það geti sumstaðar fyrir- 

byggt vandræði, ætla jeg að gefa því atkvæði 

mitt, og þó að einhver gæti farið í kring um 

það, þá vona jeg, að það verði sem fæstir, 

og engir betri menn, sem reyndu til þess.

Arnljótur Ólafason: Jeg játa það, að

jeg er samþykkur hinum háttvirta þing- 

manni Norður-Múlasýslu, að lögin geta ver- 

ið hapt á þrákálfa. Kn verði þcir sektaðir, 

og eigi eigi neitt í sektina, hvað þá? og 

verði svo sektin að boigast úr hreppsjóð, þá 

er lítið unnið. Jeg vil taka annað til dæm- 

is. f>að er ekki einungis einstakir þrákálf- 

ar, sem menu verða að hafa fyrir augum, 

heldur og margir aðrir. Setjum svo: Sveit- 

arstjórnin kemur á heimili til að setja á og 

segir viö húsbónda. »pú eit byrgur, góður- 

inn minn; þú hefur góðan tjármann og 

góða leit: þú slarkar af». En sveitarstjórn- 

in getur haldið. að hann komist betur af, 

en raun verður á, svo hann drepi úr hor, 

og þá mun lnísbóndinn segja við sveitar- 

stjórnina■>: “Jeg gjörði það, sem þú bauðst:

það er ekki mjer að kenna, þó svona færi; 

taktu nú við allri kökunni». f>að er sann- 

arlega vandi fyrir sveitarstjórnina, að taka 

að sjer ábyrgð og yfirráð yfir þeim mönnum, 

sem hanga við sveit- f>að væri sjálfsagt 

bezt, að hver vildi styðja annan, en ekki 

að takmarka með lögum sjálfsábyrgð og 

sjálfsstjórn manna, enda er það ósamkvæmt 

því, að biðja um frelsi og stjórnarskrá.

Jón Jómson: |>að eru undarlegar mót- 

bárur, sem koma f;am gegn frumvarpi þessu. 

Sumir segja, að það stríði móti eignarrjett- 

inum, að hafa eptirlit með heyásetningu 

manna. Aðrir segja, að menn t&ki siðferð- 

islega áhyrgð af einstökum mönnum, og
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aptur enn aðrir, að menn taki sektarábyrgð 

af þeim með lögum þessum, og afleiðingin 

verði sú, að þeir verði eigi sektaðir fyrir 

illa meðferð á skepnum. Hvað nú fyrst 

snertir skerðing á eignarrjettinum, þá er 

sannarlega ekki bætt við, að 3. grein frum- 

varpsins gjöri skaða í þessu tilliti. Skilyrðin 

fyrir ábyrgðinni við að setja of mikið á eru 

heldur of mörg en of fá, aðhaldið heldur 

of lítið en of mikið.

Hin mótmælin eiga ekki við betri rök 

að styðjast, og sjest það bezt af því, að ef 

þau væru rjett, kæmu þau í bága ekki að 

eins við þessi lög, en einnig við hin frjálsu 

samtök, sem mótmælendur þó mæla fram 

moð. Sannleikurinn er, að hvorki afskipti 

hreppsnefndarinnar nje frjáls samtök geti 

veikt ábyrgð hins einstaka, því allt þetta 

hlj'tur að eins að vera bendingar. Að frjáls 

samtök í þessu tilliti geti komið að góðum 

notum, sást í vetur í Skagafjarðaisýslu. 

f>ar voru ýmsir hreppai þessu mótmæltir, 

en aptur aðrir gengu að því með dugnaði 

og atorku. Og það veit jeg með vissu, að 

einmitt þeir hreppar, þar sem skeytingar- 

leysið var mest í þessu, urðu verst leiknir í 

harðindunum i vetur. Hvað því viðvíkur, 

að menn eptir þessum lögum hafa enga á- 

byrgð af að drepa skefnur sínar úr hor, þá 

held jeg, að sú ábvrgð geti ekki orðið minni 

en hún er, og hefur verið til þessa, því það 

munu víst fá dæmi nú, að menn sjeu sekt- 

aðir fyrir að hafa fellt skepnur sínar. 

Hvorki hreppstjórar nje aðrir kæra menn 

fyrir þær sakir, enda er það mjög svo örð- 

ugt fyrir sýslumenn að rekast í slíku. Jeg 

játa það að vísu, að frumvarpinu er ábóta- 

vant í mörgu, en allt fyrir það vil jeg gefa 

því atkvæði mitt.

JArus íilöndal: Jeg ímynda mjer, að

engum þingmanni geti blandazt hugur um, 

að skynsamleg heyásetning sje eitt hið 

mesta velferðarmál landsins, en sumir virð- 

ast vera í efa um það, hvort skynsamlegt

eða mögnlegt sje, að setja lög um þetta 

viðurkennda velferðarmál. Menn skírskota 

til þess, að bæði í Eyjafjarðarsýslu, Skaga- 

fjarðarsýslu og víðar sjeu menn komnir svo 

mjög áleiðis í framförum, og leggi mikla 

áherzlu á framfarafjelög, sem þar sjeu kom- 

in á fót, og dettur mjer ekki í bug, að 

efast um, að þetta nafn «framfarafjelag» 

sje allmjög þekkt í þessum sýslum, en jeg 

held, að svo æskilegt sem það er, að þessi 

nöfn sjeu til og alþekkt, að þá væri enn 

þá æskilegra, að þessi framfarafjelög bæru 

svo nafn með rentu, að þau þyrftu ekki 

annað en að heyra góðar ráðleggingar og 

skynsamlegar fortölur góðra manna, til að 

gjöra þegar í stað það, sem gjöra ber og 

gjöra þarf. En jeg veit, að í Húnavatns- 

sýslu nægja ekki til fulls góð ráð og vitur- 

legar fortötur. par hefur sýslunefndin tek- 

ið þetta velferðarmál til alvarlegrar íhug- 

unar optar en einu sinni og gjört sjer allt 

far um, að fá hreppsbúa til að fara að þeim 

bendingum, sem nefndin hefur álitið nauð- 

synlegar og heillavænlegar; þar hefur sýslu- 

nefndin samið til fyrirmyndar fyrir sýslu- 

búa reglur um heyásetningar, og sent reglur 

þessar til allra hreppsnefnda sýslunnar, en 

árangurinn hefur orðið sá, að menn hafa 

almennt ekkert skeytt þessum reglum, þeg- 

ar til íramkvæmdanna kom, og sýslunefnd- 

in hefur ekki haft neitt vald til þess, að 

framfylgja þeim gegn almenningi. J»etta 

getur allt gengið vel, þar sem góður fje- 

lagsskapur er með mönnum, en verður ekki 

að neinu, þar sem hann vantar, því þar fer 

allt út um þúfur, og menn segja, að sýslu- 

nefndin hafí ekkert vald til að semja lög 

fyrir sig. og biðja hana vel að lifa. En af- 

leiðingin af þessu er, að minnsta kosti í 

Húuavatnssýslu, orðin sú, að sýslunefndin 

er orðin þreytt á því, að hafa afskipti af 

máli þessu. Hefði sýslunefndin þar á móti 

lög, sem hún gæti beitt gegn mönnum, 

væri allt öðru máli að gegna; það er ein-
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mitt þaö, sem vantár. að hún geti í krapti 

laganna framfylgt sinum ráðum. Jeg ímynda 

mjer því, að slíkum lögum sem þessum mundi 

verða tekið feginshendi, og vona jeg, að 

deiidin skoði þetta mál alvarlegaog grandgæfí- 

lega, og komist að þeirri niðurstöðu, að hún 

megi ekki og eigi ekki að hafna lagafrum- 

varpi því, er hjer ræðir um.

fíenidikt Sveinsson: Jeg skal að eins

gjöra eina stutta athugasemd, sem svari 1. 

þingmanni Eyfirðinga. Ef frumvarp þetta 

tæki af mönnum sjálfsábyrgðina, skyldi jeg 

vera honum alveg samdóma; en því fer svo 

fjarri, að þau gjöri það, að þau þvert á móti 

skerpa hana og skýra fyrir mönnum; þau 

brýna fyrir mönnum þær skyldur, sem á 

þeim hvíla, til að tryggja sem bezt atvinnu- 

veg þeirra og bjargræðisveg, til að sjá sjer 

og sínum burgið. |>að er auðvitað, að þar 

sem komið er til þeirra manna, sem hafa 

þetta hugfast, sem gjöra allt, sem í þeirra 

valdi stendur til að sjá sjer borgið, það er 

auðvitað, segi jeg, að þessir menn þurfa 

ekki slíkra laga við, því að í þeim sjálfum, 

í þeirra eigin brjósti er það, sem lögin vildu 

brýna fyrir þeim. En Iögin eru fyrir þá 

vondu og ekki fyrir þá góðu; þau eru fyrir 

þá ranglátu, en ekki þá rjettlátu. |>essi lög 

eru fyrir prákjálkana, segi jeg æ og æ, og 

þau eru í anda laganna, eptir anda tím- 

ans og þörfum þjóðarinnar. Slíkt frumvarp 

getur deildin ekki vel verið þekkt fyrir að 

fella.

Yaraforseti: Eins og jeg sagði við 1.

umræðu þessa máls, er þörf á að gjöra 

eitthvað, sem gefi einhverja trygging fyrir 

skynsamlegri heyásetning, sem er máttar- 

stólpi landbúnaðar hjer á landi; en jeg verð 

og enn að verá á sömu skoðun og þá um, 

að á þessu verði ekki ráðin bót með lögum; 

að minnsta kosti get jeg með engu móti 

sjeð, að það lagafrumvarp, sem hjer liggur 

fyrir, geti að nokkru leyti ráðið bót á þessu. 

Hreppsnefndirnar eiga samkvæmt frum-

varpinu að hafa ráð fyrir hreppinn allan; 

þær verða þá að gjöra það annaðhvort með 

strangleika og baka sjer þar með þá ábyrgð, 

sem aðrir eiga að bera, eða þær fylgja lög- 

unum sljólega, og þá er það sannarlega 

ekki til að hvetja menn til að sjá skyn- 

samlega fyrir sjer, heldur mundu menn 

miklu fremur freistast til að hætta því 

sjálfir og slá svo skuldinni upp á hrepps- 

nefndirnar. En þar sem sektin er bundin 

við álit hreppsnefndarinnar, bæta lög þessi 

ekki úr þeim lögum, sem við höfum um illa 

meðferð á skepnum.

Grímur Thomsen: J>að væri sjálfsagt

gott, ef mönnum yrði kennt að hafa lög- 

málið skrifað í þeirra hjörtum, eins og 

heiðingjarnir. En í þessu efni vill svo vel 

til, að vjer höfum lög, sem kveða á um 

hegningu fyrir illa meðferð á skepnum. 

En hvernig fór nú á þingi, mig minnir

1869 eða 1871? þá felldi þingið burtu

hegningu fyrir þá verstu meðferð á skepn- 

um, fyrir þá meðferð sem sje, að láta skepn- 

una deyja úr hungri, eða af hor. pessu 

hefur nefndin aptur viljað bæta úr, og búa 

til lög, sem gefa aðhald í þessu efni, sem 

engin lög voru um áður, og jeg fyrir mitt 

leyti get ekkert sjeð móti því, að ákvörð- 

unum um þetta sje bætt við okkar gildandi 

Iög um illa meðferð á skepnum, einkum og 

sjer í lagi, þegar svo stendnr á sem nú, að

ekki lítur út fyrir annað, en að hallæri

fari i hönd. Um sektina stendur ekkert, 

hve há hún skuli vera, nema að hún skuli 

vera allt að 50 eða 100 kr., en þar með 

er þó ekki boðið, að hún skuli endilega 

vera svo há, sem hún má vera hæst. Jeg 

vona, að hin heiðraða deild láti þetta mál 

fá samþykki sitt.

Tryggvi Gunnarsson: þegar breyt-

ingaratkvæði mín fjellu við 2. umræðu 

þessa máls, sá jeg þegar fram á, að svo 

iátandi frumvarp, sem það, er hjer liggur 

fyrir, mundi ekki koma að neinu gagni.
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Jeg álít frumvarpið, eins og það er, sem 

veiklega sveitarsamþykkt í hreppi. pó að 

frumvarpið yrði að lögum, er ekkert við 

það unnið, nema hreppsnefndunum er lagt 

á herðar mjög erfitt og óþakklátt verk, en 

ekkert vopn í hendur; þeim er sagt að fara 

á stað og ráðstafa eignum manna, og þar 

með kastað á hana þeim vanda, sem jeg 

vil ekki leggja til að kasta á hana. pað 

mundi og langtum heillavænlegra, að valdir 

væru heyásetningamenn, því að fyrir því er 

engin sönnun, að hreppsnefndirnar sjeu á- 

vallt skipaðar þeim mönnum, sem öðrum 

fremnr hafi vit á að setja á hey manna, 

eins og áður hefur verið tekið fram. En 

allri skuldinni verður kastað upp á hrepps- 

nefndina, ef fje fellur hjá þeim mönnum, 

sem hún hefur gjört ásetning hjá; þó hún 

skipi á haustin að skera af heyjum, þá 

þarf enginn að hlýða henni, einmitt af þvi, 

að í þetta lagafrumvarp vantar ákvarðanir 

um það, hvernig hreppsnefndin skuli fram- 

kvæma gjörðir sínar, eða neyta valds síns. 

Fyrir þessa sök ná lögin ekki þeim tilgangi, 

sem þau eru búin til í, og greiði jeg því 

atkvæði á móti frumvarpinu.

Holgeir Clausen: f>að er min sann-

færing, að þetta frumvarp geti að engu liði 

komið. Jeg vil spyrja, hvort nokkur hrepps- 

nefnd mundi treysta sjer til að segja bónda, 

sem býr á stórri jörð, þar sem er mikil 

fjara og gott beitarland, hvað mikinn fjenað 

hann megi hafa á þessari jörð, þegar þeir 

hafa enga hugmynd um, hvernig veturinn 

verður. Eptir minni meiningu gengur 

frumvarpið alveg út yfir fátæklingana; við 

þá þorir hreppsnefndin að segja, hvað sem 

vera skal, en við þá ríku þorir hún ekki 

að segja neitt. |>ar að auki er ekki æfin- 

lega gott að vita, hvað erdautt úr hor og 

hvað ekki. |>að gæti farið eins og fór einu 

sinni. pað var maður, sem ekki vildi borga 

hundatoll af hundi, sem hann átti, því að 

hann uppástóð, að það væri ekki hundur,

það væri köttur. Loksins varð dýralækn- 

irinn að gefa vottorð um, að það væri hund- 

ur, og þá fyrst borgaði maðurinn. Eins 

mundi geta farið hjer; menn mundu segja, 

að það sem drepið væri úr hor, væri dautt 

úr bráðapest eða lungnaveiki eða þess hátt- 

ar.

í>ví næst var gengið til atkvæða og var:

Breytingartillaga nefndarinnar við fyrir- 

sögn frumvarpsins samþykkt með 11 at- 

kvæðum móti 8.

Breytingartillaga hinnar sömu við 3. 

gr. felld með 10 atkvæðum móti 10.

í>ví næst var hin nýja grein aptan við 

frumvarpið samþykktmeð 11 atkvæðum móti

3.

Frumvarpið var samþykkt í heild sinni 

með 11 atkvæðum móti 9. Var nafnakall 

við haft og sögðu

J á :

Benidikt Sveinssou,

Eiríkur Kúld,

Grímur Thomsen,

Guðmundur Einarsson,

Jón Jónsson,

Lárus Blöndal,

Ólafur Pálsson,

Þorlákur Guðmundsson, 

f>orsteinn Jónsson, 

porsteinn Thorsteinson,

I>orvarður Kjerulf.

Nei:

Magnús Andrjesson,

Arnljótur Ólafsson,

Friðrik Stefánsson,

Halldór Friðriksson,

Holgeir Clausen,

Jón Ólafsson,

Tryggvi Gunnarsson,

J>órarinn Böðvarsson, 

f>órður Magnússon.

Kvað forseti málið nú mundu verða af- 

greitt til efri deildarinnar.
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FYRSTA UMRÆÐA í EFEI DEILD,

á 31. fundi, 9. dag ágústmánaðar.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræða í neðri deildinni, sjá I, 400.

Sighvatur Árnason: Mjer kemur þetta 

frumvarp svo fyrir sjónir, sem það sje þýð- 

ingarlítið; samt skal jeg ekki mæla mikið á 

móti frumvarpinu, og að minnsta kosti ekki 

spilla fyrir því, að það komist tii 2. um- 

ræðu. Jeg held, að það, sem frumvarp þetta 

hefur iuni að halda, sje þegar hjá hrepps- 

nefndunum, svo að ekki þurfi nýrra laga við, 

en það er vitaskuld, að nú liggja engar 

sektir við eptir gildandi lögum, ef hrepps- 

nefndunum ekki er hlýtt, en jpg skal líka geta 

þess, að jeg álít þetta frumvarp óhentugt 

með tilliti til sebtanna. Jeg skal leyfa mjer 

að taka eitt fram viðvíkjandi sektunum, ef 

þessi lög fá framgang og samþykki. Ef ein- 

hver maður kæmist í heyþrot og felldi skepn- 

ur sínur, af þvi að hann ekki hefur hlýðn- 

azt hreppsnefndinni, þá er sektin komin, og 

mundi þetta jafnaðarlega koma niður á fá- 

tækustu mönnum hreppsins. En það má 

til færa þar á móti önnur dæmi á landi voru, 

þar sem skepnur falla hjá bónda, sem hef- 

ur nóg hey eptir, en þessi maður sleppur þó 

sektalaus eptir þessum lögum, og þó eru það 

einmitt slíkir menn, sem helzt ættu að verða 

fyrir sektum fyrir slíkt. Jeg vil þó ekki 

vera á móti því, að frumvarpið gangi til 2. 

umræðu, ef menn vildu breyta því, en eins 

og það liggur hjer fvrir, er lítið gagn að 

því, því hver hreppsnefnd gðtur framkvæmt 

ákvæði þessa lagafrumvarps, án þess lög sjeu 

samin um það efni.

Benidikt Krittjánston: Jeg skal fúslega 

játa, að tilgangurinn með þessu frumvarpi

sje góður, þar sem frumvarpið gengur út á, 

að bæta meðferð á fje eða gangandi pen- 

ingi manna, en að hinu leytinu get jeg ekki 

sjeð, að hjer sje að ræða um mál, sem lög- 

gjöfin geti blandað sjer inn í; jeg get ekki 

sjeð, að þessum tilgangi vcrði náð nema 

með frjálsum fjelagsskap í hverri sveit, og 

jeg vil bæta því við, að slíkur fjelagsskapur 

er þegar kominn á sumstaðar til sveita. 

fv í meir, sem búnaðinum verður ágengt í 

landinu, því meiri vissa er fyrir því, að 

slíkur fjelagsskapur verði almennur. Jeg fæ 

heldur ekki betur sjeð, en að frumvarp þetta 

gangi of nærri eignarrjetti manna, og leggi 

hreppsnefndunum á hinn bóginn þann starfa 

á herðar, sem þeim er of vaxinn; þess utan 

hefur það þá siðferðislegu, að jeg ekki til 

uefni lagalega ábyrgð í för með sjer, að fáir 

munu vilja vetða hreppsnefndarmenn, ef 

þetta frumvarp vetður að lögum. Jeg verð 

því að álíta það óhagkvæmt og ótiltækilegt, 

að gjöra þetta frumvarp að lögum. pess 

vegna er jeg einiáðinn í að mæla á móti 

því, að það fái að eyða tímanum fyrir þing- 

inu og hindra önnur skynsamlegri og meir 

áríðandi frumvörp frá að komast fram, enda 

örvænti jeg, að þetta frumvarp geti tekið 

nokkrum verulegum bótum við umræðurnar. 

Ef menn hafa enga innri livöt til að taka 

framförum í búnaði, og einkum að sjá 

skepnum sínum fyrir nægu og góðu fóðri, 

þá mun varla hægt, að neyða menn til þess 

með lögum.

[>ví næst bar forseti undir atkvæði, 

hvort málið skyldi ganga til 2. umræðu, en 

því var neitað með 8 atkvæðum móti 2.

Var frumvarpið þannig f a 11 i ð.
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XLIII.

Friöiia sels

Frumvarp til laga ura afnáin fyrirmæla 

í opnu brjeíi 22. marz 1855 (um selaskot á 

Breiðafirði). Flutningsmaður þingmaður 

Snæfellinga. Frumvarpið er prentað í fyrri 

parti alþingistíðindanna, bls. 224.

FYJKSTA UMKÆÐA í NEÐKI DEILD, 

á 19. fundi, 23. dag júlímán.

Flutuingsmaður (Holgeir Clausen) : A-

stæðurnar fyrir því, að jeg kem hjer fram 

með frumvarp þetta, eru þær, að lög þau, 

sem hjer rneð eiga að af nemast, hafa aldrei 

náð þeim tilgangi, sam þeim var ætlað, al- 

drei komið að eiginleguiu notum. J>að er

svo langt frá því, að lög þau hafi gagn 

gjört, að þau hafa gjört óbœtanlegan skaða, 

°g j eg e*- viss umi að ef bið háttvirta 
þing hefði hugleitt fyrir 26 árum síðan, 

hvílíkt tjón mundi af þeim leiða, mundi 

það varla hafa aðhyllzt þau. Jeg veit með 

vissu, og síðast í gær talaði jeg við mann, 

sem jeg gæti vel nafngreint, og sem er

greindur og kunnugur maðnr vestfirzkur, og 

sagði hann hið sama, sem jeg, að sjávarút- 

gjörð og fiskiveiðum hefði hnignað þar vestra, 

síðan lög þessi kouau, að undrum sætti. A 

Sandi fyrir norðan Jökul, í Ólafsvík, í Eyrar- 

sveit, í Höskuldsey, í Bjarneyjum, í öllum 

þessum sveitum var áður mikill sjávarút- 

vegur, en nú víðast nær þvi enginn. |>aðan, 

sem áður gengu 70—80 bátar, ganga nú 

30-^40; þaðan, sem áður gengu 30 bátar, 

£angB.nú 6 með skömm. Frá Höskuldsey 

-gengu áður margir bátar, nú 1. í  Bjarn- 

eyjum var mikill fiskiafli áður, nú enginn, 

noma stöku fliðra kann að nást, sem selur- 

inn skilur eptir. Ekki nú nóg með það, að 

fiskiafli hafi minnkað, heldur hefur og sjálf

selaveiðin minnkað í lögnunum sjálfum

(Grímur Thomsen: Hvernig stendur á því ?). 

,|>að stendur svo á því, að síðan hætt var 

að skjóta, heldur selurinn ekki lengur fast við 

-kgoirnar og látrin, en heldur sig eins mik-

i Hreioafiroi.

ið fyrir utan þær stöðvar. Sumstaðar, þar 

sem áður fengust 90 kópar, fást nú ekki 

nema 50, og þannig hafa allir haft skaða 

á þessum selalögum. Seluriun er skynsamt 

dýr, og hverfur þaðan, sem baun er skot- 

inn, en kemur þangað, sem hann er ekki 

skotinn. Nú þegar hann þarf ekkert að 

óttast, heldur hann sig eius mikið fyrir 

utan eins og inn við laguirnar og látrin. 

pannig gjöra þessi friðunarlög óbætanlegan 

skaða, þau lög, að friða þessi naut, sem 

ganga gegnum sjóiun. Jeg skal biðja hina 

heiðruðu þingdeild að laka vel eptir því, að 

jeg bið ekki um að drepa hann alveg, nei, 

því að jeg ber fullkomna respekt fyrir ann- 

ara manna eign, en jeg vil ekki hafa það, 

að sá, sem á kindur, reki þær iun á tún 

náungans til að bíta þar, en það hafa þeir 

herrai' gjört, sem fengu þessi lög staðfest á 

þiugi. Vjer aumingjarnir í Snæfellsnessýslu 

þurfum eins að lifa, eins og aðrir, og vilj- 

um fá að lifa, viljum fá rjett til að geta 

veitt oss fisk úr sjó til bjargar handa 

hungruðum konum og börnum. Jeg veit 

ekki, hvernig eðli sels er háttað; jeg hef al- 

drei selur verið, en jeg ímynda mjer, að 

eðli hans sje ekki svo frábrugðið eðli annara 

dýra, að hann ekki vilji helzt vera þar, sem 

hann fær eitthvað að jeta; og þegar meivi er 

fiskur úti en inni fyrir, gengur selurinu 

burt frá látrunum, af því að hanu hefur 

fengið leyfi til að ganga út um allan sjó. 

Af lögum þessum líða mörg huqdruð blá- 
fátækir menn, eu að eins fáir, máske 20, 

hafa gagn af og eiga selanætur.

Nú vil jeg spyrja: Getur nokkur heyrt 

skot i 20 mílna fjarlægð? Jeg vil segja nei. 

Kröfur mínar vil jeg ekki hafa stærri en 

það, að þe3sar 20 mílur sjeu lækkaðar niður 

um helmiug. Jeg vil segja, að ekk©rt skot 

heyrist í 10 mílna fjarlægð, og jeg vil enda 

fara leugra: skot heyrast ekki í einnar

mílu Ijarlægð, og pað þá í logni. Jeg vona,

121
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að hið heiðraða þing muni vera mjer sam- 

dóma, að kröfur mínar sjeu sanngjarnar. 

J>að er víst mikill munur á þingmönnum nú 

og var fyrir 26 árum. Jeg veit, að nú 

munu vera apturhaldsmenn færri og frelsis- 

andi meiri. Vjer viljum ekki láta stjórnina 

bjóða oss ofbeldi og órjett, bví skyldum vjer 

þá vilja láta prívatmenn gjöra það? f>að 

getur vel verið, að jeg sje apturhaldsmaður, 

en jeg er það þó í því órjetta, en ekki í því 

rjetta (Margir: heyr!) Jeg veit, að'bænar- 

skrár komu fyrir hið síðasta þing um þetta 

efni, en þeim var fleygt út í horn og enginn 

gaumur gefinn. Jeg bið hina heiðruðu þing- 

menn gæta vel að því, að jeg er ekki að 

biðja um neinn hagnað fyrir sjálfan mig, 

heldur fyrir bláfátæka menn, konur og börn. 

Auk þess hefur þetta lagaboð jafnan verið 

óvinsælt; raenn hafa skotið á selinn í lögn- 

unum, þeir hafa verið klagaðir, sent orð 

sýslumanni. Hann heimtaði gufubát, því 

leiðin er svo löng fram og til baka, og það 

góðan gufubát, sem hefði sem mestan hraða. 

Jeg tek það upp aptur, að engir hafa haft 

sannarlegt gagn af lögboði þessu, því að selir 

hafa minnkað hjá lagneigendunum sjálfum, 

og jeg veit, að hjer eru menn í salnum, sem 

vita þetta líka. Svartbakurinn hjálpar og 

til að drepa okkur, því að það er ekki nóg 

með það, að hann jeti æðareggin og ungana, 

heldur gleypir hann og æðarkollurnar sjálf- 

ar lifandi. pennan varg megum við ekki 

skjóta vegna selsins, en biðjum um leyfi til 

að mega gjöra það. Jeg vil biðja hið heiðr- 

aða þing að minnast vel, hvers jeg bið; jeg 

bið um sama rjett, um jafnrjetti við aðra 

menn á landinu; jeg bið um, að þessir herr- 

ar selakongarnir hafi ekki rjett til að drepa 

okkur.

Guðmundur Einarston: Jeg hef nú

eigi skilið nema sumt í ræðu hins háttvirta 

flutningsmanns, og margt af því, sem hann 

sagði, hygg jeg að sje sprottið af misskiln- 

ingi og vanþekkingu. Hann upplýsti um 

ástand manna þar vestra fyrir 26 árum 

síðan, en jeg skal taka til, að fyrir 80árum 

síðan var t. d. við Oddbjarnarsker mesti fiski-

afli, og gengu þaðan um 70 bátar, og þó 

voru þá engin selaskot tíðkuð um allan 

Breiðafjörð og selalátur þar bæði uiörg og 

mikil. þá voru menn svo vandlátir með 

friðun selsins, að þeir líktu því, að drepa 

urtuna að vorinu, saman vid að skera áua 

frá lambinu. Já, jeg tek það upp aptur, 

þá var hin mesta iiskiganga um allan 

Breiðafjörð, og þetta er óræk söunun fyrir 

því, að það eru hrein og bein ósannindi, að 

selur hamli fiskigengdinni. Sumt af þvi, 

sem hinn háttvirti flutningsinaður sagði, vil 

jeg kalla skáldaleik, eins og það, sem hann 

kom fram með hjerna um dagitin, að þegar

6 menu færu á skipi, þyrftu þeir að hafa

2 menn með barefli til að lemja selinn frá 

ejer, og varna því að hanu hlypi inn í 

bátana til að bíta mennina. Jeg vona, að 

hinir heiðruðu þingmenn gæti þess, hvílíkur 

skaði hlýzt af því, að af nema þetta bann; 

það gildir ærna fje. pótt launskot sjeu 

dálítil, hlífast menn þó miklu fremur við 

að skjóta, þegar sektir Jiggja við. Hvað 

því viðvíkur, sem hinn háttvirti fiutnings- 

maður sagði, að skot heyrðist ekki 1 mílu 

í logni, þá skal jeg geta þess, að á sumar- 

daginn fyrsta heyrðust skot úr Stykkishólmi 

og inn á Skógarströnd, sem er á 3. mílu 

vegar. (Flutninysmnður: Við skjótum ekki

með fallbyssum á selina). Skotiii eru það 

fyrsta, sem eyða selnum, og þegar fyrst 

var bannað að skjóta, var það ekki nema 

á vissum stöðum, svo að sumir skutu samt, 

og eyddist þar selveiði gjörsamlega. J>ar 

sem fyrir 20 árum síðan var 60—80—100 

kr. arður af selveiði, er nú veiði þessi horfin 

með öllu. Á hinum fyrri þingum hef jeg 

gefið skýrslu um, hvílíkur arður var af sel- 

veiði á Breiðafirði, og er það langt of lítið, 

sem jeg hef til tekið. J>etta er alvarlegt 

málefni, og jeg vona, að hið heiðraða þing 

hugleiði, hvílíkt tjón mörgum er búið með 

því, að af nema þetta bann, og jeg vil 

skora á hinn háttvirta þingmann Barð- 

strendinga, að skýra sem bezt mál þetta, 

því að honutu ei vel kunnugt um það, sem 

hjer er um að ræða. Ef baooið er af num-
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ið, er þessi mikli arður af selnum horfinn 

eptir 10—15 ár. Skytturnar sjálfar bafa 

líka sárlítinn hag af því, að fá að skjóta; að 

sönnu mundu þeir fá nokkuð fyrstu árin, 

en selurinn flýr á burtu á örstuttum tíma, 

þegar farið er að skjóta hann. En þegar 

ekki er skotið, heldur selurinn sig við 

lagnir og látur, og má þar bókstaflega ganga 

að honum vísum á vissum tímuin. Gömlu 

mennirnir, og þar á meðal iaðir minn, 

sögðust meta eins mikið urtuna við skerið 

og ána í húsinu.

Eiríhur Kúld : Jeg þykist vita, að jeg 

muni varla sannfæra þingmann Snæfellinga, 

enda verð jeg að játa, að mjer er þetta ekki 

eins mikið kappsmál og honum; jeg hef og 

ekkert loforð í þessu tilliti að efna, eins og 

hann. Jeg veit ekki, hvort það var jeg, sem 

þingmaður Snæfellinga talaði áðan til, en 

eins og enn væri hægt aö sýna, bar jeg, sem 

þá var þingmaður Snæfellinga, mál þetta 

1853 fram á þingi af því, að bænarskrái þar 

að lútandi komu frá sýslubúum hans til þings- 

ins, og voru þær jafnvel undirskrifaðar af 

nokkrum selaskotamönnum sjálfum, enda 

verður ekki annað með sanni sagt, en að 

nauðsyn hafi verið á hinu opnu brjefi, sem 

hefur tekið lyrir gjörsamlega eyðileggingu á 

arðsömum atvinnuvegi margra manna. Jeg 

vil því biðja menn, áður en þeir breyta þess- 

um gildandi lögum, að Iíta strax á aileiö- 

ingarnar. pingmaður Snæfellinga hefur sjer- 

staklega tekið fram, að aðalástæðan fyrir því 

að nema þessar ákvarðanir úr iögum, sje sú, 

að selurinn styggi fiskinn. J>að getur vel 

verið, að selur styggi fisk, en hvaða selakyn 

er það helzt? Iíeynslan hefur sýnt ogsann- 

að, að það eru ekki allar selategundir, sem 

svo mjög styggja fiskinn. Lálurselur er 

það sízt. Á Isafjarðardjúpi hafa menn dæm- 

in fyrir sjer; þar var á sama tíma látur- 

selur og bezti fiskiafli, qji þegar vöðuselur- 

inn kom þar, og með honum nóru- og 

granselur, sem honum fylgja, þá eyðilagðist 

fiskiaflinn þar um stund, þangað til þessum 
farsel, sem niest styggir fiskinn, var þar 

út rýmt. {>að er ekki selur, sem hefur eyði-

lagt fiskiaflann á Breiðafirði, enda er mjer 

óhætt að segja, að hann er þar ekki eins 

spakur, ogþingmanni Snæfellinga sagðist frá 

um daginn, að maður þyrfti að berja hann 

með sleggjum frá skipunum. Til að mynda 

Bjarneyjar hafa verið mjög veiðisæl fiski- 

staða, meðan ekkert skot var skotið á 

Breiðafirði. Eigendurnir fengu þá í toll af 

vermönnum 90 va>tiir, en nú ekki einn 

fisk, og þó er víst, að selur mun þar nú 

nokkur skotinn í heimildar- og lagaleysi. 

Getur nú þingmaður Snæfellinga sagt mjer, 

hverflig á þessu stendur ? Jeg veit hann 

getiir það ekki. 1 Dritvik gengu áður 70 

skip, en nú er þar enginn bátur; en þar er 

selurinn einmitt ekki friðaður og hefur aldrei 

verið. pað, sem hefur hamlað flskigöngu á 

Breiðaflóa, er ekki selur, heldur ýmislegt 

annað, svo sem fiskigengdin hefnr breytzt. 

J>að var um 1820, að menn fóru að skjóta 

selinn, en hverjir voru það, sem voru 

að þessu? f>að voru menn, sem engu 

öðru höfðu að sinna? En það er einn- 

ig eptirtakanlegt, að eptir 1820 hefur 

aldrei verið mikið um fisk á Breiðafirði. 

Geti þessi reynsla ekki sannfært menn, veit 

jeg ekki, hvernig sönnun menn vilja hafa. 

Sem svar upp á það spursmál, hvers vegna 

flskur gangi þá ekki innst inn á Breiða- 

fjörð, mætti nefna fleira en eitt. Fiskur 

gengui á vissu sviði og á vissum tímum; 

þegar inn eptir Breiðafirði dregur, er hann 

norðan fram grunnur, svo að á flóanum 

frá Skáleyjum til lands sjer til botns um 

hverja stórfjöru, og það mun hamla fiski- 

gengdinni («Stimerne») frá að fara þar inn 

fyrir. Að sunnanveiðu eru eyjarnar svo 

þjettar, og að eins þröng straumhörð 

sund á ruilli, að lítt er hugsandi, að fiski- 

gengdir komist þar inn fyrir, nema má ske 

einn og einn fiskur á stangli. Menn sjá 

þess víða inerki í Breiðafirði, þar sem nóg 

er djúpið, að inn á eyjasundum hefur verið 

róið og fiskað haust og vor, skammt frá 

selalögnum, og þannig hefur veiið á svo 

kölluðu Breiðasundi afii og róið haust og 

vor, enda fram undir seinustu aldamót, og
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964

þá var þar jafnframt talsverð selveiði að 

vorinu, og engin skot á sel við höfð. En 

nú er þaðan flæmdur hjer um bil allur sel- 

ur af skotamönnum fyvir nnkkrum árum og 

engin selveiði — en heldur enginn fiskur — . 

í>eir menn, sem ekki geta sannfærzt af 

þessari reynslu, kunna af ókunnugleika ef 

til vill að hugsa svo, að eitthvað kvnni þó 

að fiskast þar inn frá, ef selurinn væri 

eyðilagður. En gæti menn þá vel að því, 

að arðurinn af selnum er einstakra manna 

eign; það gæti því verið spursmál um, 

hvort eignarrjetti manna væri eigi of níerri 

gengið (eptir stjórnarskránni, 50. gr) með 

því, að breyta þessnm lögum. Á Breiðaflóa 

verður varla nokkur selur skotinn, nema 

hann sje í vissum skilningi aunars manns 

eign, því að selurinn er skynugt dýr; liann 

heldur sig á sínum vissu stöðvum, í látr- 

unum, meðan hann kæpir og lengur, en 

hrekst þaðan burtu af íslögum, og leitar þá 

djúpskerjanna, og er því allt eins látursel- 

ur fyrir það, þó hann sje ekki í látrum 

þann daginn. En hvað eyðileggur rnaður 

með því að nema úr gilrli hið opna brjef? 

I>essu til skýringar skal jeg gefa stutt yíir- 

lit yfir selaveiðina á Breiðafirði, því jpg hef 

nflað mjer þar um skýrslu frá nákunnugum 

mönnum, og hef liana fyrir rnjer. í meðal- 

ári má í Múlasveit, Gufudalssveit, Flatevj- 

arhrepp, Barðaströnd, að meðtöldu líeykja- 

nesi að Miðhúsum, telja vorkópaveiðina 750 

Sunnanfram með Breiðafirði öllum 

að Hvammsfirði meðtöldum, allt að
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Auk þessa írekstrarsel að minnsta

kosti.................................................  200

Í5Ö0
Vetrar- og útselskópar norðan fram 

fjarðarins að minnsta kosti . . . 350

dg sunnanfjarðar frá Miðluísum að

Rúffeyjum ........................................ 370

72Ö
Reikni maður nú eptir gömlu 

lagi, gjöri jeg útselskópinn á 12 kr. 

hvern, og verður þá sú veiði . 8640 kr.

Vorkópinn roikna jeg á 6 kr., og

er, þegar írekstrarselurinn er þar 

með talinn, þó lint í lagt, og gjörir 

þetta þ á .......................................  9,000 kr.

17,640 kr.

þessari tekjugrein er nú hjer mesta 

hætta búin, og útselaveiðin að minnsta 

kosti alveg farin, sjeu skotin leyfð, en jeg 

tel sama sem þaú sjeu leyfð, sje opið brjef 

22. marz 1855 numið úr lögum, því sje ei 

gjörsamlega þvertekið fyrir öll skot á 

sel á Breiðaflúa, má eiga það víst, að þeir, 

sem fást við þessi skot. muni ekki einu 

sinni sjá látrin í friði. J>fitt,a hefur reynsl- 

an svo þráfaldlega sannað. Allur þessi arð-

ur verður því eyðilagður fyrir mönnum,

sem hafa að mestu leyti eins og eignar-

rjett á honum.

J>ingmaður Snæfellinga gjöiði sig á- 

nægðan með línu, sem dregin væri, ekki frá 

Öndverðarnesi, heldur nokkuð innar, en þó 

svo, að 10 mílur væri frá látrum. (Flutn- 

ingtmnður'. Misskilningur!) Nei, það er 

rjett eptir tekiö orðum þingmannsins, og vil 

jeg þá biðja hann, að líta á kortið, og sjer 

liann þá, að þó línan ætti að miðast jafnvel 

við Ólafsvík, þá eru ekki þaðan 10 mílur

að lögnunum á Hallbjarnareyri.

Jeg hef gefið hjer nokkrar upplýsing- 

ar, sem kunnugur og farið svo rjett með, 

sem verða má, og ímynda jeg mjer, að 

lengri vörn fyrir hinu opna brjefi sje óþörf, 

nema ef hinn háttvirti þingmaður Snæfell- 

inga finnur einhverja selasleggjuna til að 

rota með ræðu mína, og verð jeg þá að 

sætta mig við það.

Jón Ulnfsson: Jeg verð að vera þing-

manni Snæfellinga mjög þakklátur fyrirþetta 

frumvarp, enda finnst mjer það koma á 

hentugasta tíma og samrýmast vel frum- 

varpi því, er hinn háttvirti þingmaður Barð- 

strendinga kom með um friðun fugla, er 

eptir frumvarpi því skulu allir ránfuglar 

ófriðholgir og rjettdræpir; þvílíkt rándýr 

sjáarins er selurinn, og mætti hann því 

gjarnan sömu lögum hlita og til dæmis 

valur og kjói. Knda hefnr það sýnt sig, að 

fiskur er á burt ílúinn, síðan það óheillaverk
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var tinnið, að friða varg þennan. í>ingpnað- 

ur Barðstrendinga sagði, að bænarskrár 

hefðu komið frá sjálfum selaskotamönnum 

um friðun selsins; þingmaðurinn skal ekki 

marka mikið af því, því að 1871 kom líka 

bænarskrá um að uppbefja friðunina með 

undirskriptum sjálfra látiaeiganda flestallra. 

f>ingmaðurinn kvaðst engum loforðum bund- 

inn; það gætu veiið aðrar hvatir, t. a. m. 

hagsmunir sjálfs hans. Hann sagði og, að 

allir, sem elska sannleikaun, játuðu, að fisk- 

urinn væri eígi flúinn undan sel, en hefur 

þd enn eigi komiö með neinar ástæður móti 

því að svo sje. Vel veiL jeg, að þingmað- 

urinn hefur einkarjett til deladráps, en 

einkarjett til að elska sannleikann framar 

en vjer, sem erum gagnstæðrar skoðunar í 

þessu máli, kannast jeg ekki við að hann 

hafi, og er honum varla sæmilegt að væna 

aðra skorti á sannleiksást. porskurinn er 

þorskur, það veit jeg, en jeg hjelt ekki, að 

hanni væri svo mikill þorskur, að hann 

mundi hlaupa burtn af sinnm stöðvum af 

tómum dutlungum, alveg ástæðulaust. f>ing- 

maður Barðstrendinga sagði enn fremur, að 

það væru ekki allir selir, eða selategundir, 

sem væru óvinir fisksins; en mjer þætti 

gaman að vita, hvaða selategund það væri, 

sem ekki jetur fisk: þegar mjer hefitr verið 

sýnd þessi selategund, skal jeg verða þing- 

tnanniuum samdóma um þetta mál, en fyr 

ekki. Jeg álit, að þessi friðunarlög á Breiða- 

flóa sjeu hreint hneyksli, sem hið. allra 

fyrsta ætti úr lögum að nemast. Lína sú, 

sem dregin er í hinu opna hijefi, er nl. svo 

löguð, að hún útilykur íslendinga frá að 

skjóta sel jafnvel á stöðvum, sem úllending- 

ar inega veiða. á. Opna brjefið friðar svæði, 

sem liggur alveg fyrir utan löggjafarsvið 

vort, nl. lengra en 3/i mílu undan landi. 

Að því er snertir ummæli þingmannsins um 

eignarrjett hans á sel út um allan Breiða- 

flóa, skal jeg ekki svara honum upp á það, 

en bágt mun hann eiga með að sýna mark- 

ið sitt á sel, sora dtepinn er úti á regiu- 

hafij
i'..- Flutningsmnður: Jeg hef tekið eptir

því, að þing^aaðut Barðstrendinga byrjar 

optast ræður sínar með því að segja, að sjer 

sje þetta ekkert kappsmál. í fyrsta skipti, 

sem jeg heyrði þetta, var á Helgafelli fyrir 

vestan, þegar hann bauð sig fram til þing- 

setu fyrir Snæfellsnessýslu. En jeg vilisegja 

honum það, að mjerer þetta kappsmál, eins 

og öll þau mál, sem jeg tek að mjer á 

þinginu. J>ar sem hann sagði, að selurinn 

væri ekki vinur fiska, þá er hann einmitt 

vinur þeirra, þ. e. honum þykir gott að jeta 

fisk. Jeg skal og leyfa mjer að geta þess, 

að selurinn er hvergi friðaður erlendis. Ef 

hinir heiðruðu eigendur lagnanna vildu selja 

þær, skyldi jeg styðja það, því að jeg er viss 

um, að með því bættust landinu margar 

þúsundir. £>ar sem hinn háttvirti þingmað- 

ur Barðstrendinga sagði, að jeg talaði ekki 

sannJeikann, þá kemur það líklega af því, að 

jeg er ekki prestur. Hann kvaðst þekkja göng- 

ur fiska, og væri því æskilegt, að hann vildi 

gefa mönnum upplýsingar, ltvar fisk væri að 

finr.a í það og það skipti, því þá þyrfti aldiei 

að koma fiskileysi. Jeg veit ekki, hvern- 

ig menn ætla að fara að eigna sjer sel út um 

allan flóa, nerna þeir hafi kraga um hálsinn 

á sínum selum, en það hef jeg ekki sjeð enn 

þá. par sem hann vildi misskilja mig, tim 

hvað jeg beiddi, þá bað jeg um 10 mílitr af 

20, þær sem eru íyrir utan eyjarnar. Jeg 

bið hina háttvirtu þingdeild að minnast 

þess, að jeg gjöri þetta að kappsmáli, og 

það er ekki fyrir. mig, heldur fátæklinga þá, 

sem í lilut eiga; jeg bið ekki um, að þeir 

fái að skjóta sel í lðgnunum,. heldur langt 

fyrir utau þær; jeg sting upp á nefnd.

Ilalldór Kr. Friðriksson: |>að er til

lítils fyrir menn að vera að skírskota í fiski- 

gengdir; vjer erum of skammt á veg komn- 

ir í því efni til þess, að vjer getnm sýnt og 

sannað, hvað því veldur.. Að því er snertir 

þetta frumvarp, að af nema skotabannið, 

eins og þaö fer fram á, þá álít jeg, að það 

sje hið sama og leyfa skot á öllum Breiða- 

firði, því að það er bágt að Iíta eptir þvt, að 

skotmenn skjótist ekki inn fyrir þetta hálfr- 

ar mílu takmark, sem gjört er ráð fyrir í
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lögunom. f>átt jeg sje ef til vill ekki eins 

víðförull og þingmaður Snæfellinga, þá er 

jeg þó svo kunnugur þar vestra, að jeg get 

sjeð, hvað hlyti að leiða af því, að draga 

línu frá Ólafsvík í Skor, og leyfa skot þar 

fyrir innan; það væri hjer um bil sama og 

að leyfa að eyða öllum lögnum. Jeg skal 

játa það, að mjer er þetfa ekki kappsmál, 

en sting upp á nefnd, því jeg verð að ráða 

frá, að taka frumvarpið eins og það liggur 

fyrir.

t'orseti: Jeg vildi skjóta því til álita 

þingdeildarinnar, hvort það sje ekki íhugun- 

arvert að setja hvert smámál í nefnd. Nú 

eru þegar margar nefndir settar, og margar 

skammt. á veg komnar, en þingtíminn hálfn- 

aður.

Síðan var gengið til afkvæða og nefnd 

felld með nægum atkvæðafjölda, og um- 

ræðunum haldið áfram.

Pórður Magnússon: £>ar sem menn

hafa hjer •citeraðn í ísafjarðardjúp, þá skal 

jeg geta þess, að jeg skil ekki, að láturselur 

geti vcrið fiskiveiðum til fyrirstöðu, og 

í ísafjarðardjúpi fiskaðist eins, meðan lagnir 

voru þar, enda hygg jeg, að það sjeu að 

eins íumar tegundir, sem reka fiskinn burtu. 

|>að er satt, að ef farið er að skjóta sel, 

þá fa list hann allur burtu. Fiskileysið 

hygg íeg sje meira að kenna grynning- 

um og öðrum orsökum en selum, að minnsta 

kosti ckki látursel.

Arnljótur ólajsson: J>að eru að eins

2 athugasemdir, sem jeg vildi gjöra. Önn- 

ur er sú, að þar sem hinn háttvirti þing- 

maður Barðstrendinga vitnaði til 50. greinar 

stjórnarskrárinnar, að eignarrjetturinn væri 

friðhelgur, og mætti því ekki taka þessi for- 

rjettindi af mönnum, þá vil jeg fyrst geta 

þess, að veiðirjettur er enginn eignarrjettur, 

heldur atvinnurjettur, og þá heyrir málið 

ekki undir 50. gr., heldnr 51. gr. stjórnar- 

skrárinnar, sem hljóðar svo:

• Öll þau bönd, er hamla frelsi í at- 

vinnuvegum og jafnrjetti manna til atvinnu, 

og eigi eru byggð á almenningsbeillum, 

skal af taka með lagaboði*.

í»að er því brýn skylda þingsins, að af 

taka slík forrjettindi, og er því það, sem 

þingmaður Barðstrendinga kom fram með 

sem sönnun fyrir sínu máli, einmitt það er 

hið sterkasta vopn á móti honum. Mjer er 

ekki ókunnugt um, að víðar hjer á landi 

hafa verið selalagnir en á Breiðafirði, t. d. 

á Skagaströnd og í Eyjafirði. Hvað kemur 

nú til, að Breiðfirðingar einir, en ekki 

hinir, hafa beðið um þessa vernd? þeir 

einir liafa viljað skapa sjer þennan einka- 

rjett í atvinnu, og allir hinir liðið þennan 

makalausa órjett, er ekki svo ? líða hafa 

Breiðfirðingar einir haldið uppi þessu ó- 

frelsi þvert á móti 51. grein stjórnarskrár- 

innar? Mjer virðist ljóst,, að svo sje. En 

hverju megin er nú almenningsheillin? Jeg 

verð að álíta það almenningsheill, að 

frumvarp þetta verði að lögum, eða að 

skotbannið verði af tekið, því almennings- 

heill er ekki heill tveggja, þriggja eða fá- 

einna selláturimanna, heldur heill allra 

veiðimanna, hvort sem þeir veiða fisk eða 

sel. Til þess nú að finna, hvar almennÍDgs- 

heillin er, þarf ekki annað en meta höfða- 

tölu veiðimannanna, og í annan stað fisk- 

megin fiskimanna, o g kópamegin selveiða- 

manna, og sjá, hverja tegundina fleiri veiða, 

og af hverri tegundinni er meiri arður, og 

þá er almenningsheillin fundin. Jeg er 

ókunnugur á Breiðafirði; en ætlun mín er 

sú, eptir orðspori, að almeuningsheillin sje 

eigi kópveiðamegin. Hin athugasemdin er 

sú, að vjer þurfum ekki að þekkja fiski- 

göngur til þess að ræða þetta mál. Öllum 

er kunnugt, að seluriun jetur fisk og síld. 

Fiskurinn fælist og hræðist selinn næsta mjög; 

fiskurinn verður stundum það, sem menn 

kalla «selhræddur», það erúteygðurog otur- 

eygður, likt og bregður fyrir hjá einstaka 

manni — jeg vil eigi segja hjá þeim, ar 

segir opt,, að sjer sje þetta ekkert kapps- 

mál, en er þó undir niðri verulegt kapps- 

mál. Menn vita og, til dæmis að taka 

á Evjafiiði, að sje fiskur kominn inn á 

fiskimið, áður en selurinn, þá er aldrei 

meira fiski, sem kemur einmitt af því, að
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fiskurinn hræðist selinn; fiskurinn þorir eigi 

út úr firíinum; selurinn lokar fyrir fjörð- 

inn. Farselur er engu minna óargadýr og 

ineinvætti gegn fiski, en svartbakur og 

skarfur á móti æðarfugli. |>ingmaður 

Barðstrendinga hefur nú komið fram með 

frumvarp um, að gjöra svartbak ófriðhelgan, 

og hann er vanur að vera sjálfum sjer 

samkvæmur, og skal jeg því aðstoða hann 

í að ófriðhelga einnig þcssi gripdýr og 

bæta því við frumvarp 1. þingmanns Norðui- 

Múlasýslu um friðun hreindýra. |>að er 

skylda þingsins eptir 51. gr. stjórnarskrár- 

innar, að af taka þetta banu. J>ingin lijcr 

á undan hafa einlægt verið að af tuka 

ýmisleg forrjettiudi, svo sem tíundfrelsi, 

skattfrelsi, og seinasta þing af tók bann 

gegn sveitaverzlun og leyfði hana. Hví 

skyldi þá þetta þing, sem er saman komið 

eptir nýjar kosningar, láta þennan einka- 

rjett standa sem óþakklátan minnisvarða 

eptir sig?

Eiríhur Kúld: Jeg ætla að eins að

leiðrjetta skilning hins háttvirta 1. þing- 

manns Eyfirðinga á 51. gr. stjórnarskrár- 

innar; þar stendur: «og eigi eru byggð á

almenningsheillum»; almenningsheillir eru 

á Breiðafirði selaveiðin, og þar að auki eru 

veiðirjettindi nokkur hluti af eignarrjettin- 

um, og heyrir því ekki undir 51. gr., heldur 

50. grein.

Var síðan gengið til atkvæða, með því 

ekki tóku fleiri til máls, og var samþykkt, 

að frumvarpið skyldi ganga til 2. umræðu, 

með 14 atkvæðum móti 3.

ÖNNUK UMKÆÐA í NEÐRI DEILD,' 

á 25. fundi, 28. dag júlímán.

Flutningsmaður (Holgeir Clausen): Hinn 

háttvirti þingmaður Barðstrendinga brigzlaði 

mjer um daginn um, að jeg væri ekki ætíð 

heppinn að hitta á sannleikann. Hinn hátt- 

virti þingmaður Dalamanna sagði á þinginu 

1871, að arðurinn af selum á Breiðafirði 

væri ekki uema 4000 dalir; þessum tvein

heiðruðu þingmönnum ber þá ekki saman, 

og veit jeg, að hinn heiðraði þingmaður 

Dalamanna skrökvar ekki að gamni sínu. 

Jeg veit, að hann hefur gott minni, en jeg 

hcld, að minni þingmanns Barðstreiidinga 

sje farið að bila, að minnsta kosti í þessu 

máli. f>að eru einungis 2 jarðir: Staðarfell 

og Beykhólar, sem vorselur og láturselur fæst 

á. Jeg er viss um, að enginn getur vísað mjer 

á eina jörð fyrir sunnan Hvammsfjörð, þar sem 

selveiði er. 4000 dalir er líka of hátt virt, 

því kostnaðurinn er mikill, t. d. á vorsel.

Guðmundur Einarsson: Jeg man eptir

því, að jeg 1871 gjörði lauslega ágizkun um, 

hvú mikill arður mondi vera af selaveiði á 

Breiðafirði; en það var lausleg ágizkun. Nú 

veit jeg til, að hinn háttvirti þingmaður 

Barðstrendinga hefur miklu áreiðanlegri vissu 

fyrir því, hve mikill hann er. Jeg kalla, að 

arðurinn af selnum sje fullt eins viss eins 

og af kúnni og ánni, þar sem hin sama sela- 

tala, hjer um bil, veiðist ár eptir ár. það 

er satt, að vorselaveiði er kostnaðarsöm út- 

af fyrir sig, en þegar hún er stunduð við 

hliðina á æðarvarpi, þá minnkar hinn til- 

finnanlegi kostnaður. í Hvammsfirði er það 

ckki öðru að kenna en launskotum, að sel- 

veiði er þaðan horfin, og sama yrði á Breiða- 

firði vestanverðum og í Gilsfirði, ef bannið 

yrði af numið; öll selalátur og lagnir 

yrðu þá eyðilögð eptir 10 til 15 ár, og veru- 

legur arður af selaskotum borfinn líka.

Grimur Thomten: 1879 leitaðist jeg

við að afla mjer skýringar í þessu máli. 

Hinn háttvirti þingmaður Snæfellinga heldur 

einmitt hinu sama fram nú og þingmaður 

sá, er þá var fyrir Snæfellsnessýslu, gjörði 

þá, að selurinn reki fiskinn burtu. Jeg hef 

leitað mjer skýringar um, hvort meining 

hans muni á rökum byggð. Bjarnareyjar 

og Höskuldsey eru ekki meira en 4—5 mílur 

frá landi, og eru þar góð fiskiver, þó gengur 

selur þar um. Jeg skal fara á annan fjörð, 

Kollafjörð við Steingrímsfjörð; í Brodda- 

nesi er góð fiskiveiði, og eru þar þó selalagnir; 

sama er og að segja um Kolbeinsá í Hrúta- 

firði, að þar er gott fiski og þó selveiði.
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jeg skal ekki neita því, að ræða'hins hátt- 

virta þingmanns Eyfirðinga hafði tnikil áhrif 

á mig, þegar hann var að útlista 51. gr. 

stjórnarskrárinnar, en jég get ekki álitið, að 

hjer sje um mikið hapt á atvinnuvegi að 

ræða, og skora jeg á menn að hrekja það, 

að allgottfiski sje í Bjarnareyjum þrátt fyr- 

ir selveiðina, og jeg skora á þá, sem kunn- 

ugir eru, að hrekja það, sem hefur verið sagt 

hjer á þingunum 1877 og 1879, að það sje 

ekki láturselur, heldur vöðuselur og útselur, 

sem fælir fiakinn; ef þingmaður Snæfellinga 

sannar, að ekki sje gott fiski i Bjarnareyjuui 

og að láturselur fælr fisk, pú skal jeg vera 

á hans máli, annars ekki.

Þórður Hagnússon: Eptir því sem mjer 

er kunnugt, veit jeg ekki til, að láturselur 

styggi fisk, enda verð jeg og að verða á 

því, að meiri arður sje á Breiðafirði af sel- 

veiði og æðarvarpi, — því það tel jeg og að 

miklu leyti eyðilagt, ef skotahannið verður 

afnumið — heldur en fiskiveiðum.

Hutningsmaður: J>ar sem hinn hátt-

virti þingmaður Borgfirðinga bar mjer það 

á brýn, að jeg hefði mishermt, þá verð jeg 

að segja honum það, að hann segir þá líka 

ósatt. Fyrir nokkrum árum voru af Bjarn- 

eyjum goldnar 90 vættir í vertoll, en nú 

engin. Ef þetta er ekki rjett hermt, hvað 

er þá satt? Mjer þykir það uaerkilegt, að 

Breiðifjörður skuli ekkii fá sömu rjettindi 

og menn annarstaðar liafa. Jeg fer ekki 

fram á annað en að fá jafnrj«tti í þessu 

máli fyrir Breiðfirðinga. Ef málið' fær að 

ganga til 3. umræðu, þá vona jeg, að jeg 

geti komið með nógar undirskriptir, og 

sannanir í þessu máli. Hjer er og einn 

maður í 9alnúm, sem hefur skrifað undir 

bænarskrá, um að fá bannið gegn seláskot- 

um afnumið, og það er hinn háttvirti 1. 

þingmaður Húnvetninga, og skora jeg á hann 

að skýra frá ástæðum fyrir því. J»ótt fiski- 

veiði kunni að vera nokkur í Höskuldsey; 

þá þarf það ekki að vera til fyrirstöðu, 

því hinn háttvirti þingmaður Dalamanna 

sagði 1871, að þar væri engin selveiði.

Ponmrður Kjerulf: Jeg vildi að eins

taka fram eina athugasemd, af þvf að menn 

greinir á um, af hverri orsök fiskigöngur á 

Breiðafirði hati breytzt, hvort heldur af sel 

eða öðru. það er reynsla, að þar sem fisk- 

urinn finnur æti, þar Ieggst hann að. Kú 

hagar svo til á Breiðafirði, að er fiskigöng- 

urnar koma sunnan eða norðan, verða fyrir 

þeim afarstórar grynningar yzt í tióanum, 

en af því að þar liggur fjöldi fiskiskútna 

fyrir, sem strax fer að veiða fiskinn og 

kasta höfðum og slógi útbyrðis, stöðvast 

fiskigangan að miklum mun ; hygg jeg því, 

að þetta valdi miklu meir veiðiþunðiuni en 

selirnir, sein þingmaður Snæfellinga kennir 

um allt illt.

Jón Ólafsson: það, sem 1. þinginaður

NorðuivMúIasýslu tók fram um fiskigönguna, 

held jeg að jeg verði að leyfa mjer að ve- 

fengja; mjer þykir það harðla ótrúlegt; það 

stríðir þvert á móti þeirri reynslu, sem 

menn þykjast liafa gjört fyrir austan, og 

væri undarlegt, ef sömu orsakir hefðu rnót- 

settar afleiðiugar fyrir austan og vestan, en 

þó undir sömu kringumstæðum. Fyrir 

Austurlandi er fullt af frönskum, enskum og 

færeyskum fiskiskútum, og gengur þar þó 

fiskur inn á firði. Að því er selinn snertir, 

hef jeg hjer áður í deildinni spurt að því 

spursmáli, sem jeg hef enn ekki fungið 

svarað, hvaða selategund það er, sem ekki 

jetur tisk? (Einn pingmaður: Síld!) Sild

er líka fiskur. Fái jeg svar upp á þetta,

skal jeg verða með selafriðunarmönnum.

Viðvíkjandi því, sem þingmaður Borgtirðinga 

sagði um fiskiveiðar við Bjarney, verð jeg 

að eins að upplýsa deildina um, að jeg hef 

einmitt þessa daga haft spurnir af því, og 

kunnugir naenn hafa sagt mjer hið gagn- 

stæða. Jeg man ekki, hver þingmanna það

var, sem hjelt, að varpinu á Breiðatirði

mundi vera hætta búin, ef leyft væri að 

skjóta sel; var þá varpið i voða áður, með- 

an þetta var leyft? Menn þyrftu ef til

vill betur að passa varpið, en jeg sje ekki 

eptir þeim til þess. Jeg sje yfir höfuð enga
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ástæðu til að vernda þessa einokun þar 

fremur en annarsstaðar.

Eiríhur Kúld: Jeg stend einungis upp

eptir áskorun þingmanns Borgfirðinga til 

að skj'ra frá fiskivernnum í Breiðafjarðar- 

eyjum. í Bjarneyjum er allgóð veiðistaða 

haust og vorj og get jeg þar um gefið þá 

upplýsingu, að fiskur gengur inn fyrir þær 

eyjar, og þó er þar láturselur. En verstaða 

er utar í firðinum, þar sem Oddbjarnarsker 

er, og er þar mikill selur. Elliðaey og 

Fagurey eru innar, en verstaða er þar haust 

og vor. J>ingmaður Snæfellinga dró álykt- 

un út af því, að 90 vættir liefðu áður verið 

goldnar í vertolla af Bjarney, en nú engin; 

selurinn á ekki sök á, að nein breyting hafi 

orðið á því. Enda er verpláss í Bjarney þann 

dag í dag. J>að er venjulegt, að eptirgjald af 

BreiðaQarðareyjum er goldið í því, sem þær 

gefa helzt af sjer í arð, og eptir Bjarneyjar 

er einmitt goldið í fiski. Skot á sel á 

vissum tímum gætu skaðað varpið og styggt 

fuglinn, en þegar fuglinn hefur hreiðrað 

sig og er setztur npp, þolir hann betur skot.

2. þingmaður Suður-Múlasýslu spurði um, 

hver selategund æti ekki fisk. Jeg get ekki 

svarað þessu spursmáli, því að jeg hef ekki 

skoðað ofan í magann á hverjum sel. En 

jeg hef áður tekið fram, hver selategund 

fæli mest fiskinn. f>að er arinars almennt 

viðurkennt, að fiskiduggurnaf, franskar og 

danskar, stöðvi fiskigönguna, með því nefnil. 

að þær fiska inni á fiskimiöum, og sigla svo 

frá laudi til að fefægja, og leggít fiskurinn svo 

að þeim niðurburði, og fer eigi lengra inn í 

fjörðinn að mun. J>ar sem mestur fiskur 

er, undir Jökli, eru engar lagnir. Jeg í- 

mynda mjer, að þeir, sem aðhyllast þessa 

uppástungu, gjöri það af ókunnugleika, af 

því að jeg ímynda mjer, að enginn vilji 

vísvitandi spilla þeim miklu hlunnindum, 

sem hjer væru í veði, ef -þessi uppástunga 

næði fram að ganga.

Lárus Blöndul: Út af áskorun og fyr-

irspurn hins háttvirta þingmanns Snæfell- 

inga um, hvort jeg hafi ekki skrifað undir 

bænarskrá til alþingis um, að bannið gegn

selaskotum á Breiðafirði yjði úr lögum num- 

ið, og af hvaða ástæðum jeg hafi gjört það, 

skal jeg leyfa mjer að svara honum því, að 

jeg ásamt fleiri Breiðfirðinguni undirskrifaði 

slíka bænarskrá til alþingis 1871, af því jeg 

var sannfærður um, að bænarskrá þessi væri 

á góðum og gildum rökum byggð, jafnvel 

þó jeg þá hefði miklar selalagnir, og efast 

jeg ekki um, að hinn háttvirti þingmaður 

Snæfellinga, sem hefur sjeð nafn mitt ritað 

undir þessa bænarskrá, hafi einnig lesið og 

kynnt sjer ástæðurnar, sem teknar eru fram 

í bænarskránni; að öðru leyti vona jeg, að 

hinn háttvirti þingmaður biði með þolin- 

mæði atkvæðagreiðslunnar i máli þessu, og 

að hann þá sjái, hvort jeg í því hef breytt 

sannfæringu minni frá því, sem áður var.

Arnljótur Ólafsson: Jeg vil taka það

fram, að það er skylda þingsins að láta 

málið ganga til 3. umræðu. Allir kannast 

við 51. grein stjórnarskrárinnar, sem svo 

bljóðai: «011 þau bönd» o. s. frv. Hinn eini 

vafi, sem nú er á málinu, er sá, hvort selveiðin 

sje byggð á almenningsheillum eða ekki. Um 

þetta vantar skýrslur, sem vonandi er að 

geti fengizt, ef málið gengur til 3. umræðu. 

f>ingið gjörir því skyldu sína, ef það lætur 

málið bíða þess tima.

Halldór Kr. Friðriksson : f>að er óþarfi 

fyrir þingmann Eyfirðinga að vera einatt að 

vitna til 51. greinar stjórnarskrárinnar; hún 

getur líka skilizt öðruvísi. Jeg vil ráða 

deildinni til að fella málið, og vera ekki að 

tefja tímann með því. Jeg veit ekki til 

þess, að nokkrum geti dottið pað í hug, að 

landselur fæli fisk, því að það gefur að skilja, 

þótt einn og einn landselur sje á stangli, þá 

muni hann ekki fæla fiskinn, en þegar vöðu- 

selurinn kemur hópum saman, þá er eðlilegt, 

að fiskurinn hrökkvi undan. Og þó það sje 

mikill selur á Breiðafirði og taki, ef til vill 

fisk og fisk, þá fælir það ekki fiskinn þaðan. 

En jeg vil spyrja: Hvenær kom fyrst selur

á Breiðafjörð? |>egar skotin byrjuðu? Nei; 

þá var nógur fiskur, og það er fyrst kvart- 

að nú, þegar skotin eru bönnuð. Aður voru 

nógar fiskiveiðar fyrir sunnan Jökul, hví eru
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pær engar þar nú? f>að er auðsjeð ; raenn í- 

mynda sjer þetta, án þess að vita nokkuð um 

fiskigöngur. f>ótt þingmaður Snæfellinga í- 

myndi sjer, aðfiskigöngur verði tíðari, þá viljeg 

spyrja, hvaða vissu hefur hann fyrir því? Og 

þá er varhugavert að eyða svo arðsömum at- 

vinnuvegi, meðan engin vissa er fyrir því, að fá 

neitt í staðinn; það er að renna blint í sjó- 

inn. Ef menn vilja taka þetta til greina, 

þá er ástæða til að láta frumvarpið fara veg 

allrar veraldar.

Grímur Thomsen: Jeg skal varast að

segja nokkuð, sem eykur kapp hins heiðraða 

ílutningsmanns, því það mun ekki mega á 

það auka. petta mál hefur optar verið fyrir 

þinginu. Árið 1833 kom bænarskrá frá 

Breiðfirðingum sjálfum, þar á meðal frá ein- 

um merkum manni, Ólafi Sivertsen; þar seg- 

ir, að allir sjeu hættir við selaskot sjálfvilj- 

ugir, því að þeir hafi sjeð, að selurinn 

skemmdi ekki fiskigöngur. Hvað fiskigöng- 

ur 9nertir, þá eru þær breytilegar. Við vit- 

um, að þær hafa breytzt stórum á Faxaflóa. 

Fiskur gekk fyrri hluta þessarar aldar 

undir Vogastapa; nú er þar enginn fiskur. |>að 

þurfa því þyngri og betri ástæður, en komnar 

eru, til þess að jeg geti gefið atkvæði með 

málinu, en þar eð eigi eru líkurtil þess, virðist 

mjer rjettast, að fella frumvarpið og eyða 

eigi lengur tíma til þess að óþörfu.

Flutningsmaður: Til að stytta umræð- 

ur, bið jeg hina háttvirtu og heiðrnðu deild, 

að láta málið ganga til 3. umræðu, og mun

jeg þá koma með skýrslur til upplýsingar. 

Jeg bið bara um þetta.

f>ví næst bar forseti undir atkvæði, 

hvort þetta mál skyldi ganga til 3. umræðu, 

en með því atkvæði urðu eigi glögg, við 

hafði forseti nafnakall og sögðu 

Já:

Arnljótur Ólafsson,

Benidikt Sveinsson,

Egill Egilsson,

Friðrik Stefánsson,

Holgeir Clausen,

Jón Jónsson,

Jon Ólafsson,

Lárus Blöndal,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson,

|>orsteinn Jónsson.

Nei:

Eiríkur Briem,

Magnús Andrjesson,

Eiríkur Kúld,

Grímur Thomsen,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson,

|>órarinn Böðvarsson, 

þórður Magnússon, 

forkell Bjarnason,

|>orlákur Guðmundsson,

J>orvarður Kjerulf.

Var því þannig hafnað með 11 atkvæð- 

um gegn 11, að málið gengi til 3. umræðu, 

og frumvarpið þar með f a 11 i ð.
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XLIV. 

Tollvörugeymsla.

Frumvarp til laga um tollvörugeymslu. 

Frá þingmanni Snæfellinga og 2. þingmanni 

Suður-Múlasýslu. Frumvarpið er prentað í 

fyrri parti alþingistíðindanna, bls. 159.

FYRSTA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 51. fundi, 16. dag ágústmánaðar. 

Flutning»maður ( lón Olafsson): Jeg

finn ekki ástæðu til að mæla mikið með 

þessu frumvarpi; það ber það sjálft með sjer, 
að það er á sanngirni byggt; jeg óska að 

eins, að það gangi til 2. umræðu.

Jón  Jónsson: Jeg skal leyfa mjer að

mæla með þessu frnmvarpi, því að það er

kunnugt, að það er opt þung byrði fyrir 

kaupmenn, að þurfa að greiða fyrir fram allt 

tollgjald af vörum þeim, er þeir flytja inn. 

Jeg álít þetta mál því þess vert, að menn 

íhugi það, þótt jeg ekki lofi að greiða at- 

kvæði mitt með því, eins og það nú er, en 

jeg vil láta það ganga til 2. umræðu, og 

geta menn þá lagfært þau missmíði, sem á 

því eru.

Var síðan gengið til atkvæða, og með 

13 atkvæðum móti 6 atkvæðum neitað, að 

frumvarpið gengi til 2. umræðu.

Var frumvarpið þar með f a 11 i ð.

XLV.

Endnrskoðnn jarðabókarinnar.

A.
Tillaga til þingsályktunar um nefndar- 

koáning til að íliuga jarðabókina frá 1. apríl 

1861. Frá Sighvati Árnasyni og Skúla 

forvarðarsyni, 1. og 2. þingmanni Rangæ- 

inga. Tillagan er prentuð í fyrri parti al- 

þingistíðindanna, bls. 80.

Tillögu þessari var útbýtt meðal þing- 

manna í efri deildinni á 8. fundi hennar, 14. 

dag júlímánaðar, og á næsta fundi daginn 

eptir bar forseti upp þá uppástungu, að höfð 

skyldi ein umræða um tillöguna; var sú 

uppástunga forseta samþykkt í einu hljóði.

EIN UMRÆDA í EFRI DEILD, 

á 10. fundi, 16. dag júlímán.

Flvtningsmaður (Sighvatur Arnason) :

Uppruninn til þessarar þingsályktunar er sá, 

að á almennum sýslufundi í Rangárvalla- 

sýslu kom fram uppástunga I þessa stefnu. 

f»essu til sönnunar skal jeg lesa upp sýslu- 

fundargjörðina um þetta mál, er svo hljóð- 

ar: «Fundurinn áleit brýna'nauðsyn til, að

endurskoðun jarðabókarinnar frá 1861 fari 

fram sem fyrst, bæði hvað sýsluna yfir höf- 

uð snertir, og sjer í lagi vegna þess, að 4 

hreppar sýslunnar hafa orðið fyrir stórkost- 

legum áföllum af völdum náttúrunnar á 

næstliðnum 10 til 20 árum, og fól fundur- 

inn þingmönnum sínum að fylgja því máli 

fram á alþingi». í tilefni af þessu höfum 

við borið upp þessa tillögu, og jeg álít, að 

það, sem hún fer fram á, sje mesta nauð- 

synjamál, og hinar ýmsu fundargjörðir, sem

122*
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liggja til sýnis á lestrasalnutn, hafa inni 

að halda ósamkynja uppástungur, svo að 

auðsjeð er, að menn eru víða óánægðir með 

jarðabókina frá 1. apríl 18(31. A jörðunum 

hvíla lögboðin gjöld sem kunnugt er, en 

jarðabókin er mjög svo ónákvæm, svo að 

þau lögboðnu gjöld, sem á jörðunum hvíla, 

eru Lyggð á skökkum'grundvelli. Hin mis- 

munandi aðferð í fyrstunni gefur fulla á- 

stæðu til að lagfæra matið. Að svo mæltu 

vona jeg, að þingmenn þessarar deildar 

verði að minnsta kosti svo mannúðlegir, 

að leyfa þessu máli að koma til nefrid- 

ar til að íhuga það. Jeg cfast ekki 

um, að nefndin gæti fundið einhveru heppi- 

legri veg til nauðsynlegra umbóta á jarða- 

bókinni, og þar sem nú einmitt löggjöfin 

býður, að jarðabókina skuli endurskoð.i að 

20 árum liðnum, þá kemur þetta mikið vel 

saman.

Renidikt Kristjánsson: Jeg er alveg

samdóma þingmanni Kangæinga urn það, 

að breyta þurfi á ýrasum stöðum jarðabók- 

inni frá 1. apríl 1861, en því er jeg alveg 

mótfallinn, að gjörðar verði almennar 

breytingar á henni. Astæðan til þes?, að 

jeg er þessu mótfallinn, er: 1. sú. að það 

getur ekki hjá því farið, að slík algjör 

endurskoðun hafi afarmikinn kostnað i för 

með sjer, cg: 2. sú, að engin áieiðanleg 

vissa eða trygging er fyrir því, að jaiða- 

matið verði öllu sanngjarnara eoa rjettara 

eptir en áður við þessa endurskoðun. En 

það er auðvátað, að ýmsar jarðir hafa orðið 

fyrir áföllum af völdum nátt-úrunnar, og við 

það hefur gildi þeirra breytzt. Einnig kunna 

ýmsar jarðir að hafa misst af landeign

sinni, síðan jarðamatið fram fór fyrir 20 

árum síðan, þótt þar liafi ekki verið þrætu- 

land talið í jarðabókinni. Aðalverkefni

nefndar ætti þá að vera það, að gefa

einfaldar, en þó haganlegar reglur fyrir

því, hvernig meta ætti einstakar jarðir, en 

þó svo, að breytingin á matinu gæti álitizt 

tryggileg gagnvart hinu opinbera. 

er og álit manna almennt í mínu kjör- 

dæmi. þess vegna legg jeg það til, að

nefnd verði kosin til þess að íhuga og gefa 

haganlegar reglur fyrir því, á hvern hátt 

jarðabókinni frá 1. apríl 1861 verði breytt 

í einstökum atriðum, þar sem mest þörf er 

á því.

Einar Ásmundsson: Hjer liggur fyrir

tillaga um, að setja nefnd til að íhuga 

jarðabókina frá 1. apríl 1861, og koma 

með tillögur um nauðsynlegar breytingar 

til umbóta á henni. Jeg held nú; fyrir 

mitt Ieyti, að þessi tillaga sje óþörf. pað 

eru allir samdóma um það, að á jarðabók- 

inni eru margir og miklir gallar, en að 

gefa tillögur um, hvernig þeim verði fyrir- 

hafnarlítið, en þó til gagns út rýmt, það 

álít jeg þyngri þraut. Jeg get að minnsta 

kosti ekki gjört mjer von um, að nefnd, er 

hjer væri nú sett, geti komið fram með 

ýtarlegri tillögur í þessu efni, en hver ein- 

stakur þingmaður, t. a. m. 1. þingmaður 

IJangæinga, sem gæti borið fram tillögu 

til þingsályktunar beinlínis um það, hvernig 

fara skyldi að laga gallana á jarðamatinu, 

í staðinn fyrir að koma fyrst með tillögu 

mn nefndarkosning til að semja tillögu til 

þingsályktunar um málið. fnngmaður 

Norður-|Jingeyinga er á þeirri skoðun, að 

ekki e'gi að brcyta jarðabókinni í mjög 

mörgum atriðum, heldur að eins þar sem 

gallarnir eru stærstir. En jeg ímynda 

mjer, að ekki verði gott að liða sundur 

stærri galla frá smærri gölluœ. Jeg er 

hræddur um, að takmarkið verði óljóst þar 

á milli. Annaðhvort álít jeg, að taka verði 

fyrir alla jarðabókina og reyna vandlega að 

umbæta liana í heild sinni, eða að öðrum 

kosti láta hana óhrærða. En að endurskoða 

og bæta alla jarðabókina, er geysimikið 

verk. Fyrir 4 árum lagði stjórnin. fyrir 

þingið frumvarp um endurskoðun jarðabók- 

arinnar, en það var fellt, helzt af þeirri á- 

stæðu, að mönnum var ljóst, hvílíknm 

örðugleikum það var bundið, að meta 

jarðirnar upp í landinu. Verði farið á 

annað borð að bræra við jarðamatinu, þá 

þykist jeg sjá það fyrir, íið umkvartanir 

um galla á jarðabókinni komi úr öllum átt-
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um, og svo mætti fara, að þessar umkvart- 

anir yrðu lítið færri en jarðirnar á land- 

inu. Jeg get því ekki sjeð, að nefnd, 

sem þessi deild setti nú, geti orðið að 

neinu verulegu liði, og þar af leiðir, að 

jeg hlýt að vera mótfallinn tillögu Rangæ- 

inga; hún verður varla til annars, en að 

eyða tímanum frá öðrum málum, sem áríð- 

andi eru. Annars fellur mjer það illa, að 

verða þannig að vera mótfallinn tillögu þing- 

manna Rangæinga, minna góðu vina.

Flutningsmaður: Jeg get nú tekið

undir niðurlagsorðin í ræðu þingmanusEyfirð- 

inga, því mjer fellur það líka illa, að hann 

skuli ekki finna ástæðu til að vera meðmælt- 

ur málum þeim, sem frá mjer koma. Jeg 

skal svo vekja athygli manna á skoðun 

þingmannsins. Jjað hefur lýst sjer bæði nú 

og í gær, að hann vill ekkert við málin 

eiga, nema þau sjeu tekin fyrir í heild sinni, 

en um leið skal jeg benda á þá skoðun 

mína, að jeg álít, að þinginu eigi að vera 

hugarhaldið um, að beinast að hverjum galla 

í löggjöfinni sem er, og taka fyiir hvert 

einstakt atriði, jafnóðum og það reynist veia 

ósanngjarnt og á röngum grundvelli byggt, 

hvoit heldur það er í yngri eða eklri atrið- 

um löggjafarinnar. Væri þetta gjört, þá má 

búast við, að löggjöf vor yrði betri, en hún 

er. Dæmin eru deginum Ijósari, þegar 

þingið tekur stórmálin fyrir í heild sinni, 

að það aptur á næsta þingi breytir ýmsum 

atriðum þeirra. Væri þar á móti sú stefna 

ríkjandi, að taka hvert það atriði úr lög- 

gjöfinni til lagfæringar, sem á ósanngirni 

er byggt, þá mundi löggjöf vor í heild sinni 

verða miklu heppilegri; því þar sem tíminn 

er svo stuttur, þá er hætt við, að farið verði 

fljótt og óvöndulega yfir hin stóru mál, og 

lögin verða þar af leiðandi miður heppilega 

af hendi leyst. Svo sný jeg mjer að jarða- 

bókinni sjálfri, og er jeg þá samþykkur 

þingmanni Norður-[>ingeyinga um það, að 

ekki þurfi að taka hana fyrir í heild sinni, 

heldur ýms atriði hennar, anuaðhvort ein- 

stakar jarðir eða einstaka sýslu, sem jeg 

felli mig-bezt. við, úr því jeg heyri mótmæli

gegn tillögu okkar, eins og hún er orðnð. 

Samt vona jeg, að þingdeildin finni ástæðu 

til að setja nefnd til að íhuga þetta mál- 

efni.

Benidikt Kristjánsson: Jeg get ekki

verið samdóma þingmanni Eyfirðinga um, 

að þingdeildin ætti að fella nefndaruppá- 

stungu þessa. Mjer finnst þvert á móti, að 

það sje heppilegt fyrir þingið, að sæta tæki- 

færi til að setja nefnd til að íhuga þetta 

málefni. Nefndin á alls ekki að mínu áliti 

að íhuga jarðabókina til þess, að koma fram 

með breytingar á henni, því það verk yrði 

hverri nefnd, sem sett er hjer á þinginu, of- 

vaxið. En nefnd sú á að koma fram með 

uppástungur um, hvernig lökustu gallar á 

jarðabókinni ættu að Iagfærast, svo að leið- 

rjettingarnar gætu fengið lagagildi. Nefndin 

ætti þá að íhuga og koma fram með reglur 

um það, hvernig leiðrjetta ætti matið f jarða- 

bókinni, og þessar reglur ættu að vera ein- 

faldar og óbrotnar, svo að leiðrjettingarnar á 

matinu yrðu sem kostnaðarminnstar. Jeg 

verð því en sem fyr að leggja það til, að 

nefnd sje sett.

Á*ge,ir Einarsson: Mjer finnst hálf-

ísjárvert að fella bænaskrár, sem hljóða um 

áhugamál einhvers þingmanns og kjósanda 

hans. í sýslunefndargjörð þeirri, sem 1. 

þingmaður Rangeyinga bar upp, stendur, að 

4 hreppar sýslunnar hafi orðið fyrir áföllum 

náttúrunnar síðustu 10—20 árin, og því 

þykir mjer vorkunn, þó þeir vilji fá lagfæring 

á jarðabókinni sem fyrst, því það er auðsjeð, 

að mat margra jarða þar í sýslu hlýtur að 

vera orðið talsvert breytt frá því, sem var 

fyrir 20 árum, þegar jarðamatið fór fram. 

Að Rangárvallasýsla hafi orðið hart úti með 

jarðamatið, sannfærist jeg líka um, þegar jeg 

sje verðlagsskrána og skepnur þeirra, sem 

bera þess vott, að jarðirnar eru ekki sem 

beztar, nema það sje einhverju öðru að konna, 

að skepnur þeirra líta ekki betur út. Jeg 

fyrir mitt leyti cr nú mesti óvinur jarða- 

matsins, og vikli, aö það væri fyrir löngu 

úr lögum numið. En ef á að fara að káka 

við það, þá vil jeg ekki leggja til, að farið
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verði lengra, en nppástungumaður stakk upp 

á, nefnilega að tekið verði fyrir, að reyna að 

bæta úr einstöku göllum. f>að er því af 

tilhliðrunarsemi og velvild við beiðandann, 

að jeg verð ekki á móti nefnd, sem þd kann- 

ske gæti fundið einhvern veg til að endur- 

bæta jarðabókina. f>ingmaður Eyíirðinga er 

þessu málefni alveg mótfallinn, og skal jeg 

vera seinastur allra manna tii að lá honum, 

þvi hann er sannarlega búinn að reyna, 

hvernig það er að fást við slíkt, og búinn að 

leggja sig svo í bleyti við þetta mál.

S t e f á n  E i r í k s s o n - .  það kann nú að 

vísu að vera, að nauðsynlegt sje að endur- 

skoða jarðabókina frá 1. apríl 1861, en þó 

ætla jeg, að það muni sannast, að erfitt 

muni að breyta henni svo vel sje. Jeg er 

samdóma þingmanni Norður-f>ingeyinga um 

það, að sumar jarðir hafi gengið af sjer, en 

svo kunna líka aðrar jarðir, að hafa batnað. 

Eptir uppástungunni er ekki gott að sjá, 

hvað raeint er með endurskoðun jarðabókar- 

innar. Ef það er meiningin, að leggja það 

til, að jarðabókin verði öll í heild sinni 

endurskoðuð hjer á þingi, þá mundi það taka 

upp liingan tíma, og jafnvel vera kröptum 

þingsins of vaxið. Ef nefnd skyldi setja í 

þetta mál, sje jeg ekki, hvað hún gæti veru- 

lega gjört. Ætti að taka jarðamatið frá 

1861 fyrir yfirallt land, álít jeg, að það yrði 

að takast fyrir heima í hjeruðum, og ef ekki 

af sjerstakri nefnd í hverri sýslu eða hreppi, 

þá yrði ináliö að undirbúa á þann hátl, að 

leitað væri fyrst álita hreppsnefnda, sýslu- 

nefnda og jafnvel amtsráða; þetta álít jeg

væri það eina, sem nefnd, ef sett væri, gæti 

koraið fram með.

Skúli Þorvarðarson: |>að er nú búið

að ræða margt og mikið um þetta málefni, 

og hef jeg litlu við það að bæta. Jeg vil, 

að eitthvað sje framkvæmt í þessa stefnu, 

því jeg hygg, að öll þörf sje á því, að lag- 

færa jarðabókina frá 1. apríl 1861 í smærri 

eða stærri stýl. Jeg vona þingdeildin finni 

ástæðu til að setja nefnd í þessu máli, og

jeg örvænti alls ekki, að hún geti orðið að

miklu liði. Jeg skal líka taka það fram, að

jeg er samdóma þingmanni Norður-|>ingey- 

inga um, að rjettast sje að taka fyrir kafia 

og kafla, en eigi hugsa upp á að eiga við 

jarðamatið um allt land. Mjer þykir það 

allt of mikið mistraust, að halda, að nefnd geti 

ekki hugsazt einhver vegur til að umbæta 

stærstu galla, som á jarðamatinu eru, því 

«sigursæll er góður vilji*.

f>ví næst var samþykkt, tneð 8 atkvæð 

um, að nefnd skyldi setja, og voru í hana 

kosnir:

Sighvatur Árnason, með 9 atkvæðum 

Einar Ásmundssou, — 6 — « —

Benidikt Kristjánsson — 6 — « —

Álit nefndarinnar er prentað í fyrri 

parti alþingistíðindanna bls. 322—324. Sjá 

enn fremur næsta mál hjer á eptir.

B.
Frumvarp til laga um endurskoðun 

jarðabókarinnar frá 1. apríl 1861. Frá 

nefnd þeirri, sem ko3Ín var í efri deild al- 

þingis til að íhuga jarðabókina. Frumvarp- 

ið er prentað í fyrri parti alþingtstíðindanna, 

bls. 323—324.

FYRSTA UMBÆÐA í EFRI DEILD, 

á 27. fundi, 5. dag ágústmán.

Framsögumnður (Sighvalur Árnason):  

Eins og sjá má af nefndarálitinu, hefur 

nefndin álitið það nauðsynlegt, að endur- 

skoðun jarðabókarinnar frá 1. apríl 1861 

yrði tekin fvrir. f>að er alkunuugt, að fyrir 

undanfarandi þing hafa komið fram bæna- 

skrár um það, að jarðamat það, sem jarða- 

bókin frá 1861 er byggð á, yrði tekið fyrir 

og leiðrjett. f>etta var eðlileg afleiðing af 

því, að menn þóttust finna roargai og mikl- 

ar misferlur á því jarðamati. J>að erkunn- 

ugt, að þingið 1875 gjörði þá uppástungu, 

eða gaf tilefni til þess, að nefnd var skip- 

uð milli þinga 1875 og 1877 til að íhuga 

þessa endurskoðun. Uppástungur þessarar 

nefndar voru með frumvarpi frá stjóminni 

síðan lagðar fyrir þingið 1877, því þessi
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utanþÍDgs-nefnd áleit nauðsynlegt, að jarða- 

b<5kin væri yfirfarin oa umbætt. Var sú 

uppástunga byggð á því. að jarðanaatið 

þyrfti því heldur lagfæringar við, sem þá lá 

við borð, að leggja ábúðarskatt á jarðar- 

hundruðin. {>etta frumvarp stjdrnarinnar 

var síðan rætt á þinginu 1877, og gekk að 

öllu byti gegnum í efri deildinni með nokkr- 

om smábreytingum, en í neðri deildinni 

varð frumvarpið fyrir miklum breytingum, 

eem tafði fyrir málinn, og varð það svo út 

nndan vegna timaleysis, eins og opt kem- 

ur fyrir. Svo það er ekki í fyrsta skipti 

nú, að menn hafa þótzt finna misfellur á 

jarðamatinu; og þá undir eins viljað leitast 

við að fá það umbætt. þegar menn bafa á- 

vallt fundið þessar misfellur á jarðamatinu, 

þá er heldur ekki að furða, þó menn vilji 

fá það leiðrjett, þar sem jarðarhundruðineru 

grundvöllur fyrir svo mörgum gjöldum. Á 

þeim liggur ábúðarskatturinn, búnaðarskóla- 

gjald, sýslusjóðsgjöld og 3 tíundir, tíund til 

prests, kirkju og fátækra. En til þess, að 

koma þessari endurskoðun í verk. hefur 

nefndin ekki getað fnndið annan greiðari nje 

tryggari veg, en þann, sem nefndarfrum- 

varpið bendir á, til þess að verkið yrði 

hlutdrægnislaust og vel af hendi leyst, og 

undir eins á sem kostnaðarminnstan hátt 

fyrir landið. pessi stefna, sem nefndin nú 

hefur bent á með frumvarpi þessu, er sama 

eðlis og sú, sem fram kom í neðri deildinni 

1877, og fjekk þá fremur góðar undirtektir 

á þinginu, og var álitin að mundi vera affara- 

bezt fyrir málið. |>að er von nefndarinnar, 

að þingið taki nú svo í málið, að það geti 

náð tilgangi eínum. Skal jeg svo ekki fara 

fleirum orðum um málið, fyr en jeg heyri 

undirtekir þingmanna.

Landihöfðingi: J>ar sem jarðabókin

1. apríl 1861 staðfestir hið gildandi ' jarða- 

mat, er í 4. gr. kveðið á, að þegar 20 ár 

sjeu liðin frá staðfesting þessa jarðamats, 

eða frá 6. júní 1862, skuli þingið laka til 

yfirvegunar, hvort ástæða sje til, að leggja 

jarðabókina undir almenna endurskoðun, 

þá má segja, að tillaga þingmanna Rang-

æinga og nefndarálitið sje að vísu tímabært. 

Eins og hinum háttvirtu þingdeildarmönnum 

er kunnugt, og eins og nú hefur verið bent 

á, lagði stjdrnin fyrir alþingi 1877 frumvarp 

um endurskoðun jarðabókarinnar í sambandi 

við frnmvörp til laga um skattamál lands- 

ins, sem öðluðust staðfesting 14. desember 

1877. Efri deildin staðfesti þetta frumvarp 

stjórnarinnar með nokkrum breytingum, 

sem ekki voru verulcgar, en málið var fellt 

í neðri deildinni, og varð niðurstaðan þá, 

að fresta málinu. Ástæðan tii þess var sú, 

að þó allir væru samdóma um, að gallar 

væiu á jarðabókinni, þá voru menn þó eigi 

á eitt sáttir um það, hvernig ætti að haga 

endurskoðuninni svo, að hún yrði veruleg 

og vel af hendi leyst, og þar að auki virt- 

ist ísjárvert. að leggja mikið fje í sölurnar 

til endurskoðunarinnar. Einn hinna 

mestu galla á jarðabókinni er sá ójöfnuð- 

ur, sem samkvæmt henni er á jarðamat- 

inu í ýmsum sýslum- landsins. í  Skapta- 

follssýsium og Múlasýslunum er það miklu 

lægra en t. a. m. Rangárvallasýslu og Eyja- 

fjarðarsýslu. Að vísu kunna að vera gallar 

á matinu milli ýmissa jarða icnbyrðis, en 

þeir eru minni, og hægra að lagfæra þá. 

{>að, sem að mínu áliti er hið mesta vanda- 

verk, er það, að koma jöfnuði á jarðamatið 

milli hinna einstöku bjeraða; þess vegna var 

endurskoðunarnefndin, sem stjórnarfrumvarp- 

ið 1877 8takk upp á, verulegur liður í endur- 

skoðuninni. pvi það var ætlunarverk þess- 

arar nefndar, að undirbúa svo málið, að 

löggjafarvaldið gæti lagt hinn síðasta úr- 

skurð á það, án þess að þurfa að gjöra það 

í blindni eða af handahófí. J>essu hefur 

nefndin samt sleppt. En það er hin mesta 

nauðsyn, að málið verði svo fullkomlega undir- 

búið í heild sinni, að hin nauðsynlega ein- 

ing sje á hinni endurskoðuðu jarðabók. Að 

vísu er í 8. gr. frumvarps nefndarinnar svo 

ákveðið, að sýslumenn og bæjarfógetar skuli 

senda landshöfðingja tafarlaust allar tillögur 

um leiðrjetting jarðamatsins, ergjörðar hafa 

verið í hreppum, sýslum og kaupstöðum 

landsins, og að þeir skuli senda lands h öfðingja



skýrslu um söluverð jarða þeirra,1 er seldar 

hafa verið í lögsagnarumdætni hvers þeirra 

á tímabilinu frá 1876 til 1881, og enn 

fremur að landshöfðingi skuli leggja öll þessi 

skjöl og skýrslur t'yrir alþingi 1883. En jeg 

verð að lýsa þeirri skoðun minni yfir, að 

jeg álít þessa aðferð ónóga, og skal jeg leyfa 

mjer að benda þingdeildinni á, að þetta er 

einmilt hin sama aðferð, sem beitt hefur 

verið við sölu þjóðjarða, og reynslan er búin 

að sýna, hve óhentug sú aðferð sje, þegar 

til framkvænodanna kemur. |>ar sem bæði 

nefndin og þessi heiðraða deild hefur verið 

í vandræðum með sölu þjóðjarða, þó eigi 

sjeu nema 30, þá má nærri geta, hve örð- 

ugt það muni vera, að endurskoða allarjarð- 

ir á landinu með þessari sömu aðferð. 

Meira að segja: endurskoðunin mun jafnvel 

verða ómöguleg eptir þessari aðferð. Jeg 

skal nú láta mjer nægja, að gefa deildinni 

þessar bendingar, en jeg leyfi mjer jafnframt 

að skora á hina heiðruðu deild, að taka 

þessar bendingar til yfirvegunar við 2. um- 

ræðu og laga frumvarpið í þá átt, sem jeg 

hef bent á. Fyrst að á að fara að endur- 

skoða jarðamatið, þá ríðar mest á því, að 

endurskoðunin verði góð og nákvæm. J>ví 

verði verulegir gallar á hinu endurskoðaða 

jarðamati, þá má ganga að þvi vísu, að það 

muni valda miklu meiri óánægju, en þó 

jarðabókin frá 1. apríl 1861 hefði verið látin 

óbreytt, því að ójöfnurnar á jarðabókinni 

1861 hefur hinn umliðni tími að miklu leyti 

lagað, þar sem margar jarðír hafa gengið 

kaupum og sölum, og þá verið tokið tillit 

til dýrleika jarðanna, og verðinu hagað eptir 

því, og endurskoðunin getur því ekki ráðið 

bót á órjetti þeim, er með henni hefur verið 

gjörður eigendum þeim, er þá voru, heldur 

ef til vill gjört þeim órjett, sem síðan bafa 

keypt jarðir og eiga þær nú, það er að segja 

ef endurskoðunin verður ekki nákvæmlega 

og vel af hendi leyst.

Einar Ásmundsson: Eins og þingdeild- 

armönnum er kunougt, og hinn hæstvirti 

landshöfðingi þegar hefur getið um, kom 

fyrir þingið 1877 frumvarp frá stjórninni

um endurskoðun jarðabókarinnar. Frumvarp 

þetta komst gegnum efri deildina œeð 

nokkrum smábreytingum, en fjell í neðri 

deildinni. í neðri deildinni komu fram, að 

mig minnir, þrjár skoðanir á þessu máli. 

Jeg var talsvei t riðinn við þetta mál þá, og 

æiti því að þekkja nokkuð til þess. Ein 

skoðunin var sú, að fallast á frumvarp 

stjórnarinnar, eða frumvarpið, eins og það 

kom frá efri deildinni, sem hafði lítið eitt 

breytt stjórnarfrumvarpinu, en þó voru fáir 

á því máli. Önnur skoðunin var sú, : að 

hafa ætti aðferðina við endurskoðunina ein- 

faldari og kostiiaðaiminni ,• því að mönnum 

þótti sú aðferð, sem stjórnarfrumvarpið fói 

fram, bæði kostnaðarsöm og langvinn. AIl- 

ir vita, að síðasta jarðamat stóð yfir i 12 

ár; svo mörg ár liðu frá því fyist var byrj- 

að á því, og þangað til loksins var lagt 

smiðshöggið á það, og var það ekki all-lítið 

fje og fyrirböfn, sem kostað var til þess. 

J>riðja skoðunin, sem kom fram i neðri 

deildinni á þessu máli 1877, var sú, að ó- 

þarft væri að meta jarðirnar, og einmilt af 

því, að þessi skoðun var ríkjandi hjá svo 

mörgum, þá fjell málið. En jeg vissi ekki 

betur, en að allur þorri hinna viidi beldur 

aðhyllast hina kostnaðarminni aðferðina, 

sem nefnd sú, er á dögunum var skipuð í 

þessari deild, hefur nú aðhyllzt, en þó með 

töluverðum breytingum. |>ví i stað þess, að 

skoðanir manna á þingi 1877 stefndu í þá 

átt, að alþingi sjálft byrjaði að vega hlut- 

fallið milli hinna einstöku sýslna, sýslu- 

nefndirnar milli hreppanna i sýslunum, og 

breppsnefndir jarða í milli, er nú stefnunni 

snúið við þannig, að hreppstjóri og hrepps- 

nefnd í hverjum hreppi skal vega blutfallið 

milli hinna einstöku jarða í hreppnum, en 

aptur skal sýslunefnd jafna hlutfallið milli 

hinna einstöku hreppa i sýslunni. Lengra 

fer nefndin ekki, en leggur alþingi í sjálfs- 

vald, hvernig það vill ráða málinu til lykta. 

Jeg er samdóma hinum hæstvirta lands- 

höfðingja uœ það, að málinu muni varla 

verða ráðið til lykta á þingi 1883; meira að 

segja, það má þakka fyrir, ef þingið 1885
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ber gæfu til, aö leggja smiðshöggið á þetta 

ínál. |>egaT verið er að tala ura, að meta 

jarðiruar á landinu, þá viiðiát mjer raenn 

verði fyrst að gjöra sjer ljóst, hvort nokk- 

urt gagn sje að jarðamati yfir höfuð eða 

ekki. Einungis fyrir þá skuld, að gjöldum 

er jafnað niður á jarðirnar, er gagn að 

jarðamati; væri sköttum eigi jafnað niður á 

jarðarhundruðin, þá væri jarðamat ekki til 

neins gagns, heldur væri það þá alveg þýð- 

ingarlaust. Jarðamat er ekki annað en 

jöfnuður á gjaldþoli hinna einstöku jarða í 

landinu, eða tilraun til að jafna hlutfallið 

milli hinna einstöku jarða, svo að ein jörð 

verði ekki harðar úti en önnur, þegar gjöld- 

unum skal niður jafna. En, hvort jarðar- 

hundruðin eru mörg eða fá, er í sjálfu sjer 

óverulegt atriði. Ef t. a. m. jafna á niður

100.000 kr. á alla javðeign landsins, þá kem- 

ur í sama stað niður, hvort jeg jafna- þeim 

niður á 100,000 jarðarhundruð, og legg 1 kr. 

á hvert hundrað, eða jeg jafna þeim niður á

50.000 jarðarhundruð, og legg 2 kr. á hvert

hundrað. Allt verður að stefna að því, að 

jafna hlutfallið milli hinna einstöku jarða, 

svo að ekki verði lagt meira á eina en aðra. 

En það skal jeg játa, að þetta er vandaverk, 

og hefur nefndiu velt þessu vandlega fyrir 

sjer, og athugað fleiri vegi, sem liggja að 

þessu takmarki, en ekki getað fundið neinn 

veg greiðari en þann, sem stungið er upp á. 

í>að getur verið, að aðrir geti fundið annan 

greiðari veg, og gæti nefndinni þá ef til 

vill snúizt hugur og fallizt á aðra skoðun, 

ef rök væru leidd að því, að sú aðfeið væti 

minni torfærum bundin, en aðferð sú.ernefnd- 

in hefur stungið upp á. Sú aðferð, sem var 

viðhöfð við síðasta jarðamat, var mjög frá- 

brugðin þeirri, sem nefndin nú hefur stung- 

ið upp á. £á voru settar nefndir í hverri

sveit, til að meta jarðirnar til hundr-

aðatals, eptir því hve mikilsvirði þær

voru til sölu og leigu, sem í rauninni

er það sama, því að eiga jörð, er ekki 

annað, en að hafa rjett til að nota hana 

um ótakmarkaðan ókominn tíma, en a3 

taka hana til leigu, er að hafa rjett til að

nota liana um takmarkaðan tíma. f>egar 

á að gæta að því, hvað það er, sem hefur 

áhrif á verð og eptirgjald jarðanna, þá má 

segja, að það sje mjög margt. Til þess má 

telja misjafna eptirsókn eptir jörðunum, 

misjafna keppni á, að fá þær til kaups eða 

leigu. Jeg vil segja, að 2 jarðir, sem í 

sjálfu sjer eru jafnar að gæðum og dýrleika, 

geta þó haft misjafnt gildi í mínum aug- 

um, og jeg vil, ef til vill, langtum heldur 

þessa jörðina, en hina; jeg vil heldur búa 

á þessum staðnum, en hinum, þó ekki sje 

af öðru en því, að jeg uni mjer þar betur. 

Auk þessa er það ýmislegt annað, sem 

getur haft áhrif á verð og eptirgjald jarð- 

anna. Jeg vil taka til dæmis vesturfarirnar 

af Norðurlandi. J>aðan hafa ekki svo fáir 

jarðeigendur farið til Vesturheims, og selt 

hjer jarðir sinar, en við það hafa jarðir 

almennt lækkað í verði. í  öðrum hjeruðum 

landsins hefur þetta aptur ekki átt sjer 

stað; þar hafa vesturfarir eigi verkað það, 

að jarðir hafi lækkað í verði. Miklu fremur 

hefur sumstaðar hið gagnstæða átt sjer 

stað; fólkið hefur fjölgað, og þrengslin 

því verkað það, að meira hefur verið sótt 

eptir jörðum, og þær þá hækkað í verði. 

þetta sýnir, að ísjárvert getur verið, að 

taka of mjög tillit til verðs jarðanna og 

leigumálans, þvi grundvöllurinn verður að 

vera gæði jarðanna, sem þekkt eru, og 

notuð eru, en hin óþekktu geta eigi komið 

til álita í þessu máli. Nú ætluðum vjer 

nefndarmenn, að ekkert vald mundi vera 

betur til þess fallið, að jafna hlutfallið 

milli jarðanna í hverri sveit, en hrepp- 

stjórar og hreppsnefndir, því í þær verður 

maður að gjöra ráð fyrir að kosnir sjeu 

hinir beztu, skynsömustu og ráðsettustu 

inenn; og að jafna hlutfallið milli jarðanna 

eptir gæðum þeirra og gjaldþoli, er raunar 

ekki meira vandaverk, en að jafna niður 

aukaútsvari á einstaka menn eptir efnum 

og ástæðum. Til þess að jarðamatið verði 

hlutdrægnislaust, er hreppsnefndin eptir 

nefndarfrumvarpinu bundin við borð, að 

láta sama hundraðatal haldast í hreppnum
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til bráðabyrgða, sem verið hefur, en lata 

það hvorki ganga upp nje niður. J>essi á- 

kvörðun er gjörð til þess, að fyrirbyggja 

það, sem af því getur leitt, að hver vill 

meta sem lægst; hver hreppur vill eðlilega, 

að jarðir sínar sje metnar sem minnst, til 

þess að þurfa ekki að svara nema sem 

minnstum sköttum út frá sjer. Annar 

vissari vegur til að fyrirbyggja þetta, var 

nefndinni ekki kunnur. Svo ætlar frum- 

varpið sýslunefndunum að jafna hiutfallið 

milli hreppa sýslunnar, sem kann að vera 

orðið nokkuð ójafnt, því á þessu meir enn 

30 ára tímabili, siðan jarðamatið eiginlega 

fór fram, hefur víða einstökum jörðum og 

jafnvel heilum sveitum farið aptur eða 

fram, bæði af völdum náttúrunnar og 

mauna-völdum. Til þess nú að jafna þetta 

hlutfall ætlar nefndin sýslunefndirnar bezt 

færar. En svo er nú mesti vandinn eptir, 

og það er, að jafna hlutfallið milli sýsln- 

anna i landinu. Vjer vitum, að kot í

sumum sýslum eru metin jafnt og stór-

jarðir í öðrum sýslum. pað er búið opt

áður hjer á þingi að til færa dæmi þessa, og 

hirði jeg því ekki að taka þau upp aptur. 

Hverjir gælu menn nú búizt við að þekktu 

bezt þennan mismun á hlutfallinu milli 

hinna einstöku sýslna? Hverjir ættu að 

þekkja bezt, hvað hver sýsla á að vera 

mikill hluti af landinu, eða hve mikill 

hluti af gæðum landsins er fólginn j 

hverju einstöku hjeraði? Jeg get ekki

betur sjeð, en að alþingi þjóðarinnar, þar 

sem sitja menn kosnir úr öllum sýslum 

landsins, ættu að þekkja þetta bezt, og 

vera bezt fallnir til þess, að jafna hlutfallið 

milli hinna einstöku sýslna. En jeg er 

alveg samdóma hinum hæstvirta landshöfð- 

ingja um, að mál þetta er svo mikilsvarð- 

andi og umsvifamikið, að þingið geti ekki í 

einni svipan með öllum önnum sínum leitt 

mál þetta til lykta, en jeg get hugsað 

mjer, að ef þingið 1883 fengi allar nauð- 

synlegar skýrslur og skjöl, þá gæti það

samið einhverjar reglur til að finna hlut- 

fallið milli hjeraðanna, og gæti þá, ef því

sýndist, fengið setta nefud þinga á milli til 

að yfirvega málið og semja frumvarp, sem 

þá yrði lagt fyrir þingið 1885, hver sem 

lifir þá tíð. En jeg mun nú vera orðiun 

helzt til fjölorður, enda skal jeg nú ekki 

fara fieirum orðum um málið að sinni.

Framsögumaður: Jeg þarf ekki að vera

langorður, því þingmaður Eyfirðinga er bú- 

inn að taka flest fram af því, sem jeg hafði 

hugsað injer að segja. En það var eitt at- 

ríði, sem hinn hæstvirti landshöfðingi minnt- 

ist á. Hann sagði, að þessi endurskoðun 

tnundi val'da nýjum ójöfnuði, er hann byggði 

á því, að. tíminn, sem liðinn væri, síðan 

jarðabókin var staðfest, væri búinn að jafna 

mikið á henni gúlana við sölu jarðanna; en 

jeg áíít þá ástæðu hans hafa lítið við að 

styðjast, hjer á Suðurlandi að minnsta 

kosti, því salan er miðuð við hið forna 

hundraðasal En það skal jeg játa, aðjarða- 

matið er mesta vandaverk, og svo mikil- 

fengt, að alft af mun hætt við, að á því 

finnist ávallt, og það með ástæðum, fleiri eða 

færri misfellur. Eitt má þó telja hjer um 

bil víst, að með þessari aðferð, sem nefndin 

tekur fram, mun engin hlutdrægni geta átt 

sjer stað, af hálfu hreppstjóra eða hrepps- 

nefnda, þar sem þeir eiga að meta jarð- 

irnar svo, að hundraðatalan í heild siuni 

haggist ekki fiá því, sem hún var, heldur 

haldist hin sama upphæð hundraða bæði í 

breppum og sýslum, en á því slrandaði 

jarðamatið 1849. Jeg er alveg samdóma 

hinum hæstyirta landshöfðingja um það, að 

stærstar sjeu misfellurnar á hlutfallinu sýslna 

á milli. En hinn háttvirti þingmaður Ey- 

firðinga er þegar búinn að benda á, hvernig 

hægast muni að greiða úr þessum misfell- 

um, enda er nú ekki strax komið að því, 

að fara að jafna þetta hlutfall, en æskilegt 

væri að vísu, að finna nú þegar veg til að 

jafna þetta hlutfall. En jeg get ekki sjeð 

neinn annan heppilegri eða happasælli veg, 

en þann, sem nefndin hefur bent á í 8. 

grein frumvarpsins, að þingið hafi á sínum 

tíma skýrslur um söluverð jarðanna fyrir 

sjer til að byggja hlutföllin á. Aðferð sú,
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sem við var hðfð 1849, og sem frumvarp 

stjórnarinnar 1877 líka tók fram og lands- 

höfðingi vill við hafa, 'þessi yfirnefnd get 

jeg ekki fundið að sje svo áreiðanleg 

til að jafna þær misfellnr, sem á jarðamat- 

inu kynnu að verða, enda er mönnum í 

fersku minni, hve litlar þakkir hin svo kall- 

aða Reykjavíkur-nefnd fjekk fyrir starfa sinn. 

Ef þingið á sínum tíma sjer sjer ekki færí 

að ráða málinu til lykta, án þess að setja 

rannsóknarnefnd, þá efast jeg ekki um, að 

það verði gjört. J>ar sem hinn hæstvirti 

landshöfðingi benti á 8. gr. nefndarfrumvarps- 

ins, þá skal jeg taka það fram, að það kom 

fram á þingi 1877, að (aka skyldi til und- 

irstöðu fyiir hlutföllum sýslna í milli af- 

gjöld jarða, tíundaframtal, fólkstal o. s. 

frv., en þá var ekki talað um söluverð jarða. 

En söluverðið álít jeg áreiðanlegasta mæli- 

kvarðann af öllu þessu, því það fer ekki ætíð 

eptir afgjaldi jarða; leigumálinn er ekki á- 

reiðanlegur til að fá út kosti og lesti jarða, 

og því er ekki áreiðanlegt að byggja á hon- 

nm. Ymsar jarðir hafa hlunnindi, sem vega 

mikið, og þegar til sölunnar kemur, þá er 

tekið tillit til þess konar gagna og gæða, 

er jörðunni fylgja, sem alls ekki er víst að 

sje komið fram í leigumálanum, einkum 

hvað ný hlunnindi snertir eða aukin í 

seinni tíð. par af leiðir, að söluverðið er 

tryggara að byggja á heldur en afgjaldið. En 

framtal og fólkstal vil jeg ekki nefna sem 

fráleitast af öllu þessu. pað getur verið, 

að nefndin hafi tekið of fá ár til undirstöðu 

með söluskýrslurnar, en slíkt ímynda jeg 

mjer að sje hægt að laga í hendi sjer.

Benidikt Krntjánsson: Jeg skildi svo

orð hins hæstvirta landshöfðingja, sem hann 

áliti, að þó ójöfnur hefðu verið á jarðabók- 

inni 1861, þá mundu þær nú að mestu lag- 

færðar, með því flestar jarðir hefðu síðan 

gengið kaupum og sölum; þetta hefði þá átt 

að verða á þann hátt, að jörð sú, sem í 

jarðabókinni er hærra motin, en hún er 

verð, hefur síðan verið seld lægra, og skakka- 

fallið þannig lent á hinum fyrra eiganda, 

en kaupandinn hafi aptur vcrndað sig með

því að gefa minna fyrir jörðina. Sje þetta

svo, þá skal jeg játa, að sú nauðsyn sje 

burtfallin, að endurskoða jarðabókina. En 

jeg ætla, að fæstar af jörðum landsins hali 

síðan 1861 gengið kaupum og sölum; þvert 

á móti mun, að því er flestar jarðir snertir, 

eigandinn verða að sitja lengi enn undir 

þessum ójöfnuði. Jeg ætla og, að í fæstum 

tilfellnm sjou knupendur svo skynsamir, að 

taka þetta til greina, auk þess að það er 

víst, að margar jarðir hafa síðan orðið fyrir 

skemmdum bæði af völdum náttúrunnar og 

manna-völdum, þ. e. ábúandanna. f>ess 

vegna get jeg ekki lagt svo mikla áherzlu 

á þetta atriði, að jeg ekki eptir sem áður 

álíti mikla nauðsyn að taka fyrir endur- 

skoðun jarðamatsins, án þess þó á hina 

bliðina að kosta miklu fje til þess. Jeg 

skal ekki taka upp aptur það, sem hinn 

háttvirti framsögumaður og þingmaður 

Kyfirðinga hefur tekið fram, og ekki fara 

fleimm orðum um málið að sinni.

Landshnfðingi: Jeg skal leyfa mjer að

benda hinum háttvirta þingmanni Norður- 

fingeyinga á, að hann hefur alveg misskilið 

orð mín, þar sem hann ætlar, að það hafi 

verið meining min, að ekki væri æskilegt að 

endurskoða jarðabókina frá 1. apríl 1861; 

þveit á móti; jeg álít endurskoðunina nauð- 

syrilega, og að hún verði svo nákvæm, sem 

unnl er. Dæmin, sem jeg tók fram áðan, 

til að benda á, að margir gallar, sem verið 

höfðu á jarðabókinni frá 1. apríl 1861, væru 

horfnir síðan, með því að hið háa verð, sem 

var á sumum jörðum, hefði jafnað sig, með 

því að jarðirnar hefðu gengið kaupum og söl- 

um, miðuðu ekki til að ráða frá endurskoðun- 

inni, heldur einmitt til að benda á, að brýna 

nauðsyn bæri til að endurskoðunin væri vel 

og vandlega af hendi leyst. Hinn háttvirti 

þingmaður Eyfirðinga tók fram hinar ýmsu 

skoðanir manna á þessu máli, uieð því að 

benda á umrreður manna á þinginu 1877, 

og þá sjer í lagi í neðri deildinni, þar sem 

liinn háttvirti þingmaður sjálfur átti sæti, 

og skal jeg geta þess, að mjer var mesta 

ánægja að ræða þetta mál saman við hinn
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háttvirta þingmann. f>ar sem hinn hátt- 

virti framsögumaður benti til þess, að ekki 

væri ólíklegt, að þingið 1883 fyiuli ástæðu 

til að setja nefnd miili þinga, til þess að 

ráða bót á þeim annmöikum, sem jeg benti 

á, þá sje jeg, að hann er mjer samdóma um, 

að nefnd sje nauðsynleg til að nndir búa 

málið, til þess að þingið geti síðan loitt það 

til lykta, og er þá auðsjeð. að ágreiningui- 

inn okkar í milli er ekki svo mikill. Hann 

vill setja nefndina fyrst, eptir að hrepps- 

nefndir og sýslunefndir hafa lokið starfa 

sínum, en jeg vona, að þingmaðurinn við 

nákvæma yfirvegun komist að þeini niður- 

stöðu, að ef endurskoðunainefnd skal setja, 

þá eigi að gjöra það á undan enduiskoðuii 

hreppsnefnda og sýslunefnda. Nefnd þessi 

gæti þá leiðbeiut hreppsnefndunum og sýslu- 

nefndunum um ýms atriði, sem kynnu að 

koma fyrir, og með því verður nefudin fær 

um að laga misfellurnar og jafna hlutfallið 

milli hinna einstöku hjeraða, svo að það 

verði rjett. fetta verður nefiulin betur íær 

um, ef hún er kosin á undan. Enefhrepps- 

nefndir eiga fyrst að jafna hlutfallið jarða i 

milli og sýslunefndir hreppa í milli, og sýslú- 

menn síðan senda skjöl um þetta imat til 

landshöfðingja og landshötðingi til alþingis, 

þá kemur ný nefnd, sem svo á að fara að 

leita upplýsinga um hvern hrepp, og cf til 

vill um hverja jörð í hreppnum. Sje nefndin 

þar á móti kosin á undan, getur hún gefið 

hreppsnefndunum og sýslunefndunum leið- 

beining og upplýsingu um, hvernig cndur- 

skoðunin eigi að fara fram, og er þessi að- 

ferð miklu hægri, og þá undir eins moiri 

trygging fyrir því, að endurskoðunin verði 

rjett og æskileg. Jeg hef leyft mjer að ge-fa 

hinni heiðruðu deild þossar bendingar, af 

því jeg óska, að málið fái framgang og verði 

leyst vandlega af hendi. Jeg skal því leyfa 

mjer að skora á hina hoiðruðu deild, að 

taka bendingum mínum um, að sett vorði 

fyrst endurskoðunarnefnd. Hinn háttviiti 

þingmaður Eyfirðinga tók það fram, að málið 

hefði veiið fellt í neðri deildinni með fiiim 

af því, að mikill kostnaður mundi leiða af

því, að nefnd yrði sett, en jeg ímynda mjer, 

að kostnaðurinn þurfi ekki að verða meiri 

fyrir það, þó nefndin verði sett á undan.

,Jón Pietuis*on: Jeg ætla einungis að

leyfa mjer að gjöra eina athugaseirid til 

leiðbeiningar þeim, er knnna að fást við 

endurskoðun jarðabókarinnar frá 1. apríl 

1861. pað er kunnngt. að af bændajörðum 

og cinstöku jörðnm öðrum er goldin prests- 

mata eða annar likur t-ollur til prests. Nú 

þegar síðasta jarðamat var samið, var þess- 

ari prestsmötu bætt við virðingarverð jarð- 

atina. Hundraðatala þessara jarða hækk- 

aði við þessa piestsmötu um eitt hundrað 

fyrir hverjar 10 álnir, sem matan eða toll- 

urinn nam. Til þess að slikar jarðir geti 

notið jafmjettis með öðrum jörðum, verður 

þvi við þessa endurskoðun jarðamatsins að 

draga frá hundraðatölu þeirri, sem þessar 

jarðir hafa eplir jarðabókinni frá 1. apríl 

1861, eitt hundrað fyrir hverjar 10 álnir, 

sem matan eða tollurinn nemur, og mun 

jeg leyfa mjer að koma með breytingarat- 

kvæði í þessa átt til næshi umiæðu, því ef 

þetta frumvarp verður samþykkt, þá er nauð- 

synlegt, að bæta þessari ákvörðun inn í það.

Frumsögumnður: Jeg skal geta þess,

að jeg ímynda mjer, að nefndin muni taka 

bendingar hins háttvirta landshöfðingja til 

yfirvegunar, jafnvel þó að jeg fyrii mitt leyti 

hati ekki mikið álit á þessati ondurskoðun- 

arnefnd, því að fyrst er það, aö Jiún hlýtur 

að hafa ærinn kostnað í íur ineð sjer, og 

annað það, að luin gotur aldrei sjeð nema 

moð annara augum, svo að tvisýni er á því 

gagni, sem hún mundi gjöra. En gætu 

monn hugsað sjor, að hún forðaðist um allt 

laiul, til þess sjálf að skoða jarðirnar, þá 

fyrst væri máske nokkurt gagn að henni, 

"ii inundi saint naumast borga sig, að setja 

liana. En ongu að síður or jeg fús á að 

ylirvoga þot.ta betur í sameitiingu við moð- 

nofndarmenn mína.

Ásgcir F innrsson: f>að fer nú eins
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fyrir mjer, eins og fyrir leiðarsteinslausum 

sjómanni í þoku. Jeg er enn ekki búinn að 

setja mig inn í nefndarálitið, og hef heldur 

ekki orðið fróðari af þessum umræðutn, sem 

haldnar hafa verið. Jeg sje af frumvarpinu 

og í sambandi við það, sem framsögumaður 

sagði, að þessi aðferð væri kostnaðarminnst; 

það er líka satt, því að öllum þeim mönn- 

um, sem starfa að endurskoðuninni, er ekki 

ætlaðnr einn eyrir; og fyrst að kostnaðurinn 

er svona lítill, þá er bezt að lofa þeim að 

gutla við það, hvort sem það veiður til 

nokkurra bóta á jarðamatinu eða ekki. f>að 

er og satt, að nauðsynlegt er, að lagfæra 

jarðamatið sakir ábúðarskattsins; en jeg fyr- 

ir mitt leyti vildi nú helzt hafa allt jarða- 

mat burtu og láta ekkert gjald leggja á 

jarðarhundruðin, heldur hafa að eins tekju- 

skattinn, og láta afgjaldið og ágóðann af 

jörðunni segja til. En hverjir eiga nú fyrst. 

að starfa að þessu jarðamati? Hreppstjór- 

arnir og hreppsnefndirnar. Jeg hefði betur 

kunnað við, að það hefðu gjört kosnir menn, 

eins og var við síðasta jarðamat. Menn eru 

nú farnir að hliðia sjer hjá að vera í hrepps- 

nefndum, og það hefur komizt svo langt, að 

það hefur verið kært fyiir sýslunefndum. 

J>að hefur því orðið að taka þá menn í 

hieppsnefndir, sem ekki eru um það færir, 

og því síður um vandasamari störf. |>að 

hafa opt komið kærur út af aukaútsvarinu, 

sem hreppsnefndirnar eiga að jafna niður, 

og ætli það mundi fara betur fyiir þeim, ef 

þær ættu að fara að jafua jarðamatið, en 

láta þó ekki hundraðatöluna í hverjum hrepp 

raskast? Til þess þarf þó ekki minni glögg- 

leik en að jafna niður aukaútsvari. Jeg skil 

heldur ekki í því, hvernig á að koma því 

saman, að ef jarðirnar í einum hveppi hafa 

sumar gengið úr sjer, en er.gin hefur samt 

batnað, þá samt að láta hina gömlu hniul- 

raðatölu haldast; nefndin verður að gjöra svo 

vel og reyna að kotna mjer í skilning um 

það. Svo er t.alað um í nefndarálitinu. að

binda eigi jarðamatið við söluverð jarða í 

hverri sýslu, en þó hefur framsögumaður 

sagt, að ísjárvert væri að taka tillit til 

verðsins; þessu veit jeg ekki hvernig á að 

koma saman. Jeg vildi, að frumvarp- 

ið og nefndarálitið væri sem glöggast, svo 

að eitthvað mætti skilja í því, en jcg skal 

játa það, að það er enginn barnaleikur að 

fást við þetta mál, en það hefur ekki svo 

illa verið kosið í þessa nefnd, að jeg geti 

álasað deildinni fyrir það. Jeg skal ekki 

fara langt út í málið, en þegar aukanefnd 

á að koma, líkt og Reykjavíkurnefndin sál- 

uga, þá þykir. mjer nú fara að kasta tólfun- 

um i jarðamatinu. Jeg held, að hinu síð- 

asta jarðamati hafi ekkert verra fótakefli 

verið, en einmitt Keykjavíkurnefndin, þó að 

hún ætti að setja smiðshöggið á það; hún 

ruglaði svo í öllu jarðamatinu, að hún gjörði 

allt helmingi verra en það þó var í fyrst- 

unni; og ef menn fara að bcra á móti þessu, 

þá get jeg sannað það, því jeg or kunnugri 

því máli en flestir halda. Hinn 3. konung- 

kjörni þingmaður talaði um prestsmötuna. 

Við síðasta jarðamat, þá var fylgt þeirri 

reglu í Strandasýslu, að prestsmatan var 

hvergi talin með; en aptur annarstaðar, t.

a. m. í Eyjafjarðarsýslu, var sagt, að ef 

prestsmatan væri dregin frá, þá gæti farið 

svo, að jarðirnar yrðu einskis virði. |>etta 

heldjeg þvi að hafi ruglað heilann í Reykja- 

vikurnefndinni, þegar hún sá þetta svona 

mismunandi koma úr tveim ömtum. Jeg 

er hræddur urn, að þó að nauðsynlegt sje 

að lagfæra jarðamatið, þá þurfi að brúka 

allt aðra aðferð en þessa, sem hjer er farið 

fram á, allt þurfi að takast betur fram, og 

brúka scm minnst jarðarhundruðin sem 

grundvöll fyviv skatta. En ef menn vilja 

fást nokkuð við jarðamatið, og byggja á því 

skattaálög, þá verður það allt af hringlandi 

vitlaust, nema því að eins að jarðirnar sjeu 

metnar aptur og aptur í hvert skipti, sem 

einhver jarðabót er gjörð, eða einhver jörð
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ekki við að vera að hringla þessu aptur og 

aptur, og vest kann jeg við, að með því 

liggur jarð.;matsbreytingin í hælunum á 

jarðabótarmönnunum. í>ó að jeg hafi nú talað 

nokkuð óþægilega um þetta mál, þá er það 

hvorki til þess að álasa nefndinni fyrir 

starfa hennar eða spilla lyrir jarðamat- 

í i h i.
J n n  P j e t u r s s o n : Jeg finn mjer skylt

vegna Reykjavíkurnefndarinnar að bera á 

móti því, sem þingmaður Strandamanna 

álasaði henni fyrir. Hann þekkir hreint 

ekkert til gjörða hennar og lastar hana að 

eins út í bláinn. Reykjavíkurnefndin átti 

ekkert annað að gjöra eptir erindisbrjefi 

sínu, en að rannsaka þær skýrslur, sem 

komu frá sýslumönnunum, og reikna út 

eptir þeim; og þó að hann beri ef til vill 

ekki mikið traust til mín, þá voru fleiri i 

nefndinni en jeg; fyrir utan mig voru þeir 

hæstaijettar-assessor Yilhjálmur Finsen og 

Jón Guðmundsson ritstjóri þjóðólfs, sem þá 

var, ng jeg veit, að þetta eru þeir menn, 

sem þingmaðurinn og aðrir bera virðingu 

fyrir, og sem jeg er fullviss um að hafa 

miklu betra vit á jarðamati en þingmaður- 

inn sjálfur. f>að var alls ekki Reykjavíkur- 

nefndin, sem seinast fjallaði um matið, held- 

ur vnr það einmitt alþingi, sem lagði á 

smiðsliöggið á það og sem að lækkaði sumar 

jarðir, en hækkaði aptur aðrar, með fram 

af því, að það var viss upphæð, jeg ætla 30 

rdl., sem Iögð var til grundvallar fyrir 

jarðamatinu yfir allt land. Jeg held, að 

menn í Strandasýslu þekki lítið til Reykjavík- 

urnefndarinnar, og mig undrar það stórlega, 

að þingmaðurinn skuli vera að hlaupa eptir 

því, sem flökkufólk og umrenningar masa 

norður í Strandarsýslu.

Framsögumaður: Jeg ætla að tala fá-

ein orð út af orðum þingmanns Stranda- 

manna. Hann sagði i öðru orðinu, að hann 

vildi ekkert jarðamat hafa, en í hinu þótti

honum jarðamatið mjög nauðsynlegt; en 

hvað sem nú er um það, þá geng jeg út 

frá því, að hann álíti jarðamatið nauðsyn- 

legt, og ætla að byggja á því. Hann vildi 

ekki, að því er mjer skildist, vera að hringla 

aptur og aptur með jarðamatið ; en nú eru 

liðin 30 ár eða síðan 1849, er síðasta jarða- 

mat var samið, og jeg get varla kallað það 

að hringla aptur og aptur með jarðamatið, 

þó að það sje endurskoðað á 30 ára tíma- 

bili; ekki er það mikið á móts við önnur 

mál, sem þingmaðurinn veit eins vel og jeg 

að taka breytingum ef til vill á hverju ári. 

Jeg vil alls ekki leggja það til, á hverju svo 

sem jarðamatið verður bj'ggt, að verið sje 

að hringla með það aptur og aptur; en þó 

að það sje endurskoðað eptir svo eða svo 

langt tímabil, þá finnst mjer allt eðlilegt í 

því; það verður að laga sig eptir tímanum 

svo i þessu sem í öðru.

Magnús Stephensen: Jeg er samdóma

nefndinni um, að endurskoðun jarðamatsins 

sje nauðsvnleg eptir öll þessi ár, sem liðin 

eru frá því, að hið síðasta jarðamat fór fram; 

jeg er sömuleiðis samdóma nefndinni um það, 

að ekki verði annar rjettari grundvöllur lagður 

fyrir þessujarðamati en söluverðjarðanna, í stað 

þess að við hið fyrra jarðamatið var, einkum 

við leiðrjettingu þess, haft helzt til mikið 

tillil til afgjaldsins. En jeg get ekki vel 

gjört mjer ljósa eða fallizt á aðferðinaj sem 

nefndin ætlast til að höfð verði við jarða- 

matið; mjer finnst svo margireiga að starfa 

að þessu jarðamati, hverjir í sínu lagi, en 

að svo, þegar allt er búið, þá sje ekkert 

nýtt jarðamat til á eptir. Fvrst eiga 

hreppsnefndirnar að kasta mati á hverja 

jörð í sínum hrepp. í annan stað eiga 

sýslunefndirnar að jafna hlutfallið milli 

hreppanna, en til þess að koma þessum 

jöfnuði á, geta þær eigi halt þá aðferð, að 

meta hvern hrepp sem eina heild, heldur 

verða þær að kasta mati á hveija jörð í 

hverjum hreppi í sýslumim; þetta eiga
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sýslunefndirnar að gjöra um sama leyti og 

hreppsnefndirnar vinna að sínu jarðamati; nú 

má búast við, að þessum tveim mötum beri 

ekki saman, og þá eru komin tvö möt, en 

þó bæði alveg ónóg. Nú er eptir að jafna 

hlutfallið á milli sýslnanua; það er ekki 

tekið fram í nefndarálitinu, hvaða vald á að 

vinna að því, en líklega er það þó alþingi, 

eða eitthvert annað vald, sem það skipar. 

|>egar nú þetta vald fer að meta, þá getui 

það ekki metið hverja sýslu sem eina sjer- 

staka heild, heldur verður það fyrst að 

meta hverja einstaka jörð í sýslunni; þarna 

er þá komið þriðja matið. Við þessa að- 

ferð hafa þá fengizt 3 möt, án þess að 

jarðabókin lagfærist nokkuð. fað er ann- 

að, sem jeg ekki get fellt mig við, og það 

er það, að hið gamla hundraðatal skuli 

halda sjer í hverjum hrepp og hverri sýslu. 

Ef í eiuhverjum hrepp hefur verið góð 

jörð, en hefur orðið fyrir áföllum, síðan hið 

síðasta jarðamat var gjört og eyðilagzt 

meira eða minna, þá verður, til þess að 

láta hundraðatalið í hreppnum halda sjer, 

að jafna því, sem þessi jörð hefur gengið 

úr sjer, niður á hinar jarðirnar í hreppn- 

um. Framsögumanni er kunnugt, að í 

Bangárvallasýslu hafa margar jarðir hin 

síðustu árin í ýmsum hreppum orðið fyrir 

stórskemmdum, án þess hinar hafi orðið 

betri þess vegna. Nú á hreppsuefndin að 

setja þessar jarðir niður; en til þess að 

hundraðatalið haldist í hreppnum, þá verð- 

ur hún að hækka hundraðatal hinna, jafn- 

vel meira en sannsýnilegt er, þó að hún 

viti, að þær jarðir hati ekkert hatnað; er 

nokkur sanngirni í því? Sama er að segja 

um sýslurnar; sá og sá hreppur hefur fallið, 

án þess hinir hafí tekið framförum að sama 

skapi; sýslunefndin verður þá að lækka 

suma, en hækka aptur aðra meira en góðu 

hófi geguir. fetta er nú önnur hliðin; hin 

hliðin er sn, að jarðir í einum hrepp eða 

hreppar í einni sýslu hafa tekið miklum 

framförum, án þess að neinum öðrum jörð- 

um í sama hrepp eða neinum öðrum hrepp 

í sömu sýslu hafí farið að sama skapi apt-

ur. £>ar kemur sama ósanngirnin fram. 

Allt þetta er mjög erfitt fyrir hreppsnefnd- 

irnar og sýslunefndirnar að meta. f>ar 

að auki er þessi starfi fenginn þeim í hend- 

ur, án þess nokkur þóknun sje gefin fyrir, 

og það þykir mjer hart. Áður, þegar þing- 

ið hefur farið fram á, að settar væru nefnd- 

ir til einhvers starfa, þá hefur þeim allt af 

verið veitt þóknun fyrir, og það þó launað- 

ir embættisinenn ættu í hlut; en nú eiga 

ólaunaðar hreppsnefndir og sýslunefndir að 

gjöra þetta fyrir ekkert. Jeg ímynda mjer, 

að þingið geti ekki dembt öðrum eins starfa, 

eins og hjer er um að ræða, þóknunarlaust 

upp á ólaunaðar nefndir. Jeg skal svo ekki 

frekar tala um málið; jeg vildi óska, að 

jarðamatið færi fram kostnaðarlítið, eu álít 

þó affarasælla, að kostað sje nokkru fje til 

þess úr landssjóði, og það verði vel 

úr garði gjört, en að það verði tómt kák, 

þó það yrði eins ódýrt og nefndin gjörir ráð 

fy;ír.
Einar Ásmundsson: Mjer virðist hinn

4. konungkjörni þingmaður ekki hafa hugs- 

að eins vel um þetta mál, eins og flest ann- 

að, sem hann hugsar um. Jeg held, að 

okkur í nefndinni hafi ekki tekizt að gjöra 

aðferð okkar skiljanlega fyrir hinni heiðruðu 

deild. Mjer skildist, að hinn 4. konung- 

kjörni skildi svo, að. ef einhver jörð hefði 

gengið úr sjer, þá yrði að setja mat hennar 

lægra, án þess þó að með þvi breyttist hið 

gamla jarðamat á öllum hreppnum. f>etta 

er líka rjett skilið. En þetta gamla hundr- 

aðatal er ekki nema til bráðabyrgða í hreppn- 

um. Ef nefndin hefði getað gengið að því 

vísu, að hreppsnefndirnar væru vel reikings- 

færar, þá hefði hún stungið upp á, að meta 

þannig, að ákveðið væri, hve margir þúsund- 

ustu eða tíu þúsundustu partar hver jörð í 

hverjum hrepp væri af öllum hreppnum. En 

eingöngu af því, að nefndin treysti hrepps- 

nefndunum ekki til að meta jarðirnar þannig, 

þá stakk hún upp á, að láta meta jarðirnar 

eptir hlutfalli þeirra í milli, miðuðu við núver- 

anda hundraðatal, í staðinn fyrir þessa tuga- 

tölu. Sýslunefndunum hlýtur að vera allt
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að einu kunnugt sem Iireppsnefiulunum, 

hvort jarðir hafa gengið úr sjer, pví að í 

liverri sýslunefnd er maður úr hverjum 

lirepp sýslunnar. Jeg vona, að jeg [jurli uú 

ekki lengur að skýra þetta fyrir hinum 4. 

konungkjðrna þingmanni, en vera má, að 

einhverjum öðrum þinginönnum sje það ekki 

eins ljóst og honum. Jeg skal því taka til 

einfalt dæmi: Jeg skal setja, að í hrepp 

sjeu 3 jarðir, þó að jeg vit-i vel, að enginn 

hreppur á landinu er svo lítill, og sje hver 

jörð 20 hundruð eða allar 60 hundruð til 

samans; nú hefur ein jörðin versnað um 

helming, en hinar ekki batnað, þá er vita- 

skuld, að hún verður að færast niður, svo 

að hún verður ekki nema fimmti hluti 

hreppsins, þó hún væri áður þriðjungur 

hans, en binar hækka. Mjer tekst ef til 

vill ekki að koma nógu ljósum orðum að 

hugsun minni í þessu augnabliki, en jeg 

get fullvissað þingmenn um, að hún er 

rjett, ef jeg mætti skrifa hana, þá skyldi jeg 

reyna að skrifa hana svo, að hún skildist 

betur. Nú þekkir sýslunefndin þessa rýrn- 

un, og sjer, að sumir hreppar hafa gengið 

úr sjer, en aðrir annaðhvort batnað eða 

staðið í stað. Nefndin hefur stung- 

ið upp á, að sýslunefndirnai' líka hefðu fyrir 

grundvallartölu hið gamla hundraðatal, þó 

að hún ímyndaði sjer, að þær sjálfsagt væru 

reikningsfærari en hreppsnefndirnar. Sömu 

aðferð ætla§t nefndin til að þetta síðasta vald 

hafi, sem leggur smiðshöggið á jarðamatið, 

það er að segja, sem ákveður eða metur, 

hve mikill hluti hver sýsla er úr 

hundraðatali alls landsins. Hvað er eitt 

jarðarhundrað? Allt landið er, eins og nú er, 

86755 jarðarbundruð, og eitt jarðarhundrað þá 

ekkertannað en ’Awsð alls landsins aðgæðun- 

um oggjaldþolinu til. Efmenn hafa þetta hug- 

fast, þá er og ljóst, að sama gildir um hvern 

einstakan hrepp og hverja einstaka sýslu. 

Tilgangur jarðamatsins er ekkiannar en sá, 

að skipta landinu niður í smáparta þannig, 

að hlutfallið verði rjett eða partarnir jafnir. 

J>að er mjög óverulegt, hvort jarðarhundrað- 

ið er hátt eða lágt, ef að eins jöfnuður fæst.

Jarðamatið hefur enga aðra þýðingu en þá, 

að gefa sem ijeltastan grundvöli fyrir skatt- 

álagningu; ef það væri ekki í þeirri veru 

gjört, þá væri jarðamat alveg óþarft.

Friimsögumufiitr: pingmaður Eyfirð-

inga hefur að íniklu leyti tekið af mjer ó- 

makið, þar sem hann skýrði málið svo vel 

og rækilega. En jeg skal geta þess út af 

oiðum hins 4. konungkjörna þingmanns, að 

mjer þótti slæmt, að hann reif svona nið- 

ur aðgjörðir nefndarinnar, en byggði ekkert 

jupp í staðinn. par sem hann tók fram, að 

hieppsnefndirnar yrðu að meta hverja jörð, 

þetta skal jeg fúslega játa, þá talaði hann 

um annað mat hjá sýslunefndinni og hið 

þriðja hjá yfirnefndinni. Jeg ímynda mjer, 

að sýslunefndirnar geti farið svo að, að 

ekki þyrfti að hafa mikið fyrir hinum tveim 

efri mötum, sem þingmaðuriun talaði um, 

Jeg get ímyndað mjer eitt, sem gæti verið 

sýslunefndinni til hins mesta stuðnings. 

Sýslunefndin gæti valið menn úr sínum 

tlokki, sem gætu metið eina jörð til hundr- 

aðatals, í hverjum hreppi eptir gögnum 

hennar og gæðum, og þá þarf ekki nema 

reikningsdæmi til þê s að sjá hlutföllin milli 

hreppanna. Ef sýslunefndin á fundum sín- 

um sjer ekki fært að afgjöra hlutföllin hreppa 

í milli, þá er henni innanhandar að fara 

þennan veg eða annan, til þess að ná svo 

ijettu hlutfalli, sem hægt er. |>að er borg- 

unina fyrir þennan starfa snertir, þá skal 

jeg fúslega játa, að það er helzt til mikill 

skylduskattur að ætlast til, að sveitarstjórn- 

irnar gjöri þetta fyrir ekkert. Jeg get þvi 

vel fallizt á, að þeim, sem að jarðmatinu 

eiga að starfa, sje ákveðin hæíileg þóknun, 

hreppstjórum og hreppsnefndum, sem leggja 

grundvöllinn undir allt jarðamatið, og hafa 

mest fyrir því.

Benidikt Kristjánsson: Jeg held mjer

sje óhætt að fullyrða, að sumum þingmönn- 

um er enn ekki fullljóst, hvernig nefndin 

hefur hugsað sjer fyrirkomulagið á fram- 

kvæmdum jarðamatsins. |>að er ekki ætíð 

hægt að gjöra öðrum hugsanir sínar skilj- 

anlegar, þar sem mikið er undir því komið,
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hvort maður hittir þá rjettu aðferð til að 

skýra þær. Nefndin hefur vikið frá því, 

sem áður hefur verið stungið upp á við 

umræður þessa máls á þingi, þar sem hún 

stingur upp á, að fyrst sje byrjað að neðan 

og fært sig upp eptir; en ekki, eins og áður 

var, að byrja að ofan og færa sig niður ept- 

ir. Aðalatriðið er það í þessu máli, að 

undirstaðan sje rjett lögð, og hjer álít jeg 

hana vel lagða eptir uppástungn nefndar- 

innar, þar sem hreppsnefndunum er lagt 

það fyrir, að koma rjettu hlutfalli milli 

hinna einstöku jarða í hverjum hrepp. 

Hjer er ekki að tala um hið sanna og rjetta 

mat á jörðunum í samanburði við allar 

jarðir á Iandinu, heldur um að finna hið 

rjetta hlutfall á milli jarðanna í hreppnum, 

án þess að raska hundraðatali alls hreppsins. 

þegar nú hreppsnefndin er búin að meta þessi 

hlutföll milli jarðanna, þá kemur verk sýslu- 

nefndarinnar, að jafna hlutföllin milli hrepp- 

anna, án þess að breyta því hundraðatali 

sýslunnar, sem nú er. Jeg skal skýra með 

dæmi, bvernig sýslunefndin getur fengið 

leiðbeiningu í því að finna hlutföllin milli 

hreppanna. Nefndin gjörir ráð fyrir, að 

hreppsnefndin hafi fundið hlutföllin milli 

jarðanna, og að sýslunefndin hafi sett yfir- 

matsmenn, sem bera mætti sig upp við um 

misfellur, sem kynnu að þykja vera á mati 

hreppsnefndar og hreppstjóra, til að koma 1 

veg fyrir, að hreppsnefndin metti jarðirnar 

minna en góðu hóíi gegnir, af því að það 

gæti hugsazt, að ef hreppsnefndarmenn 

sjálfir væru jarðeigendur, þá mettu þeir 

sínar jarðir sem minnst. Nú koma sýslu- 

nefndarmenn saman; þeir verða að gjöra 

sjer glögga hugmynd um matið og bera 

saman mat hreppsnefndanna. Nú skyldi 

maður gjöra ráð fyrir, að þeir bæru saman 

mat á einni jörð í hverjum hreppi, sem 

þeim þætti til þess bezt fallnar, og má gjöra 

ráð fyrir, að þá fáist nokkurn veginn rjett- 

ur mælikvarði, með því hreppsnefndir vissu 

eigi fyrir fram, hverjar jarðir til þess yrðu 

teknar, en ef hreppsnefndin veit fyrir fram, 

hvaða jörð sýslunefndin ætlar að taka til

mats, þá er hætt við hlutdrægni, og að hún 

hjeldi þeirri jörð i sem lægstu verði. Hjer 

er því sýslunefndinni gefin töluverð leiðbein- 

ing til þess að finna jöfnuð milli hrepp- 

anna, og laga misjöfnuð, þar sem hann er. 

Ef jarðirnar eru þá rjett metnar, þá hlýt- 

ur hlutfallið milli hreppanna að vera rjett. 

Nú sendir sýslunefndin landshöfðingja allar 

jarðamatsskýrslurnar, og hann leggur þær 

fvrir alþingi. f>á gjöri jeg ráð fyrir, að al- 

þingismenn þekki svo vel eina eða fleiri 

jarðir í sýslu hverri, að þeim verði innan 

handar að jafna hlutföllin milli sýslna lands- 

ins, og þá eru einungis eptir mörg reikn- 

ingsdæmi, sem ekki eru vandasöm, því að 

eptir því, sem hlutföllin hafa orðið, þarf að 

reikna út hverja jörð á landinu. Jeg sje 

ekki anuað, en allt skakkafall hverfi að 

mestu, ef þessi aðferð er viðhöfð. Hitt á- 

leit nefndin ógjörlegt, að taka hverja jörð 

eptir gögnum hennar og gæðum og reikna 

út.. hveit gagn hvert jarðarhundrað gjörði. 

£<að verk er svo mikið og torsótt og kostn- 

aðarsamt, að það er nær þvi óvinnandi, 

enda þyrfti margt að taka til greina við 

slíkt jarðamat, svo sem peningsfjölda og 

hinn misinunandi arð, er hann gefur, svo 

og fólkshald og annan kostnað til þess að 

geta haft þennan peningsfjölda. |>að getur 

verið, að mjer hafi heldur ekki tekizt að 

gjöra meiningu nefndarinnar skiljanlega fyr- 

ir deildarmönnum, en jeg vona þó, að þegar 

þeir hafa fengið nægan tíma til að hugleiða 

málið, þá muni þeir komast í skilning um, 

hvern veg nefndin fer. f>eir hafa ekki sett 

sig inn í, hvernig verkið kemur út í fram- 

kvæindinni; en jeg ætla, að með þessu fáist 

rjettur jöfnuður milli jarða, hreppa og sýslna, 

og jeg ímynda mjer, að ekki þurfi að kvíða 

fyrir, að skakkafall verði mikið. Hjer hverf- 

ur öll hlutdrægni milli einstakra jarðeiganda, 

einstakra hreppa og einstakra sýslna, og er 

ekki minnst varið í það.

Stefán Eiríksson: |>að er nú töluvert

búið að ræða þetta mál, og umræðurnar 

benda til, að það ætli ekki að ganga greið- 

ara til með jarðamatið nú heldur en 1861.
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Mjer finnst, að hver þingmaður hafi sína 

skoðun á því, hvernig eigi að finna út það 

rjetta og sanna hlutfall í framkvæmdinni. Jeg 

ímynda mjer, að það sje örðugt fyrir þingið, 

að finna út hlutfallið milli ^ýslnanna. J>ví 

að það er aðgætandi, að það er ólíkur af- 

rakstur af hverju lausafjárhundraði i sýslun- 

um; þannig er í Skaptafellsýslunum og 

Rangárvallasýslu ekki meiri afrakstur afeinu 

lausafjárhundraði en á móti afrakstrinum af 

hálfu lausafjárhundraði í Múlasýslunum og 

öllum hinum hetri sýslum landsins, því að 

þar er fjenaður miklu arðbetri; þess vegna 

verður það ekki rjettur mælikvarði. Öllum 

kemur nú saman um það, að í rauninni sje 

þörf að lagfæra jarðamatið frá 1861 ; aðal- 

villan í því jarðamati, sém hjer um ræðir, 

er sú aðferð, sem brúkuð var, að þá voru 

klofnar jarðir í sundur, sem ekki höfðu sjer- 

skild landamerki, í stað þess að allar þær 

jarðir áttu að virðast í heild sinni, og við 

þessa öfugu aðferð varð ósanngjarnt mat 

á hinum og þessum jörðum, sem taldar eru 

með sjerskildum dýrleika í jarðabókinni. Jeg 

fyiir mitt leyti get ekki kastað svo þungum 

steini á hinn 4. konungkjörna þingmann, 

sem sumir aðrir hafa gjört, því að jeg er 

honum að tniklu leyti samþykkur. Jeg álít 

það ekki gott og ekki nærgætnislegt við 

hreppsnefndir og sýslunefndir, að ætlast til, 

að þær liggi lengri tíma yfir að starfa að 

jarðamatinu fyrir alls ekkert; jeg held þó, að 

jarðamatið sje ekki svo lítið verk, að ein- 

hverja þóknun mætti veita fyrir það. En 

jeg furða mig mest á því, að nefndin skuli 

geta látið sjer detta í hug, að búið verði að 

koma öltu jarðamatinu svo í gegn, að það 

verði lagt fyrir alþingi 1883; jeg hefði haldið, 

að það gæti varla verið búið fyr en 1885 

að minnsta kosti. Eptir því sem jeg skil 

nefndarálitið, þá eiga sýslunefndir og hrepps- 

nefndir að vinna að jarðamatinu á sama 

tíma; hvorartveggja eiga að byrja starf 

sitt jðfnum höndum, undir eins og lögin 

eru komin út; en jeg ímynda mjer, að æski- 

legra væri, að hreppsnefndirnar væru iátnar 

meta á undan, til þess að sýslunefndirnar

gætu haft það til stuðnings við sitt mat. 

Jeg skal svo ekki fara fieirum orðum um 

þetta mál að sinni, en einungis geta þess, 

að jarðamat það, sem nú á fram að fara, 

mun að líkindum lítið bæta úr hinu fyrra 

eptir þeim grundvelli, sem þetta frumvarp 

leggur fyrir.

Magnús Stephensen: Jeg þakka hinum

heiðruðu nefndarmönnum fyrir kenninguna; 

en jeg verð að játa, að jeg er að mestu í 

sömu sporum eins og áður, og jeg skal láta 

þeirri játningu fylgja, að það er sjálfsagt af 

því, að jeg hef hvorki nægan skarpleik nje 

reikningskunnátlu til þess, að jeg geti skilið 

þennan hlutfallareikning nefndarinnar til 

hlítar. En jeg vona, að aðrir deildarmenn og 

hreppsnefndirnarhafi þetta tvennt til að bera á 

hærra stigi en jeg, svo að þær geti skilið 

þennan hlutfallareikning og metið allt eptir 

tómum hlutföllum. Jeg hef lært eins konar 

hlutfallareikning, sem kallaðiir er próportiónir 

en það getur ekki verið hann, sem hjer 

þarf að brúka; þessi hlutfallareikningur 

nefndarinnar heyrir undir einhvern hærri 

reikning, sem jeg ekki hef lært, svo að 

nefndin verður að virða mjer til vorkunnar. 

Að öðru leyti skal jeg geta þess út af orðum 

framsögumanns um, að jeg að eins rífi 

frumvarp nefndarinnar niður án þess að setja 

neitt í staðiun, að jeg í álitsskjali skatta- 

nefndarinnar frá 1875 hef látið í ljósi mína 

skoðun um, hvernig haga eigi endurskoðun 

jarðamatsins, og á sömu skoðun er jeg enn.

Árni Thonteinson: J>etta mál var mjer 

óljóst fyrst, en það hefur orðið að nokkru 

skýrara fyrir mjer við umræðurnar. Mjer 

finnst, að ekki verði hjá því komizt, að 

sýslunefndirnar og hreppsnefndirnar meti 

jarðirnar hvor um sig, og hverja fyrir sig, 

eins og hinn 4. konungkjörni þingmaður 

hugði. Dæmi þingmanns Eyfirðinga var 

hentugt og skýrði málið vel eptir mínum skiln- 

ingi. Hann tók til, að t. a. m. í hrepp væru 

3 jarðir 20 hndr. hver, og er það þá skilj- 

anlegt, að ef ein befur rýrnað um helming, 

þá verður hún að eins 10 hdr., en hvor 

- hinna hækkar og verða 25 hdr. hvor; þannig
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kemur út hið sama hundraðatal í hreppnum, 

sem áður var, nefnilega 60 hdr. En jeg

skal nú halda dæminu áfrani. |>egar til

sýslunefndarinnar kemur, þá segir hún: Nú 

skal hreppurinn vera 65 hdr., þá verður að 

jafna niður eptir hlutföllum á hinar einstöku 

jarðir breppsins. Nú þegar hreppsnefndirnar 

eru búnar að meta og sýslunefndirnar hafa 

sagt sitt álit, þá kemur enn fremur til al- 

þingis, sem segir: fetta nýtt hlutfall á aö 

vera í milli hverrar sýslu og í hverri sýslu. 

f>etta er nú allt gott. En nú fir,nst mjer, 

að nefndin hefði átt að ganga niður á við 

aptur og segja : S'vo mörg jarðarhundruð

skal eptir ákvörðun alþingis allt landið vera, 

svo mörg hver sýsla, svo mörg hver hreppur, 

og þegar hver hreppur hefur fengið sinn 

jarðamatsdóm, þá að lyktum kemur til að 

jafna niður á hinar einstöku jarðir eptir 

rjettu hlutfalli. Ef jeg tek dæmið aptur 

með þessar 3 jarðir í hrepp, þá hefur hrepps- 

nefndin ákveðið, að ein jörðin skyldi vera 

10 hdr., en hinar 25. hdr. hvor, en nú segir 

sýslunefndin, að hreppurinn skuli vera 65 

hdr., og alþingi ákveður sýsluna svo, að 

hreppurinn verður 67 hdr., þá breytist nátt- 

úrlega hlutfallið milli hinna einstöku jarða 

eptir því. J>etta þarf allt að reiknast út, 

en ef reikningsfróður maður gjörir það, þá 

þarf það ekki að verða ómögulegt, þó það 

sje erfitt. faðbefði veriðbetra fyrir nefndina, 

að halda áfrain og taka til, hvernig ætti að 

færa þetta mat niður aptur; menn gætu þá 

ef til vill fundið ástæðu til að stytta fyrri 

partinn, og á því væri þörf. Jeg álít, að 

mest liggi á því, að finna hið rjetta hlut- 

fall milli sýslnanna, og ganga svo niður eptir 

og færa sig niður á hverja einstaka jörð. Að 

öðru leyti skal jeg geta þess, að þau orð, sem 

þingmanni Strandamanna fórust um Reykja- 

víkurnefndina, álít jeg alveg óverðskulduð.

Framsögvmitður: |>að er slæmt, að

nefndin hefur lokið svo við starfa sinn, að 

hún hefur ekki getað gjört sig skiljanlega^ 

en það er opt erfitt, að komast til skilnings- 

ins viðurkenningar. fingmaður Austur- 

Skaptfeilinga sagði, að nefndarálitið bærij

(það með sjer, að sýslunefndir og hrepps- 

nefndir ættu að vinna að jarðamatinu á 

sama tíma, en hann vildi láta hreppsnefnd- 

imar Ijúka við sinn starfa á undan. |>að 

er hvergi sagt, að sýslunefndir og hrepps- 

nefndir eigi endilega að vinna á sama tíma, 

og þeim er heldur hvergi bannað að gjöra 

það. Jeg ímynda mjer, að ef sýslunefndum 

þykir henta að geyma starfa sinn, þar til 

hreppsnefndirnar eru búnar, þá muni þær 

sjálfsagt gjöra það, ef þær álíta það nauð- 

synlegt. Hinn 5. konungkjörni þingmaður 

minntistá reikningsdæmi þingmanns Eyfirð- 

inga og talaði um hringsnúning á því aptur 

niður á við; en að fara niður á við aptur, 

eins og þingmaður Eyfirðinga minntist á, er 

ekki fyrir þann 5. konungkjörna svo reikn- 

ingsfróðan mann, nema einfalt reiknings- 

dæmi í þessu máli. Jeg ímynda mjer, að 

úr því að svo margir eru nú búnir að skýra 

malið, þá skilji deildarmenn nú, hvað nefnd- 

in meinar. En ef einhver deildarmanna gæti 

fundið betri veg en nefndin, þá mundi hún 

fúslega taka það til yfirvegunar, og eins 

mundi hún þakkiátlega taka í móti öllum 

þeim bendingum, sem hún sæi að til um- 

bóta horfðu.

f>ar eð ekki tóku fleiri til máls, var 

gengið til atkvæða, og málinu vísað til 2. 

umræðu með 9 atkvæðum.

ÖNNUR UMRÆÐA í  EFRI DEILD,

á 31. fundi, 9. dag ágústmánaðar.

Fratnsögumaður (Sighvatur Arnason): 

Frumvarp þetta varð fyrir ýmsum mótbár- 

um við 1. umræðu, en þó komu fáar bend- 

ingar fram, sem gátu verið málinu til leið- 

beiningar, og þó að nefndin hafi enn ekki 

tekið þær til greina, þá hefnr hún 3amt í 

huga, að laka allar þær bendingar til greina 

við 3. umræðu, sem hún álítur að sjeu til 

gagns; og hún mun leitast við, að málið 

fái allar þær umbætur, sem hægt er, svo að 

deildin geti falli/.t á það. Jeg vona því, að 

þótt enn ekki sje bætt úr þeirn göllum, sem
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á frumvarpinu hafa þótt vera, að það fái 

að ganga til 3. umræðn. Jog skal svo ekki 

mæla meir að sinni, fyr en jeg heyri hvað 

þingmenn leggja til þessa tnáls.

Einar Aamundssnn: |>egar þingmenn

Rangæinga komu fram með lillögu uin, að 

deildin kýsi nefnd til að íhuga jarðabókina, 

þá mælti jog heldur á móti því, inoð því að 

mjer var kunnngt, að málið var sjerstak- 

legum erfiðleikum bundið. En þó kaus 

deildin nefnd í þetta mál, og hlutfall mitt 

varð að verða í þessari nefnd, og gekkst 

jeg þó nauðugur undir það. pegar nefndin 

fór að ihuga jarðabókina, þá duldist henni 

ekki, eins og heldur engum getnr dulizt, að 

misfellur voru miklar á jarðamatinu; en 

eitt er að sjá og annað að ráða bót á því, 

sem úr lagi er. ísefndin hefur nú komið 

fram með frumvarp þetta, sem hefur veiiö 

rætt einu sinni hjer í deildinni og fengið 

ýmsar undiitektir. Nefndin fer í frum- 

varpinu ekki Iengra út í málið en svo, að 

hún vill finna kost.naðarlítinn og greiðan 

veg til þess að koma betra lagi á jaröamat- 

ið, en verið hefur; en frumvarpið Ivtur ekki 

að því, að nýtt jarðamat sje gjört; það mið-1 

ar að eins til þess, að íhuga jarðamatið, 

leiðrjetta það og koma jöfnuði á það, en ekki 

til þess að gjört sje eiginlega nýtt. jaröamat. 

Jeg þori ekki að sogja, hveinig aðferð sú, 

sem nefndin stingur upp á, muni gefast, en 

jeg er viss um, að aðferðin er ekki örðugri 

en aðrar aðferðir, sem mjer hafa hugsazt, 

eða aðrir hafa bent á. Jarðamatið er mis- 

jafnt á hinum einstöku hjcruðum Iniulsins. 

Jeg vil taka Uangárvallasýslu til dæmis: lni!i 

er nú metin hærra en Húnavatnssýsla, en 

þó held jeg, að engum, sem kunnugur er í 

landinu, geti blandazt hugur um, að Húna- 

vatnssýsla er meira hjerað en Kangárvalla- 

sýsla. líangárvallasýsla er, nú sorn stendur, 

66/iooo  landsins að hundraðatali, og ætti þá 

líka að vera það að gæðum; en Húnavatns- 

sýsla er þar í inót 8 2 ú o o o  landsins. pað er 

ef til vill ekki öllutn þingmönnum ljóst, 

hversu skakkt þetta hlutfall er, en þeirn, 

setn kunntigir eru báðum sýslunum, hlýtur

að vera það ljóst. Jeg fyrir mitt leyti er 

okki vel kunnugur í þessum sýslum, en jeg 

hof þó sjeð báðarog komið í þær. Nú miðar 

þessi aðferð, sem farið er fram á í frumvarpinu, 

til þess að fá meiri jöfnuð á þetta; hún fer 

fram á, að alþingi jafni hlutföllin á milli 

hjeraðanna, sýslunefndirnar milli hreppanna, 

og hreppsnefndirnar milli hinna einstöku 

jarða í landinu. Nefndin hefur fyrst talið 

þann jöfnuð, sein hreppsnefndirnar eiga að 

gjöra, síðan sýslanefndirnar. og seinast al- 

þingi, en þó að svo sje gjöit, þá er alþingi 

þó ekki yfiimat til að breyta mati sýslu- 

nefndanna, og mat sýslunefndanna ekki 

yfirmat, er breyti mati hreppsnefndanna, 

heldur mætti þessi möt M1 gjarna fara fram 

á sama tínia. Ef alþingi væri nú þegar 

fært um að segjn, hvað mörg hundruð ætti 

að koma niður á liveija sýslu, þá gæti það 

gefið þetta út nú þegar,. og sysiunefndir og 

hreppsnefndir svo jafnað niður á hvern 

hropp og hvorja jörð. en það er hvorttveggja, 

aö tinii þingsins er ekki mikill í þetta skipti 

og störfin mikil. sem fyrir því 1 iggja, svo 

að nefndin ekki gat ætlazt tii, að þet.ta yrði, 

en hún ætlast til, að mikið verði undirbú- 

ið í sveitum, til þess er næsta þing kemur 

saman eða jafnvel til þingsins 1885, svo 

að það geti jafnað hlutföllin oða hundraða- 

talið tnilli sýslnanna og lngt smiðshöggið á 

málið. Jeg iief áður tekið fram, að 1 jarð- 

arhundrað er ekki annað en lítið brot úr 

öllu landinu, og það er um að gjöra, að 

þessi brot veiði sem einföldust, að jarðar- 

hundruðin verði sem jíifnust að auðið er. 

Jeg minntist á það við síðustu umræðu 

þessa máls, að það væri eingöngit fvrir þá 

sök, að inenri gætu ekki búizt við, að 

hroppsnofndirnar i landinu væru svo reikn- 

ingstærar, að jarðaihundruð hreppanna, sem 

nú gilda, eru höfð fyrir mælikvarða til 

bráðabyrgðar, heldur eu miða við einhverja 

stóra tölu t.. a. m. 1000, og tinna, hve marg- 

ir þúsundustu partar hverjörðer úr hreppn- 

unum. Jog skal til skvringar taka eitt 

dætni. Jog sný mjer þá að lfangárvallasýslu, 

fyrst. að málið er þaöan komið. Eangár-
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vallasýsla er, eins og jeg gat nm áður, 

86/iooo landsins að jarðadýrleika, en trauð- 

lpga að gæðum. Jeg skal svo taka einhvern 

hrepp í sýslunni, t. a. m. Fljótshlíðarhrepp, 

hann er 130/iooo úr Rangárvallasý^lu; fara 

svo niður eptir og taka eina jörð í Fljóts- 

hlíðarhreppi, t. a. m. Hlíðarenda, þennan 

orausnargarð hæstan undir hlíð»; hann er 

nú ■‘/1 ooo af hreppnum. Jeg veit nú ekki, 

hvort Hlíðarendi stendur í rjettu hlutfalli 

við jarðamat hreppsins; hann getur verið 

meira og hann getur verið minna en '2:/i ooð . 

J>etta ættu hreppsnefndirnar að geta sjeð og 

jafnað úr, ef hlutfallið er ekki rjett. Jeg 

ímynda mjer, aö framsögumaður geti gefið 

skýrslu á þessa leið, að eins sem • dæmi'. 

þegar nú hreppsnefndin, hvort sem hún mið- 

ar við hreppsmatið gamla, sem er 971 

hundrað í Fljótshlíöarhrepp, eða við þúsund- 

ustu parta, er búin með sinn starfa, þá get 

jeg ekki betur sjeð, en að innbyrðis jöfnnð- 

ur á jörðunum í sveitinni faist með þessu 

lagi. Oíí sýslunefndinni ætla jeg þann | 

kunnugleika. að hún sjái, hvort hreppuiinn 

er of hátt eða of lágt metinn, að tiltölu við 

aðra hreppa, t. a. m. hvort Fljótshliðar- 

hreppur er of hár að vera 13 l/iooo af Rang- 

árvallasýslu, eins og jeg líka álít, að alþingi 

geti sjeð, hvort Rangárvallasýsla er of hátt 

eða lágt raetin að vera 8B,'iooo landsins, og 

hvort það þarf að færa hana upp eða niður. 

Jeg hef leyft mjer að færa þetta dæmi til 

skýringar, ef verða mætti, að deildin þá síð- 

ur misskildi stefnu nefndaiinnar. Nefndin 

hefur ekki ætlazt til, að nýtt jarðamat í 

eiginlegum skilningi vrði gjört, heldur að 

eins tilraun til þess að jafna það.

Framsögumadur: Jeg ætla að eins að

leyfa mjer að biðja liinn háttvirta forseta, að 

við hafa nafnakall um 1. gr. lrumvarpsins. ;

Magm'ts Strphensen: Jeg álít það mjög |

óheppilegt, að nefndin skuli gevma til 3. í 

umræðu, að koma með þær breytingar, sem i 

framsögumaður þó sagöi að væru nauðsyn- 

legar. pess konar breytingar eiga eiginlega 

aö koma fram við 2. umræðu, en 3. umræða á j 

að vera til þess, að jafna þær misfellur, sem I

[ orðið hafa við atkvæðagreiðsluna við 2. um-

ræðu; en þegar breytingarnar fyrst koma 

i fram við 3. umræðu, þá er ekki -bægt að 

í jafna þær misfellur, sem ef til vill kunna að 

slæðast inn í frumvarpið við breytingamar. 

Eins og þingmaður Eyfirðinga tók fram, þá 

er þetta ekki nýtt jarðamat, sem frumvarpið 

fer fram á, eins og jeg líka gat um við 1. 

umræðu þessa máls- Frumvarpið fer fram 

á, að jafna hundraðatöluna innbyrðis á jörð- 

unum í hreppunum og milli hreppanna í 

sýslunum; en það sýnir alls ekki, hvernig á 

að laga hlutfallið milli sýslnanna, og þó er 

mest í pað varið og jafnframt mestur vand- 

inn, að finna liið rjetta hlutfall milli þeirra; 

því að þegar búið er að finna, hve margir 

: þúsundustu partar hver sýsla er úr öllu 

: landinu, þá er miklu hægra að finna, hve 

mikill hluti hver hreppur er úr sýslunni, og 

hver jörð úr hreppnum. Nefndin hefur því 

að mínu áliti farið í kring um aðalatriði 

málsins. Jeg sje ekki, hvernig það, hve 

mikill hluti hver sýsla er úr landinu, getur 

fundizt á annan hátt, en að metnar sjeu 

allar sýslur í landinu og þá líka all- 

ar jaröir á landinu. Jeg get ekki alls- 

; kostar fallizt á, að vegur sá, sem nefndin 

! hefur stungið upp á, sje kostnaðarminnstur; 

jeg held þvert á móti, að hann sje ekki svo 

kostnaðarlítill. Jeg gat um það við 1. um- 

i ræðu, að það væri ónærgætið og enda of- 

I ætlun, að leggja ekki minna starf, en þetta 

er, ólaunuðum mönnum á berðar, ofan á 

önnur störf þeirra, fyrir alls ekkert, og 

framsögumaður tók vei undir, að þeim væri 

veitt dálitil þóknun. En hefur framsögu- 

maður gjört sjer grein fyrir, hvað miklu 

þessi þóknun mundi nema? f>að má sjálf- 

sagt gjöra ráð fyrir, þar sem 170 hreppar 

eru á landinu, að hjer um bil lOOOhrepps- 

nefndarmenn sjeu á öllu landinu. Ef hver 

þessara hreppsnefndarmanna fær dálitla 

þóknun, þó Jítil sje, þá fer það strax að 

draga sig samati. Minni en 10 kr. þóknun 

handa hvorjum hreppsnefndarmanni geta 

menn ekki gjðrt ráð fyrir, og þá eru nú 

undir eins komnar 10,000 kr. eingöngu til
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hreppsnefndarmannanna, og svo era sýslu- 

nefndarraennirnir eptir, sem eru víst ekki 

færri en 150; ef þeir eiga að fá tiltölulega 

þóknun, þá fer nú kostnaðurinn að hækka 

talsvert. |>essi vegur er engu kostnað- 

arminni en sá, sem stungið var upp á 

þinginu 1877, og sem þá var hrundið af 

neðri deild. Allt strandar hjá mjer á því, 

aö það er ómögulegt að vita hlutfallið á 

milli sýslnanna nema með því að meta 

hverja jörð á landinu, og meðan sýslan ekki 

er fundin, þá er ekki til neins að finna 

hlutfallið á milli jarðanna í hverjum hrepp 

og hreppanna í hverri sýslu. J>ess vegna 

get jeg ekki verið með þessu frumvarpi, 

og ekki einu sinni með 1. grein, þó að 

nafnakall sje við haft.

Henidiht Kristjánsson : Jeg hef að eins 

litlu við það að bæta, sem jeg tók fram við 

1. umiæðu þessa máls, og þá eingöngu því, 

sem umræðurnar nú liafa gefið mjer tilefni, 

til. fað hefur verið tekið fram, að jarða- 

mat það, sem hjer er um að ræða, sje ekki 

eiginlegt jarðamat. Jeg er á sama máli að 

því leyti, að það breytir ekki hundraðatölu 

allra fasteigna á landinu, en eiginlegt jarða- 

mat i'r það þó að því leyti, að það jafnar 

hlutfollin, sem eru milli hinna einstöku járöa, 

hreppa og sýslna eptir jarðabókinni. pað 

hefur og verið tekið fram og það með rjettu, 

að þaö geti staðið á Iitlu, hvort landið er 

að hundraðatali metið hærra eða lægra en 

það nú er eptir jarðabókinni. Nefndin hef- 

ur fengið ákúrur fvrir, að hún ekki hefur 

koiniö fram með breytingar við hið upp- 

runaWga álit sitt eða frumvarp nú þegar, 

fyrir því, að það væri um seinan, að láta 

þær fyrst koma fram við 3. umræðu. Jeg 

get ekki betnr sjeð, en nefndin hafí nokkra 

aðra afsökuu í þessn efni, þá nefnilega, 

að deildarmenn hafa ekki stungið upp á 

neinum breytingum, sem þurfi að gjöra við 

nefndarálitið, og á hina hliðina ætla jeg, að 

deildinni muni naumast vera mál þetta enn 

svo ljóst, að það eigi ekki að taka lengri 

tíma til þess að íhuga það betur, svo sem 

með því að skipta, 3. umræðu þess í tvennt.

Eptir því, 9em fram hefur komið við um- 

ræðurnar, get jeg ekki fundið ástæðu til, nð 

stungið sje upp á breytingum, að minnsta 

kosti ekki þeim, sem ekki geti eða megi 

koma með við 3. umræðu. £>að hefur aö vísn 

verið fundið nefndinni til, að hún ekki ákveö- 

ur þeim mönnum noina borgun, sem starfa 

að þessu jarðamati. Jeg er líka á því, að 

hreppsnefndum sjo borgun veitt, af þvi þær 

eru sjálfar ólaunaðar, og á hinn bóginn af 

því, að sjálfsagt vandasamasta starfið liggur 

á þeim. En sýslunefndunum þarf ekki að 

ætla neina sjerstaka borgun fyrir starf sitt, 

því að þótt lítið sje, þá fær þó hver sýslu- 

nefndarmaður 2 kr. um daginn. Fyrir utau 

þær er að eins alþingi, sem um matið fjallar, 

og þar er víst ekki spursmál um borgun. 

f>ví hefur verið hreift, að það mundi ókljúf- 

andi fyrir alþingi að gjöra jöfnuð á milli 

sýslnanna. Jeg er ekki á, að svo sje, ef 

menn taka það gefið, að hlutföllin millijarð- 

anna í hverjum hrcpp og milli hreppanna 

í hverri sýslu sjeu rjett gjörð; því að meö 

því móti þarf ekki annað, en að ganga að 

einhverri lielztu jörð í sýslunni, sem bezt, 

þykir til fallin, gá að, hvert mat hún nú 

hefur og bera það saman við jarðir í öðrum 

sýslum, sem til þess eru kosnar; ef nú nið- 

urstaða verður rjett, ef að hlutföllin eru rjett 

í hverri einstakri sýslu milli jaröanna, þá get 

jeg ekki betur sjeð, en að hið rjetta hlut- 

fall milli sýslnanna komi svo að segja af 

sjálfu sjer. Hjer er sú undirstaða lögð, að 

naumast mun önnur betri til að byggja á, 

jafnvel þótt margfalt meiri tíma og marg- 

falt moira fje væri varið til matsins. Jarö- 

irnar oru mattar á þann hátt, að hlutdrægni 

getur ekki komizt að, hjer er einnig eigin- 

girni alveg útilokuö, og álít jeg það ekki 

svo lítinn kost við aðferðina. En jeg lýsi 

því yfir, að undir eins og jeg sje álitlegri 

tillögur koma frá deildinni, þá skiil jeg vera 

manna fúsastur til að ganga inn á þær 

breytingar. J>að er auðvifaö, að ef svo 

mikilvægar breytingar koma fram, að undir- 

stöðu nefndarálitsins sje breytt, þá álít jeg 

óheppilegt, að þær komi ekki fyr en við 3.
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umræðu, og eí svo er, þá ímyDda jeg tnjer, 

að ráðlegast væri að skipta 2. umræðu í 

tvennt, svo að tími fengist til að íhuga 

breytingarnar.

F r a m s ö g u m a ð u r : Jeg vil taka undir

með þingmanni Norður-J>ingeyinga, að 2. um- 

ræðu sje frestað; því að það er ekki af vilja- 

leysi, að nefndin hefur ekki komið með 

breytingaruppástengur, heldur af því, að mál- 

ið hefur gengið nokkuð fljótt fraín, en margt 

annað að starfa, og einkanlega af því, að 

engar beinar uppástungur hafa komið fram hjá 

þingmönnunum, þó það eit-t hafi verið tekið 

fram, að það ætti ekki við að láta þá, sem 

að rnatinu starfa, og þá einkum hrepps- 

nefndirnar, gjöra það borgunarlaust; og jeg 

skal fúslega játa, að það er hart. Hinn 4. 

konungkjörni þingmaður reiknaði út, að mat 

hreppsnefndanna mundi kosta um 10,000 

kr.; það getur vel verið, en jeg vil segja 

honum það, að menn í sveitum eru alvanir 

við, að fá ekki rausnarlega borgun um dag- 

inn, og jeg þori vel að stinga upp á litlu, 

því að það er almennur ábugi á því í sveit- 

um, að endurskoðun verði gjörð á jarðamat- 

inu, og þess vegna má óhætt telja víst, að 

margir muni vilja vinna til að starfa að því 

fyrir lítið. Og fyrst að þetta er áhugamál, 

og menn játa, að hjer þurfi rjettarbótar 

við, þá á mönnum ekki af ofbjóða, þó að

10.000 kr. væri varið til þess; því að jeg 

ímynda mjer, að þegar matið í hjeruðunutn 

er frá, þá muni ekki verða mikill kostnaður 

til hins, að jafna hlutföllin sýslna í milli, 

og í öllu falli mun þetta jarðamat verða 

kostnaðarminna heldur en jarðamatið 1849, 

því að ef jeg man rjett, þá kostaði það um

20.000 kr. Jeg vil stuðla að því, að þessi 

bending hins 4. konungkjörna þingmanns 

verði tekin til greina, eins og allar aðrar 

bendingar, sem jeg sje að inálinu verða til 

góðs; og því vil jeg halda því fram, að 

þessari umræðu verði frestað, svo að menn 

geti haft tíma til búa málið undir 3. um- 

ræðu.
Einar Ásmundsson: Jeg er alveg sam-

dóma hinum háttvirta 4. konungkjörna

þingmanni um það, að mestur sje skakkinn 

á jarðamatinu milli hinna einstöku hjeraða 

eða sýslna landsius, og tíka er jog samdóma 

honum um það, að mestu vandhæfin sjeu á 

því, að laga þennan skakka. Til þess, að 

sannfærast um þetta skakka hlutfall milli 

hjeraðanna, þarf ekki langt að fara. Landa- 

kot hjer bjá bænum er talið 33 hndr. að 

dýrleika, og þekki jeg lítið eitt til, hvernig 

sú jörð er, því jeg hef gist þar um tíma; 

Elliðavatn hjer í grenndinni, sem er stór- 

býlisjörð, ætla jeg sje talið 35 hudr. eða 

tæplega það. þetta er stórmikill munur; 

önnur jörðin fram fleytir ekki meiru en 3 

kúm, en hin mörgum kúm og hestum og

mörgu sauðfje. Hofteigur á Jökuldal, sem 

er stórbýlisjörð á Austurlandi, er metin 

talsvert lægra en Landakot, eða um 29 hudr.; 

sama er að segja um Kaldaðarnes; það er 

ekki talið hærra en 29 hndr, heimajörðin; 

þessa jörð þekki jeg reyndar ekki, en jeg 

ætla, að það sje stórbýlisjörð; að minnsta 

kosti er þingið ekki á því, að gefa hana. 

Hefðu menn nú góðar landshagsskýrslur, þar 

sem sjá mætti, hve mikið hver jörð og hvert 

hjerað gæfi af sjer, þá mundi alþingi eiga 

hægt með, að fara nærri um, hve mikill 

hluti landsins hver sýsla er. pví eiginlega 

ætti að miða við, hvað mikill hluti þess 

hvert bjerað er að gæðunum til. Fyrir 

nokkrum árum vorum vjer betur farnir í

þflssu tilliti en uú; það er mesta mein fyrir 

þá, sem nú vilja vita eitthvað eða hugsa um 

landsins gagn og nauðsynjar, því menn eru 

þá í standandi vandræðum, einmitt af því, 

að menn hafa ekki slíkar hagskýrslur. j>að 

getur nú verið, að fjárlaganefndin verði svo 

hugsunarsöm, að bæta úr þessum skorti

framvegis með því, að styrkja bókmennta-

Qelagið til þess að gefa út slikar skýrslur, 

en nú sem stendur erum vjer bæði í þessu 

sem öðru, er snertir velmegun landsins, 

blindir eins og bóklaus maður. |>að hefur 

verið talað um kostnaðinn, sem muni verða 

við þessa aðferð á endurskoðun jarðabókar- 

innar, er nefndin hefur bent á, en jeg fyrir 

mitt leyti get ekki gjört sjerlega mikið úr
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lionum. Til alþiugis gengur euginn kostn- 

aður sjerstaklega fyrir það, sem þingið 

starfar að þessu verki; því er veitt fje úr 

landssjóði hvort sem er. Ekki mun heldur 

þurfa stórt að ætla fyrir slaifa sýslunefnd- 

anna; þær fá, hvort sem er, borgun úr sýslu- 

sjóði, þó ekki sje hún ríti<*g. £>að er að 

vísu satt, að breppsnefndaimenn eru margir, 

en jeg hugsa, að þetta verk sje ekki eitt af 

þeirra þyngstu verkum; þeir þekkja jarðirn- 

ar í hreppunum og gæöi þeirra eins og 

fingurna á sjer, og, mun þeim því ekki veita 

sjerlega þungt að koma á innbyrðis jöfnuði 

rnilli jarðanna. Jeg held, að þeim muni 

jafnvel veila Ijettara að fá jöfnuð milli jarð- 

anna, en þeim veitir á einu hausti að jafna 

niður aukaútsvari á hreppsmenn eptir efn- 

um og ástæðum. f>að getur nú verið, að 

sumir segi, að jeg villist i þessu, en eptir 

því sein stendur á heima í mínum hreppi, 

þá veit jeg, að minni hreppsnefnd muni 

finnast þetta ljett verk, já, öllu ljettara, en 

að jafna eitt liaust niður aukaútsvari eptir 

efnum og ástæðum.

Stefán l-Jiríks*on: það eru nú orðnar

töluverðar umræður uin þetta mál, enda 

skal jeg ekki tefja lengi fyrir mönnum með 

minni tölu. Jeg verð að segja, að mjer 

þykir það hálfskrítin keuning, sem kemur 

fram í ræðum hinna háttvirtu nefndarmanna, 

þegar þeir segja, að fetta sje ekkert eigin- 

legt jarðamat, en í hinu orðinu verða þeir 

þó að segja, að það sje jarðamat, og frum- 

varpið sjálft, eins og það er komið frá nefnd- 

inni, bendir einmitt á, að svo sje eða eigi 

að vera. í  frumvarpinu er hreppsnefndun- 

um boðið að reikna út eptir einhverjum 

hlutföllum, og ímynda jeg mjer, að hrepps- 

nefndunum að minnsta kosti muni finnast 

þetta nokkurt vandaverk, og hinn háttvirti 

þingmaður Eyfirðinga verður að gæta að því, 

að þó honum finnist þetta ekki stór vandi, 

þá muniþettaþó nokkuð þungt fyrir hrepps- 

nefndirnar, sem flestar munu vera lítt reikn- 

ingsfærar. Jeg veit það vel, að hinum hátt- 

virta þingmanni Eyfirðinga muni ekki þykja 

mikið fyrir að reikna þessi hlutföll, en hann

verður að gæta að því, að það eru ekki allir 

eins og hann. Ef þetta er ekki jarðamat, 

þá veit jeg ekki, hvað er jarðamat, euda 

bendir fyrirsögn frumvarpsins ekki á annað, 

en að í fiumvarpinu sje farið fram á jarða- 

mat, þar sem er að ræða utn endurskoðun 

jarðabókarinnar frá 1. apríl 1861. En ef 

þetta er ekki jarðamat, þá veit jeg ekki, 

hvers vegna menn eru að eyða tíma í að 

bollaleggja þetti', og tala um einhverja að- 

ferð, sem bafa eigi við jarðamat það, seru 

hreppsnefndum er ætlað að gjöra. . í þessu 

þykir sumum ekki mikill starfi fyrir hrepps- 

nefndir, en þaðer þó sannarlega ærinn starfi, 

ef rjett er að gáð og með sannsýni á það 

litið. Fyrst eiga hreppstjói ar og hrepps- 

nefndir að meta jarðirnar, eptir 1. g r , og 

því næst, ef ákærur koma fram út af mat- 

inu, þá eiga breppstjórar að kalla saman 

yfirmatsmeun og það ef til vill optar en 

einu sinni, eptir 3. gr. Auk alls þessa eiga 

hreppstjórar að gegna öllum skrifarastörfum , 

vid málið, og sjá um afgreiðslu ailra skýrslna 

að atloknu tnatinu, svo þetta er þó, eins og 

jeg hef tekið fram, ekki svo umfangslítill 

starfi, eins og suinir ætla. Jeg verð að 

taka undir með þinum báttvirta 4. konung- 

kjörna þingmanni, að mjer þvkir það mjög 

óheppilegt, að nefndin skyldi ekki vera bú- 

in að koma sjer niður á neinar breytingar 

við frumvarpið í þá átt, sem bent hefur 

verið á í ræðunum um þetta mál hjer á 

undan, þrí það raá vel vera, að með þvi 

hefði mátt takast, að laga ýmsar misfellur 

á frumvarpiuu. Jeg fyrir mitt leyti vil 

benda á eitt orð, sem þarf að breyta, það 

er orðið «þinghá» í 2. gr.; það hagar svo 

víða til hjer á landi, að ekki fellur saman 

hreppur og þinghá, því í sumum þinghám 

eru 2 eða 3 hreppár, og nefndin hefur þó 

ætlazt til, að hver hreppur fyrir sig væri 

matinn af hverri einstakri hreppsnefnd; jeg 

sýni fram á þetta sem dæmi, til að sýna, 

að frumvarpið þarf lagfæringar við. En 

eins og frumvarpið er lagað nú, get jeg 

ekki gefið því atkvæði mitt.

Skúli Porvarðarson: Af því mjer er
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annt um þetta mál, og skil ekki annað, en 

að jarðabókin frá 1861 þurfi verulegra um- 

bóta við, og enn fremur af því, að mjer 

líkar ekki nefndarálitið íalla staði, þáskaljeg 

leyfa mjer að fara um það fáeinum orðum, og 

leitast við að sýna, hvað er því til fyrirstöðu, 

að endurskoðun þessi á jarðabókinni verði 

að æskilegu gagni. Jeg kann vel við þá 

meiningu nefndarinnar, að byrja megi á því, 

að hreppstjórar og hreppsnefndir meti hinar 

einstöku jarðir í hreppunum, en að því er 

snertir þá ákvörðun nefndarinnar í 1. gr., 

að jarðarhundraðatal alls hreppsins skuli 

ekki raskast frá því, sem það er talið í jarða- 

bókinni frá 1. apríl 1861. þá finnst mjer 

þessi ákvörðun vera efni til árekstnrs. J>að 

eru margar jarðir, sem hafa gengið mjög úr 

sjer, síðan síðasta jarðamat fór fram, en fá- 

ar batnað; þegar því einhverjar jarðir í 

hrepp hafa að mun rýrnað, þá á að færa 

yfir á hinar jarrðirnar tiltölulegan hluta jarð- 

arhundraðatalsins, sem jeg get ekki sjeð að 

geti verið sanngjarnt, ef hinar jarðirnar hafa 

í engu batnað. f>ess vegna getur þessi á- 

kvörðun, að mínu áliti, gefið tilefni til þess, 

að hreppsnefndirnar meti jarðirnar á móti 

eigin sannfæringu sinni, sem jeg verð að 

telja mjög svo óheppilegt. Sýslunefndirnar 

eru bundnar sama skilorði, að hafa hundr- 

aðatölu sýslunnar óhaggaða, og er því 

sama að segja um þær, og skal jeg leyla 

mjer að taka dæmi, sem mjer eru næst fyr- 

ir augum, að það eru 3 eða jafnvel 4 hrepp- 

ar í Kangárvallasýslu, mínu kjördæmi, sem 

á síðustu áium hafa orðið fyrir stót-áföllum 

af völdum náttúrunnar, sandfoki, landbroti 

af vötnum, skriðufalli úr fjöllum og fieira; 

hvernig á nú sýslunefndin að jafna hallan- 

um, sem þessir hreppar hafa oiðið fyiir, of- 

an á hina hreppa sýslunnar? Jeg skil það 

ekki, og í frumvarpinu sje jeg engin ráð til 

þess gefin, að sýslunefndin gefi jafnað þefta, 

svo að sanngjarnt verði. Nú kemur til að- 

gjörða alþingis, hvaða leiðbeiningu hefur 

það til að gjöra hlutföllin milli sýslnanna 

jöfn? þetta sje jeg heldur ekki. Jeg ætla 

því, að þessi endurskoðun jarðabókarinnar

geti ekki náð tilgangi sínum með þessari 

aðferð. Auk þessa álít jeg það alveg ó- 

sanngjarnt, að taka menn frá vinnu sinni 

og gjöra þeim að skyldu, að starfa að mat- 

inu án nokkurrar þóknunar; en þó nú svo 

væri, að gjöra mætti ráð fyrir, að menn ljetu 

sjer lynda, að fá lítið eða ekkert fyrir þetta 

verk, þá þyrfti þó að vera vissa fyrirþví, að 

þetta yrði vei uleg rjettarbót fyrir landið. f>að, 

sem mest er vert, er það, að alþingi takist 

að finna hið rjetta hlutfall milli sýslnanna, 

ng ríður mest á að finna ráð til þess; 

meðan það er ekki fundið, er allt, sem búið 

<‘r að gjöra við endurmatið, lítilsvert; en 

jeg vona, að hin háttvirta deild reyni nú á 

þessu stigi málsins, að finna einhvern hent- 

ugan veg, til að koma máli þessu í gott horf 

og til framkvæmdar, sem fyrst að verða má. 

Sljer kemur í hug, þó það sje raunar veik 

ástæða, hvort ekki mundi heppilegra, að 

gjöra þá ráðstöfun, að sýslumenn og bæjar- 

fúgelar sendu landshöfðingja skýrslur um 

söluverð jarða, sem seldar hafa verið í lög- 

sagnarumdæmi hvers þeirra um allt land, 

ekki á 5 ára tímabili, eins og í frumvarpinu 

<!r ákveðið, heldur um 10 ára tímabil, t. a. m. 

frá 1871— 1881. Mjer finnst slíkar skýrsl- 

ur mundu geta orðið til leiðbeiningar til að 

finna síðar hið sanngjarna. hlutfall sýslna á 

milli, þegar hið íullkomna jarðamat verður 

tekið fyrir, því menn verða að hugleiða, hve 

mikils virði hver jörð sje; eins getur það 

verið leiðbeinandi, að fá skýrslur um það, 

hvað hver jörð er leigð, því það er sjálfsagt, 

að leigumálinn fer að nokkru leyti eptir 

gæðum jarðanna. En jeg leyfi mjer að 

stinga upp á þessu eins og barn, enda er 

jeg barn í skilningi á þessu máli eins og 

öðrum. Mál þetta er sannarlega þess vert, 

að það sje íhugað, og af því jeg veit, að það 

er almennt áhugamál, þá vildi jeg óska, að 

menn gætu fundið einhver holl ráð við þessa 

umræðu, en til þess yrði nauðsynlegt, að 

fresta henni; þá hef jeg góða von um, að 

frumvarpið gæti orðið hagkvæmara og að- 

gengilegra við 3. umræðu. Læt jeg svo út- 

talað um þetta mál að sinni.
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F r a m s ö g u t n a f lu r í  von um, að þessari 

umræðu verði frestað, ætla jfg eliki að tala 

meira að sinni, en að eins geta þess, að 

þar sem 2. þingmaður Rangæinga talaði 

um þau vandkvæði, sem á því væru og þá 

ósanngimi, sem af því flyti, ef ætti að taka 

skakka þann, sem ein jörð hefur orðið fyrir, 

og jafna honum niðurá aðrar jaiðir hrepps- 

ins, þá er þetta að nokkru leyti misskiln- 

ingur hjá þingmanninum, og mun hann 

sannfærast um, að á þessu eru okki svo 

niikil vandkvæði, ef hann gætir að dæmi 

því, sem þingmaður Eyfirðinga tók, og skilur 

það rjott, því hver stærð sem er, hofui sinn 

tíunda eða hundraðasta pait og svo frv. 

J»ar sem hinn háttvirti þingmaður Austur- 

Skaptfellinga tók það fram, að það mundi 

ókljúfandi verk fyrir hreppsnefndirnar og 

hreppstjórana, að jafna hlutfallið milli hinna 

einstöku jarða, þá skal jeg að vísu jála lion- 

um því, að það er vandaverk, en aptur er 

jeg með þingmanni Eyfirðinga í því. að í 

þetta sje lítið nnira varið, en að jafna nið- 

ur á hreppsbúa aukaútsvari eptir efnum 

og ástæðum; og þó gengur vanalega ekki 

lengri tími, en 1 eða 2 dagar, til að jafnn 

aukaútsvarinu niður á hreppinn, og mundi 

því þetta jarðamat í hverjum hreppi ekki 

taka lengri tíma, en 2 eða 3 daga. pess 

her að gæta, að hreppsnefndarmenn eru 

gagnkunnugir jörðunum í hreppnnum, enda 

eru þær mörgum sinnum virtar og motnar 

til sölu. Að endingu ætJa jeg að leyfa mjer 

að gjöra eina uppástungu, nefnilega pá, að 

nefndinni sjo Ieyft, ef hún á að ílinga þetta 

mál nákvæmar, að fá 2 þingmenn sjer til 

aðstoðar, og skal jeg leyfa mjer að stinga 

upp á, að til þess verði kvaddir liinn hátt- 

virti 4. konungkjörni þingmaður og 2. þing- 

maður Eangæinga.

M agnm  Stephemen : Jeg verð fyrir

mitt leyti að mótmæla því, að mjer sje gjört 

að skyldu að ganga í þessa nefnd. Annað 

mál er það, ef framsögumaður vill stinga 

upp á því, að i:efnd sje kosin til að ílmga 

frumvarp það um endurskoðun jarðahókar- 

innar, sem nefndin hefur samið. Ef fram-

sögumaður vill stinga upp á t. a. m. 3 

manna nefnd til að íhuga það, þá get jeg 

ekki sjeð, að neitt geti verið á móti því, en 

þar á móti verður ekki bætt nú við nefnd 

þá, sem kosin var til að íhuga tillögu 1. 

og 2. þingmanns Kangæinga um endur- 

skoðun jarðabókarinnar frá 1861, því sú 

nefnd er þegar búin að leggja fram álit sitt, 

og þar með ljúka starfa sínum.

Forseti: Jeg verð að vera samdóma

hinum báttviria 4. konnngkjörna þingmanni 

um það, að nefndin sje búin að Ijúka starfa 

sínum, með því hún heftir lagt fram álit 

sitt, og það verið rætt á fundum, en á hinn 

bóginn er jeg ekki á móti því, að bera það 

upp til atkvæða, hvort nefnd skuli kosin 

á þessu stigi, til að íhuga frumvarp nefndar- 

innar um endurskoðun jarðabókarinnar frá

1. apríl 1861, ef framsögumaður óskar þess.

Framsögumaður: Jeg vildi gjarn-

an vera með því, að nofnd sje' sett á ný, ef 

jeg sæi, að tími væri til þess, að setja hana, 

og væri ekki hræddur um, að málið mundi 

ekki komast í gegn á þinginu vegna tíma- 

leysis: cn vegna þess, að óvíst er, hvort 

málið cinmitt vegna þessa kcmst í gegn 

hvort sem er, þá ætla jcg þó að leyfa mjer 

að stinga upp á eins og fyr, að bætt sje 2 

mönnum í nefndina.

Forseti bar því næst undir atkvæði, 

hvort nefnd skyldi kjósa, en það var fellt 

með 8 atkvæðum móti 3.

fíenidíkt Kristjánnson: Jeg ætla ein-

ungis að leyfa mjer að gjöia eina athuga- 

semd viðVíkjandi beiðni hins háttvirta fram- 

sögumanns, um að nefndin fengi 2 af þing- 

deildarmönnum sjer til aðstoðar, en sem 

sumir hafa mótmælt, að jog fyrir mitt Ievti 

get ekki sjeð, að formsins vegna sje neitt 

á móti því, að deildin taki þessa beiðni til 

greina. Ncfndin er að vísu búin að íhuga 

mál það, er henni var falið að íhuga, og 

hofur lagt fram álit sitt, en nú hefur það ekki 

líkað, og þess vegna get jeg ckki sjeð, að neitt 

geti verið á móti því, að nefndin fái þessa 2 

menn sjer til aðstoðar við að umbæta það.

Forseti: Jeg get að vísu ekki verið á
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aimari skoðun, en að nefndiu hati þegar 

lokið starfa sínum, en samt sein áður hef 

jeg ekki á móti því, að bera undir atkvæði 

hinna hattvirtu deilclarmanna, hvort nefndin 

skuli fá þessa 2 menn sjer til aðstoðar, því 

nefndin getur sjálfsagt komið með fram- 

haldsuppástungur síðar, ef henni lízt svo.

Forseti bar þá undir atkvæði, hvort 

nefndin mætti bæta við sig 2 mönuum, hin- 

um 4. konungkjörna þingmanni og 2. þing- 

manui Kangæinga, og var það samþykkt 

með 6 atkvæðum.

Síðan har forseti eptir uppástungu 

fiamsögumanns undir atkvæði, hvort fresta 

skvldi umræðu þessari, og var þaðsamþykkt 

með 6 atkvæðum.

Nefndin kom fram með tillögu til þings- 

ályktunar, sjá næsta mál.

Á 39. fundi efri deildariunar, 17. dag 

ágústmánaðar, tók framsögumaður nefudar- 

innar frumvarpið um endurskoðuu jarða- 

hokarinnar aptur.

C.
Tillaga til þingsályktunar um að uudir 

búa endurskoðun jarðabókarinnar. Frá 

uefnd þeirri, sem skipuð var í efri deild- 

inni til að íhuga það mál. Tillagan er 

prentuð í fyrri parti alþingistíðindanna, 

bls. 489.

Á 35. fundi efri deildarinnar, 12. dag 

ágústmánaðar, skýrði forseti frá þessari til- ' 

lögu til þingsályktunar, og ljet útbýta henni 

meðal þingdeiidarmanna.

Á 36. fundi efri deildarinnar, 13. dag 

ágústmánaðar, bar forseti fram þá uppá- 

stungu, að hafa skyldi 2 umræður um þings- 

ályktunartillöguna, og var sú uppástunga 

samþykkt í einu hljóði.

FYRRI UMBÆÐA í EFUI DEILD, 

á 37. fundi, 15. dag ágústmán.

Framsögumaður (Sighvatur Arnason): 

f>egar nefndin fór að yfirvega þetta mál á 

ný, þóttist hún sjá, að þingtíminn væri 

orðian svo naumur, að frumvarp það um

endurskoðun jarðabókarinnar, sem hún lagði 

fyrir doildina um daginn, mundi vart fá 

fraingang í þetta sinn, svo að hún komst 

að þeini niðurstöðu, að hentugast væri að 

búa til þingsályktunartillögu þessa, sem 

stefnir í sömn átt og frumvarpið, sem sje, 

að koma því í verk, að endurskoðun jarða- 

bókarinuar fái framgang; en sá munur er á, 

að tillagan bendir á annan veg en frum- 

varpið, en í sömu stefnu með grundvöll 

matsius. Jeg skal geta þess, að ef tillagan 

fær góðar undirtektir hjer í deildinni, þá 

hefur uefndin í huga að taka frumvarp sitt 

aptur undir seinni umræðunni um þessa 

tillögu. Jeg ætla svo ekki að svo stöddu 

að tala meira, fyr en jeg heyri, hvernig 

deildin tekur í málið.

Fleiri tóku ekki til máls; var þá leitað 

atkvæða, og tillögunni í cinu hljóði vísað 

til 2. umræðu.

SÍDARI UMRÆDA í EFRI DEILD, 

á 39. fundi, 17. dag ágústmánaðar.

B r e y t i n g a r  t i l l a g a  

við tillögu til þingsályktunar frá nefndinni

i málinu um endurskoðun jarðabókarinnar.

Við staflið a. Eptir orðin: «útaf fyrir 

sig* bætist inn í: *sem og virðingarverð

þeirra í búa- uppskriptum, eða er þær hafa 

verið virtar til veðsetningar, eða í öðru 

skynis í niðurlagi stafliðs þessa, í stað: 

«sýni landsskuldina» komi: «sýni allt afgjald*, 

og í stað: «landskuldin sje greidd» komi:

«það sje greittn.

Árni Thorsteinson. Stefán Eiríksson.

Framsögumaður (Sighvatur Árnason): 

Eiris og ráða má af tillögu þeirri til þings- 

ályktar, sem hjer liggur fyrir, er meining 

nefndarinnar, að þessum skýrslum, sem get- 

ið er um í tillögunni, sje safnað saman 

víðs vegar af landinu milli þinga, svo að 

þingið 1883 fái þær skýrslur til þess að 

byggja á hlutfallajöfnuðinn milli sýslnanna

125*
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á laudinu; þá verði genginn hinn sarni veg- 

ur, sem frumvarpið fer fram á, en að eins

sje honum vikið við þannig, að þingið semdi

með sjer fyrst hlutföllin á milli hjeraðanna. 

f>að leggur sig sjálft, að frumvarp nefndar- 

innar getur þá orðið góð leinbeining til að 

fara eptir í hjeruðum. Jeg ímynda mjer, 

að málið sjálft muni ekki dragast lengur 

fyrir það, þó að nefndin hafi farið svo að, 

að koma með þessa þingsályktunartillögu í 

stað frumvarpsins, og jeg hef mikið meiri 

vissu fyrir því, að tillagan nái fram að 

ganga, heldur en ef haldið hefði verið áfram 

með frumvarpið; því að í neðri deildinni 

hefði mátt búast við breytingum við frum- 

varpið, en með tillöguna verður annaðhvort 

að ganga áfram í því formi, sem hún nú

er, eða ekki, og öll líkindi eru til þess, að

hún verði samþykkt, euda hefur hún nægan 

tíma til að komast fram, en frumvarpið 

ekki. fað er nú nokkuð búið að tala um 

uppástungur þær, sem farið var fram á í

8. grein frumvarpsins, en í tillögunni er 

bent á annað í tilbót, nl. afgjald jarðanna, 

sem þingið á að hafa sjer til leiðbeiningar 

á sínum tíma. En um söludæmin segja 

menn, að þau sjeu ekki til í sumuui sýslum; 

jeg get játað það, að þau sjeu mjög fá á 

sumum stöðum, og í sumum sýslurn alls 

engin, t. a. m. í Vestmannaeyjum er ekkert 

söludæmi, því að þar eru eingöngu þjóðjarð- 

ir. En söluverðsuppástungunni til styrktar 

skal jeg geta þess, að 1877 var nefnd 

manna falið á hendur að segja álit sitt um 

afgjald jarðanna á Vestmannaeyjum. Tillag- 

an um að setja þessa nefnd, kom frá þinginu 

1877, og síðan kvaddi landshöfðingi menn- 

ina í nefndina, sem var 5 manna nefnd, og 

þar á meðal 3 landmenn og 2 eyjabúa. Mjer 

er svo kunnugt um það mál, að jeg veit, að 

nefndin gekk svo að því verki, að hún kom 

á hverja jörð á eyjunum, gekk um tún og 

heimalönd, og fjekk sjer skýrslur um hverja 

jörð, um nytjar þeirra, og kvað svo upp á- 

lit sitt um afgjaldið, sem henni þótti hæfi- 

legt, á hverri einstakri jörð. Álit þetta er 

sjálfsagt til á sínum stað, það er að segja

hjá yfirstjórn landsins. það vildi reynast 

svo, að þetta álit kom saman við, eði ljet 

mjög nærri álnatalinu, sem er af jörðunum 

á Vestmannaeyjum; það var að eins sáralít- 

ill rnunur á því á 2 eða 3 jörðum. það er 

kunnugt, afhverju þessi nefnd var sett; hún 

var sett af því, að umkvartanir höfðu kom- 

ið frá eyjabúum um afgjaldið; en hið háa 

afgjald, sem þeir kvörtuðu yfir, lá ekki í álna- 

upphæðinni, heldur í þeim skileyri, sem lands- 

skuldin er goldin í, nefnilega harðfiskinum, 

sem er í svo afarháu.verði. Jeg ímynda mjer, 

að ef þetta afgjaklsmat væri tekið til greina, 

þá væri það gott til þess að byggja á, hvað 

Vestmannaeyjar snertir, í staðinn fyrir þau 

söludæmi, sem hjer er getið um í tillögunni. 

í Skaptafellssýslum er mikið af þjóðjörðum, 

en þar eru líka einstakra manna eignir, enda 

hafa þær verið seldar og keyptar þar eins 

og hvar annarstaðar. Hvað breytingartil- 

lögurnar snertir, þá er jeg fyrir mitt leyti 

ekki á móti þeim, en um meðnefndarmenn 

mína veit jeg ekki; þeir verða að svara fyrir 

sig. Jeg skal taka það fram, að í mínu 

kjördæmi er Iítill munur á söluverði og 

virðingarverði; viti menn, þegar bú er skrif- 

að upp, af nýskeðu söludæmi, þá er það 

tekið til greina við virðingarverðið. £>að 

getur ef til vill verið öðruvísi annarstaðar, 

og þeir segja þá til, sem þekkja það. Mjer 

finnst þessi viðauki heldur bæta en spilla; 

það getur reyndar gjört meiri vafninga í 

málinu og meiri skýrslur, og líka hef jeg 

heyrt, að virðingarverðið væri miklu lægra 

á sömum stöðum en söluverðið hefur verið; 

en, sem sagt, jeg skal ekki vera á móti 

þessari breytingu.

Stefán Eiríksson: Yfir höfuð að tala

felli jeg mig vel við þingsályktunartillögu 

nefndarinnar, sem fer í þá átt, að reyna að 

fá einhvern veg til þess að fá yfirlit yfir 

jarðamatið með að safna þessum skýrslum; 

jafnvel þó að jeg ímyndi mjer, að það muni 

verða ærinn starfi, að fá skýrslur yfir söluverð 

og landsskuldargjald jarðanna á þessu tíma- 

bili frá 1871—1881, og þó jegálíti, að með 

þessari aðferð fáist ekki heldur en fyrri það



997

jarðamat, sem öllum liki, þá er þó þessi 

vegur máske reynandi, hvernig sem svo 

þinginu gengur að fá út úr því rjett hlut- 

fallsverð á endanum. fingmaður Kangæ- 

inga sagði, að söluverð og virðingarverð 

jarða væri líkt í sínu kjördæmi. Jeg veit 

líka, að þar sem jeg þekki til í Austur- 

Skaptafellssýslu, þá munar það sárlitlu; það 

munar kanske 4 kr. til 8 kr. af jarðarhundr- 

aðinu og ekkert meir; og stundum er líka 

virðingai verðið alveg tekið eptir söluverðinu. 

fess vegna höfum við, sem skrifaðir erum 

undir breytingartillögurnar, komið með þenn- 

an viðauka; því að okkur finnst, að úr [ní 

að á að útvega allar skýrslur um jarðirnar, 

þá væri líka eðlilegt að taka virðingarverðið 

og veðsetningarverðið til greina. Orðin, 

sem eru í niðurlagi breytingartillögunnar, 

eru ekki nema orðabreytingar. Jeg skal 

ekki halda fast fram með breytingunum, en 

jeg ímynda mjer, að þó að þær væru teknar 

inn í tillöguna, þá mundu þær ekki t-kaða 

málið.

Ásgeir Einarsson: þegar jeg las þessar

breytingartillögur, sem hjer eru fram komn- 

ar, þá datt mjer í hug orðtækið: «því fleiri sem 

hjólin eru, því valtari er vagninn*. Jeg er 

viss um, að söluverðið, og einkum þó af- 

gjaldið, er það vissasta, sem farið verður 

eptir við jarðamatið, og jeg veit það, að 

amtmaður Havstein sagði, að söluverðið væri 

það, sem jafnaðarlega færi næst lagi, og sá 

jeg mörg skjöl eptir hann fallega skrifuð 

um það, þegar jeg var í jarðamatsnefnd hjer á 

þingi. Jeg hef opt vitað, að þegar jarðir hafa 

verið seldar í pörtum, þá hafa þær opt komizt 

í hærra verð en virðingarverð þeirra var. En 

þegar á að fara að bæta inn í tillöguna, að 

fara skuli eptir virðingarverði jarða í búum 

og veðsetningarverði, þá þykir mjer nú fara 

að versna; það verður það örðugasta. Jeg 

hef orðið var við, að virðingarverð í dán- 

arbúum er opt lungt um minna en sölu- 

verðið, og þegar menn hafa viljað fá 

lán út á jörðina, þá hafa þeir passað 

sig, að láta virða hana til fullkomins sölu- 

verðs. Menn ættu að muna eptir þjóðjarða-

sölunni, málinu fyrir skemmstu — þá var 

kvartað yfir ósamkvæmni skýrslnanna, af 

því þær voru frá svo mörgum — og reyna 

til að vera ekki að hrúga fieiri skoðunum, 

en þöif gjörist, inn í tillöguna; jeg ímynda 

mjer, að það sje nóg ráðizt í, að láta um- 

boðsvaldið leita þeirra skýrslna, sem í upp- 

ástungunni standa, þó að ekki sje íleirum 

bætt við. Jeg gef því breytingaratkvæðinu 

ckki atkvæði mitt.

Framsögumaður: Jeg skal ekki svara

fyrir breytingaratkvæðin, þeir, sem þau eiga, 

geta svarað fyrir sig. En jeg skal að eins 

víkja að þingmanni Strandamanna; hann 

sagði, að söluverðið væri óáreiðanlegt, og 

stundum allt of hátt til þess að fara eptir. 

En jeg get sagt honum dæmi í gagnstæða 

átt; jeg veit dæmi til þess, að jarðir hafa 

verið seldar undir virðingarverði í búi. En 

þegar kemur svona fyrir á báða bóga, þá 

getur maður hugsað sjer, að allt jafni sig 

í heildinni, því að bjer er talað um sýslu- 

heildina; söluverðið á að vera grundvöllur 

fyrir matinu á hverri sýslu í heild sinni. 

f>að getur vel verið, að finna megi einstök 

dæmi, þar sem söiuverðið er ýmist of bátt 

eða of lágt, en þegar um margar jarðir er 

að ræða, þá kemur þetta til að jafna sig; 

°g jeg ge  ̂ ekki fellt mig við neitt eins vel, 

til að fara eptir með sýslna hlutföllin, eins 

og söludæmin.

Ásgeir Einarsson: Jeg held, að þing-

maður Rangæinga bafi misskilið mig; jeg 

hef ekki gjört lítið úr söluverðinu, heldur 

þvert á móti. En það var það, sem jeg 

sagði, að söluverðið og virðingarverðið færi 

ekki allt af saman, og því væri óhentugt, 

að byggja á virðingarverðinu f dánarbúum. 

En ef virðingarverðið og söluverðið fara 

saman, þá er þessi vegur rjettur, og þegar 

hinn rjetti vegur er fundinn, þá er málið 

búið og lítill vandi, sem eptir er. pað er 

því breytingaratkvæðið, sem jeg er á móti, 

en tillögunni sjálfri gef jeg jafnt atkvæði 

mitt eins og áður.

Arni Thorsteinson: Jeg ætla að eins

að skýra frá því, hvað mjer gekk til að
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koma með þossa breytingartillögu. I>ogar: 

jeg gæti að því, bve flókið jarðamatið er, ' 

og hvern vog nefndin hefur valið, þá vorð jog 

að segja, að hún hafi að mestu farið rjott- '2. 

an veg, en jeg álít, að það, seui ráði mostu 

í eridurskoðun þessari, muni verða jarðaraf- 

gjaldið. J>að eru ekki nema örfáar jarðir, . 

sem hafa gengið í kaupum og sölum síð- 

ustu tíu árin í samanburði við allan jaiða- 

fjöldann, og því er það, að afgjaldið vorður i 

aðalgrundvöllurinn eu ekki kaupverðið. f>ó 

að nefndin telji fyrst og leggi sjerstaka á- ■ 

herzlu á kaup og söl, þá er þetta ekki 

annað en samanburður við afgjaldið, 

sem verður að taka til greina í sjerstökum 

tilfellum, þegar söluverðið okki fellur saman 

við jaiðarafgjaldið. Ef þetta er rjett hugs- j  

að hjá mjer, þá er það ekki úr vegi, að ! 

teknar sjeu sjerstakar skýrslur uin afgjaldið,: 

og ef virðingarverð í búi hefur orðið eða 

jörð matin til veðsetningar, þá á eins vel að 

taka það til greina. Nefndin hefur sjálf 

ekki gjört ráð fyrir, að menn taki annað- 

hvort söluverðið eða jarðaafgjaldið til greiria, 

heldur ætti að finna hið rjotta mat á jörð- 

um eptir öllum fyrirliggjandi skýrshim. 

Seinni hluti breytingaratkvæðisins er nokk- 

uð meira on orðabreyting, því að í uppá- 

stungu nefndarinnar er farið fram á, að til- 

greint sje, í hverju landskuldin sje greidd, 

en ekki leigurnar; en leigurnar eru ekki allt 

af greiddar í smjöri, heldur t. a. m. fyrir 

norðan sumstaðar í meðalalin, eins og á 

allmörgum þjóðjörðum, og öllu afgjaldinu svo 

slegið saman annaðhvort í meðalalin, gjald 

í lifandi fje, ull, sauðfje, fiski o. s. frv. f>ví 

verður að tilgreina, í hverju goldið er, svo 

það verði reiknað út í peninga og þar á ept- 

ir í meðalalin. Að öðru leyti vil jeg ekki 

gjöra kappsmál úr breytingaratkvæðunum; 

þau eru ekki svo veruleg, en þó finnst mjer 

betra, að þau sjeu samþykkt en ekki. J>ó 

þau ekki verði samþykkt, mun þar að koma, 

að þeim verði að fylgja.

Að þtí búnu var gengið til atkvæða, og

1. Viðaukauppástunga 2 þingmanua við

síaflið a, að optii oiöin: »út, affyrir sig»

hætist inn í: »sem og .. . í öðru skyni*,

samþykkt með 6 atkvæðum.

líreytingaruppástunga hinna sömu, að í

stað: "SÝni landsskuldina» komi: «sýni

allt afgjald», fellt moð 5 atkvæðum gegn

5, að viðhöfðu nafnakalli sakii óglöggrar

atkvæðagreiðslu, þannig, að

Já sögðu:

/írni Thorsteiuson,
\ 7

Jón Fjetuisson,

Pjetur Pjetursson,

Skúli I>orvarðarson,

Stefán Eiríksson.

Nei sögðu:

Benidikt Kristjánsson,

Magriús Stepheusen,

Asgoir Einarsson,

Sighvatur Árnason,

Sigurður Molsteð.

3. Bivvtingaruppástunga sömu þiugmanua, 

aðístað; «landskuldin sje greidd» komi: 

»það sje greitt», álitið sjálffallið.

4. Statliður a. í þingsályktunartillögunni moð 

áorðnum bioytingum samþykktur i einu 

liljóði.

5. Stailiður b. í þingsályktunartillöguuui 

samþykktur í einu hljóði.

G. Stailiður c. í þingsályktunartillögunni 

samþykktur í einu hljóði.

7. Tillagan með áorðnum breytingum sam- 

þykkt i einu hljóði.

Kvað forseti tillöguna nú mundu verða 

senda neðri deild.

Á 53. fundi neðri deildarinuar, 18. dag 

ágústmánaðar, skýrði forseti frá, að forseti 

efri deildar hefði sent sjer tillögu til þings- 

ályktunar um að undir búa endurskoðun á 

jarðabókinni frá-1861, og ljet hann útbýta 

tillögunni meðal þingdeildarmanna.

Á 57. fundi neðri deildarinnar, 20. dag 

ágústmánaðar, bar forseti upp þá uppástungu, 

að tillaga til þingsályktunar um endur- 

skoðun jarðabókarinnar skyldi rædd í einni 

umræðu, og var sú uppástunga forseta sam- 

þykkt.
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EIN UMRÆÐA I NEÐRI DEILD, 

á Gl. fundi. 23. dasr ágú?tmán.o  o

Tillagan, eins og húo var samþykkt 

við síöari umræðu í efri deildinni, sjá I, 4G6.

Guðtmmdur Einarsson'. Jeg hafði í 

hyggjn, að gjöra breytingartillögu við mál 

þetta, en hætti við það aptur, af því að 

hún hefði orðið að vera svo umfangsmikil, 

að hætt befði orðið við, að málið hefði þá 

eigi náð fram að ganga. Jeg get eigi sjeð, 

hvert gagn megi að þessari þingsályktunar- 

tillögu verða, því þá verður jarðamatið 

eintómt reikningsdæmi á dlíknm grundvöll- 

um byggt. Eigi að hafa hliðsjón af upp- 

boðsverði jarða við jarðamatið, þá vita allir, 

hve óviss undirstaða það er. f>ví optast er 

boðið langt um meira í jarðirnar, en þær 

eru verðar, og líkt er að segja um söluverð 

þeirra. Aptur kemur á hinn bóginn það 

fvrir, að jarðir eru sjerstakra orsaka vegna 

seldar undir þeirra sanna verði. Eigi að 

hafa hliðsjón af jarðaafgjöldum, þá eru þau 

líka fjarska ólík og næsta óviss undirstaða. 

í>vi sumar jarðir eru leigðar langt vfir og sum- 

arlangt undir sanngjörnu afgjaldi, og svo er 

enn einn sá flokknr jarða, þar sem sjálfs- 

eignarbændur búa; á þeim er skuldsetning 

jafnan minni, en á öðrum jörðum að til- 

tölu, og á snmum engin, og þó er hvergi í 

þessari tillögu gjört ráð fyrir því, að hrepps- 

nefndir skuldsetji þær, og þó þær verði nú 

skuldsettar af hreppsnefndum, þá vantreysti 

jeg kjarki sumra til að skuldsetja þær rjett 

í samanburði við aðrar jarðir. Og öll þessi | 

störf eiga að vinnast ókeypis. Hver sann-

girni er í því? Jeg held því, að þótt þess- 

ar skýrslur komi fyrir næsta þing, þá muni 

vandræði úr þessu að ráða, og jeg sje eigi, hvað 

þingið getur fundið sanngjarnt út úr þessu, 

og hjer verði fyrirhöfnin ein, en ekki annað.

Friðril,- Stefánsson : Hinn háttvirti

þingmaður Dalamanna kvaðst eigi sjá, hvert 

gagn mætti verða að þessari þingsályktun, 

og það er satt, ef almennt er skoðað; en 

hún jafnar jarðirnar í sveifnnutn, en aptur

er mælikvarðinn eigi rjettur, því í fjölbyggð- 

um sveitum eru jarðir að tiltölu miklu dýr- 

ar leigðar, en þar sem fámennt er, en hin 

heiðraða efri deild hefur viljað forðast þann 

mikla kostnað, sem síðast leiddi af jarða- 

matinu. Jarðirnar eru líka sífelldum breyt- 

ingum undirorpnar, bæði af völdum nátt- 

úrunnar, þar sem þær spillast, og eins, 

þar sem þær á sumum stöðum eru bættar, 

sem alla tíma verður, meðan nokkur von er 

til, að búnaði og jatðabótum fari fram á 

landina. Jeg vil taka til dæmis, að ping- 

eyjarsýsla er yfir 300 ferhyrningsmílur að 

stærð, Eyjafjarðarsýsla um 100 ferhyrnings- 

mílur, Skagafjarðarsýsla um 100, og Húna- 

vatnssýsla um 150, og þó eru bæði Eyja- 

fjarðarsýsla og Skagafjarðarsýsla dýrari að 

hundraðatölu en [>ingeyjar- og Húnavatns- 

sýslur. petta getur nú með engu móti 

verið rjett, svo að því leyti er það rjett, 

sem þingmaður Dalamanna sagði, en samt 

sem áður álít jeg mikla bót í því, að jarð- 

irnar sjeu jafnaðar innbyrðis í sveitunum, 

þó jöfnuður fáist ekki á milli sýslna við 

það, en eptir þingsályktuninni verður þessi 

endurbót framkvæmd kostnaðarlaust af 

hreppsnefndunum. Og jeg verð því að vera 

á þeirri skoðun, að mikið megi laga jarða- 

matið með þessari aðferð, og levfi mjer því 

að leggja það til, að málið nái fram að 

ganga.

Guðmundur Einarsson: Hreppsnefnd-

irnar geta eigi jafnað jarðirnar í sveitunum, 

því þær hafa engan rjett til þess, þær eiga 

einungis að skrifa upp afgjöld jarðanna, mat 

þeirra og söluverð við uppboð og undir 

hendinni, og hjá sjálfseignarbændunum að 

líkindum eiga þær að setja skuldsetningu á 

ábúðarjarðir þeirra, og þá þurfa þær á þeim 

kjarki að halda, sem óvist er að þær hafi 

sumar hverjar. Jeg álít, að hin fyrri upp- 

ástunga hinnar heiðruðu efri deildar hafi 

verið miklu heppilegri, því eptir henni áttu 

hreppsnefndirnar að jafna jarðirnar sín á
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milli; en það var aptnr sá galli á, að það 

var lítt mögulegt að jafna jarðirnar sýslna 

á miili. Og þegar alis er gætt, þá eru 

hrein vandiæði að fást við jarðamatið, því 

þótt það yrði jafnað í svipinn, þá breytist 

þessi jöfnuður að vörmu spori bæði til betra 

og iakara, bæði af völdum manna og náttúr- 

unnar.

Varaforseli: Tillaga þessi snertir mál,

sem vandræði verða að koma lagi á, því þnð 

er mjög ertítt að semja jarðamat. Jeg get 

þó eigi annað en álitið, að tillaga þessi 

greiði töluvert fyrir málinu. Reyndar er 

það mikið verk fyrir hreppsnefndirnar, að 

til greina töluverð jarða frá 1871 — 1881, en 

hitt er þó mikilsverðara og um leið erfiðara 

fyrir hreppsnefndirnar, að safna landskuld- 

um af liverjum hrepp fyrir hvert ár, og verði 

þessu til vegar komið, þá álít jeg, að það 

mundi mjög Fragreiða þetta mál fyrir næsta 

þingi, og vil jeg því mæla með því, að til- 

laga þessi verði samþykkt. f>að er, eins og 

kunnugt er, mestu erfiðleikar á því, að fá 

áreiðanlegt jarðamat. f>að úrræði gæti hugs- 

azt, að neínd manna væri send um landið 

til að meta jarðirnar í samráðum við hrepjia— 

nefndir og sýslunefndir. En þetta mundi 

kosta ærið fje. Annað ráð er það, að meta 

jarðimar eingöngu eptir afgjaldinu, f>etta 

mat hefur þá ókosti, að með því kemur ekki 

það sanna verð jaiðanna fram. Og væri 

þessi regla tekin, þá þyifti að meta jarðirnar 

optar, en venja hefur verið, og get jeg ekki 

álitið það neinn stórgalla. En hvað sem 

um þetta er, þá vil jeg þó mæla með því, 

að tillaga þessi megi ná fram að ganga.

Eiríkur Kúld: Jeg get eigi verið á

sama máli og hinn háttvirti varaforseti og 

hinn háttvirti 1. þingmaður Skagfirðinga. 

Mjer sýnist tillaga þessi svo laus, og engar 

rjettar bendingar um, að það megi fara ept- 

ir söluverði, eins og það hefur verið hin síð- 

nstu 10 ár. En þess ber og að gæta, að 

þótt sumar jarðir hafi selzt með hæfilegu

vorði, þá hafa líka sumar selzt með hálfvirði,

einkum hafa þeir, sem flutzt hafa hjeðan

til Ameríku, neyðzt til að selja jarðir sínar

opt og tiðum með mjög litlu verði. En

hjer er eigi tekið fram, hvort þeir, sein

semja eiga skýrslurnar, eigi að segja, hvað 

þeir áliti dýrt eða hæfilegt verð á jörðunum. 

f>á er afgjaldið sanngjarnari mælikvarði, en 

nú er sín lízka á leigumála jarða í hverju 

byggðarlagi. f>að hefði átt að gefa nefnd-

inni vald til þess að segja, hvaða jarðir

væru of hátt leigðar, og hverjar væru of

lágt leigðar, því enda í sömu sveitinni eru 

þess dæmi, að jarðir eru mishátt leigðar. 

þessar skýrslur licld jeg aldrei að geti orðið 

að miklu liði, þtítt þær komi fyrir þingið. 

Hefði landshöfðingja verið falið á hendur að 

semja reglnr þessu viðvíkjandi, þá held jeg 

að belur færi. Jeg get eigi ímyndað mjer, 

að þessi tillaga beri neinn sjerlegan ávöxt, 

og ei jeg henni því móthverfur, þótt jeg þar 

fyrir játi fnslega, að jarðamatið þurfi lag- 

færingar við, og það sem fyrst.

Með því að ekki tóku fleiri til máls, 

var umræðu þessari lokið, og Ijet forseti því 

næst ganga til atkvæða. Var þá þingsálykt- 

unartillagan felld með 13 atkvæðum á 

móti ().

1)
Frumvarp til iaga um breyting á jarða- 

bókinni frá 1861. Frá hinum 3. konung- 

kjörna þingmanni. Frumvarpið er prentað 

í fyrri paiti alþingistíðindanna, bls. 407.

FYRSTA UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 31. fundi, 9. dag ágústmán.

Flulningsmaður (.lón lJieliir*son): SÚ

uppástunga, sem þetta frumvarp mitt fer 

fram á, er alls ekki ný hjer á þinginu; nei, 

hún er gömul og hefur optar komið inn á 

þingið enn þá lengri. Fvrst kom uppá-
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stunga frá þiogmanni Suður-pingeyjarsýslu 

um, að matið á bændakirkjujörðum í J>ing- 

eyjarsýslu, sem Reykjavíkurnefndin hefði 

hækkað, yrði aptur lækkað. |>essi uppá- 

stunga kom fram á þinginu 1859, og ísvari 

sínu upp á þessa uppástungu tók nefnd sú, 

er kosin var í jarðamatsmálinu þá á þing- 

inu, það fram, að sjálfsagt væri, að hafa 

ætti tillit til prestsmötunnar, þegar nýir 

skattar yrðu lagðir á jarðirnar, það er að 

segja, að ekki ætti að leggja nýja skatta á 

þau jarðarhundruð, sem prestsmatan hvíldi 

á. Á þinginu 1863 kom aptur bænarskrá frá 

mörgum úr Suður-f>ingeyjarsýslu, sem fór 

fram á það sama. J>ar stendur, að Reykja- 

víkurnefndin í skýrslu sinni til stjdrnar- 

innar, 23. febrúar 1857, segi, að sökum 

þess að prestsmötukúgildi þau, er tjeðum 

jörðum fylgja, hafi verið látin rýra virðing- 

arverð þeirra, þá þykist Gefndin finna ástæðu 

til, að færa þær upp að því skapi, því ann- 

ars megi álíla, sem nokkur hluti hinna um- 

ræddu jarða sje ómetinn. f>annig fór þessi 

bænarskrá úr |>ingeyjarsýslu fram á, að 

hundraðatalan yrði lækkuð á bændakirkju- 

jörðunum, eins og þær hefðu verið metnar 

með kvöðinni, en það, sem Reykjavíkur- 

nefndin tók fram í skýrslu sinni, er að mínu 

áliti alveg rjett gjört af henni. |>ví hefði 

bóndakirkja verið lögð niður einhverstaðar, 

og jörðin hefði verið metin með kvöðinni, 

þá hefði verið ómögulegt að sjá, hvað jörðin 

hefði orðið kvaðarlaus. En það var hægur 

vandi að sjá, hvernig Reykjavikurnefndin hefði 

hækkað matið, og því hægt að taka frá hundr- 

uðin aptur, ef skattur yrði lagður á jörðina. 

En Reykjavíkurnefndin ætlaðist ekki til, að 

nýir skattar, ef þeir kæmu til, yrðu lagðir 

á þau hundruð jarða, er prestsmatan hvíldi 

á, og konungsfulltrúi sagði þá á þinginu: 

«Jeg álít sjálfsagt, að undir eins og spurn- 

ing yrði um, að leggja eiginlega skatta á 

þessar jarðir, þá yrði sá ágóði jarðarinnar, 

sem prestsmötunni nemur, að vera undan-

þeginu skatti; þetta álít jeg sjálfsagt, og 

því óþarfi að biðja um það». I þá daga var 

jarðamatið ný-afstaðið og stjórnin vildi því 

eigi breyta því. En nú þegar ræða er um 

endurskoðun jarðamatsins, þá er vonandi, 

að þingið vilji laga þetta. I>að er auðsjeð, 

hvað ósanngjarnt það yrði, að borga skatt 

af prestsmötunni, eða þeim hundruðum, sem 

jörðin hefur verið látin hækka í hundraða- 

tali við prestsmötuna; það væri beinlfnis að 

borga toll af tolli, eða að segja, að af því 

maður borgar toll, þá verði hann að borga 

enn meiri toll. Niðurlagið á bænarskrá þeirri, 

er þingið sendi konungi 1863, er þannig: 

«að yðar konunglega hátign allramildilegast 

mætti þóknast að skipa svo fyrir:

1. Að í jörðum þeim, sem prestsmata eða 

önnur þess kyns ískylda hvílir á, verði sá 

hlutinn, sem prestsmötunni eða þvílíkri í- 

skyldu nemur, aðgreindur með sjerstöku hundr- 

aðatali þannig, að hvert 10 álna virði kvað- 

ar þessarar gjöri 1 hndr., svo að þessi hundr- 

uð gct.i orðið aðnjótandi þess tíundarfrelsis, 

sem kirkjueignum ber að lögum (samþykkt 

með 11 atkvæðum gegn 5).

2. Að amtmönnum verði veitt vald til að 

bjóða sýslumönnum að leggja sjerstakt mat 

á eignir og ítök bændakirkna, þegar nauð- 

syn ber til og eigendur eða tíundatakendur 

krefjast, að kirkjueignin sje aðskilin frá 

bændaeigninni með sjerstöku hundraða-tali 

(samþykkt með 14 atkvæðum gegn 3).

3. Að í hvert skipti, sem sjerstakt mat 

á bænda-kirkjueignum eptir 1. grein á að 

fram fara, þá sjeu sýslumenn skyldir til að 

kveðja sjer til aðstoðar og fulltingis tvo 

valinkunna menn, sem nákunnugir sjeu eign- 

um þeim, sem matið á að leggjast á (sam- 

þykkt með 15 atkvæðum)».

Af því það er víst, að prestsmatan hef- 

ur hækkað bændakirkjujarðir í mati, þá sýn- 

ist mjer, að þingið ætti að óska þessu fram- 

gengt, sem fyrir löngu hefur verið beðið um. 

f>etta getur þingið nú því fremur, sem það

126
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hefur meira vald en áður, og þingið sjálft 

hefur sýnt fram á það áður, að þetta ætti 

svo að vera með prestsmðtuna.

Stefán Eiriksson: Jeg ætla einungis

að leyfa mjer að stinga upp á því, að þessu 

máli sje vísað til nefndarinnar í málinu um 

endurskoðun jarðabókarinnar frá 1861, úr 

því það er nú samþykkt, að nefndin með 

auknum 2 mönnum fjalli um það mál enn 

á ný, því þar sýnist mjer þetta mál heyra 

undir. Verði þetta ekki tekið til greina, þá 

er máske þörf, að sjerstök nefnd verði sett 

í þessu litla frumvarpi, en jeg gjöri það ekki 

að beinni uppástungu. Mjer virðist málið 

nokkuð ísjárvert, þar sem farið er fram á, 

að lækka jarðarhundruðin, þannig að jörðin 

minnki í hundraðatali um eitt hundrað i’yrir 

hverjar 10 ál. í prestsmötu; jeg vil taka til 

dæmis 20 hdr. jörð, að á henni hvílir prests- 

mata 10 fjórðungar, þá gengur hún niður 

um helming, svo jarðamatið í heild sinni 

gengi ekki svo lítið niður um land allt eptir 

þessu frumvarpi.

Flulningsmaður: Jeg væri ánægður, að 

vísa þessu máli til þessarar nefndar, ef jeg 

væri ekki htæddur um, að sú nefnd kæmist 

ekki í gegn á þinginu.

Eorseti bar þvi næst undir atkvæði, 

hvort málinu skyldi visað til nefndarinnar í 

málinu um endurskoðun jarðabókarinnar, en 

vegna óljósrar atkæðagreiðslu var haft nafna- 

kall, og sögðu

Já:

Magnús Stephensen,

Árni Thorsteinson,

Ásgeir Einarsson,

Sigurður Melsteð,

Stefán Eiríksson.

Nei:

Benidikt Kristjánsson,

Einar Ásmundsson,

Jón Pjetursson,

Pjetur Pjetursson,

Sighvatur Árnason,

Skúli porvarðarson.

Var það þannig fellt með tí atkvæðum 

móti 5, að málið gengi til nefndarinnar.

Síðan var málinu vísað til 2. uuiræðu 

með 6 atkvæðum.

ÖNNUli UMBÆÐA 1 EFKI DEILD, 

á 34. fundi, 11. dag ágústmán.

Flutningsmaður (Jón lJjetursson) : Jeg

hef talað um það áður, hve ósanngjarnt 

það væri, að láta þær jarðir, sem prestsmata 

eða annað, sem henni samsvarar, er goldin 

af, telja þau jarðahundruð, sem svara til 

gjaldsins, til þeirra jarðahundraða, sem skatt- 

ar verða lagðir á. Jeg vona og treysti því, 

að alþingi verði nú eins frjálslynt og 1863, 

þegar það skrifaði bænarskrá til konungs 

um, að þessi hundruð yrðu að greind frá 

hinum, þannig að hver fjórðungur, eða 10 

álnir gjaldsins, áttu að samsvara 1 jarðar- 

hundraði. Jeg vona því, að þingið taki 

þessu máli vel.

Sighvatur Árnaspn: Jeg get ímyndað

mjer, að frumvarpið hafi mikið við að 

slyðjast, en jeg ímynda mjer líka, að þessi 

kvöð hafi verið tekin til greina við jarða- 

matið, en þó get jeg jafnframt hugsað, að 

það hafi ekki verið gjört alstaðar sem skyldi. 

Jeg vildi hreifa því, að annað jarðabókar- 

mál er á ferðinni hjer á þinginu, og þetta 

er svo skylt því, að þetta ætti ekki að ganga 

svona sjerstakt fram, og allra-sízt á undan 

hinu. Jeg vildi því óska, að þessu máli 

yrði frestað, eða að hinn háttvirti flutnings- 

maður vildi taka frumvarpið aptur.

Flutningsmaður: Jeg hef ekkert á

móti því, að þetta mál verði falið á heudur 

nefnd þeirri, sem skipuð var til þess að 

skoða jarðabókina, en jeg veit ekki, hvort 

það mál kemst í kring á þessu þingi, en ef 

það gæti orðið, þá er jeg ekkert á móti, að 

fela henni mál þetta, en jeg yfirlæt það til
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þingmanna, hvort þeir álíta, að slík almenn 

breyting geti komizt á svo fljótt eða 

ekki.

Ásgeir Einarsson: J>að er vandi fyrir

mig að tala í þessu máli, þar sem jeg 

er kirkjueigandi, og það kannske yrði álit- 

in hlutdrægni af rojer. En ef þetta ætti 

fram að ganga og ekkert yrði gjört annað 

við jarðaroatið, þá er jeg hræddur mn, að 

mikla rannsókn þyrfti til að vita, hvað gjöra 

ætti á hverjum stað, annarstaðar í landinu. 

Sín reglan var viðhöfð á hverjum staðnum við 

jarðamatið í þessu atriði. [>að er aðgætandi, 

að þá var ekki orðin sú breyting á, sem nú 

er, að leggja skatt á ábúðarhundruð; þá var 

að eins alþingisskatturinn; nú koma þessi 

gjöld beinlínis á ábúendurna. Mjer finnst 

töluverður vandi að útkljá þetta mál, áður 

en maður sjer, hver jarðamatslagfæringin 

verður, og væri bezt, að það færi lil nefnd- 

arinnar í því máli.

Sighvatur Árnason: Moð því að hinn

heiðraði flutningsmaður játaði, að þetta mál 

væri svo skylt hinu jarðabókarmálinu, þá 

skal jeg geta þess eptir þeirri hugmynd, 

sem jeg hef um gang hins málsins, að jeg 

vildi helzt óska, að hann tæki þetta frum-

varp aptur og geymdi það þangað til 1883.

Flutningsmaður: Hinn háttvirti 1.

þingmaður Rangæinga er einn í nefndinni, 

sem skipuð var til að endurskoða jarðabók- 

ina, og má honum því vera kunnugt um, 

hvort nefndin tekur tillit til þessa; ef svo 

er, skal jeg fús á að fela nefndinni þetta 

mál, og það fjelli niðnr nú. Mjer heyrðist 

hann gjöra ráð fyrir, að endurskoðunin yrði 

búin 1883, en jeg veit ekki, hvort hann 

getur innistaðið fyrir því, að hún verði 

búin þá, og þess vegna ætla jeg ekki að 

taka frumvarp mitt aptur. þetta mál eða 

frumvarp er svo sanngjamt, sem orðiðgetur, 

og það væri undarlegt, ef hið löggefandi 

þing áliti ósanngjarnt, það sem hið ráðgef- 

andi þiiig áleit sanngjarnt. f>að var mikill 

sannleikur, sem hinn háttvirti þingmaður 

Strandasýslu sagði, að ábúðarskatturinn 

livíldi eins á prestsmötuhundruðunum og 

hinum, sem ekki eru prestsmötuhundruð. 

Hin háttvirta deild ræður, hvað hún gjörir 

við frumvarpið, en jeg ætla ekki að taka 

það aptur.

Var síðan gengið til atkvæða, og frum- 

vardið f e 111 með 6 atkvæðum móti 2.

XLVI. 

Sala á Anðkúlulieiði.

Frumvarp til laga um sölu á Auðkúlu- 

heiði. Frá þingmanni Strandamanna. Frum- 

varpið er prentað í fyrri parti alþingistíð- 

indanna, bls. 328.

FYRSTA UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 23. fundi, 1. dag ágústmánaðar. 

Fhitningsmaður (Asgeir Einars-ion): Jeg

vil ekki eyða hinum dýrmæta tíma deildar- 

innar með langri umræðu um þetta mál, því 

að deildarmönnum er það kunnugt frá 1879, 

og vita, hvað þá varð því að fótakefli, og 

það var, að málið hafði eigi verið horið und- 

ir sýslunefnd. Jeg hef nú hjer á milli 

handa skjöl bæði eldri og yngri, þetta mál 

ábrærandi, sem lögð verða á lestrarsalinn,

126*
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svo að þingmenn geti kynnt sjer þau. 28. 

apríl 1879 var fundur haldinn að Auðkúlu 

af kosnum mönnum úr háðum hreppum, 

bæði Svínavatns- og Torfalækjarhreppi, til 

þess að íhuga þetta mál og koma sjer sam- 

an um kaupin við prófastinn á Auðkúlu; 

17. júní 1881 sendu oddvitar beggja hrepp- 

anna alþingismönnunum í Húnavatnssýslu 

bænarskrá um söluna, og fylgdi þar mcð vottorð 

frá forseta hjeraðsfundarins, að það mál hafi 

verið borið upp þar 14. september 1880, 

sömuleiðis vottorð frá oddvita sýslunefndar- 

innar, þar sem segir, að málið hafi verið 

borið undir sýslunefnd og verið samþykkt 

roeð samhljóða atkvæðum, og enn fierour 

álitsskjal frá Auðkúlu-prófastinum dagsett. 

16. maí 1879. Jeg skal leyfa mjer að taka 

fáein orð upp úr álitsskjali prófastsins á 

Auðkúlu. Fyrst lýsir hann heiðinni og

tollum þeim, sem af henni ættu að fást, en 

sem gangi svo og svo að innheimta; síðan 

gjörir hann reikning fyrir, að eins og nú 

standi, þá fáist af heiðinni í hreinan ábata 

80 kr. árlega, en óhætt sje að selja hana 

fyrir 3000 kr., sem gefi af sjer 120 kr. 

rentu á ári, og verði það því V3, sem presta- 

kallið vinnur við söluna, eins og nú stendur; 

en aðgætandi sje, að hingað til hafi ekkeit 

goldizt í tryppatoll, og ekkert fyrir grasa- 

tekju eða silungsveiði, enda mun lítið um 

hana, og veit jeg ekki, hvort hún hefur 

nokkuð verið stunduð, nema hvað grasafólk 

hefur við og við haft silungsnet með sjer, 

til þess að veiða að gamni sínu, sjei til 

matar; þetta eru því þau hlunnindi, som, ef 

farið væri í málssókn, gæfu lítið af sjer ann- 

að en kostnað fyrir landssjóðinn. Að svo 

mæltu skal jeg ekki fara fleirum orðum um 

málið nú; jeg vona, að deildarmenn sjeu því 

hlynntir, og það því fremursem málið hefði 

fengið frarogang 1879, ef álit sýslunefndar- 

innar hefði eigi vantað; en nú er það kom- 

ið, og þarf það því ekki að standa málinu 

fyrir þrifum.

par eð ekki tóku fleiri til máls, var 

gengið til atkvæða, og málinu vísað fil 2.

umræðu með 6 atkvæðum gegn 5 að við- 

höfðu nafnakalli sakir óglöggrar atkvæða- 

greiðslu, og sögðu

' J á :

Benidikt Kristjánsson,

Ásgeir Einarsson,

Einar Ásmundsson,

Sighvatur Árnason,

Skúli forvarðarson,

Stcfán Eiríksson.

Kei:
Magnús Stephensen,

Árni Thorsteinson,

Jón Pjctursson,

Pjetur Pjetursson,

Sigurður Melst.eö.

ONXUK UMIíÆDA í EFUI DEILD, 

á 25. fundi, 3. dag ágústmánaðar. 

Flutnitigtmaður (Asgeir Einarsson): 

Við fyrstu umræðu þessa máls skýrði jeg svo 

frá meðferð og undirbúniugi þe?s, og skjöl 

því viðvíkjandi, sem þingmenn hafa getað 

kýnnt sjer, hafa legið á lestiarsalnum, svo 

að jeg íroynda mjer, að jeg þurfi ekki að 

fara fleirum orðum um málið. Jeg veit 

heldur ekki, hvað getur veiiðá móti sölunni, 

og vona því, að deildin lofi frumvarpinu að 

lifa, þangað til að það kemur niður í neðri 

deildina, þar sem þingmenn Húnvetninga eru, 

sem þá ef til vill geta betur mælt með því. 

Mjer fyrir mitt leyti finnst |>að vera hin 

sterkustu meðmæli með sölmmi, að prófast- 

urinn á Auðkúlu felur það hag fyiir brauðið, 

eins og sjá má af skjölunum. Ávinningur- 

inn af hrossatollinum er víst tvísýnn fyrir 

framtíðina, því aðjeg veif, að það er alinenn- 

ur áhugi á því í Húnavatnssýslu, að fækka 

hrossunum sem mest, þeir gela, og þeir hafa 

þar í sýslu haft fund með sjer um það. par 

að auki ætla þeir að kaupa hálfar Kvíslar, 

eiris og sjá má al skjölunum, því að þar 

eru betii hagar fyiir hross en á Auðkúlu- 

heiði. Að öðru leyti skal jeg geta þess, að 

þetta er mjer sjálfum ekkert kappsmál; 

þingmennirnir úr Húnavatnssýslu beiddu mig
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að eins að bera það hjer fraiD, af því að 

þeir gátu ekki koniið því að í neðri doild- 

inni fvrir frumvarpafjölda, en þeira þótti 

leiðinlegt, að koma með svu lítið frnmvarp 

hvað eptir annað inn á þingið.

Jnn P/eturssnn: Jeg held, að ef heiðin

er seld fyrir 3000 kr., eins og gjört er ráð 

fyrir í frumvarpinu, þá hafi prestakallið ekki 

annað en hreinan og beinan skaða af því. 

par að auki er sagt, að þetta eigi að vera 

minnsta verð, sem heiðin raá seljast fyrir, 

en hver á að ákveða, fyrir hvað raikið á að 

selja hana? «Kigi rainna en fyrir 3000 kr.» 

stendur; eptir því má vel selja heiðina fyrir 

4000 kr. eða 5000 kr. eða jafnve! (5000 kr., 

en bver á að ákveða það? Hver veit neraa 

einhver «privat» maður byði meir en hrepp- 

arnir, og er þá ekki rjettara að selja hon- 

um? [>að er fjarskalegur arður af lieiðinni, 

og hún hefur verið álitin aðalstofn undir 

prestakallið, bæði vegna lambatolls og grasa- 

tolls, sem vel má koma þar á, og jeg þekki 

fleiri en einn mann, sem hefur komið grasa- 

tolli á hjá sjer; þá er og tryppatollur til. 

Jeg álít, að heiðin sje fótur undir presta- 

kallinu, og þess vegna getjeg ekki verið með 

þossu frumvarpi, auk þess sem í þvi ætti að 

vera ákveðið verð, sem heiðin skyldi seljast 

fyrir, þvi að jeg skil ekki, hver á að til taka 

þetta meira verð en til er tekið í frumvarp- 

inn.

F l u t n i n g s m a ð u r : Jeg skil ekki í, að

þingmaðurinn skuli ekki þekkja þetta orða- 

tiltæki, sem er í frumvarpintt; þegar talað 

er um í frumvörpum að selja eitthvað, þá ■ 

er allt af til tekið minnsta verð. J>ó að 1 

þingmaðurinn kannske ekki muni það, þá 

man jeg þó, að sama orðatiltæki var bnik- 

að um söluna á Helgustaðanámunum, og 

ekki hafa sjezt nein mótmæli frá þingmann- 

inttm gegn því. Ef honum þykir verðið i 

frumvarpinu of lítið, þá getur hann komið 

með broytingaratkvæði við 3. umræðu og 

stungið upp á hærra verði. En þar sem 

hann heldur, að salan rj'ri prestakallið, þá 

trúi jeg nú betur áliti prófastsins, sem er í 

brauðinu, um það, heldur en þingmannsins;

jeg ímynda mjer, að prófasturinn hafi eins 

gott vit á því, og sje eins góður búmaður 

eins og hinn háttvirti 3. konungkjörni þing- 

maður. J>ar sem hann talaði um, að koma 

mætti á grasatolli, þá hefur það ekki heppn- 

azt, að koma honum á enn; menn hafa kom- 

ið norðan úr Skagafirði og úr öllum áttum, 

en enginn tollur fengizt og ómögulegt við 

það að eiga; þar að auki eru grösin farin 

að eyðast á heiðinni. Jeg veit að eins af ein- 

um raanni, Vídalín sáluga í Víðidalstungu, 

sem ljet ekki alla á sig ganga og hjelt vel 

rjetti sínum, sem reyudi að koma grasatolli 

á hjá sjer, en það for svo, að hann náði af

2 eða 3 hræðum, og varð svo að hætta við 

það.

Arni Thorstcinson: Jeg vildi svo inni-

lcga gjöra bón þingmanns Strandamanna, al 

því liotntm er svo annt um, að frumvarpið 

komist niður i neðri deildina; (það er og 

sanngjörn bón, af því að þar silja þeir þing— 

menn, setn málinu em kunnugir; en hvaða 

skoðun þeir hafi á málinu, er okki hægt. að 

segja, hvort sú skoðun, sera þeir hafa, verð- 

ttr málinu til falls eða frama. f]n jeg verð 

að segja þinguianni Strandaraanna það, að 

mín skylda er að fylgja sannfæringu minni, 

án tillits til þess. hvort máfið rneð hinu 

mótiim gæti komizt. af og niður í neðri 

deildina. Jeg lyrir mitt leyti get því ekki 

lofað honum, að frumvarpið skuli komast til 

neðri deiklarinnar, annars hefði jeg kannske 

gjört það. £>að gæti og vel komið fyrir, að 

þó að frumvarpið kæmist til neðti delldar- 

innar, að þá yiðti þingmennirnir úr Húna- 

vatnssýslu i minni hluta.

F l u t n i n p s m n ð u r : Ef mönnum þykir

verðið of lágt sett, þá má gjöra það hærra 

og láta það svo fara til neðri deiklarinnar: 

jeg vil gjarnan láta liana fá frumvarpið, af 

þvi að þar eru kunnugir menn, sem þekkja 

allt vel. Jeg sæki þetta mál ekki af kappí, 

en af því að það hefur atvikazt svo, að jeg 

er orðinn fiutningsmaður þess, þá þykir mjer 

það of illa fara, ef það skyldi devja hjer, og 

jeg veit, að Húnavatnssýslu þingmennirnir
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ekki auðnast að fá að sjá það tórandi. ; 3.

| Var frumvarpið í heild sinni þar með 

í>á var gengið til atkvæða og frum-; f a 11 i ð.
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XLVIl. 

Skipting sýslufjelags.

Frumvarp til laga um að skipta Iíjfa- 

ar- og Gullbringusýslu í 2. sýslufjelög. Frá

2. þingmanni Kjósar- og Gullbringusýslu. 

Frumvarpið er prentað í fyrri parti alþingis- 

tíðindanna, bls. 151 — 152.

FYlíSTA UMliÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 45. fundi, 12. dag ágústmánaðar.

H u t n i n g s m a ð u r  ( l ’ a r k e U  I l j a r n n x o n ) : 

f>ótt jog eigi efist um, að hinir heiðruðu 

þingmenn hafi kynnt sjer bæði skýrslur 

þessa máls, sem legið hafa á lestrarsalnum, 

og frumvarpið sjálft, þá skal jeg þó leyfa 

mjer að tala fáein orð um það, hversu máii 

þessuor varið. J>að befur komið tvisvar áður á 

þing frá íbúum Kjósarsýslu, nefnilega 1877 og 

1879, og flutti þá málið liinn háttvirti 2. 

þingmaður Gullbringusýslu, nú varaforseti, 

og liann liutti það með þeirri dáð og drengskap, 

sem honum er lagið í öllum þeim málum, 

sem hann vill fylgja, og bann flutti það með 

afli fullkominnar sannfæringar, en þó mælti 

á móti því 1. þingmaður Gullbringusý9lu, 

og það með talsverðu kappi, og var helzta 

mótbára lians þá gegn málinu, að málið 

hefði eigi verið borið undir sýslunefndina, 

og að engin sönnun væri fyrir nauðsyn þess. 

Nú hefur málið verið borið undir sýslunefnd, 

og tók hún það til meðferðar 31. maí 1880, 

eptir að hún hafði falið oddvita sýslunefnd-

! arinnar og síra þórarni Böðvarssyni, sýslu- 

nefndarmanni Álptnesinga, að íhuga málið, 

cg segja um það álit sitt, og þá lýsti sýslu- 

nefndin því yfir, að hún vildi, að sýslunni 

væri skipt í 2 sýsluljelög, og að mál þetta 

næði fram að ganga á þinginu. Orsakir þæi, 

sem knúð liafa Kjósarsýslubúa, til að biðja 

þessa skilnaðar, eru einkum 2. Fyrst er það, 

að sýslusjóðsgjaldið í Kjósarsýslu er að til- 

tölu mikið hærra en í Gullbringusýslu. 

Kjósarsýsla lifir mest á landbúnaði, en Gull- 

bringusýsla mest á sjáarútvegi, en nú er 

sý^lusjóðsgjaldið lagt á samanlögð lausaljár- 

og fasteignarhundruð, og fyrir því kemur 

gjaldið þyngra niður á Kjósarsýslu en á 

Gullbringusýslu. Sýslusjóðsgjaldið í Kjósar- 

sýslu var fyrir árið 1880 235 kr. eða 182/a e. 

á mann (fólksfjöldinn 1266), en í Gullbringu- 

sýslu 395 kr., 91/a e. á mann (fólksfjöldinn 

4280), og var það þannig helmingi meira í 

Kjósarsýslu en Gullbringusýslii. Sama er 

að segja um fátækra-flutnings gjaldið. Jeg 

vil nú benda hinum háttvirtu þingmönnum 

á, að fari sýslunefndin að loggja fje að mun 

til að framkvæma eitthvað sjerstakt, t. a. m. 

stofnuii skóla eða því um líkt, þá getur þessi 

gjaldmunur orðið æiið tilfinnanlegur fyrir 

Kjósarsýslu; verði til dæmis Flensborgarskóla 

lagðar 1500 kr. úr landssjóði næsta ár og 

aðrar 1500 kr. af sýslusjóði, þá verður það



gjald tilfinnaulegt fyrir Kjósarsýslubúa En 

hjer við bætast og aðrar mikilvægar ástæð- 

ur. Af því að atvinnuvegir í þessum 2

sýslum eru svo ólíkir, eru líka opt þau mál 

ólík, sem varða hvora sýslu fyrir sig. Nú 

eru 3 sýslunefndarmenn úr Kjósarsýslu, en 

7 úr Gullbringusýslu, auk oddvita, sem þar 

er búsettur, og fyrir því lýtur Kjósarsýsla 

í lægra haldi, þegar ágreiningur verður, og 

verður ofurliði borin í hverju máli, sem 

GullbrÍDgusýsIa stendur á móti. Jeg vil 

taka til dæmis brúargjörð á Elliðaánum.

Kjósarsýsla hefur haldið því máli fram og 

skotið saman til þess töluverðu fje, en svo 

sem engin samskot hafa komið úr Gull- 

bringusýslu, og þannig hefur það mál eyðzt 

til þessa, fyrir fylgisleysi sýslunefndarinnar. 

Jeg ætla ekki að sinni að tala meira um 

þetta mál; jeg vona, að það fái að ganga til

2. umræðu.

G r i m u r  T h o m s e n : Af því að jeg á

tveimur undanfarandi þingum hef verið 

riðinn við mál þetta, þá ætla jeg að leyfa

mjer að gjöra nokkrar athugasemdir við

ræðu hins báttvirta flutningsmanns. það 

er eigi tiltökumál, þótt hann beri mál þetta 

fram, því að þar sem hann lauk lofsorði á 

hinn háttvirta varaforseta, þá held jeg, að 

jeg segi ekkert leyndarmál, þótt jeg skýri 

frá því, að þegar hinn háttvirti varaforseti 

bar mál þetta fram á undanfarandi þingum, 

þá var það sjerstaklega eptir áskorun og 

undirlagi hins háttvirta 2. þingmanns Gull- 

bringusýslu. Og vil jeg leyfa mjer að skora 

á hinn háttvirta varaforseta, að skýra frá 

áliti sínu á máli þessu. Jeg skal nú leyfa 

mjer að taka það fram, sem jeg bygg að 

mæli með máli þessu og móti því. Jeg er 

kunnugur ástandi sýslna þessara, og þótt 

jeg eigi heimili í annaii þeirra, er jeg þó 

ekki bjer sem fulltrúi hennar, heldur sem 

þingmaður alls landsins, og vil því segja 

óvilhallt ástæður með og mót. Kringum- 

stæðurnar eru orðnar breyttar, því nú hefur 

verið gjört við formgalla þeim, sem áður 

hefur verið á máli þessu; því að nú eru 

fr&mkomin meðmæli frá sýsluuefndinni, og

mælir þetta með frumvarpinu. En það, 

sem mælir á móti því, er það, að hinn 

heiðraði flutningsmaður, sem bæði er kapp- 

samur og ötull i málum þeim, sem hann 

fylgir fram, sem jeg heldur eigi get gefið 

honum að sök, hjelt sjer, eins og hershöfð- 

ingi, sem vill vera viss um að vinna bar- 

dagann, einungis við sýslusjóðsgjaldið, sem 

eigi er mikið fyrir svo fjölmenn sýslu- 

fjelög. Árið 1878 var það fyrir báðar

sýs lu rna r.............................  790 kr. 92a.

árið 1879 .............................. 640 — »-

árið 1880 .............................. 630 — » -

og hefur þannig farið minnkaudi ár frá ári, 

en binn heiðraði tlutningsmaður befur eigi 

tekið til greina mun þann, sem er á sýslu- 

sjóðsgjaldi og vegabótagjaldi, en vegabóta- 

gjaldið var 1878: 1303 kr., 1879: 1400 kr. 

60 a., og 1880: 1537 kr. 38 a. Höfuð- 

gjaldið er þannig vegabótagjaldið, og það 

nam árið 1880 talsvert meira en tvöföldu 

við sýslusjóðsgjaldið. Ætti jeg að tala fyrir 

Gullbringusýslu eingöngu, þá mundi jeg 

mæla með því, að sýslunum væri skipt, en 

það yrði einmitt Kjósarsýslu sjálfri hinn 

mesti óhagur. í  Gullbringusýslu er að 

eins einn þjóðvegur, en þrír í Kjósarsýslu. 

Nú segja sveitarstjórnarlögin, að amtið 

megi taka helming vegabótagjalds frá einni 

sýslu og leggja til annarar sýslu, og þar af 

leiðandi hefur vegabótagjald hin síðustu 

árin legið þyngra á Gullbringusýslu en á 

Kjósarsýslu. Vegurinn á Mosfellsheiði hefur 

mest verið gjörður fyrir fje Gullbringusýslu, 

því að hlultekning í vegabótum fer eptir 

tölu verkfærra manna, og leggst þá langt 

um þyngra á Gullbringusýslu, sem er fjöl- 

mennari. Vegalögin frá 15. okt. 1875 segja 

svo: *Nú er sýsluvegur lagður yfir ein-

■■hvern hrepp eptir 4. gr., svo að þar er

• minna að gjöra við hreppaveg en annars,

• skal þá hlutaðeigandi sýslunefnd hafa heim- 

«ild til að taka annaðhvort ár a l l t  a ð  h e l m -  

« i n g i  a f  v e g a b ó l a g j a l d i  p e s s  h r e p p s , s a m -  

« k v œ m t  5 . ,  g r .  og leggja til vegabóta í öðr- 

■ umhreppum, þar sem mikið er að gjöra að

• vegabótum, enda sje þar eigi sýsluvegur*.
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þessum löguiu hefur hinn háttvirti 

fiutningsmaður eigi uiunað eptir, og pað er 

víst, að allt, sera vegabætur snertir, leggst 

þyngra á Kjósarsýslu, þegar bún er skilin 

við Gullbringusýslu. Jeg vil bæta því við, að 

þó það sje satt, að lausafjárhundruð sjeu að 

tiltölu Heiri í Ivjósarsýslu en Gullbringusýslu, 

þá eru líka fleiri fasteignarhundruð í Gull- 

bringusýslu. Jeg gæti fyrir mitt leyti vel unnt 

þeira þessarar skiptingar, en jeg held, að

það sje eigi gott til eptirdæmis, að sýslu- 

fjelög t’ari að skípta sjer í smá hreppadæmi, 

jeg vil ekki segja greifadæiui. pað er allt 

öðru máli að gegna með skipting Skapta- 

fellssýslu og pingeyjarsýslu, þar sem víðátt- 

an er svo mikil og vegir svo örðugir.

Jeg held, að hinn báttvirti Hutnings-

maður, þegar hann gætir betur að efna-

haguura, að tekjuskatturinn í Kjósarsýsln 

var 95 kr. 50 aur., en í Gullbringusýslu 807 

kr., eða ineir en áttfaldur, muni verða þess 

var, að ekki mun allur hagur fyrii Kjósar- 

sýslu að skilja við tíullbringusýslu. Hann 

verður að gæta þess, að sýslusjóðsgjaldið er 

ekki höfuðgjaldið, og gelur því ekki veiið 

mælikvarði til að fara eptir, heldur vega-

bótagjaldið, sem einmitt liggur þyngra á 

Gullbringusýslu, og jeg held, að menn verði að 

segja við hanu, eins og hann hefur svo opt 

sagt við sóknarbörn sín: "Vjer vitum ei,

hvers biðja ber».

Pordur Magnúnoii: Af því að jeg hef

eigi haft tíma nje tækifæri til að kynna mjer 

nógsamlega mál þetta, og get ímyndað mjer, 

að svo muni ef til vill vera um fleiri, þá vil 

jeg leyfa mjer að stinga upp á 3 manna nefnd.

Forseti Ijet þá ganga til atkvæða um, 

hvort nefnd skyldi sett, og var það fellt, 

svo að umræður hjeldu áfram.

Flutningsniaður: Jeg skal leyfa mjer

að svara hinum háttvirta þingmanni Borg- 

firðinga fáum orðum. Hann hefur áður 

verið þessu máli andstæður, og var því eigi 

nú við góðum undirtektum að búast frá 

honum. Hann sagði, að ef hann ætti að 

tala fyrir Gullbringusýslu eingöngu, þá 

muudi hann mæia með því, að skiptingin færi

fram, og að Kjósarsýslu væri óbagur að 

skilnaðinum, af því að vegabótagjaldið, sem 

væri aðalgjaldiö, lægi miklu þyngra á Gull- 

bringusýslu, en það vill nú svo vel til, að 

jeg hef hjer lijá nijer skýrslur um þetta efni. 

Arið 1880 var vogabótagjaldið í Kjósarsýslu 

318 kr., eða 25'/« e. á raann; sama ár í Gull- 

bringusýslu 1,214 kr. eða 28‘ .3 e. á manu, og 

ínunar þá þannig ekki meira en 3'/e eða einum

9. til 10. hluía, og þelta er nú öll ósköpin og 

allur munuiinn. En skoðum nú vegina. pað 

eru 2 hieppar í Kjósarsýslu, sem sýsluvegir 

liggja um að muii; það er Mosfellshreppur 

og Kjósarhreppur, en að eins lítill spotti 

um Kjalarneshrepp. Síðan jeg kom í Kjós- 

arhrepp, hafa nú í 4 ár verið lagðar að 

eins 250 kr. til vegabóta þar í hreppinum, 

og þetta ár hafa ekki nema einar 30 kr. 

verið lagðar til vegabóta í Kjósarsýsla, en 

gjaldið þaðan mun vera töluvert á 4. hucdr- 

að kiónur nú i ár, og hel'ur Gullbringusýsla 

þá ekki enn ljett árlega mikið í þessu efni 

fyrir Kjósarsýslu. Hiini háttvirti þingmað- 

ur Buigtirðinga vitnaði í löggjöliua frá 15. 

okt. ls?5. Jeg skal segja homiin það, að 

sú grein, sem hann vitnaði í, á einungis við 

lireppavegi, en ekki við sýsluvegi; síðan þessi 

lög náðu gildi, hefur þeim eigi verið fylgt 

í Gullbiingu- og Ivjósarsýílu að því leyti, 

að úr einum hreppi hafi verið lagt í annan 

til vegabóta. Sýslunefndaroddvitinn sagði, 

er máli því var hreift á sýslufundi, að það 

væri eigi hægt að koma því fram, því það 

stæði í lögunum, að menn mættu vinna af 

sjer gjaldið, og Gullbringusýslubúar mundu 

varla fara að vinna að vegabótum í Kjósar- 

sýslu. En ef vjer jöt'num nú saman vegun- 

um i þessum báðum sýslum, þá er það satt, 

að í Kjósarsýslu eru 3 þjóðvegir, en þó að 

eins á litlum kafla, en það eru mest mel- 

götur og auðvelt mjög að bæta þá vegi. I 

Gullbringusýshi er að vísu að eins einu 

þjóðvegur, en hann liggur yfir hraun og 

moldaiflög, og það þarf að verja miklum 

peningum til þess að bæta hann, svo lið 

sje í. Hinn háttvirti þingmaður vildisanna, 

að jarðarhundruð væru fleiri í Gullbringu-
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sýslu en í Kjósarsýslu. það eru þau líka, 

þegar talan er tekin blátt áfram, en ef bor- 

iun er saman bundraðafjöldinn við mann- 

fjödann í sýslunum, þá fer öðruvísi, því í 

Kjósarsýslu eru 1801 jarðarbundruð en 1,266 

menn, og kemur þannig hjer um bil hálft 

annað hundrað á bvern mann. En í Gull- 

bringusýslu eru jarðarhundruð 3021, en 4266 

menn, eða ekki eitt hundrað á mann hvern. 

Hinn heiðraði þingnaaður vill enn fremur 

sanna, að efnahagurinu í Gullbringusýslu 

sje lakari en í' Kjósarsýslu, því að í hinni 

fyrnefndu sje tekjuskatturinn áttfaldur við 

það, sem er í hinni. |>etta er nú að snúa 

sönnuuinni við og setja hana á höfuðið. 

Jeg hef hjer lista yfir tekjuskatt úr báðum 

sýslunum. Hann var 1880 74 kr., eða 6 

aurar á mann í Kjósarsýslu, en 600 kr. eða 

14 aurar á mann í Gullbringusýslu. Sama 

ár var tekjuskattur af atvinnu 297 kr. 70 

aurar í Gullbringusýslu, en í Kjósarsýslu 

enginn. £etta held jeg sýni ljóst, að íbúar 

Gullbringusýslu eru meir en hálfu ríkari af 

jörðum, húsum og peningum, og atvinna 

þeirra miklu arðsamari. Jeg ætla svo eigi 

að orðlengja, þetta mál, enda finnst mjer, 

að hverjum einum hljóti að vera það ljóst, 

að Kjósarsýsla verður helmingi ver úti með 

gjöld til sýslusjóðs og annað, og það er þó 

sannarlega hart, þar sem bún er miklu fá- 

tækari, að minnsta kosti að föstum eignum.

V a r a f o r s e t i :  Jeg ætlaði að hlífa mjer

við að tala í þessu máli, en af því á mig 

var skorað, verð jeg að gjöra það. Jeg ætl- 

aði að hlífa mjer, við því, af því jeg þóttist 

hafa talað nóg í þvi á undanförnum þing- 

^m, og nú stendur öðruvísi á en þá. 

£>á flutti jeg mál þetta eptir fastri áskorun 

^okkurra manna, og tók það að eins fram, 

,Sjem var máli þessu til meðmæla, en aðrir 

tóku fram það, sem á móti var, svo jeg 

þurfti þess ekki. Nú álít jeg það skyldu 

mína, að skoða málið frá öllum hliðum bæði 

með og móti. Hvers vegna þurfa þá Kjós- 

arsýslubúar að gjöra þetta að svo miklu 

kappsmáli, að koma með það á þremur þing- 

um í röð. þar sem fiutningsmaður tók það

fram, að atvinnuvegirnir væru ólíkir í sýsl- 

unum, þá er það að nokkru leyti satt, þvf 

margir Gullbringusýslubúar lifa meira á 

sjávarafla, en hinir meira af landbúnaði, en 

ef ætti að aðgreina alla sjávarhreppa al- 

staðar á landinu, þá yrðu sýslufjelögin nokkuð 

mörg. Hvað snertir, að Kjósarsýsla hafi 

orðið út undan i skipting fjárins, þá veit 

jeg ekki betur, en sýslunefndin hafi verið 

eins fús á að veita mönnum í Kjósarsýslu 

fje til utanferðar og jarðabóta, eins og f 

Gullbringusýslu, og álíti sjer skylt, að hlynna 

eins að þeim hluta sýslunnar og öðrum. 

Hvað útgjöld snertir, þá skal jeg játa, að 

Kjósarsýsla hefur kannske orðið nokkru harð- 

ara nti, t. d. með sýslusjóðsgjald, en Gull- 

bringusýsla leggur aptur miklu meira til 

vegabóta. í  Gullbringusýslu eru mörg sár- 

fátæk heimili, en auðurinn aptur meiri 

hjá einstöku mönnum, en þeir eru miklu 

færri, svo fólkstalan ein getur ekki verið

verulegur mælikvarði. |>að hefur verið 

mikið áhugamál, að brúa Elliðaárnar, og 

hefur það ekki fallið af meinsemi, heldur

hefur staðið á því, að menn hafa ver-

ið að reyna að safna samskotum, og sýslu- 

nefndinni hefur ekki þótt fært, að leggja 

þennan kostnað á sýsluna, þótt hún játaði, 

að það væri nauðsynlegt. petta mál er þó 

í rauninni það eina af áhugamálum Kjósar- 

sýslu, sem sýslunefndin hefur frestað, en

ekki svo, að hún hafi hafnað því; þvert á móti 

stje hún á síðasta sýslufundi það fyrsta stig 

til að koma máli þessu fram, það sem sje, 

að fá byggingameistara til að gjöra áætlun 

um kostnaðinn. f>etta mál var borið fram 

á hjeraðsfundi, áður en jeg fór á þing, og 

var samþykkt þar af öllum úr Kjósarsýsla, 

en mótmælt af öllum úr GUllbringusýslu, 

en úr henni voru ekki nema 2 menn viðstadd- 

ir. Kostnaðurinn við aðskilnaðinn er þó 

nokkur, og mjer finnst ekki á9tæðulaust, 

þótt sýslumaðurinn fengi nokkra þóknun 

fyrir að vera á 2 sýslunefndarfundum og 

ferðast ekki svo lítið. J>að, sem verulega er 

á móti þessum aðskilnaði, er það, að sýslu- 

fjelögin yrðu svo lítil, að þau gætu naumast

127
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kallazt sýslufjelög. Jeg álít því mjðg ísjár- 

vert að sundra sýslunni sem sýslufjelöguui. 

Ef deildinni blandast hugur um, að láta 

málið fá framgang, vildi jeg óska, að hún 

Ijeti það ekki ganga til 2. umræðu, svo 

flutningsmaðurinn þurfi ekki í sömu vök að 

isjerjast, og jeg á þinginu 1877 og 1879.

H a l l d ó r  K r .  F r i ð r i k s s o n : Jeg er ekk-

ert við mál þetta riðinn, og tala heldur ekki 

í  því af því, að mjer standi ekki á sama 

um það. Mjer finnst allt vanta, meðan ekki 

koma samþykktir nema frá öðrum málspart- 

inum. f>að var neyðarúnæði, þegar Skapta- 

faUssýslu og J>ingeyjarsýslu var skipt, og 

þar var sannarlega mikill munur og hjer, 

þar ,sem eru margar dagleiðir yfir að fara, 

en hjer ekki nema hálf dagleið til sýslu- 

fuodahna. Jeg verð Jíka að telja þetta 

háskalegt, því að það væri nú miklu meiri 

á̂s.tæða til þess, t. a. m. í ísafjarðar- og 

Barðastrandarsýslu, sem eru miklti víðáttu- 

.meiri. jet'ta gæti orðið til þess, að marg- 

fir sýslur kæmu með Iíka beiðni. J>að væri 

þá langrjettast, að taka af öll sýsluljelög, og 

láta hvern hrepp vera út af fyrir sig að 

öllu leyti, því að það verður líka að öllum 

líkindum endirinn, ef þessu á fram að fara. 

Hinn háttvirti liutningsmaðnr kvartaði um, 

að litlum vegabótum hefði verið komið fram 

í Kjósarsýslu; hvað ætli verðiþá, þegar pen- 

iugarnir úr Kjósarsýslueinni eiga að vera til 

þess? pegar hverhreppur á að fara aðann- 

ast sína vegi út af. fyrir sig, þá verður ekki 

neitt úr neinu. Jeg álít það hreint niður- 

fyjep fyrir allar framfarir, að vera að skipta 

sýslunutn í fleiri Qelög, eD nauðsyn krefur. 

J>ar að auki yrði þetta lángtum örðugra 

fyrir sýslumanninn, og jeg ætla að hinn 

työipfaði flutDÍÐgsaiaður verði að játa, að 

þpð verði enginn hagur, þegar til alls kem- 

ur, heldur beiníínís til þess, að drepa allar 

framkvæmdir, og þá er vel að verið.

F U x t n i n g s m a ð u r ;  Eins og jeg var þakk- 

látur hinum háttvirta varaíorseía fyrir 

frammístöðu bans 1 þessu máli 1877 og 

1879, eins kann jeg bonum engar þakkir 

fyrir undirtektir hans nú, en það er hans,

en ekki mín sök, þó hann hafi aðra skoðun 

nú en bann hafði 1877 og 1879 i þessu 

máli, en til þess get jeg ætlazt af honum, 

að hann segi þó satt. Hann sagði, að á 

sýslufundinum, þegar skiptingin var sam- 

þykkt, hefðu að eins verið 2 úr Gullbringu- 

sýslu, en það get jeg upplýst seinna með 

útskript úr fundarbókinni, hvort svo hafi 

verið, og get líka sagt það nú með vissu, 

að þar voru 2 sýslunefndarmenn og sýslu- 

maðurinn sá 3., sem er búsettur i Gull- 

bringusýslu, og hefði þeim verið hægt að 

bera hina 3 ofurliði, ef þeir hefðu viljað, 

þar setn oddvitinu var með, og hefði hann 

sjálfsagt gefið atkvæði móti skiptingunni, 

ef hún hefði verið móti sannfæringu hans. 

Hann sagði, að Kjósarsýsla hefði ekki orðið 

útundan í fjárveitingum. Jú, einu sinni 

var þangað veitt fje til jarðabóta, en með 

því skilyiði, að Kjósarsýsla skyldi leggja 

skólanum á Hvaleyri. Tillagið var greitt 

til skólans, en fjeð til jarðabótanna er ekki 

komið enn. f>ingmaður Keykvikinga áleit 

aðskilnaðinn báskalegan. Hann álítur báska- 

legt, að ljetta ósanngjarnri byrði af 150 

bændum, en haun hefur ekki hikað sjer við, 

að fara ofan í vasa fátækra alþýðumanna, 

þegar um það befur verið að ræða, að hækka 

laun einbættismannanna. Jeg skal og geta 

þess viðvíkjandi sýslufundinum, að hann 

var í Hafnarfirði, einmitt í Gullbringusýslu, 

svo menn áttu miklu hægra með, að sækja 

fundinn úr Gullbriogusýslu, en úr Kjósar- 

sýslu, og þeir máttu vita, að þetta mál 

ksemi fyrir, svo það sýnir, að Gullbringu- 

sýslubúum hefur ekki verið mikill áhugi á 

málinu. Nú hefur sýslunefndin álitið að- 

skilnaðinn æskilegan, og bverjum á að trúa, 

ef ekki henni, því henni má þó vera málið 

kunnugast. Jeg vona því, að þingdeildín 

fari fremur eptir áliti hennar, en þeirra 

manna, sem hjer hafa með misjöfnum rök- 

um talað á móti því.

F r i ð r i k  Stefánsíon: Jeg ætla að taka

undir með þingmanni Borgfirðinga, og álíta, 

að jeg sje ekki einucgis þingmaður fyrir 

cbitt eigiö kjördæmi, heldur fyrir allt landið.
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Mjer virðist hjer liggja til grundvallar rjett- 

lætiskrafa frá Kjósarsýslubúum til þingsins, 

að þetta verði veitt. J»ví ekki get jeg tekið 

hið minnsta tillit til hinna reikningslegu 

athngasemda, sem þingmaður Borgfirðinga 

t.ók fram í ræðu sinni. f>ær sönnuðu að

mínu áliti ekki neitt, annað en það, að hann 

var á móti málinu, sjálfsagt af öðrum ástæð- 

um en einberri umhyggju fyrir Kjósarsýslu. 

par er víst mörg hraungjóta og moldarflög 

í Kjósarsýslu, sem þyrfti að laga, og veitti 

henni ekki af sínu eigin fje til þess. |>eir 

hljóta einlægt að verða undir og hafa minni 

ráð, þar sem innbúar Gullbringusýslu eru 

fleiri, þó þeir vildu láta alkvæði hvorratveggju 

sýslubúanna skera úr, hvort þeir fengju 

lausn eða ekki, og því hafa þeir ekki til 

annara að flýja en löggjafarvaldsins, til að 

fá sjálfsforræði til þess að drýgja dáð, og 

hlýtur hún ætíð að vera meiri, þar sem 

fjelagið er frjálst en bundið. Jeg get þvi 

okki forsvarað það fyrir sannfæringu minni 

nje kjósendum mínum, sem eru mjög frjáls- 

lyndir og sanngjarnir menn, ef jeg væri á 

móti þessu máli, sem jeg spursmálslaust gef 

atkvæði mitt.

Jón Jónswn: Jeg er hinum háttvirta

sessunaut mínum þakklátur fyrir, að liann á 

tímabili því, sem liðið hefur, síðan mál þetta 

síðast var rætt hjer á þingi, hefur látið 

sannfæra sig um, að það sje æskiiegt, að 

dreifa ekki kröptum sýslunefndanna meðþví 

að skipta sundur sýslum eða minnka þær, 

Kjósarsýslubúar standa í nánu sambandi við 

Guilbringiis};slubúa, þar sem þeir róa í Gull- 

bringusýslu margir á vetrum. [>að getur 

vel verið, að sýslusjóðsgjaldið hvíli þyngra á 

Kjósarbúum en Gullbringusýslubúum, en þess 

vegna ættu Kjósarmenn ekki að segja sig 

úr lögum við samhjeraðsmenn sína; þar á 

móti kynni að vera ástæða til að fá breyt- 

ingu á lögunum um niðurjöfnun sýslusjóðs- 

gjalda. J>að var allt öðru máli að gegna, 

þegar Skaptafellssýslu og pingeyjarsj^slu var 

skipt i 2 sýslufjelög, því þar voru eyðimerk- 

ur á milli, sem gjörðu þeim sýslufjelögum 

ómögulegt að vera saman, en byggðirnar í

Kjósar- og Gnllbringusýslu liggja pijög qá- 

lægt hver hjá annari, og eiga t. d,, Kjal- 

nesingar og Mosfellingar langt um hægra 

með að sækja þing með Seltjerningum og 

Álptnesingum, en með Kjósarmönnum.'

Grinntr Thomsen: Jeg vil að ei^s

benda á, svo skiljanlegt sje, um vegabóta- 

gjaldið og sýslusjóðsgjaldið. Jeg get verijði 

flutningsmanni samdóma um, að sýslusjóðs- 

gjaldið kom þyngra niður á Kjósarsýslu-pp. 

Gullbringusýslu. En vegabótagjaldið fellur 

á báða parta sýslunnar, og þvngst á þá sýst- 

una, þar sern flestir eru verkfærir mennirn- 

ir, en færri sýsluvegirnir, og því má verja 

vegabótagjaldinu í þeim parti hins núver- 

andi sýslufjelags, þar sem mest þarf að veg-: 

um að starfa, sem sje í Kjósarsýslu. Nú 

sjá menn, að sýsluvegasjóðsgjaldið hvílir 

tniklu meira á hinu sameinaða sýslufjelagi, 

en hvoru fjelaginu fyrir sig. Nú, segj^ 

lögin, að í þeim hreppum, sem vegabóta 

þarf ekki með, þá sje binum öðrnm hrepp- 

tim heimilt, að fá þaðan þennan styrk, .ef 

á þarf að halda. J>ó að svo sje, að Kjósar- 

menn hafi ekki notað sjer þennan rjettenn, 

þá heimila þó lögin þeim það. Jpess vegna 

mundu þeir hafa skaða á skiptunum,, fótt, 

ekki sjeu nema moldargötur í Kjósinni*:))ji, 

sje jeg ekki, að þeir geti gjört þar vegabsejVl 

ur nema með þvi, að fá styrk til þess fríjj 

Gullbringusýslu.

1. þingmaður Skagfirðinga sagði,, að: 

skipting sýslnanna væri nauðsynleg fyr̂ r; 

Kjósarbúa, til þess að þeir skyldu drýgjadáð, 

og ráða sjer, en á sýslufundi voru þeir þó. 

ekki bundnir, er þeir áttu meiri hluta at-; 

kvæða að ráða. Jeg reikna ekki sý&lumann-Tj 

inn, sem er oddviti, fremur með einnf sýslnji 

unni en annari. Hinn heiðraði flvitnings î 

maður segir sampart, að lausafjárgjaldiðjjfi 

meira i Kjósarsýslu, en sumpart segir hann; 

þó, að þeir sjeu fátækari. Hvernig er þessp, 

varið? Annaðhvort er ástæða, en ekki, 

hvorttveggja, því það er hvað á móti öðrn.

Að endingu skal jeg leyfa mjer 

minnast á það, að Kjósarmenn stunda mikiði 

sjó, og einn hinn bezti bóndi þar er vajjwm

127*
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kunnur formaður suður með sjó. En sem 

sagt: ef deildin vill láta þetta mál fá fram- 

gang, þá er mjer það ekki kappsmál. «[>eir 

hafa brek, er beiðast*.

Þortákur Guðmundtson: Af því jeg er

kunnugur, hvernig hjer hagar til, þá ætla 

jeg að leyfa mjer að segja mitt álit um 

þetta mál. Jeg sje enga ástæðu til að skipta 

sýslufjelögunum. pað er rjett, sem þing- 

maður Borgfirðinga hefur tekið fram, að 

þetta er enginn hagur fyrir Kjósarsýslu. 

Mjer finnst einnig mjög óeðlilegt, að skipta 

sýslum svo smátt. Jeg get tiúað því, að 

sýslumaðurinn hafi ekki verið á móti skipt- 

ingunni, því hann gat átt það á hættu, að 

það yrði þá álitið, að hann gjörði það hægð- 

ar vegna fyrir sjálfan sig, þar eð honum 

þá yrði skylt, að halda sýslunefndarfundi 

í báðum sýslunum, ef þeim yrði skipt. 

Á Hafnarfjarðarfundinum var enginn sýslu- 

nefndarmaður eða neinn annar fyrir sunnan 

Hafnarfjörð, hvorki úr Strandar-, Grindavík- 

ur-, Hafna- nje Eosmhvalanesshreppum. |>etta 

sýnir að vísu stakt áhugaleysi að sækja 

fundi, en það sýnir einnig, að atkvæði eða 

álit þeirra var ekki að marka. Jeg ímynda 

mjer, að það sje ekki af því, að suðurbúar 

Gullbringusýsla hafi sett sig á móti, að 

Elliðaárnar yrðu brúaðar, heldur er hitt, að 

þeir eru svo fjærri, að þeir vita lítt um það 

mál, og hafe, sem von er, minni áhuga á 

því, en hinir, sem næst þeim búa. En jpg 

held eiumitt, að það yrði þessu máli til 

dráttar, og því yrði ekki fram komið, ef 

sýslufjelögin skiptust, því þá yrðu kiaptam- 

ir minni. Kjósarsýsla er einir 3 hreppar, og 

þó að þeir dragi sig saman í sjerstakt sý>lu- 

fjelag, þá er það ekki nema til að sundra 

kröptunum. Samþykki löggjafarvaldið þetta 

frumvarp, þá geta fleiri sýslur komið á ept- 

ir, sem meira hefðu til síns máls. [>ctta er 

einhver hin hægasta sýsla á öllu landinu, 

og sýslumaðurinn er í miðri sýslu. [>ar er 

engar stórar ár yfir að sækja og engar heið- 

ar, nema ef telja skyldi Svínaskarð, og er 

það ekki langur fjallvegur. Gjaldhæðarmis- ! 

munurinn er smámunasemi ein, og er þýð- i

ingarlaust að vera að reikna hann sundur 

og saman. 2 hreppar gætu líka farið að 

metast á um annaðeins, en það verulegasta 

í því er það, að þetta er ekki '/a af sýslu- 

fjelaginu að fólksfjölda.

Fhitningsmaður: [>að, sem þingmaður

Borgfirðinga sagði um vegabótagjaldið, þá 

er þess að gæta, að það má nú að eins taka 

helming þess úr einum brepp og leggja 

til annars hrepps til að gjöra þar hreppa- 

vegi, en þetta gildir ekki um sýsluveg- 

ina. Amtsráðið þar á móti má taka þriðj- 

ung vegabótagjaldsins úr einni sýslu og 

leggja til annars sýslufjelags, og eptir þeirri 

sanngirni, sem hinn hnttvirti þingmaður 

Borgfirðinga hofur látið í ljósi í þessu máli, 

vona jeg, ef á þarf að halda, að hann sje 

manna vísastur til sem amtsráðsmaður, að 

leggja nokkuð af vegabótagjáldi úr annari 

sýslu inn í Kjósarsýslu.

[>á höfðu 8 þingmenn beðið, að umræð- 

um yrði hætt.

V u r a f o r s e t i :  Jeg verð að bera af mjer

rangan áburð frá hinum andlepa sessunaut 

mínum og samþingismanni. Jeg ber á móti 

því, að jeg hafi sagt ósatt. Jeg man ekki 

eptir nema 2 sýslunefndarmönnum úr Gull- 

bringusýsln á fundinum; sýslumanninn tel 

jeg ekki með þeim. Jeg mótmæli því einn- 

ig sem röngu, að sýslunefndin hafi veitt 

búfræðingsefninu fje til útsiglingar með 

nokkru skilyrði.

Jeg verð einnig að mótmæla mínum 

lögfróða sessunaut, 2. þingmanni Skagfirð- 

inga. Jeg hef ekki sagt, að jeg liafi haft 

rangt; heldur hef jeg áður borið málið fram 

móti sannfæringu minni og fyrir þrábeiðni 

kjósanda minna.

Eptir skriflegri ósk G þingmnnna var 

nafnakall viðhaft um það, hvort málið skyldi 

ganga til 2. umcæðu, og sögðu 

Já:

Benidikt Sveinsson,

Egill Egilsson,
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Eiríkur Kúld,

Friðrik Stefánsson,

Guðmundnr Einarsson,

Holgeir Clausen,

Jón Ólafsson,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson,

[>órður Magnússon, 

forkell Bjarnason,

J>orsteinn Jónsson, 

forsteinn Thorsteinson, 

I’ orvarður Kjerulf.

Nei sögðu:

Eiríkur Briem,

Grímur Thomsen,

Halldór Kr. Friðriksson,

Jón Jónsson,

Lárus Blöndal,

I>órarinn Böðvarsson, 

þorlákur Guðmundsson.

Var það þannig samþykkt með 14 at- 

kvæðum gegn 7, að málið gengi til annarar 

umræðu.

ÖNNUR UMEÆDA í NEÐRI DEILD, 

á 52. fundi, 17. dag ágústmán.

B r e y t i n g a r t i l l a g a  

við frumvarp til laga um að skipta Gull- 

bringu- og Kjósarsýslu í tvö sýslufjelög.

Frá 1. þingmanni Árnesinga.

1. grein orðist þannig :

«Að því er snertir stjórn sveitarmálefna, 

skal GuIIbringu- og Kjösarsýslu skipt í tvö 

sýslufjelög, þannig, að hin forna Kjósarsýsla 

og Seltjarnarnesshreppur sjeu sýsluljelag út 

af fyrir sig.»

F l u t n i n g s m a ð u r  ( l ’ o r k e l l  l i j a r n a s o n ) :  

Um þetta mál var talað svo mikið við 1. 

umræðu, að jeg sje ekki þörf á, að tala 

mikið í þetta sinn. Við 1. umræðu hef jeg 

Ijóslega tekið fram það, sem mælir með því, 

að þessi skipting komist á, og var það 

einkum það, að meiri gjaldbyrði hvílir á 

Kjósarsýslu til sýslusjóðs en jafnaður sje á, 

og svo hitt, að Kjósarsýsla verður allt af

* að verða undir á sýslufundum, þegar at- 

kvæði skulu ráða í einhverju því máli, sem 

1 sýslunum kemur ekki saman um. En móti 

þessu máli • hefur það verið haft fyrst og 

i fremst, að ekki væri að marka sýslufund 

þann, sem haldinn var 31. maí 1880, og 

; sem samþykkti, að aðskilja sýslurnar og að 

reyna að koma þessu máli fram á þingi, og 

var tekið fram, að fundur þessi væri ó- 

merkur af því, að á honum hefðu mætt að 

eins tveir menn úr Gullbringusýslu, en 

hinir allir verið úr Kjósarsýslu. Um þetta 

hef jeg nú útvegað mjer skýrslu, og get 

upplýst, að úr Kjósarsýslu voru 3 á fund- 

inum, en 4 úr Gullbringusýslu auk odd- 

vitans. Af þessu vona jeg að auðsætt sje, 

að þessi fundur hafi fullkomlega verið eins 

haganlega skipaðnr fyrir Gunbringusýslu. 

eins og fyrir Kjósarsýslu, og megi því full- 

komlega byggja á skoðun þessa fundar. Enn 

fremur hefur verið sagt, að skiptingin 

veikti sýslurnar og framkvæmdir þeirra. 

fetta getur nú ekki átt sjer stað, hvað 

Kjósarsýslu snertir. Eins og nú stendur 

borgar Kjósarsýsla 130 kr. meira á ári i 

sýslusjóð, en ef hún væri sýslufjelag út 

af fyrir sig, og þegar farið er að leggja 

fje til skóla og annars, eins og lík- 

; indi eru til, má búast við, að gjöld aukist 

! mjög. Væri allt gjald Kjósar- og Gull- 

| bringusýslu 1500 kr., þá borgaði Kjósarsýsla 

260 kr. meira, en hún þarf. |>etta sjá allir 

menn að er enginn jöfnuður, og að komast 

hjá þessum ójöfnuði, mun varla veikja 

Kjósarsýslu. pingmaður Borgfirðinga bar 

það hjer fram, að þjóðvegir væru fleiri í 

Kjósarsýslu; hann sagði í Kjósarsýslu væru 

þeir 3, en í Gullbringasýslu að eins 1. I>að 

er satt, að í Kjósarsýslu eru þeir þrír; 

en 1 er lítill spotti að eins, en i Gull- 

bringusýslu eru þeir 4, en ekki 1, eins 

og þirgmaður Borgfirðinga sagði. |>að 

er nefnilega: 1. vegurinn frá Keflavík til

Reykjavíkur; 2. vegurinn frá Hafnarfjarðar- 

veginum upp að Lækjabotnum; 3. vegurinn 

frá Hafnarfjarðarveginum út á Álptanes, og 

enn fremur 4. vegurinn frá Hólmi og aust'
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ur að fjalli. Jeg hef ekki haft tíma til að

kynna mjer, hvernig gjaldinu til vegabdta

hefur verið skipt niður yfir höfuð, síðan 

sýslunefndin tók til starfa, mílli sýslnanna, 

en jeg get upplýst um það, að pað er hægra 

að gjöra við vegi í Kjósarsýslu, um melgöt- 

ur, heldur en við hraungjóturnar og mold- 

arflögin í Gullbringusýslu, svo Kjósarsýslu 

mun nægja sitt vegabótagjald. Enn fremur 

get jeg upplýst um, að af 1500 kr. ætlaði 

sýslunefndin einar 70 kr. til Kjósarsýslu í 

vegabætur hið fyrsta ár, er hún starfaði, en 

hitt allt til Gullbringusýslu, og í ár að 

eins 30 kr. til Kjósarsýslu af 1700 kr.

vegagjaldi. Setji menn sig nú í þessara

manna spor, sem svona verða út undan, 

vona jeg, að sjáist, að ástæða er til að 

kvarta. þingmaður Borgfirðinga sagði, að 

Kjósarsýslumenn mundu einir eiga bágt 

með að gjöra veg yfir Mosfellsbeiði; en það 

þykir mjer furða, að þingtnaðurinn skuli

vera í amtsráði, og ekki vita svo mikið, að 

vegurinn yfir Mosfellsheiði er fjallvegur, 

3em ekki kemur þessu máli við. þegar 

brúkuð eru svona vopn móti málinu, vona 

jeg, að deildin fyrirgefi, þó jeg vilji gjöra 

mitt (il að koma málinu fram. Breyting- 

aratkvæði er eitt komið fram, frá 1. þing- 

manni Arnesinga, og er jeg því í alla staði 

samþykkur. J>að nær þeim tilgangi, að 

sýsluskiptin verða sem bezt eptir atvinnu- 

vegum. fað kemur og vel við skoðun 

þingmanns Skagfirðinga, sem ekki vildi láta 

aðskilja Kjósarsýslu og Seltjarnarneshrepp.

,/nn Jómson: Jeg er alls eigi móti

því, að lofa þeim að skilja, sem eigi vilja 

saman vera. Jeg er frásneiddur allri ó- 

nauðsynlegri þvingun, og vil hafa frelsi al- 

staðar, þar sem það getur sameinazt við 

skyldurækt og siðsemi. En jeg hef á móti 

því, að menn skorist undan byrðum þeim, 

sem þeir eiga að bera, og jeg álít, að al- 

þingi á að vara sig á að veita þeim rödd- 

um áheyrn, sem styðjast við eigingirni og 

vöntun á fjelagsanda. f>egar um skiptingu 

þessara sýslufjelaga er að ræða, þá eru það 

eigi örðugleikar eða torfærur náttúrunnar,

sem menn bera fyrir sig, eins og átti sjer 

stað við skiptingu Skaptafellssýslu og í>ing- 

eyjarsýslu; ekki heldur getur hjer verið 

spurning um, að sýsla sú, sem hjer er um 

að ræða, sje of fólksrík; nei, aðalástæða 

þeirra Kjósarmanna, er vilja komast úr 

sambandi við Gullbringusýslumenn, er, að 

þeir þykjast. vera ríkari en samsýslungar 

sínir á lattsafje, og því verða harðari úti en 

hinir við niðurjöfnunina á sýslugjaldi. Sömu- 

leiðis heyrði jeg hinn heiðraða framsögumann 

taka fram, að vegirnir í Guilbringusýslu 

væru verri viðfangs en vegirnir í Kjósinni, 

því þar væru góðar melgötur, en í Gullbringu- 

sýslu þyrfti að leggja vegina yfir hraun 

og ófærur. En er það sanngjarnt og rjett, 

að þeir, sem efnaðri eru og Iifa hægu lífi, 

hrindi hinum efnaminni og þeim, sem meiri 

örðugleika hafa, út úr samfjelagi við sig, af 

því að þeir þurfa að tiltölu að leggja meira 

til fjelagsþarfa en hinir? Jeg held, að slik 

kenning kæmi í bága við barnalærdóm vorn. 

Enginn maður hefur rjett til að segja sig 

úr lögum við aðra af því, að hann er held- 

ur veitandi en þiggjandi, og meðan Kjósar- 

menn geta ekki komið fram með betri á-

stæður fyrir sýsluskiptunum, en að þeir sjeu

ríkari að lausafje, og hafi betri vegi en 

hinir, get jeg ekki greitt atkvæði með

þeim.

I’orlákur Gudmundsson: Jeg var þessu 

máli móthverfur við hina fyrstu umræðtt 

þess, en þegar jeg sá, að bin heiðraða þing- 

deild veitti því svo góðar undirtektir, þá 

leyfði jeg mjer að bæta þetta frumvarp

roeð því, að bera fram þá breytingartillögu, 

að einum hreppi væri enn bætt við Kjósar- 

sýslu, nefnilega Seltjainaineshreppi. Mjer 

þótti þessi breyting öldungis nauðsynleg, af 

þvi að þessi hreppur hefur svo mikið saman 

við Mosfellssveit að skipta, bæði með afrjett, 

rjettahöld og fleira; og ef máli þessu á að 

verða framgengt, þá finnst mjer heppileg- 

ast, að þessum 4. hrepp sje bætt við, svo 

það nýja sýslufjelag sje þó 4 hreppar af 10, 

og þannig ber það sig betur. Að öðru 

leyti mæli jeg ekki neitt með frumvarpinu
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sjálfu, en óska einungis, að breytingarat- 

kvæði mitt verði viðtekið.

Liríkur Kúld: Hjer er lítið naál flutt

með kappi miklu á báðar hliðar. £>egar 

málið var við 1. umræðu, komu fram ýms- 

ar mótbárur gegn því, en mjer þykir engar 

þeirra svo stórvægilegar, að ástæða sje til 

þess, að neita skiptingu þessari, og mjer 

virðist það ófrjálslegt, ef það fær eigi fram- 

gang. Úr því þessir hreppar verða fyrir 

halla bæði í sýslusjóðs- og vegabótagjaldi, og 

það verð jeg að álíta að flutningsmaður 

bafi fullsannað, þá er engin furða, þótt þeir 

vilji losa sig við hina hreppana. Jeg held 

það standi Kjósarsýslubúum fyrir framför- 

um, ef þeir eru svona nauðugir þannig eins 

og bundnir á klafa með Gullbringusýslubú- 

um; það dregur úr dugnaði þeirra og fram- 

kvæmdum. Hver veit, nema Kjósarsýslubúar 

væru nú búnir _að leggja brýr yfir Elliða- 

árnar, ef Gullbringusýslubúar hefðu eigi 

dregið úr framkvæmdum þeirra í því efni. 

Slík skipting á sýslufjelögum er og engan 

veginn eindæmi. Bæði Skaptafellssýslu og 

pingeyjarsýslu hefur verið skipt í tvö sýslu- 

fjelög. En vaudkvæðin eru að mínu áliti 

þau, að sýslumaðurinn í sýslum þessum 

verður að halda sýslufundi á tveimur stöð- 

um, en þar sem eigi er um víðlendari sýsl- 

ur að ræða eða verri yfirferðar, «n þessar 

sýslur eru, þar getur þessi fyrirhöfn sýslu- 

mannsins varla komið til greina. £á er og 

eitt atriði, sem styrkir þetta mál, ogþað er 

það, að sýslunefndin hefur mælt fram með 

því, en áður, er mál þetta var rætt hjer á 

þingi, var einmitt það fært sem ástæða 

gegn málinu, að meðmæli sýsiunefndarinn- 

ar vantaði; nú verður því eigi lengur barið 

við. Jeg skal því leyfa mjer að mæla fram 

með því, að frumvarp þetta fái samþykki 

hinnar heiðruðu deildar, og gangi óbindrað 

til 3. umræðu.
Grímur Thomsen: Hinn háttvirti flutn-

ingsmaður gat þess áðan, að jeg teldi Mos- 

fellsheiðarveginn með sýsluvegum. J>að hef- 

ur mjer aldrei komið til hugar; en þar sem 

jeg nefndi Mosfellsheiðarveginn sem ein'n af

þjóðvegum þeim, er lægju um Kjósarsýslu, 

þá átti jeg náttúrlega við aðdragandann til 

Mosfellsheiðar upp að f>ormóðsdal. J>ví fer 

fjarri, að mjer sje mál þetta kappsmál; en 

úr því farið er að gjöra þessa skiptingu, þá 

ætla jeg, að bagfelldast væri, að skipta 

báðum sýslunum í hreppafjelög, því sje verið 

að metast am það, að þessi og þessi hluti 

sýslufjelagsins verði á hakanum, af því að 

sýslunefndarmennirnir úr honum mæti eigi, 

þá geta mörg sýslufjelög risið upp hjer á 

landi, áður en lýkur. Verði af skiptingu 

þessari, þá hlýtur vegabótagjaldið að koma 

Þyngra niður á Kjósarsýslu en áður, og þá 

geta þeir eigi gjört eins miklar vegabætur 

og áður, því þar eru færri verkfærir menn 

en í báðum sýslufjelögunum. Breytingar- 

tillaga hins háttvirta 1. þingmanns Árnes- 

inga hefur sannfært mig um, að bezt muni 

vera að láta eptír Kjósarsýslubúum skipt- 

ingu þessa. Jeg skal eigi standa á móti 

benni, en jeg held hjer saunist það, sem 

skrilad stendur: «Vjer vitum eigi, hvers

biðja ber».

Ftutningsmaður: Jeg vil leyfa mjer

að svara hinum háttvirta 2. þingmanni 

Skagfirðinga. Hann tók fram, að ástæðan 

fyrir því, að Kjósar- og Gullbringusýsla 

ættu að vera eitt sýslufjelag, væri sú, að 

Kjósarsýsla væri efnaðri en Gullbringusýsla. 

f>otta er ekki rjett hjá hinum háttvirta 

þingmanni, því að Gullbringusýsla er helm- 

ingi ríkari að húsum, peningum, og obligati- 
onum. |>etta sýnir munurinn á tekjuskatt- 

inum af eign í sýslunum. í Gullbringusýslu 

var tekjuskatturinn 1800 14 a. á mann en í 

Kjósarsýslu að eins 6 aur. Og þegar meno 

bera saman, hvernig húsum er varið í sýsl- 

unum, þá er næsta mikill munur á moldar- 

kofunum í Kjósarsýslu og hinum veglegn 

timbur- og steinhúsum í Gullbringusýsln, 

og enginn getur þó efazt um, að Kjósar- 

sýslubúar mundu eins vilja byggja sjer 

timburhús, ef þeir hefðu efni á því. Hinn 

háttvirti þingmaður Borgfírðinga sagði, að 

regabótagjaldið mundi koma þyngra niður 

á Kjósarsýslu, ef sýslurnar yrðu aðskildar;
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en jeg vil spyrja hinn háttvirta þingmanD, 

hvort eigi sje munur að hafa 300—400 kr. 

til vegabóta yfir að ráða, eða að eins 

30—70 kr., sem er sú upphæð, er Kjósar- 

sýsla hefur fengið 1. og síðasta árrð. Og 

það er jeg viss um, að Kjósarsýslubúar hafa 

aldrei fengið til vegabóta eins mikið, eins 

og þeirra eigið vegabótagjald hefur verið. 

Vegabótagjaldið er að eins lagt á verkfæra 

menn, og verður því jafnhátt, hvort Kjósar- 

sýsla er ein eða saman við Guiibringusýslu, 

og svo má ept-ir lögum taka nokkuð úr 

einu sýslufjelagi af vegabótagjaldi og leggja 

til annarar sýslu.

Jón Jómson: Jeg sagði ekki, að Kjós- 

arsýslubúar þóttust vera ríkari að öllu sam- 

töldu en Gullbringusýslubúar, heldur að 

þeir þóttust eiga meira lausafje en hinir, 

og greiða því meira gjald i sýslusjóð en 

þeir. Sje það nú svo, að Gullbringusýslu- 

búar í raun og veru eiu ríkati en Kjósar- 

sýslubúar, þó binir síðarnefndu eigi meira 

Iausafje, þá sýnir það, að gjaldstofn sá, 

sem nú er fyrir sýslugjöldunum, er óhafandi, 

að menn í stað þess að jafna sýslugjöld- 

unum niður að oins á lausafjárhundruðin, 

ættu heldur eða með fram að jafna þeim 

niður á tekjur gjaldþegna og atvinnu, á 

húseignir þeirra eða á einbvern annan 

gjaldstofn. Jeg vil vera með þingmanni 

Kjósar- og Gullbringusýslu í slíkri laga- 

breytingu, en jeg vil ekki vera með honum 

í því, að efla fjelagsleysi og sundrung í 

Kjalarnessþingi. |>að veitir ekki af því, að 

sameina kraptana í því hjeraði eins og 

annarstaðar. peir geta verið nógu veikir 

samt í hjeraðsstjórnum vorum.

Af því að fleiri óskuðu ekki að taka til 

máls, þá lýsti forseti því yfir, að umræð- 

unni væri lokið, og bar því næst breytingar- 

tillöguna og frumvarpið undir atkvæði, og 

var:

Breytingartillaga 1. þingmanns Árnes- ' 

inga samþykkt œeð 15 atkvæðum, og 1. gr. 

frumvarpsins þannig fallin, og kemur breyt- 

ugaruppástungan í hennar stað.

í>ví næst var 2. gr. samþykkt með 14 

atkvæðum.

3. gr. samþykkt með 13 atkvæðum.

4. — — »— — 14 — »—.

Síðan var frumvarpinu vísað til 3. um-

ræðu moð 14 atkvæðum gegn 1.

Á 57. fundi neðri deildariunar, 20. 

dag ágústmánaðar, kom fram í fundarlok 

frá 11 þingmönnum, en þeir voru þessin 

J>orkell Bjarnason,

Egill Egilsson,

Friðrik Stefánsson, 

þorsteinn Jónsson,

Ólafur Pálsson, 

forlákur Guðmundsson, 

Guðmundur Einarsson,

J>orsteinn Thorsteinson,

Holgeir Clausen,

Jón Ólafsson,

Benidikt Sveinsson, 

skrifleg áskorun til forseta um, að hann 

ljeti frumvarp til laga um skiptingu Gull- 

bringu- og Kjósarsýslu i 2 sýslufjelög koma 

til umræðu sama dag á kveldfundi. Forseti 

bar áskorun þessa undir atkvæði þingdeild- 

arinnar, og leyfði þingið með 16 atkvæðum 

gegn 5, að málið mætti koma til umræðu 

á kveldfundinum, þó forseti hefði ekki tekið 

það á dagskrá. Var nafnakall við haft við 

atkvæðagreiðsluna um þetta atriði,' og 

sögðu

J á :

Magnús Andrjesson,

Benidikt Sveinsson,

Egill Egilsson,

Friðrik Stefánsson,

Guðmundur Einarsson,

Holgeir Clausen,

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson,

Lárus Blöndal,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson,

I>orkell Bjarnason, 

þrrlákur Guðmundsson,
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Jporsteion Jónsson, 

f»orsteinn Thorsteinson, 

þorvarður Kjerulf.

Nei:

Eiríkur Briem,

Eiríkur Kúld,

Gríraur Thomsen,

Halldór Friðriksson,

K J>órarinn Böðvarsson.

Foi>eti kvaðst noundu leita samþykkis 

landshöfðingja til, að málið mætti koma til 

umræðu á þennan hátt, með því að það 

væri afbrigði frá þingsköpunum.

pKIÐJA UMIiÆDA í NEÐKI DEILD, 

á 58. fundi, 20. dag ágústmánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá. I, 473.

Forseti skýrði frá, að landsliöfðinginn 

hefði veitt samþykki sitt til, að frumvarpið 

mætti koma til umræðu á þessum fundi.

Varaforseti: J>ar sem hinn háttvirti

liutningsmaður vill eigi taka til máls, verð 

jeg að leyfa mjer, að tala fáein orð, einkum 

a f: því, að jeg var ekki viðstaddur 2. um- 

ræðu þeesa máls. Jeg skal þá guta þess, 

að gjöld öllsamtals, sem koma þyngra niður 

á Kjósarsýslu en Gullbringusýslu, voru sptir 

reikningi, sem jeg hef fyrir mjer, 600 kr. 

rúmar; en hvaða gjöld eru þetta? pað eiu 

laun til yfirsetukvenna, og ferðir sýslunefod- 

armanna; en þjóðvegagjald, sem er aðalgjaldið, 

liggur miklu þyngra á Gullbringusýslu en 

Kjósarsýslu. Hafi það verið borið hjer fram, 

að Kjósarsýsla hafi farið varbluta af vega- 

bótagjaldinu, skal jeg gefa þá upplýsingu, 

samkvæmt skýrslu, sem jeg bef útvegað mjer, 

að árið 1878 voru veittar til vegabóta í 

Kjósarsýslu 270 kr., en í Gullbringusýslu 

§25 kr.; 1879: 500 kr. i Kjósarsýslu, «n 700 

kr. í Gullbringusýslu, og árið 1880: 400 kr. 

í Kjósarsýslu, en 850 kr. í Gullbringusýslu, 

og skal jeg geta þess, að Gullbringusýslu var 

veitt svo mikil upphæð sakir þess, að Strandar- 

breppur bafði varið hreppsvegagjaldi sínu 

einnig til þessara þjóðvega. pegar litið er

á fólksfjölda i báðum pörtum sýslupnai, 

liggur þá í augum uppi, að Gullbringusýpla 

hefur orðið að mun harðara úti, og, ser:,,þetta 

þá, að sýna hlutdrægni, eða vilja hajl.a, rjotti 

Kjósarmanna? Að iþvi er snertifs að jpáljfi 

hafi verið samþykkt á sýslunefuda,rfui?di, 

skal jeg geta þess, að optir að málið h f̂iðj 

verið borið upp tvisvar eða þrísvar,, i^r^u 

menn loks ásáttir um, að hætta þessu stappi 

og leyfa Kjósarsýslu að fá þenoan upjbeðpfi 

aðskilnað. En um þetta frumvarp er; öðf,u 

máli að skipta. J>ví að auk þe^s, ^epi 

hefur aldrei verið borið undir neina sýsl^r 

nefnd, að skipta svo, að SeltjarnarnesUreppflj 

sje látiun fylgja Kjósarsýslu, áttu sýsjurnar 

að rjettu lagi að gjöra samning sín í jnjlH 

um fjárskiptin, og samkvæmt þeiqi samningi 

að skilja sýslufjelögin. J>að er^að vísu 

að sýslan hefur áður verið aðskilin í 2 sýslur, 

en Seltjarnarneshreppur hefur aldrei verið.^ð- 

skilinn frá Gullbringusýslu. En það er ekki 

hjer með búið. I 3. grein frumvarpsins 

stendur: »skal skipta o. s. frv.». , Ef alþipgi 

samþykkir þessa greio, setur það skiptarjett 

milli sýsluhlutanna, og það gjörir það án þess 

að spyrja einu sinni annan málspart leyjis 

eða ráða. petta væri beint gjörræðii ,.^f 

þinginu, því að slík skipti getur . e()gian 

gjört að mínum skilningi nepu blutaðr 

eigandi sýslufjelög sjálf eptir ^mnj^gi 

sín á milli._ J>ess utan tek, jeg .það sjer- 

sLaklega fram sem naikilsvaiðacdi í þ W í  

efni, að sjóði sýslunnar er alls ekki safpað 

eptir lansafjárhundruðum, svo það er þess 

vegna eklfcrt rjettlæti, að skipta bo^uifl 

eptir lausafjárhundruðum, heldur er, bpnupj 

að miklu leyti safnað af vegabótagjaldj^ I>eg- 

ar jeg lít á 1. gr. þessa frumvarps, ?je Jegp 

að annar^málsparturinn hefur, verið r í . \ 
huga þess, er greinina sarndi, en bins ,$k i 

minnzt, því að það er alls eigi aefnt,, hv#j5 

um Gullbringusýslu,;skuli verða, hyort hiúíi 

eigi að vera eitt sýslufjelag, eða p^rt^st enfl 

meira sundur. Jeg skal svo ek^i fara fleir-r 

um orðum um þetta frumvarp, sem 

finnst að öllu óbafaDdi, oíds og það.eij.

Flutningsmaður (Porkell: ,

128
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Jeg heyri, að varaforseti ætlar að láta ræt- 

ast það, sem einn merkur maður sagði á 

kjörfundinnm í Hafnarfírði í haust, að nú 

skyldi ekki fratnar verða af aðskilnaði Kjós- 

ar- og Gullbringusýslu. Hann vildi-ósanna orð 

min með skýrslu, sem hann hafði með hönd- 

um; en þegar við 2. umræðu gat jeg þess, 

að jeg gæti ekki sagt um, hvernig vegabóta- 

gjaldinu hefði verið varið í sýslurnar þessi 

ár, sem hann til nefndi, því að mig vantaði 

skýrslur um þau. |>ó þingmaðurinn því hafí 

ekki hermt sumt sem rjettast í þessu máli 

áður, skal jeg ekki bera á móti því, sem 

hann segir; en það sagði jeg og sannaði við

2. umræðu, að fyrsta árið fjekk Kjósarsýsla 

70 kr. til vegagjörða af 1500 kr., og í vor 

30 kr. af 1700 kr. vegabótapeningum. £eg- 

ar varaforseti bar þetta mál sjálfur fram áþingi 

1879, bar hann fyrir sig, að |>ingeyjarsýslu og 

Skaptafellssýslu hefði verið skipt sundur, án 

þess að það hefði verið áður borið undir sýslu- 

nefndirnar, svo það eru ekki einsdæmi, þó Sel- 

tjarnarneshrepp sje bætt við Kjósarsýslu, án 

þess nm það hafí verið leitað til sýslunefnd- 

ar. Varaforseti fann það að 3. grein frum- 

varpsins, að skiptingin á sýslusjóði væri 

gjörræði; en þessa 3. gr. tók jeg upp orð- 

rjetta eptir frumvarpi því, sem hann sjálf- 

ur bar fram 1879. f>að er hann sjálfur, 

sem hefur komið fyrstur fram með þetta 

svo kallaða gjörræði. Jeg skal svo ekki fara 

fleirum orðum um málið að sinni, því jeg 

verð að álíta, að það sje nægilega undirbúið, 

þar sem sýslunefndin hefur fengið það til 

meðferðar, og samþykkt skiptinguna á sýslu- 

nefndarfundi.

Varoforieti: Jeg skal heldur ekki slíta 

mjer út á, að ræða þetta mál. Jeg skal að 

eins geta þess, að á kjörfundinum í Hafn- 

arfirði hafði jeg enga ástæðu til að vera ó- 

ánægður eða bafa neinar heitingar, svo þar 

skil jeg ekki, hvað þingmaðurinn fer; allra- 

sfzt hafði jeg ástæðu til að tala um skipt- 

ing á Kjósar- og Gullbringusýslu, sem jeg í 

sjálfu sjer hef beldur ekkert á móti; en jeg 

segi það, sem jeg hef allt af sagt um það, 

að það er ómynd og nærri þvi hlægileg smá-

munasemi, sem borið er fram sem helzta 

ástæðan fyrir því. |>að mætti alveg eins 

vel skipta bjer um bil hverri einustu sýslu 

á landinu, ef menn vildu fara að parta 

sýslur þannig sundur. Viðvíkjandi því, sem 

flutningsmaður sagði um 3. gr. frumvarps- 

ins, að hún væri eptir mínu frumvarpi 1879, 

þá dugar honum ekki að vitna til þess 

lengur; jeg hef fyrir löngu gefíð ástæður 

fyrir því, því jeg bar mál þetta fram, nefni- 

lega þrábeiðni og ítrekaðar áskoranir frá 

einstðkum mönnum í Kjósarsýslu. En þess 

ber vel að gæta, að þá stóð allt öðruvísi á 

en nú. f>á var sauðlaust í Gullbringusýslu 

og tíundir mjög litlar, en nú er þar víða 

fjöldi af sauðfje. En úr því jeg varð neydd- 

ur til að bera málið fram, mun jeg hafa 

varið það eptir megni, og má flutnings- 

maður ekki taka til þess, þó jeg kæmi ekki 

með mótbárur móti málinu; þær komu nóg- 

ar samt. En vilji sýslubúar endilega skipta 

sýslunni, mega þeir það gjarnan fyrir mjer, 

en þeir ættu þá að búa málið rækilega und- 

ir og bera það löglega fram, en ekki berja 

það þannig fram móti gildandi reglum og 

rjettum þingsköpum, í því formi þar að auki, 

sem allir sjá að er hrein og bein ómynd. 

I>ar sem hinn háttvirti flutningsmaður Ijet 

liggja að því, að jeg hefði eigi borið rjett 

fram um það, hve margir voru á sýslufundi, 

þegar mál þetta var borið upp, þá lýsi jeg 

því yfir, að þetta er rangt af honum, og 

mun jeg geta sannað, að á þeim sýslufundi, 

sem jeg mundi eptir, voru jafnmargir og jeg 

sagði.

Grimur Thomsen: Jeg vildi að eins

benda á eina af ástæðum þeim, sem hinn 

háttvirti flutningsmaður þessa máls hefur 

lagt hvað mesta áherzlu á. Svo kappsam- 

lega og atorkulega sem hann hefur sótt 

þetta mál, get jeg ekki sjeð, að þessi, eptir 

hans skoðun, mesta og bezta ástæða geti 

tekizt til greina. Hann vill sem sje skipta 

eptir atvinnuvegum, en gleypir þó við breyt- 

ingaratkvæði 1. þingmanns Árnesinga, sem 

tekur Seltjarnarneshrepp inn í þann bluta 

sýslunnar, sem eingöngu hefur landbúnað
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við að styðjast; en einsog kunnugt er, hef- 

ur Seltjarnarneshreppur mestmegnis sjóinn 

við að styðjast. Af þessu er þá auðsjeð, að 

flutningsmanni hefur ekki verið það alvara, 

að vilja skipta eptir atvinnuvegum. Titill 

frumvarpsins segir, að Kjósarsýsla hin forna 

skuli vera sýslufjelag sjer, en Gullbringusýsla 

sjer; 1. gr. þar á móti tekur einn hrepp úr 

Gullbringusýslu, og bætir honum við Kjós- 

arsýslu. {>etta bieytingaratkvæði gjðrir frum- 

varpið því alveg óformlegt. J>að er óþarfi 

fyrir mig, að blanda mjer inn í viðskipti 

þeirra, hins háttvirta varaforseta og flutn- 

ingsmanns þessa máls; en þegar jeg lít á 

þá játningu varaforseta, sem vjer þekkjum 

allir að þvf, að vera staðfestumaður, að 

hann hafi á 2 þingum borið fraro líkt laga- 

frumvarp móti sannfæringu sinni, en nú á

3. þingi mælir móti því eptir sannfæringu 

sinni, þá er þetta í sannleika fróðlegt, en 

sannar í mínum augum það, að frumvarpið 

eigi viðveik rök aðstyðjast Jeg vil nú vona 

að eins standi á fyrirhinum beiðraða flutn- 

ingsmanni, að það sje ekki hans sannfæring, 

að fá aðskilnaðinn, og að hann 1883 og 

1885 fylgi því jafn djarfmannlega fram, að 

aðskilnaðurinn verði ekki gjörður, eins og 

hann nú fylgir því fram, að hann fáist. Jeg 

vona, að þingmaðurinn stefni mjer ekki fvr- 

ir það, þó jeg geti þess til, að þetta sje, ef 

til vill, ekki hans sannfæring, sem hann nú 

er að tala fyrir, því mjer virðist engin á- 

stæða til að gjöia honum hærra undir höfði 

en hinum háttvirta varaforseta. En um 

málið sjálft skal jeg geta þess, að það er 

mjög rjettilega tekið framafhinum háttvirta 

varaforseta, að alþingi er enginn skiptarjett- 

ur fyrir sýslufjelög, og getur ekki verið það, 

nema það sýni það gjörræði, sem jeg ætla 

því ekki. Jeg get ekki sjeð, að neitt veru- 

legt mæli með þessum aðskilnaði, líkt og 

átti sjer stað við skiptingu fingeyjar- og 

Skaptafellssýslu. I>að er ekki svo að skilja, 

að jeg lái binum háttvirta flutningsmanni,að 

hann sækir þetta mikla velferðarmál landsins 

af svo miklu. kappi; en jeg bið hina heiðr- 

uðu deild, að gefa gætur að því, að hjer

eru 2 þingmenn búsettir í Gullbringusýslu, 

sem ekki vilja þennan bjónaskilnað, þó að 

flutningsmaður fyrir hönd Kjósarinnar, sem 

jeg kalla konuna í þessum aðskilnaði, haldi 

því svo fast fram, að fá hann. Jeg vonast 

eptir því og hef ástæðu til að ætla, að hin 

heiðraða deild fari ekki einungis eptir kon- 

unnar, annars málspartsins, óskum, heldur 

eptir því, sem báðii óska, og að hin hátt- 

virta deild í þessu máli, eins ogöllum mál- 

um, sem fyrir hana eru lögð, sýni þá gætni 

og stillingu, að rasa ekki fyrir ráð fram i 

þessu máli.

Flutningsmaður: Jeg skal þá fyrst leyfa 

mjer, að svara hinum háttvirta þingmanni 

Borgfirðinga, þar som hann sagði, að Sel- 

tjarnarneshreppur lifði eingöngu eða mest- 

megnis á sjávarútvegi. J>að vill nú svo 

heppilega til, að jeg hef skýrslur um þetta, 

sem sýna, að þetta er ekki rjett. Árið 

1879 var fólksfjöldi í Seltjarnarneshreppi 

449 menn, og sýslusjóðsgjald 94 kr., en í 

Álptaneshreppi, sem jeg vil taka til dæmis, 

sama ár 1392 menn og sýslusjóðsgjaldið 

103 kr. > Fólksfjöldinn í Álptaneshreppi er 

þannig bjer um bil þrefalt meiri en fólks- 

fjöldinn í Seltjarnarnesbreppi, en sýslusjóðs- 

gjaldið varla V‘* bluta meiri en i Seltjarn- 

arneshreppi. Af þessu má sjá, hvor af 

þessum tveim breppum t. d. lifir fremur á 

landbúnaði. Hinum háttvirta þingmanni 

þykir fyrirsögnin fyrir frumvarpinu óformleg, 

en jeg held, að eigi muni verða farið eptir 

fyrirsögninni, sem að mínu áliti er nú í 

alla staði rjett, heldur eptir frumvarpinu 

sjálfu, og í 1. grein er það skýrt tekið 

frara, hvað meint sje með skiptingunni, og 

þetta ætti því ekki að verða til fyrirstöðu. 

Viðvíkjandi 3. gr. skal jeg taka þaö fram, 

að skiptingin fer hjer fram eptir sama 

mælikvarða og gjaldið til sýslusjóðs er 

byggt á, sem er á samanlögðum fasteignar- 

og lausafjárhundruðum. |>ar sem hinn 

háttvirti þingmaður sagði, að skuldirnar 

sem sýslusjóðurinn stæði í, væru meiri en 

sjóður sýslunnar, þá er það einmitt hagur 

fyrir Gullbringusýslu, að skiptin fari fram

128*
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á þennan ihátt. f>að var tekið fram, að 

þessi skipting færi fram, án þess að annar 

málspartur væri spurður að, en þetta er 

rangt, því það var samþykkt á sýslufundi 

af allri sýslunefndinni, að skiptingin skyldi 

frajn fara,' og það er nóg, og varla þarf 

þingmáðurinn að gleðja sig yfir því. að jeg 

skipti meiningu minni í þessu máli eða 

öðrum. .
• i ' G r . í m u r  T h o m s e n :  Nei, það er ekki

nóg, því þegar hinn háttvirti 2. þingmaður 

Gullbringusýslu líkir saman tveim briippum, 

þá beldur hann sjer of mikið til einstakra 

breppa. En í Hafnarhreppi, líosmhvalnes- 

hreppi, Grindavíkurhreppi o. fl. er meiri 

kndbúnaður en í Seltjarnarneshreppi, og 

jafnvel í Garðahreppi er hann meiii, enda 

hagar þar vel til með beit handa kindum, 

þar sem bæði eru góöir hagar og fjara. 

Mig furðar á því, ef hin heiðraða deild 

gjörir sig seka í þeirri fljótfærni, að fara 

að. skipta þessum sýslum sundur, þótt hún 

hvorki þekki skuldarupphæð sýslusjóðsins, 

öje tölu fasteignar- og lausafjái hundraða. 

Frumvarpið er óformlegt, því titill þess er 

óhafandi. J>ar stendur skipti á Kjósar- og 

Gullbringusýslu, sjálfsagt eins og þær voru 

tii forna, en þó á að fara að klípa einn 

hrepp af Gullbringusýslu og leggja hann 

til Kjósarsýslu. Jeg vona, að hin heiðraða 

deild gefi eigi atkvæði sitt þessu frumvarpi 

að svo komnu.

Amljóiur Ólafsson: |>að er æfinlega

vandi að gefa atkvæði sitt í máli, sem er 

jafn- vel sótt og varið sem þetta mál. En 

mjer, finnst ein hlið vera eptir enn, sem 

eigi hefur verið tekin fram, að minnsta 

koíti ekki við þessa umræðu, og það er fjar- 

lírgðin ifrá t. a. m. Hvalfirði eða syðst úr 

sýalunniitii þess staðar, þar sera fundir eru 

haldnir. |>að vakir fyrir mjer annað mál 

samkyns efnis, og það er skipting pingeyj- 

arsýslu. J>ar kom eigi einungis frara, hvort 

skipta skyJdi eptir gömlum sýslutakmörkum 

eða fólksfjölda ^ða fasteignar- og lausafjár- 

hundrtiðum, heldur var mest farið eptir örð- 

ugileikum á öllum fundarhöldum og fjelags-

samlífi. |>etta er aðalatriðið. J>að er ó- 

heppilegt fyrir okkar sjálfstjórn, ef sýslu- 

nefndir í stórum sveitum geta eigi komið 

á fundi saman. Jeg ætla að leyfa mjer að 

nota samlíking hins háttvirta þingmanns 

Borgfirðinga, þar sem hann líkti sýslunum 

við hjón, sem eru að kíta og reka fæturnar 

hvort í annað. Er þá ekki betra, að þessi 

hjón skilji, en að láta þau vera að rífast 

bæði nótt og nýtan dag. þetta rifrildi kemur 

nú fram lijer. Og þegar hinn háttvirti þing- 

maður Borgfirðinga og hinn báttvirti vara- 

forseti rugla reitum sínum saman, þá er 

engin furða, þótt úr þeim verði maðurinn, 

og þá er hinn háttvirti 2. þingmaður Gull- 

bringusýslu neyddur til þess að vera konan, 

af því að bann er einn síns liðs. En af 

því að jeg nú vil, að sýslunefndir hafi sjálf- 

stjórnaranda og sæki vel fundi, þá vil jeg 

mæla fram með þessari skiptingu, því það 

veit jeg, að hinir heiðruðu þingmenn játa, 

að hinn mesti lífs- og frainfara-andi, sem 

nú er kviknaður svo víða, er einmitt að 

þakka framkvæmdum hreppsnefnda og sýslu- 

nefnda; og að þessu framfaralífi eigum 

við að vinna.

l ’orlá/íur Guðmunrl'son: Jeg ætla mjer 

eigi að tala mikið í þessu máli, en mjer 

finnst, að breytingaratkvæði það, sem jeg 

hef komið inn í frumvarpið, sje mjög svo 

misskilið, eða rjettara sagt bártogað. Hvað 

fyrirsögn frumvarpsins viðvíkur, þá stendur 

bún í sinum ljósu orðum svo greinileg, að 

það er grýla ein, að bún verði misskilin. 

Sama er að segja um 1 gr., svo þetta er 

engin ástæða móti frumvarpinu. J’að hefur 

verið tekið fram, að frumvarpið muni eigi 

ná staðfestingu, af því það sje svo óformlegt; 

pf svo færi, þá mætti þeim þvkja vænt um, 

sem eru að berjast gegn því. Jeg er brepps- 

búi hjer, og svo kallaður hreppsnefndarmað- 

ur, svo nijer er kunnugt, að þó hreppsbúar 

liafi ekki haldið skiptingunni fram, þá álíta 

þeir þó, ef skiptin eiga fram að fara, að 

bagkvæmara sje, að Seltjarnarnesbreppur 

fylgi Kjósarsyslo, þvi þeir eiga ■ meiri sam- 

skipti við liana, en hina hreppana að sunn-
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anverðu, og sem sýslunefndarmaður Sel- 

tjarnarneshrepps mundi jeg greiða atkvæði 

með, að skiptingin væri á þann hátt, sem 

nú liggur fyrir. Að það hafi eigi verið borið 

undir sýslunefndina, að haga skiptingunni 

þannig, skal jeg játa, en jeg vissi ekki til, 

þegar um það var að ræða, að skipta í>ing- 

eyjar- eða Skaptafellssýslum í 2 sýslufjelög, 

að neitt lægifyrir, ekki einu sinni frá sýslu- 

nefndum, því síður frá einstökum hreppum. 

Jeg get sagt með vissu, þó jeg ckki hafi tí- 

undir fyrir mjer, að það er eins mikill og 

jafnvel meiri landbúnaður í Seltjarnarnes- 

hreppi en í Garðahreppi. Hvað landamerkj- 

um viðvikur, þá eru eigi glöggvari skipti, 

þótt Kjósarsýsla hin forna sje tekin ein, en 

þó Seltjarnarneshreppur fylgi með, því 2 

partar Seltjarnarneshrepps eiga land fyrir 

innan og norðan Elliðaár. Hvað því viðvíkur, 

að skipta sjóði eða skuld sýslunnar, þá er 

það sameigintegt. Um sjóð mun ekki vera 

að ræða; að því er jeg veit bezt, er það skuld, 

og mun þá viðskiptin, að því er sú skuld

yrði óborguð, þá er skiptin framfæru, Kjós-

arsýsla og Seltjarnarneshreppur eða sá hlut- 

inn verða fullhart úti eptir þeim kring- 

um3tæðum, er að því liggja. [>ó jeg sje ekki 

mikill friðarmaður, þá gleður það mig að 

heyra, hvað varaforseta og þingmanni Borg- 

firðinga kemtir nú veJ saman í þessu máli, 

því mig minnir, það væri allt öðruvísi 

1879.

Ilalldór Kr. Friðriksson: Jeg er á

þeirri skoðun, að það sje til tjóns, að hver

og einn sje að einangrast út af fyrir sig

og forðast allan fjelagsskap. Ef vjer í sann- 

leika viljum vorar eigin framfarir, þá verð- 

um vjer að leggjast á eitt, en eigum ekki 

að tvíatra oss og sundra kröptum vorum. Jeg 

er sannfærður nm, að ef þingið loggur sam- 

þykki sitl á þcssa skiptingu, þá verður hún ekki 

endirinn á tvístringnum ; heldur verður hún til 

þess, að fleiri sýslur koma á eptir, og beiðast 

hins sama. |>ettagetur orðið til þess, að slíkar 

skiptingar verði um land allt. |>að er satt, 

að það er leitt, að þetta krit skuli vera 

milii þessara tveggja parta Gullbringu- og

1 Kjósarsýslu, en jeg er sannfærður um, að 

hinn háttvirti 1. þingmaður Eyfirðinga, sem 

, líkir þessum sýslum saman við hjón, sem 

i  kemur illa saman, jeg er sannfærður um, 

! seKÍ jeg, að bann mundi leitast við að 

sætta hjónin, en hann mundi eigi þegar í 

stað rjúka í að slíta þau sundur, og eins 

ætla jeg rjettast hjer, að reyna til að eyða 

þessum krit, sem nú er á í þessu sýslufje- 

lagi. |>að er mikill munur á skiptingu 

þessara sýslna, og skiptingu pingeyjar- og 

Skaptafellssýslu. Hver sá, sem lítur á wpp- 

drátt íslands, getur sjeð mismuninn. í 

þeim tveimur sýslum eru bæði óbyggðar 

víðlendur, heiðar, sandar, stórar ár o. s. 

frv., sem hindra samgöngur og fjelag9líf, 

og þar var full ástæða til skiptanna, þar 

sem svo má að orði kveða, að annar hluti 

sýslunnar sje svo sem útilokaður frá, að sækja 

sýslufundi, ef sýslurnar eiga að vera eitt sýslu- 

umdæmi. En hjer er svo ástatt, að frá yztu 

takmörkum sýslunnar og til miðbiks hennar 

ereigi meira en 6—7 tíma reið, og vegurinn 

fremur góður og torfærulaus. J>etta er

mikill munur. Jeg ætla mjer eigi að fara

út í reikninga sýslnanna; jeg er þeim eigi

gagnkunnugur. En jeg vil leyfa mjer að 

spyrja að einu, getur hin heiðraða deild, ef 

hún ætlar að gjöra Kjósarsýslu til geðs,

getur hún þá tekið Seltjarnaneshrepp með? 

Hver hefur beðizt þess? Jeg veit, að 1. 

þingmaður Arnessinga vill það, ( Þ o r l á k u r  

Guðmundsson: Jeg skalábyrgjast!), en hans

ábyrgð er sannlega lítils virði í þessu máli; 

hann getur ekki verið neinn ábyrgðarmaður 

fyrir því; því að þótt hreppsnefndin í tjeð- 

um hreppi hafi látið þetta lauslega í Ijósi, 

þá hefur það mál eigi verið rætt á reglu- 

legum fundi, nje skoðað svo vandlega, að 

bann geti sagt, að það sje í sannleika vilji 

hreppsbúa. f>að hefði átt að ræða málið 

bæði í hreppsnefndum og á sýslufundum, 

og þá fyrst gæti hinn heiðraði þingmaður 

íbyrgzt þetta, en fyr ekki. Jeg skora á 

oá þingmenn, sem því eru kunnugir, að gefa 

skýrslu um það, hvort það hefur nokkurn 

Jma komið til tals á sýslunefndarfundum
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að Seltjarnarneshreppur skyldi fylgja Kjós- 

arsýslu, er skiptin færu fram. Sje það eigi, 

þá lít jeg svo á málið, að þingið geti eigi 

rætt þetta mál á þessu þingi, svo að það 

haíi neitt fullnaðargildi.

J ó n  J ó m s o n :  Sýslum þessum hefur

verið likt saman við hjón, og alþingi hefur 

verið borið saman við prest, sem ætti að 

sætta hjónin. Jeg ímynda mjer nú, að 

enginn samvizkusamur prestur, sem sæi, 

að bann gæti komið æskilegasta samkomu- 

lagi á miili hjóna, ef bann sjálfur vildi 

gjöra svo lítið fyrir þau, mundi hika við að 

gjöra þetta. |>að, sem alþingi þarf að gjöra 

fyrir þær sýslur, er bjer ekki geta komið 

sjer saman, er að eins svo lítil lagabreyt- 

ing. Allur þessi eldur er kominn út úr 

því, að lausafjárhundruðin er ekki hinn 

rjetti gjaldstofn fyrir sýslugjaldið, og það er 

nær að sjá við þessu, að breyta lögunum 

um niðurjöfnun sýslugjalds, en að skilja 

sýslurnar sundur.

F l u t n i n g s m a ð u r :  Jeg skal leyfa mjer

að standa upp eptir áskorun hins háttvirta 

þingmanns Keykvíkinga, og svara honum því, 

er hann spurði að. Jeg veit eigi til þess, 

að þai> hafi komið til tals í sýslunefndinni, 

að Seltjarnarneshreppur fylgdi Kjósarsýslu, 

er skipt væri. En jeg hef átt tal við þann 

mann úr Seltjarnarneshreppi, sem þangað til 

í vor var í sýslunefndinni, og hann sagði 

mjer, að það væri vilji hreppsbúa sinna, að 

Seltjarnarneshreppur fylgdi Kjósarsýslu, ef 

skiptin færu fram á annað borð, og nú er 

það sýslunefndarmaður og hreppsnefndar- 

maður hreppsins, sem hefur gjört þetta 

breytingaratkvæði við málið. Hinn hátt- 

virti þingmaður Reykvíkinga sagði, að 

það væri ekki nema 6—7 tíma reið frá 

yztu takmörkum sýslunnar inn að miðbiki 

hennar, þar sem sýslufundur er haldinn; en 

jeg get sagt honum það, að það er dagleið 

á sumrum, og geta verið 2 dagleiðir á  vetrar- 

degi. Hinn háttvirti 2. þingmaður Skag- 

firðinga sagði, að þessi beiðni væri komin 

af ójöfnuði í því, hvernig sýslusjóðsgjaldinu 

væri skipt oiður á sýslurnar, en það er eigi

aðalástæðan, heldur hitt, að atvinnuvegir eru 

ólíkir og Kjósarsýsla á ekki samstætt við 

GullbrÍDgusýslu. Jeg er á sömu skoðun sem 

hinn háttvirti 1. þingmaður Eyfirðinga, að 

ekkert líf í tilliti til sveitastjórnar og' engar 

framfarir þróist hjá Kjósarsýslu, meðan hún er 

svona bundin við aðra sýslu móti viljasínum.

J ó n  J ó m s o n :  f>að er alveg fráleit og

úrelt ástæða fyrir skiptingunni, að atvinnu- 

vegir sjeu svo ólíkir. Eru ekki atvinnuvegir 

manna bjer í Iteykjavík ólíkir, og geta Reyk- 

vikingar þó lifað saman? f>að verður aldrei 

fjelagslíf, nema hver læri af öðrum, og fje- 

lagslífið verður fjörugast, þar sem atvinnu- 

vegirnir eru sem margbreyttastir og allireru 

ekki steyptir í sama mótinu. Mjer sýnist 

sú ástæða, að þeir bafa ólíka atvinnuvegi 

einmitt mæla með því, að þeir sjeu saman. 

Nú dettur engum frjálslyndum og skynsöm- 

um manni í hug, að skipta landsmönnum eptir 

atvinnuvegum og lifnaðarháttum. f>eir tím- 

ar, þegar stjettaþing gjörðu út um almennings- 

mál, eru fyrir löngu liðnir og koma varla aptur.

F r i ð r i k  S t e f á m s o n :  f>ótt það liggi ekki 

Skagfirðingum nærri, sem gjörist á nesjum 

suður, þá ætla jeg að fara fáeinnm orðum 

um þetta mál. Danir tóku það fram bjer 

áður, að eigi mætti sleppa íslandi. f>að er 

þó minni munur á Kjósarsýslu og Gull- 

bringusýslu, en íslandi og Danmörku, 

að fólksfjöldanum til. Hinn háttvirti 

framsögumaður segir, að Kjósarbúar hafi 

skaða af að vera saman við Gull- 

bringusýslubúa, en hinir segja það gagn- 

stæða. þetta kemur mjer til að halda, 

að hjer muni eilthvað veilt undir búa. Jeg 

er með þessu sanngjarna og eðlilega frelsi, 

sem Kjósarbúar biðja um, því á frelsinu 

riður mest, einkum fyrir magnlitla, því |>á 

verða þeir viðurkenndir, annaðhvort beinlínis 

eða óbeinlínis.

Var þá gengið til atkvæða og frum- 

varpið samþykkt ineð 14 atkvæðum.

Forseti kvað það nú mundu vcrða af- 

greitt til forseta efri deildar inoð tilmælum 

um, að leggja það fyrir þá deild.
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FYRSTA UMRÆÐA í EFRI DEÍLÐ, 

á 44. fundi, 23. dag ágústmánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 3. umræðu í neðri deild, sjá I, 493.

Einar Ásmundsson: Jeg er að visu

ekki mikið með skiptingu sveitarfjelaga í 

smærri parta, en jeg þykist sjá, að þetta 

sje mjðg rnikið áhugamál, að fá þessari 

sýslu skipt í 2 sýslufjelög, og þykist vita, 

að nokkur ástæða geti verið til þess sakir 

mismunandi atvinnuvega í pörtum sýslunn- 

ar. Vil jeg því láta í ljös þá skoðun mína, 

að mál þetta þyrfti að íhuga og ræða vand- 

lega; en við þessa umræðu ætla jeg ekki ;ið 

þörf sje á, að fara langt út í það, enda er 

jeg fyrir mitt leyti ekki við látinn að gjöra 

það, vegna ókunnugleika; en jeg vona, að 

málið verði látið ganga til 2. umræðu.

Var málinu síðan vísað til 2. umræðu 

með 8 atkvæðum.

ÖNNUR UMRÆÐA í EFRI EEILD, 

á 48. fundi, 25. dag ágúðtmánaðar.

Magnús Stephensen: Jeg get ekki ver- 

ið fullkomlega samþykkur þessu frumvarpi, 

sem hjer er nú til 2. umræðu. I>að hefur 

að vísu áður komið fyrir, að sýslufjelögum, 

sem áður hafa verið ein heild, hefur verið 

skipt í tvö fjelög, þar sem bæði fingeyjar- 

sýslu og Skaptafellssýslu hefur verið skipt í 

tvö sýsluljelög. En í báðum þessum sýsl- 

um er svo sjerstaklega ástatt, að nauðsyn- 

legt var að skipta þeim, og er orsökin til 

þess hin mikla viðátta sýslnanna; sjer í 

lagi á þetta sjer stað með Skaptafellssýslu, 

þar sem hón er öll á einn veginn, svo að 

það væri mjög erfitt fyrir sýslunefndarmenn- 

ina að sækja allir fuud á einn stað í sýsl- 

unni, og þess vegna mjög kostnaðarsamt 

fyrir sýslusjóðinn. Sama er að segja um 

í>ingeyjarsýslu; hún er Iíka mjög löng, og 

það yrði því kostnaðarsamt, ef sýslunefndar- 

mennirnir ættu að sækja fund á einn stað. 

f>að er nú snertir Gullbringu- og Kjósar- 

sýslu, sem bjer er farið fram á að skipta i

tvö sýslufjelög, þá getur vegalengdin þar 

ekki komið til greina, svo að tormerki sjeu 

fyrir þá sök fyrir sýslunefndarmennina að 

sækja fund á einn stað í sýslunni. En það, 

sem einkanlega hefur verið borið fyrir, svo 

að nauðsynlegt væri að skipta sýslunni í tvö 

sýslufjelög, er það, að atvinnuvegirnir eru 

svo ólíkir. Jeg skal fúslega játa það, að 

talsverður munur er á atvinnuvegunum í 

þessum tveim bjeruðum, þar sem aðalatvinnu- 

vegurinn í Kjósarsýslu er landbúnaður, en 

sjávarútvegur í Gullbringusýslu; en mjer 

finnst, að frumvarpið sjálft brjóti einmitt 

niður þann grundvöll, sem það er byggt á, 

þar sem Seltjarnarnesshreppur er tekinn í 

sýslufjelag með Kjósarsýslu. {>að er kunn- 

ugt, að Seltjarnarneshreppur hefur mesta 

atvinnu af sjávarútvegi, og því ætti bann 

að vera í fjelagi með þeim parti sýslunnar, 

þar sem sjávarútvegurinn er stundaður, það 

er að segja með Gullbringusýslu. En það 

er ekki að eins þetta, sem gjörir það að 

verkum, að jeg get ekki verið þessu frum- 

varpi meðmæltur, heldur eiunig það, að mjer 

finnst sú aðalstefna í málinu, að dreifa 

kröptunum; mjer finnst sú stefna ryðja sjer 

til rúms í sams konar málum og þessu, aðsá, 

sem stendur sig betur en annar, vilji belzt 

vera laus við að hlaupa undir bagga með 

binum. Ef þessu er fylgt frekar frarn, þá 

tnundu öll sýslufjelög hverfa, og ekki verða 

nema eintóm hreppafjelög, og ef einn hluti 

hrepps er efuaðri en annar, þá mundi bann 

slíta fjelagi við hinn blutann, sem fátækari 

er. En öll sveitarstjórn og sveitannál hljóta 

að vera byggð á því, að bjeruðin sjeu sam- 

einuð í stærri heildir, svo að eitt geti hlaup- 

ið undir bagga með ððru, ef á liggur. í>að 

er þessi stefna í frumvarpinu, sem gjörir 

það, að jeg er á móti því og mun ekki gefa 

því atkvæði mitt.

Einar Ásmundsson: Jeg fyrir mitt

leyti er ekki mikið fyrir skiptingar á sýsl- 

um í smærri sýslufjelög, þar sem ekki brýna 

nauðsyn ber til þess vegna víðáttu sýsln- 

anna, og jeg hygg, að þess þurfi ekki svo 

mjög fyrir þá sök í hinu forna Kjalarness-
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þiogi. En það má þó sjá, að þetta er á- 

hugatnál sýslubúa, því að jeg ætla, að þetta 

sje d ú  í þriðja skipti, sem mál þetta kcmur 

til þÍDgsins. Málið befur áður verið fellt 

vegna þess, að það hefur ekki verið borið 

uudir álit sýslunefndarinnar; en nú á þessu 

þingi hefur á lestrarsalnum legið skjal frá 

sýslunefndinni, þar sem hún getur þess, að 

hún hati ekki neitt á móti skiptingunni, og 

jafnvel að hún álíti hana hentuga. Af þess- 

ari ástæðu og af því, að hjerað það, sem 

hjer er um að ræða, þótt það ekki sje stórt, 

er manomargt (jeg ætla, að í því sjeu yfir 

bálft sjötta þúsund manns), þá er jeg frem- 

ur á því, að mál þetta fái framgang, því að 

fólksfjöldinn gjörir líka nokkuð til eins og 

stærð hjeraðanna. Atvinnuvegirnir eru líka 

ólikir, eins og hinn 4. konungkjörni þing- 

maður tók fram, þar sem í Gullbringusýslu 

sjávarútvegurinn en í Kjósarsýslu landbún- 

aðurinn er aðalatvinnuvegurinn, og þetta 

fionst mjer aðalástæðaD. Nú er bjer farið 

fram á, að Seltjarnarneshreppur fylgi Kjós- 

arsýslu; þetta er víst eptir ósk hreppsbúa 

sjálfra, enda er meiri bluti Seltjarnai neshrepps 

líkari Kjósarsýslu; þar er að vísu sjávarút- 

vegur atvinnuvegur margra, eu það er að 

eins sá litli hluti hreppsins, sem við sjóinn 

liggur, en sjálfsagt er þessi Iitli hluti 

fólksmargur í hlutfalli við landstærðina. Af 

þessum ástæðum er jeg því meðmæltur, að 

málið fái framgang, og legg það til, að hin 

báttvirta deild samþykki það.

S i g h v a t u r  Á r n a s o n i  J>að er vitaskuld, 

að mál þetta hefur legið fyrir undanfarandi 

ár, en á annan bátt en hjer er farið fram á; 

þá var talað um að skipta eptir hinum 

gömlu takmörkum sýsJnanna, Gullbringu- og 

Kjósarsýslu, og eptir skjölum þeim, sem leg- 

ið bafa á lestrarsalnum og lýsa áliti sýslu- 

nefndarinnar, þá sjest ekki annað, en að 

fyrir bafi legið hin gamla skipting, en ekki 

að því ætti að skjóta inn í, sem hjer er 

gjört, nefnilega, að Seltjarnarneshreppur sje 

í fjelagi með Kjósarsýslu. J>ess vegna álít 

jeg það galla á málinu, að nýju atriði er 

skotið inn í það, og . sem heldur ekki er

tekið til greina í sýslunefndarálitinu. Svo 

er og annað það, að jeg veit ekki nema 

að þessum brepp sje skotið inn í með Kjós- 

arsýslu að hreppsbúum fornspurðum, og jeg 

segi fyrir mig, að ef jeg væri einn af Sel- 

tjarnarneshreppsbúum, þá þætti mjer það 

hart, að slíkt væri gjört, án þess brepps- 

búar vildu eða vissu af. Jeg álít, að með 

því að samþykkja frumvarpið, eins og það er 

með þessu nýja atriði, sem komið er inn ,í 

það, þá sje það sama sem að meta sýslu- 

nefndarálitið að veltugi. |>að er þetta sjer 

í Jagi, sem gjörir það að verkum, að jeg 

get ekki með fúsu geði fallizt á frum- 

varpið.

S t e f á n  E i r i k s s o n ' .  {>að hafa tveir þing- 

menn talað móti þessu frumvarpi, og jeg 

skal játa það, að það er að vísu rjett, sem 

liinn 4. konungkjörni þingmaður sagði, að 

það stendur öðruvísi á með Gullbringu- og 

Kjósarsýslu, en með Skaptafellssýslu og 

pingeyjarsýslu, en eigi að síður sýnist mjer 

rjett að veita þessa skiptingu, þar eð, eins 

og tekið hefur verið fram, bænir bafa þrá- 

faldlega komið til þingsins frá sýslubúum um 

þetta. Mjer sýnist,, að þeir, sem ókuunugir 

eru, og lítið sem ekkert þekkja til þessara 

hjeráða, eins og sumir munu lijer vera, sem 

í þessari deild eru, að þeir þó ekki geti 

sett sig beinlínis á móti vilja sýslubúa 

sjálfra, sem hafa sýnt, að þetta er þeim á- 

hugamál. J>að getur vel verið, að það dreifi 

kröptunum, eins og hinn háttvirti 4. kon- 

ungkjörni þingmaður sagði, en það kemur á 

sýslubúanna bak, sjálfra, og þá verður hver 

að bera sína byrði, og við verðum, að lofa 

þeim að sjá fyrir atieiðiugunum, úr því þeir 

svo sterklega óska sýsluskiptingarinnar. Við- 

víkjandi því, að Seltjarnarneshreppur er tek- 

inn inn í, þá get jeg sagt 1. þingmanni 

Bangæinga það, að jeg hef talað við kunn- 

ugan mann, 1. Jþingmann Árnesinga, sem 

sagði mjer, að það væri almennur vilji í 

Seltjarnarneshreppi, að komast i fjelag með 

Kjósarsýslu, svo að hverjum þingmanni er 

óhætt að samþykkja frumvarpið fyrir þá 

skuld, og jeg fyrir mitt leyti gef atkvæði
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roeð því. Mjer finnst, að þingið eigi sízt 

að setja sig á móti því, þegar það sjer, að 

almennur áhugi er á þessu máli meðal sýslu- 

búa, án þess að nokkur sjáaolegur skaði 

fyrir landssjóð eða sýslubúa í Gullbringu- 

og Kjósarsýslu geti af því hlotizt.

Á x g e i r  E i n a r s s o n : Atbugasemd sú, sem

1. þingmaður Eangæinga gjörði, kom mjer 

til þess að standa upp, þar sem hann sagð- 

ist ekki vita, hvort þetta væri vilji hrepps- 

búa eða þeir vissu af því, að Seltjarnarnes- 

hreppur væri settur í fjelag með Kjósarsýslu. 

Jeg skal játa það, að efþeir ekki vissu neitt 

af því, þá væri athugavert að samþykkja 

það; en nú hefur þingmaður Skaptfellinga 

sagt, að þeir munðu vita af því, svo að nú 

veit þingmaðurinn, að þeir vita það. En það 

er eitt atriði í þessu máli, sem ekki hefur 

verið hreift við, og það er það, hvort hlut- 

aðeigandi þingmenn í neðri deildínni bafa 

mælt með þessu máli eða móti því; ef þeir 

hafa verið með því, þá álít jeg ísjárvert 

fyrir deildina að fejla það. pess vegna held 

jeg, að bezt sje, að lofa málinu að ganga 

að minnsta kosti til 3. umræðu, til þess að 

fá nákvæmari upplýsingar, sem ekki mun af 

veita, þar það hefur sýnt sig, að málið 

stendur á völtum fótum.

|>ar eð ekki fleiri tóku til máls, var 

gengíð til atkvæða, og var

1. grein frumvarpsins samþykkt með 6

atkvæðum.

2. grein frumvarpsins samþykkt með 6

atkvæðum.

3. grein frumvarpsins samþykkt með 6

atkvæöum.

4. grein frumvarpsins samþykkt með 6 at- 

kvæðum.

Fyrirsögnin samþykkt án atkvæða. Síð- 

an var málinu vísað til 3. umræðu með 6

atkvæðum.

J>RIÐJA TJMRÆÐA I EFRI DEILD, 

á 49. fundi, 26. dag ágústmánaðar.

Með því að eigi vár Hðinn hinn lög-

boðni tími frá því, að mál þetta hafði verið 

til 2. umræðu í deildinni, Ieitaði forseti at- 

kvæða um, hvort þingdeildin vildi samþykkja, 

að brugðið væri út af þingsköpunum í þessu 

efni, og gat þess jafnframt, að landshöfðingi 

befði veitt samþykki sitt til þess. í>ing- 

deildin samþykkti með 10 atkvæðum, að 

málið mætti koma til umræðu á fundinum.

Á s g e i r  E i n a r s s o n : Jeg kann hinni

háttvirtu deild þakkir fyrir, að hún leyfði 

þessu máli að koma til 3. umræðu, því á 

hiaum fyrri stigum málsins var jeg málinu 

ókunnugur og vildi þvi Ieita mjer skýrslna 

um þessa skipting sýslnanna, og þessa hef 

jeg einmitt átt kost, með því að málið fjekk 

að ganga til 3. umræðu. |>cssar skýrslur, 

sem jeg hef fengið, liggja hjer fyrir mjer á 

borðÍDU, svo þeir sem vilja, geta feDgið þær 

og kynnt sjer þær, því jeg gef ekki um, að 

fara að lesa þær upp lið fyrir lið, ef þing- 

menn ekki óska þess. Skýrslur þessar sýna, 

að meiri sýslugjöld koma úr Kjósarsýslu en 

Gullbringusýslu, og skal jeg ekki rengja, að 

svo sje, en það er líka eitt gjald, sem leggst 

þyngra á Gullbringusýslu, en Kjósarsýslu, og 

það er vegabótagjaldið, sem er 354 kr. í 

Kjósarsýslu, en 1356 kr. í Gullbringusýslu; 

en það er nú raunar fleira fólk í hinni síð- 

arnefndu sýslu, enda befði þetta ekki baft 

mikil áhrif á atkvæði mitt, ef ekki væri 

annað móti þessari skipting. f>að, sem að 

mÍDU áliti mælir mest með þessari skiptingu 

sýslnanna, er það, að þar sem svo fáir hrepp- 

ar eru í Kjósarsýslu, þá hafa sýslunefndar- 

menn þar svo lítið atkvæði á aðalsýslufundi, 

og ennfremur er það leitt, að neita um þessa 

skipting, þar sem svo margar eindregnar 

bænir hafa komið inn á þingið hvert árið 

eptir annað ; einkum væri leitt að neita um 

þetta, ef bænirnar væru á rökum byggðar, 

og málið vel undirbúið. f>að sjest og á 

samþykktum sýslunefndarinnar, að hún er 

ekki á móti þessari aðgreiningu, og lofar 

búo meðmælum síoum síðar, en þessi með- 

mæli eru enn ekki komin. En það er eitt 

atriði, sem gjörir það að minnstakosti vafa- 

samt, hvort rjett sje að samþykkja þetta

129
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frumvarp, og það er það, að því hefur verið 

bættinn í frumvarpið, að Seltjarnarneshrepp- 

ur skuli slitinn frá Gullbringusýslu ogtalinn 

með Kjósarsýslu. Jeg vil nú ekki rengja 

það, að það sje vilji SeJtjerninga, að komast 

í fjelag með Kjósarmönnum, en á þessa 

sameining er ekki minnzt með einu orði í 

sýslunefndargjörðunum, svo það er alls engin 

sönnun fyrir því, og þó þeir yilji það, þá er 

alls ekki víst, að þetta sje vilji sýslunefnd- 

arinnar, svo að ef frumvarpið verður sam- 

þykkt, þá gæti það leitt til megnrar óánægju 

bjá sýslunefndinni, og vakið þras og ósam- 

lyndi, og loks gæti allt þetta haft þá afleið- 

ing, að bænir komi aptur fram á næsta þing 

um sameining sýslufjelaganna aptur í eitt; 

þess vegna er jeg deigur að veita þessu 

frumvarpi atkvæði mitt. Skal jeg svo 

ekki tala fleira um þetta mál að sinni, en 

óska að eins, að menn vildu sýna fram á, 

að þessi beiðni væri á rökum byggð, en ef 

það tekst ekki, þá ræð jeg til þess, að mál- 

ínu sje frestað, þangað til það getur komið 

svo vel undirbúið inn á þingið, að það Ijós- 

lega sjáist, að það sje vilji allra hlutaðeig- 

anda, að málið fái framgang.

Einar Ásmundsson: Mjer datt sízt i

hug í gær, þegar þingmaður Strandamanna 

stóð upp, og mæltist til þess, að þetta mál 

gengi til 3. umræðu, að koma mundi upp 

ágreiningur milli okkar á þessum síðasta 

þingfundi, þar sem svo gott samkomulag 

hefur verið milli okkar bingað til, en það 

lítur nú út fyrir, að svo ætli þó að verða. 

Hinn háttvirti þingmaður hefur sjálfsagt 

fengið þessar upplýsingar, sem hami gat 

uin, í draumi í nótt. Sjálfur þykist jeg 

hafa nokkurn kunnugleika á þessu máli, að 

því leyti, aem slíkt getur orðið af skýrslum 

þeim, sem fyrir liggja. Jeg fyrir mitt leyti 

get nú ■ ekki sjeð, að það sje til mikils í 

þessu máli, að vera að skírskota til tölu- 

skýrslna, eins og hann gjörði, enda fór hinn 

háttvirti þingmaður heldur ekki mikið út i 

skýrslurnar, en ljet sjer nægja, að vísa 

þingdeildarmönnum á skýrslur, sem lægju á

borðinu fyrir framan hann, en svo mikið 

er víst, að af þessum skýrslum sjest, að 

norður- og suðurhluti þessa sýslufjelags, 

sem hjer ræðir um, eiga ekki vel saman, að 

því er gjöldin snertir, því sýslusjóðsgjöldin 

hafa verið meira en helmingi hærri í norð- 

urhlutanum, en suðurblutanum. í  Kjósar- 

sýslu og Seltjarnarneshrepp, til samans, 

munu vera um 1750 manns, og ef sýslu- 

sjóðsgjöldunum er jafnað niður á hvert höf- 

uð, þá koma 19 aurar á mann. 1 suður- 

hlutanum eða GullbrÍDgusýslu munu ver» 

um 3800 manns, og ef sýslusjóðsgjöldunum 

er jafnað niður á bvert böfuð í þessam 

blutanum, þá koma 8 aurar á bvern mann. 

Menn skyldu því ætla, að norðor-blutinn 

ætti beimtingu á að njóta fullt svo mikils 

góðs sem suðurhlutinn, en það er þó ekki, 

því norðurhlutinn verðúr að leggja til suð- 

urhlutans, af því atvinnuvegirnir eru svo ó- 

líkir. Af samanlagðri tölu jarðarhundrað- 

anna í hvorum blutanum fyrir sig sjest, að 

þau eru mjög ólík, því í suðurhlutanum eru 

þau mjög fá, en í norðurhlutanum mörg, 

enda er landbúnaður þar aðalatvinuuvegur, 

þar sem á hinn bóginn suðurhlutinn fæst 

mest við sjávarútveg. petta er sjálfsagt 

aðalástæðan fyrir skilnaðinum; ójöfnuðurinn 

kemur hjer fram, þegar jafna á niður á 

menn. Að menn í suðurhlutanum ekki eru 

fátækari en í norðurhlutanum, sjest bezt á 

tekjuskattinum; þegar honum er jafnað 

niður á menn, þá kemur meira en tvöfalt 

hærri skattur á mann í suðurhlutanum, en 

í norðurhlutanum, þá koma 14 áurar á 

hvert mannsbarn í snðurblntanutn, en ekki 

nema 6 aurar á hvert mannsbarn f norður- 

hlutanuno. Menn f norðurhlutanum eru því 

auðsjáanlega fátækari, en þó hvila tvöfatt 

hærri gjöld til sýslusjóðs á hverjum manni 

í norðurhlutanum, en i suðurhlutanum. Hin- 

um háttvirta þingmatini Strandamanna þótti 

það veruleg ástæða, að f Kjósarsýslu vieru 

of fáir sý8lunetndarmenn, eo jeg skal fræða
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hann um það, þrí hefur hann líklega ekki 

dreymt það í nótt, að sýslunefndarmenn eru 

sumstaðar færri, t. a. m. í Skaptafellssýslu, 

íeaturhlutanum, og er það stærra svæði, að 

jeg ekki tali um Vestmannaeyjasýslu, þar 

sem ekki er nema einn hreppur. Skal jeg 

svo ekki fara fleirum orðum um þetta mál, 

þvf mótbárur þingmanasins voru ekki svo 

haettulegar, að Iíklegt sje, að þær snúi huga 

þeirra, sem áður voru málinu hlyuntir.

Ásgeir Einarsson: pað er satt, sem

hinn háttvirti þingmaður Eyfirðinga sagði, 

að okkur sessunautunum hefur ekki greint 

mjög á á þessu þingi, en þó hefur það, að 

mig minnir, . komið fyrir fyr en nú, en þó 

vona jeg, að þessi ágreiningur ieiði ekki til 

fjandskapar milli okkar eptirleiðis, og sízt 

mun hann verða til þess, að hver skori 

annan á bólm nú á þessuin síðustu hátíð- 

legu augnablikum þingtímans. En það, sem 

jeg nú eiginlega ætlaði að taka fram, var 

það, að jeg lield, að binn háttvirti þingmað- 

ur hafi misskilið nokkuð orð mín. Jeg var 

ekki að fást um það, að sýslunefndarmenn- 

irnir eða hrepparnir væru of fáir í sjálfu 

sjer, en jeg sagði það, að það kynni að vera 

eiD ástæða fyrir Ejósarmenn að fá aðskiln- 

aðinn, að sýslunefndarmenn væru svo fáir, 

að atkvæði þeirra mættu sín svo Iitið á að- 

alsýslufundi. Hinn háttvirti þingmaður tal- 

aði um það, að suðurhlutinn nyti mikils 

góðs af nordurhlutanum, en jeg held, að 

Gullbringusýsla hafi Iítið gott af gjöldunum 

í Kjósarsýslu, og þar scm hann talaði um 

vegabólagjöldin, sem liggja svo miklu þyngra 

á suðurhlutanum, þá get jeg ekki gjört svo 

mikið úr því. Jeg veit ekki betur, en að Elliða- 

árnar renni innan takmarka Kjósarsýslu; 

hvers vegna nota þeir þá ekki gjöldin til þess 

að brúa þessar ár? {>að getur þó víst ekki 

verið af því, að þeim þyki gaman að vaða 

og busla yfir þær vetur, sumar, vor og 

haust, eða vita af því, að náunginn verður 

að gjöra það sjer til tjóns og heilsuspillis;

þetta get jeg ekki ætlað; mjer liggur því 

næst að halda, að það sje af því, að þá 

vantar framtakssemi til þess. En það er 

nú ekki þetta, sem jeg legg áherzluna : á. 

Hinn háttvirti þingmaður Eyfirðinga, sessu- 

nautur minn, svaraði því ekki, sem jeg 

vildi fá svarað, og það var það, hvort það 

mundi ekki gela valdið óánægju hjá sýslu* 

nefndinni og þrasi í hjeraði, ef þingið á- 

stæðulaust og upp á sitt eigið eindæmi sliti 

Seltjarnarneshrepp frá þeim hlutanum, sem 

hann eðlilega tilheyrir, og setti hann i 

samband við Kjósarsýslu, án vitundar sýslu- 

nefndarinnar. J>að liggur hjer ekkert fyrir 

þinginu, sem sannar, að þessi sameining sje 

vilji hreppsbúa; því hjer er hvorki nein 

skýrsla frá hreppsnefndinni í Seltjarnar- 

neshrepp um þetta efni, nje heldur frá 

sýslunefndinni. Ef þessi breytingartillaga 

um Seltjarnarneshrepp hefði aldrei verið 

samþykkt og aldrei komizt inn í frumvarp- 

ið, þá hefði jeg ef til vill verið fús á að 

greiða atkvæði mitt með frumvarpinu. J>ing-* 

maðurinn sagði enn fremur, að sjer hefði 

sízt dottið í hug, að jeg mundi verða frum- 

varpinu mótfallinn í dag, þar sem jeg hefði 

greitt atkvæði mitt með því í gær; en hinn 

háttvirti þjngmaður gleymdi að geta þess, 

bvers vegna jeg hefði gjört það, en jeg tel 

nú ekki eptir mjer að minna hann á or- 

sökina.

Jeg lýsti því yfir, að jeg vildi, að málið 

gengi til þriðju umræðu, til þess að jeg gæti 

útvegað mjer þær upplýsingar um málið, 

sem unnt væri að fá, til þess að jeg heföi 

einhverja vissu að byggja atkvæði mitt á. 

f>etta var orsökin til þess, að jeg greiddi 

atkvæði mitt með málinu til 3. umræðu, en 

alls ekki það, að jeg væri sannfærður um, 

að málið ætti að fá framgang. Nú hef jeg 

fengið þessar upplýsingar, og af þeim hef 

jeg sannfærzt um, að rjett væri að hafna 

málinu enn einu sinni, þangað til nægar 

sannanir væru fram komnar fyrir því, að að-

129*
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greiningin væri vilji allra hlutaðeiganda, og 

samkvæmt þessari sannfæringu mun jeg 

greiða atkvæði mitt nú við þessa síðustu 

umræðu málsins.

Skúli Porvarðarson: Mig furðar á,

hversu hraustlega þingmaður Strandamanna 

hefur barizt móti því, að frumvarp þetta 

fengi framgang. Mjer þykir ekki mikið í 

þetta mál varið, og þó að mjer sýnist ekki 

brýn nauðsyn á þessari skiptingu, þá er 

heldur ekki nein bætta búin, þó að hún fái 

framgang. Mjer hefur heyrzt þingmaðminn 

leggja mesta áherzluna á það, að Seltjarn- 

arneshreppur er settur í fjelag með Kjósar- 

sýslu. Jeg stóð eiginlega upp til þess að 

segja frá því, að jeg fyrir skemmstu heyrði 

á tal tveggja manna, oddvitans og eins 

sýslunefndarmannsins í Seltjarnarneshreppi 

um þetta efni, og mjer virtist þeir verða 

ásáttir um, að vel gæti gengið, og æskilegt 

væri, að Seltjarnarneshreppur væri settur í 

fjelag með Kjósarsýslu. Astæðan, sem 

þeir færðu fyrir þessu, var sn, að þeir sögðu, 

að Seltjarnarneshreppur ætti sameiginlegt 

afrjettarland og sameiginlega skilarjett með 

Mosfellshreppi, og að á minnzt skilarjett væri í 

Mosfellshreppslandi. far að auki eru þrjár 

jarðir fyrir innan Elliðaámar, nl. Hólmur, 

Elliðavatn og Vatnsendi, sem heyra til Sel- 

tjarnarneshreppi. Viðeyjarkirkja, sem á undir 

Mosfellsprestakall, tilheyrir líka Seltjarnar- 

neshreppi. Svo er og búnaðurinn í Seltjarn- 

arneshreppi líkari Kjósarsýslu heldur en Gull- 

bringusýslu, því að þar eru 44 búendur, og 

þar af eru 8 eða 9 tómthúsmenn, en 20 

búendur, sem hafa talsverðan búíjenað; svo 

að mjer sýnist rjett, að betur fari á því, að 

þessi hreppur sje í fjelagi með Kjósarsýslu 

heldur en Gullbringusýslu, þar sem sjávar- 

útvegurinn er mest megnis atvinnuvegur 

innbúa. Mjer finnst ekki full ástæða til, ár 

eptir ár, að neita sýslubúunum um þessa 

skiptingu, þó að jeg fyrir mitt leyti viti ekki, 

hvort þessi bæn þeirra er á rökum byggð,

með tilliti til nauðsynarinnar eða ekki, því 

jeg er þar ókunnugur; en þingmaður Stranda- 

manna veit þó, að skiptingin hefur verið 

samþykkt á, sýslufundi, og það befði varla 

verið gjört, efþað hefði ekki verið samkomu- 

lag milli sýslubúa sjálfra. Af þessum á- 

stæðum get jeg ekki fallið frá því, að greiða 

atkvæði með þessu frumvarpi, meðan jeg 

ekki t'æ frekari upplýsingar eða ástæður móti 

því, en fram hafa komið til þessa.

Einar Asmundsson: Jeg vildi gjarnan

fá skýrslu frá þingmanni Strandamanna um 

bænir og áskoranir hjeraðsbúa og undir- 

tektir sýslunefndanna, þegar f>ingeyjarsýslu 

og Skaptafellssýslu var skipt hjerna um ár1- 

ið. Jeg ætla, að þær sýslur bafi verið að- 

skildar, án þess það nokkurn tíma hafi verið 

borið undir sýslunefndirnar. J>ess vegna sje 

jeg ekki ástæðu til að fresta þessu máli 

í tvö ár til, þó að það ekki bafi komið fyr- 

ir sýslunefndina, að Seltjarnarneshreppur 

væri settur í fjelag með Kjósarsýslu; það er 

mest komið undir búendunuin sjálfum, og 

þeir ættu belzt að mega ráða því, hvað sem 

sýslunefndin segir, og hjer er komin nóg 

sönnun fyrir því, að íbúar Kjósarsýslu óska 

þessa, og mjer þykir sennilegt, að báðir 

hlutar sýslunnar, og Seltjarnarnesshreppur 

líka, vilji þennan aðskilnað. Jeg fyrir mitt 

leyti held, að þessir tveir partar skilji ein- 

göngu vegna þess, að atvinnuvegirnir eru 

svo ólíkir í þeim.

f>ar eð ekki tóku fleiri til máls, var 

gengið til atkvæða og frumvarpið fellt með 

7 atkvæðum gegn 4 að viðhöfðu nafnakalli 

vegna óglöggrar atkvæðagreiðslu, og sögðu: 

J á :

Benidikt Kristjánsson,

Einar Ásmundsson,

Skúli forvarðarson,

Stefán Eiríksson.

Nei:

Magnús Stephensen,



Árni Thorsteinaon, 

Aageir Einarsson, 

Jón Pjetursson,

Pjetnr Pjetursson, 

Sighvatur Árnason, 

Siguröur Melsteð.

XLVHl.

Læknisembætti á Seyðisfirði.

Frumvarp til Iaga um nýtt læknisum- 

dæmi á Seyðisfirði. Flutningsmaður 2. þing- 

maður Norður-Múlasýslu. Frumvarpið er 

prentað í fyrri parti alþingiatíðindanna, bls. 

158.

FYRSTA UMRÆDA I NEÐRIDEILD, 

á 64. fundi, 25. dag ágústmánaðár.

Jón Jómson: Jeg iéyfi mjer að benda 

binum háttvirta framsögutnanni á, að úr því 

forseti hefur dregið þangað til í dag, að 

taka til umræðu þetta mál, er alveg útsjeð

um, að það geti náð fram að ganga á þessu 

þingi. Jeg vil þess vegna skjóta því til 

framsögumanns, að taka frumvarpið aptur, 

og heldur koma fram fyrirætlun sinni með 

veitingu á fjárlögunum.

Yar því næst stungið upp á, að nefnd 

yrði sett í málið, en sú uppástunga var 

felld, og sömuleiðis var með 12 atkvæðum 

gegn 10 neitað, að frumvarpið gengi til 2. 

umræðu.

Var frumvarpið þar með f a 11 i ð,

XLIX. 

Herskipaskot.

Frumvarp til laga um að nema úr lög- 

um ákvörðun í tilskipun nin veiði á íslandi 

20. júní 1849. Frá 1. og 2. þingmanoi 

Gullbringu- og Kjósarsýslu. Frumvarpið er 

prentað í fyrri parti alþingistíðindannas 

bls. 70.

FYlRSTA UMRÆÐA Í NEÐRI d e i ld .  

á  11. fnndi, 15. dag júlímánaðar. 

Fluiningxmaður (Pórarinn Böðvartton): 

Jeg skal með^fáuna orðum geta þess, að á 

hjeraðefundi, < sem haldinn var í kjördiMDÍ 

mínu, var skorað á okkur þingmenn þets
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kjördæmis, að fá áktörðbn þesfia úr lögum 

numda. |>að «r (5llum kunnugt, að herskipið 

Iagólfur hefur l«gið hjeráhöfnum ; hvort 

sem hann skal teljast í þjónustu konungs 

eða eigi, þá virðist svo, sem ákörðun þessi 

hefði aldrei þurft að vera í lögum vorum. 

I»ví meiri nauðsyn ber til að nema hana 

burt úr lögunum, þar sem einstöku mönnum 

er gjörður með henni mikill skaði; sem auð- 

velt er að sanna með vottum, hve nær sem 

vera skal. Jeg álít, að eigi þurfi að ræða 

margt um þetta mál, en óska að eins,-kð 

hin heiðraða þingdeild vilji lofa .því-aðkoma 

til 2. umræðu.

Grímur Thromsen; , Jeg veit, að frum- 

varp þetta er samið í góðum tilgapgi, og ef 

af beztu rökum runnið. Eb hjer mun nokkur 

hanki á, að það nái fram að ganga. Hið 

heiðraða þing verður áð gæta þess, að fara 

ekki út fyrir verksvið sitt og gefa ekki lög 

og reglur fyrir þvj, sem ekki heyrir því til, 

því að það héyrir eimingit undir ríkisþing 

Dana, að gefa lög fyrir herskip pau, setn 

eru í pjónustu konungs, en heyrir eigi undir 

aJpingi ísfendinga. þingið getur bannað 

erlendum skipum skot,. þyí exterrítórialrjettur 

þeirra nær ekki til landhelgi f þessu efni,

en dönskum skipum ekki. J>að eru engin 

líkindi til, að koDungur muni samþykkja lög 

frá þessu þingi, sem banna dönskum her- 

skipum skot hjer við land, hvort sem eru 

varðskot (Vagtskud), sem svo eru nefnd, og 

hafa þann tilgang, að láta skipshöfnina 

vita, nær risa skal úr rekkju, ganga

til hvílu o. s. frv., eða það eru virðingar- 

skot við einstaka menn, eða kveðjuskot til 

annara skipa. Sá eini vegur, sem jeg; tvygg 

að bjer sje hægt að fara, er sá, að vísa 

þessii máli Ul tatdshðföiJigja og Uiðja hatin, 

að Dweíast til þetó við formtnfl þessara

skipa, að skjóta eigi þessi skot varp-

tímann til júnímónaðarloka. Jeg er bioutla 

heiðruðu uppágtuogumötanam þakklátur fyr- 

ir frumvarp þqtta, éo vil rtiAa - þeira til

láta það ganga þessa leið, sem jeg hef bent 

á. Jeg veit, að bin heiðraða þingdeild mun 

vara sig á að gefa lög fyrir því, sem hún 

hefur ekki leyfi fyrir.

Eiríkur Kúld: Jeg er hinum heiðruðu 

uppástungumönnum líka þakklátur fyrir 

frumvarp þetta, því að allir játa, hve háska- 

legt það er, að skjóta nálægt varplöndum 

í maí- og júnimánuðum. En í annan stað 

verð jeg að vera hinum heiðraða þingmanni 

Borgfirðinga samdóma um það, er hann 

sagði, að lög um þetta geti eigi þing Islend- 

inga gefið, heldur heyii það til ríkisþingi 

Dana. Jeg get eigi heldur álitið hentugt, 

að ákvörðun þessi sje með öllu numin burt 

úr lögunum. Setjum svo, að útlent fiskiskip 

þjakaði eitthvað kostum landsbúa, ætti þá 

að banna herskipunum, sem hjer eru oss til 

varnar gegn þeim, — að skjóta að þeim oss 

til varnar, ef nálægt varphólmum væri? Jeg 

skildi svo orð hins beiðraða þingmanns 

Borgfirðinga, að hægt væri að banna út- 

lendum herskipum skot, en jeg er hræddur 

um, að þau mundu lítið sinna þvi banni, 

og virða það að vettugi, t. d. ef einhverjar 

þjóðir ættu í stríði og hittust nálægt varp- 

hólmum. Jeg get eigi heldur skilið í því, 

að herskipastjórar Dana mundu eigi hætta 

skotum hjer í Reykjavík, ef þeir væru beðn- 

ir þess; að minnsta kosti veit jeg ekki til, 

að þeir skjóti þessi umræddu skot á Breiða- 

firði, þegar þeir eru varaðir við því. Jeg 

álít því rjettast, að vísa málinu til lands- 

höfðingjans, eins og hinn heiðraði þingmað- 

ur Borgfirðinga sagði, því jeg sje eigi annan 

kost betri fyrir hendi.

yfitnidikt Sveinsson: Jeg verð að vera

hinum heiðraða þingmanni Borgfirðinga sam- 

dóma um það, að þetta þing geti ekki sett 

þau lög, sem banni herskipum skot yfir 

ihöfuð að itala, eða áett þau lög, sem gildi 

fyrir herskipaflata Dana. Af þvi má þé 

ekki leiða, að þetta skip, sem hinn heiðraði 

þingmaður Borgfirðinga sagði að kæœi til
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ad Verja oss fyrir ágahgi annara; af því má 

þó ekki leiða, segi jeg, að það haíi leyfi til 

að spiila, já «yðileggi arðmestu hlunnindi, 

vor íslendinga, að það hafi leyfi til að eybi- 

leggja æðarvarpið inni á hðfnum að nauð- 

synjalausu. |>að g<eUir þó ekki verið til-

gangurinn, En þingið má þó ekfci tátá

þetta frumvarp frá sjer fara sem lagaboð. 

Hitt er mín tillaga, að þingið láti þetta mál 

koma fram í áskorunar- eða ályktunarformi 

til ráðgjafans eða landshöfðingjans, sam- 

kvæmt 39. gr. stjórnarskárinnar, að þingið 

skori á stjórnina, að hún láti eigi varnar- 

herskipin hjer á höfnum skjóta að nauð- 

synjalausu á þeim tímum, sem það er til 

skemmda æðarvörpum, síldarveidi o. s. frv.. 

Mjer þykir það vera niðurlæging fyrir þ.ingið 

að fara að biðja og biðja foriDgjana'skiþfefos 

að vægja oss, og tel vænst, að málið sje

með farið eins og vera ber.

Jón Ólafsson: Viðvíkjandi þvi, sem

hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga sagði, 

þá veit jeg ekki betur, en exterritórialrjettur 

nái ekki til útlendra skipa. Jeg veit til 

þess, að í Noregi hefur það borið að hendi, 

að þýzkt skip vildi eigi hlýðnast, er því 

voru bönnuð skot nálægt síldarveiðarveri, pá 

sendu Norðraenn fVegátu og drógu þáð út á 

rúmsjó. |>að er því mfnskoðuri, að exterrí- 

tóríalrjetturinn nái til dariskra skipa en ekki 

til útlendra, þ. e.: enskra, franskra o. s. 'frv.; 

en mjer heyrðist hinn heíðraði þirigmáður 

Borgfirðinga teldi hanD að eins bá til út- 

lendra, það er: qkki danskra skípa.

Grímur Thomsen: Övað éxterrítórii^lrjett 

snertir, stondúrþaíi eigi á miklo, en hitt er víst, 

að útlend skip, þ. e. ekki dönsk skip, mega ekk! 

skjóta inna.n landhelgi,, og ^ð dönsk hermál 

standa ekki andir alþingj Íslendinga, tíeldur 

undir rikisþingi Dana. Viðvíkjandi því, sem 

hinn heiðraði 2. þingmaður Norður^Múía- 

sýplu mælti um 39. g/r.' stjórnarskráririnar, 

að styla þetta mál sem áskorun til lands- 

höfðingja eða. ráðgjafans, þó er þpss aðg^et^,

áð þetta «r almeíint mál, og heyrir því eigi 

undir bina sjerstöku löggjðf íalands, og 

verður því «kki mðgulegt fyrir oss að gefa 

lög um þetta efnð. þegsu tit sðnnutaar sind 

jeg getá þess, að jeg hef eÍD&útt talað um 

þetta við laodshöfdiagjann, þvíað ábúaadinn 

i Engey haíði borið sig upp undan sbotam 

herskipanna við mig. Jeg hef því fyrir 3—4 

vikum síðan talað um þetta við landshöfð- 

ingjann, og hann lofaði því, að biðja skip- 

stjórann á Ingólfi að hætta bjer skotum um 

varptímann; enda vitum vjer það,-að síðast 

þegar Ingólfur var hjer, skaut hann ekki, og 

hefur þannig látið að beiðni landshöfðingj- 

ans. Jeg tel því nægilegt í þessu máli, að 

'hiðja landshöfðingjann að umgangast það 

við skipstjórann á berskipunum, að skjóta 

éfcki bjét við land, þar sem varp er, meðan 

á varptímanum stendur. Sá vegur mun 

ertingarminnstur og friðsamlegastur.

hutnirigsmáður: Jeg skal fúsléga játa

ökunriugléíka rioirin á logum þteim, soin hjér 

ræðir um, og til hverra skipa exteriltóriál- 

rjettur nái; enda heyrijeg, að lögfróða^menn 

gréinir á um það. þó verð .jeg enn að á- 

Hta, að þinginu sje eigi óleyfilegt að setja 

lög í þessu efbi. Að minnsta kosti sje jeg 

ekkert á móti, að málíð sjer látið ganga til

2. umræðu, óg getum við |)á flutriingsmerin- 

irnir tékið þaV ráð, sem! okkur'Íítast bezt. 

Jeg hef taíað um þettá' efní við s^rífstbfu- 

stjór|irin, sein er löglærður maÖúr, ’ o ^ .vissi 

barin eigí galla á því, að það 'mstti ’kómá 

fram í lagaformi. 11 11 11

Jón ÓlQfaon,: £ f pa^i, þessu .verjlur

vísao til 2. umræðú, vif jeg áskilja mjer að 

mega koma frarp méð ’ breyt'íngarúppíístungu 

eða viðböt vi8 tíað í þíi átt,, áð samá skuli
f l } : f t r í * ‘ i »- ti . J  j . ■ ' j .
gilda um þær stöðvar, er síldarveiði er á. 

pví að allir vitá,1 áð skot eru jáfnhættuleg 

ÍFyrî  síldarveiðar sem fyrir várp.'

forseti: jeg skal leyía tnjér að bérida 

þingdeiídinrii á, áð frumvárp þetta, eins og 

|»d( nu liggur fyrir, getur. eigi orðið serií
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landshöfðingja, heldur veröur að fara tneð 

það 8em hivertannað lagafrumvarp, láta það 

ganga til 2. umræðo o. s. frv., ef gengið getnr. 

Jeg vil því leyfa mjer að skjóta þvi til 

binna heiðruðu flntningsmanna að taka 

fromvarpið aptur, og koma i þess stað með 

áskorun eða uppástungu stýlaða til lands-

böfðingjans «ða.ráðgjafans, oggctur þá binn 

beiðraði 2. þingmaður Suður-Múlasýslu gjörfe 

þá viðbdt við þá áskorun, sem hooum þurfa 

þykir.

Flutningsmenn tóku þá frumvarp- 

ið aptur.

L.

Landbúnaðarlög.

Frumvarp til landbúnaðarlaga fyrir ís- 

land. Frá stjórninni. Frumvarpið er prent- 

að i fyrri parti alþingistíðindanna, bls. 

241-268.

Á 2. fundi neðri deildarinnar, 2. dag 

júlímánaðar, lagði landshöfðingi frumvarp 

þelta fyrir deildina og xoælti þannig:

Eins og þingmönnum er kunnugt, var 

frumvarp til landbúnaðarlaga Iagt fyrir þing- 

ið 1879, en varð þá ekki fullrætt ; þetta 

frumvarp er alveg samhljóða hinu fyrra.

Síðan afhentí Iaodshöfðingi forseta frum- 

varpið, og ljet fyann útbýta því meðal þing- 

deildarmanna.

FYRSTA; UMRÆ0A í NEÐRI DEILD, 

á 3. fundi, 5 . d^g ^júlímánaðar. 

fíenidikt Sve\ntgof%: |>að er að minni

ætlun þýðingarlaust að fjðlyrða um þetta 

umfangsmikla og vandasama mál að sinni. 

Frumvarp til sams konar, eða rjettara: somtí 

laga var la^t, eius og mepn muna, fýrir 

efri deildina f bítt eð fyrra, en varð svo 

seint búið þaðan, að enginn tími varð fyrir 

neðri deildina að íhóga það, svo sem þörí

var á. Einnig munu hinir heiðruðu þing- 

menn minnast þess, að efri deijdin tók að 

eins fyrir einn kafla úr frumvarpinu, nefni- 

lega kaflann um samband Iandsdrottna og 

leiguliða og um úttektir jarða; íengra þóttist 

hún eigi geta komizt. Min tillaga er nú 

sú, að nefnd sje þegar kosin f málið og fyrstu 

umræðu svo frestað, því að sá er skilningur 

minn á 9. grein þingskapanna, að umræðu 

skuli frestað, þegar nefnd er kosin, meðan á 

benni steudur. 1 9. grein stendur sem sje 

berum orðum: «verði þettagjört» þ. e.: nefod 

sett, «þá er umræður þegar eri,i byrjaðar, 

skal siðan fresta þeim>. Eins og jeg hef 

áður tekið fram, er þetta ákvörðun, sem 

þingdeildjn ekki get^r breytt.

Jeg leyfi mjer því næst að stinga upp 

á 7 manna nefnd í málið.

J>ví næst bar forseti undír atkvæði 

deildarinnar, hvort þegar skyldi kjðsa nefnd 

í m^lið og fresta 1. umræðu, og var það 

samþýkkt; var samþykkt 7 manna nefnd og 

bíutu kosningu með flestum atkvæðum Jjessir:

1. Guðmundur Einarsson með átkvæðum

2. Eirikur Öriem 18 — —
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3. Jiorkell Bjamason með 18 atkvæðum

4. forlákur Guðmundsson— 18 — • —

5. Friðrik Stefánsson — 16 — •—

6. |>or?arður Kjerulf — 16 — «—

7. Lárns Blöndal — 15 — « —

í nefndinni var Guðmundur Einarsson 

kosinn formaður og Eiríkur Briem skrifari 

og framsögumaður.

fRAMHALD FYRSTU UMRÆÐU í 

NEÐRI DEILD,

á 34. fundi, 5. dag ágústmánaðar.

Nefndarálit, sjá I, 297—318.

F r a m a ö g u n u i ð u r  ( B i r í k u r  B r i e m ) ;  Breyt- 

ingar þær, sem nefndinni þótti þörf á að 

gjöra við frumvarp stjórnarinnar, urðu svo 

margar, að nefndin fann ástæðu til að semja 

nýtt frumvarp, en ljet þó, eins og menn sjá, 

margar greinir stjórnarfrumvarpsins halda 

sjer orðijettar og óbreyltar. Hin helztu at- 

riði, sem vikið er frá stjórnarfrumvarpinu í, 

eru þau, er nú skal greina.

V i ð  /. h a p .  stjórnarfrumvarpsins ergjörð sú 

breyting, að þar sem jörð var í stjórnarfrum- 

varpinu raiðuð við 1 hdr., þá hefur nefndin í 

frumvarpi sínu miðað við 5 hdr.; en nafnið 

«þurrabúð> hefur nefndin fellt úr af þeim 

ástæðum, að við nafnið «þurrabúð» er ým- 

islegt bundið, sem landbúnaðinum er óvið- 

komandi, svo sem kosningarrjettur o. s. frv., 

og þetta vildi nefndin alveg leiða hjá sjer. 

En þó þótti nauðsynlegt, að gjöra greinar- 

mun á stærri jorðom og mjög smáum býlam, 

Og hefur nefndin þrt kallað þíer jarðir, er 

minni eru en 5 hdK að dýrleika, s m á b ý l i .  

Við 2. gr. er eittungis sú litla breyting, að 

almeriningur er í frumvarpi nefndarinnar 

. ákveðinn svo, að það sjeu að eins þær lendur, 

sem engir hafa öðrum fremur tilkall til, og 

af því leiðir, að svo er ákveðið, að allir 

landsmenn hafí jafnt tilkall til þeirra lenda, 

í stað þees að almenniogur í venjulegum

skilningi er opt og einatt það land, sem 

einhver sveit eða hjerað hefur öll jafnt til- 

kall til.

V i ð  I I .  h a p .  í  5. gr. þessa kapítula er 

sú breyting á gjörð, að engin ákvörðun er 

þar um almenning, ef tvær jarðir eða fleiri 

liggja að stöðuvatni, þar sem það skyldi vera 

almenningur samkvæmt stjórnarfrumvarpinu, 

er utar lægi en 60 faðma frá landi. |>að 

vakti fyrir nefndinni, að land gæti komið 

upp, Jengra frá landi, og að það ætti þá eigi 

við, að allir ættu tilkall til þess. í  7. 

gr. er að eins orðamunur. Nefndin hefur 

orðið •fiskhelgi", og ætlar, að það geti ekki 

valdið miskilningi, þar sem að fiskhelgi fylgja 

eigi önnur rjettindi, en 16. og 17. gr. til 

nefna. Enn fremur er fiskhelgi miðuð við 

1000 faðma frá landi, í stað þess að í 

stjórnarfiumvarpinu var nefnt 600 faðma 

frá landi; en hjer er sett hjer um bil hin 

sama ákvörðun, sem í frumvarpi meiri hlut- 

ans í landbúnaðarlagamálinu, sem var 8 

hundruð tólfræð. í  18. gr. er sá munur, 

að engir vogrekar eru undanteknir.

V i ð  I I I .  k a p .  Hjer er 20. og 21. gr. 

bætt inn í. Nefndinni þótti sanngjörn á- 

kvörðun sú, sem stendur í 20. gr., að sá, 

sem eigi getur fengið vatn í sínu eigin landi 

til að veita á engi sitt, geti fengið það úr 

annars manns landi, þó hann nái eigi sam- 

komulagi við þann landráðanda, að eins ef 

honum er það ekki til nokkurs meins, að 

missa það, og að öðru leyti með því skil- 

yrði, að sá, sem vatnið notar, borgi að fullu, 

eptir sanngjarnra manna mati, öll jarðspjöll 

þau, er af vatnsveitingunni kunna að Ieiða, 

og enn fremur að henni skuli hætta, ef hún 

ætlar að valda landbroti eða hættum. 21. 

gr. gjörir ráð fyrir, að svo geti staðið á, að 

vatni megi ekki veita á slægjuland, nema 

með því móti jafnframt að bæta slægjur 

annars manns, og að hann vilji eigi taka 

þátt í vatnsveitingunni. fegar svo stendur 

á, þótti nefndinni rjett, að taka þær ákvarð- 

anir, sem nefndar eru í 21. g r . ,  og ætlaði

130
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hún að þar með væri ekki gengið of nærri 

rjetti eiganda, með því að eigi er heimtað, 

að hann taki meiri þátt í kostnaðinum en 

svo, að hann hafi af honum 8‘/3%; en á 

hinn bóginn þótti nefndinni eigi gjörlegt, 

að ganga nær rjetti hans, því að opt getur 

landeigandi fengið meiri arð af fje sínu en 

4°/0, enda er hjer og að nokkru leyti byggt 

á von um, að jörðin muni batna við vatns- 

veitinguna, og hversu góð rök sem sú von 

hefur við að styðjast, þá er hún þó aldrei 

vissa. 23. gr. fer í líka stefnu og ákvarð- 

anir um sama í Iaxalögunum, en það er sjálf- 

sagt, að hún haggar eigi þeim nákvæmari á- 

kvörðunum, sem iþar eru settar um laxveið- 

ina.

V i ð  I V .  k a p .  pær ákvarðanir, sem 27. 

gr, gjörir um lendingar í varplöndum, þykir 

jafnnauðsynlegt að settar sjeu einnig um 

lendingar í friðlýstum selalögnum. Um 28. 

gr. er það að segja, að sjaldnast mun þörf 

á þeirri lagaákvörðun, eptir því sein venja 

er alstaðar hjer á landi, en þó þótti rjettara 

að halda henni, en sú breyting er gjörð, að 

áskilin er borgun, þó eigi sjeannað af hendi 

látið en húsaskjdlið eitt; því eigi þótti á- 

stæða til að veita mönnum rjett til að 

heimta það með sjálfskyldu og án alls end- 

urgjalds, þar eð því er þó samfara ónæði og 

verkatafir fyrir heimamenn. 29. gr. geíur 

sýslunefndum heimild til að til taka sann- 

gjarna borgun fyrir hagagjald, enda þótt 

skemmri tíma nemi en hálfu dægri, og 

jafnframt að ákveða, hvernig það skuli greiða, 

svo að henni er t. d. heimilt að ákveða, að 

það skuli gjalda fyrir fram.

V i ð  V .  k a p .  Aptan af 30. gr. er sleppt 

ákvörðun um það, hvernig að skuli fara, 

þegar menn eignast ítak, af því að það er 

nefnt síðar. í  31. gr. stjórnarfrumvarpsins 

var til tekið, að engjar mætti eigi beita, frá 

því 6 vikur eru af sumri, en nefndin færði 

það takmark fram til 3 vikur af sumri. 

I  33. gr. þótti eigi þörf á að kveða neitt á 

um kolagrafir, eða um að ítakseigandi

megi beita skóg, þegar peningur bítur meira 

við en gras.

V i ð  V I  k a p . : í  38. gr. er svo kveðið

á, að eigi megi reka pening til beitar fast 

að landi annars manns, því að nefndinni 

þótti óhentugt að til taka ákveðið bil, svo sem 

gjört var í stjórnarfrumvarpinu. Enn fremur 

þótti nefndinni eigi rjett að fyrirmuna mönn- 

um með öllu að byggja sel, beitarhús og 

fjárborgir 0. s. frv., nær landi annars manns 

en 200 faðma, þar eð svo gæti staðið á, að 

eigi væri annarstaðar byggingarstæði, er 

notað yrði, en bæfilegt þótti henni þar á 

móti, að þetta væri eigi byggt nær, þegar 

engin nauðsyn bæri til. Ut úr þessari grein 

hefur og fallið ákvæðium sektir, þegar móti 

er brotið. 39. gr. nefndarfrnmvarpsins er 

talsverð breyting frá stjórnarfrumvarpinu, 

þar sem gjört er ráð fyrir, að setja gripi inn, 

ef eigandi sýnir sjerlegan átroðning, eða 

hann á einhvern þann gallagrip, sem brýtur 

garða og girðingar. Nefndinni þótti ástæða 

til þess, að gefa heimild til ao setja inn 

skepnur þær, sem fyrir hirðuleysi eiganda 

gjörðu öðrum mein, því á þann hátt kem- 

ur ágangurinn optast fram, að eigandinn 

lætur skepnur sínar ganga, hvar sem þær 

vilja, þótt það sje þá venjulega í annara 

löndum. Eptir uppástungu nefndarinnar á 

innsetningarrjetturinn að eins þá við sauð- 

fje, þegar það á að vera heima á hverju 

máli, svo sem er um málnytupening eða 

sauðfje þann tíma, þegar það er við hús og 

hey; þegar þannig stendur á, ætti það eigi 

að þurfa að ganga mikið í annara löndum. 

En af því að innsetningarrjettur meinsamra 

nágranna gæti opt orðið þungbær, þótti 

nefndinni ástæða til, að gjöra þá ákvörðun í 

43. gr., að menn ættu kost á að bjóða 

borgun fyrir .átroðning eptir mati, ef þeir 

vilja komast hjá því, að skepnur þeirra sjeu 

settar inn; og ætlaði nefndin, að hún með 

þessu móti gæti rjettar beggja hlutaðeig-' 

anda. par sem í 40. gr. frumvarps nefndar- 

arinnar er tekin fram upphæð útborgunar- 

gjaldsins, má svo vera, að sumum þyki 

gjaldið nokkuð hátt; en þess ber að gæta,
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aÖ þetta gjald á bæði að vera borgun fyrir 

rekstur, innsetningu og sendiferð til eiganda, 

og einnig skaðabætar.

í frumvarpi stjórnarinnar er gjört ráð 

fyrir ítölu, en nefndinni þótti ýmsir þeir 

annmarkar vera á ítölu, einkum þar 

sem þröngbýlt er, að hún vildi ráða frá 

því, að halda nokkurstaðar þeirri ákvörðun. 

Fyrst og fremst er hið mesta vandhæfi á, 

að meta eina skepnutegund í baga móti 

annari, og það er einnig erfitt að segja, hve 

margar skepnur þarf að setja í haga, svo að 

þær verði eigi feitari, þótt færri sjeu. En 

auk þessa, þá er þetta takmark, sem sett er, 

áu efa mjög viðsjált. f>að er varla efamál, 

að því færri sem fjenaður er í landi, því 

feitari verður hann, en þar með er ekki sagt, 

að það sje skynsamlegt, að hafa að eins svo 

margt fje, að t. a. m. beztu topparnir einir 

bitust. pví er eins varið, og ef maður 

sendi út að eins einn sláttumann á fjögra 

manna engi, af því að hann gæti unnið 

meira með því, að ganga í beztu slægjuna, 

heldur en hver um sig af fjórum, ef engið 

er slegið allt. Einn vegur er enn til þess, 

að varna ágangi, sem sje að hlaða vörzlu- 

garða, en nefndin gat ekki álitið, að rjett 

væri að gjöra mönnum að skyldu, að hlaða 

landamerkjagarða, sakir þess mikla kostnað- 

ar, sem af því mundi leiða, en þó er 39. 

og 43. gr. frumvarps nefndarinnar hvetjandi 

til samkomulags í þessu tilliti, þar sem svo 

stendur á, að vörzlugarða má gjöra án 

mjög mikils kostnaðar.

V i ð  V I I .  k a p .  Fyrir þessum kapítula 

lagði nefndin til grundvallar frumvarp það, 

sem efri deild alþingis samþykkti 1879. 1. 

gr. þessa kapítula, ec'a 47. gr. frumvarpsins, 

er þó að nokkru frá brugðin. Nefndinni 

þótti sem sje rjett, að menn gætu haft fleiri 

jarðir en eina undir í senn til ábúðar, en 

hitt þótti nefndinni óráð, að gefa mönnum 

leyfi til að eyðileggja jarðir, eða svo að kalla, 

og setti hún því þá ákvörðun, sem í 47. gr. 

stendur, að við haldaskoli öllum nytsömum 

mannvirkjum á útijörðinni, og eru hús ein 

uadantekin. 48. gr. er nýgrein;hún fer fram

I á, að maður, sem nýtir jörð eða jarðapart í 

öðrum hreppi, skuli gjalda tiltöluleg sveitar- 

gjöld í þeim hreppi, sem jörðin er, sem 

hann nýtur, þó hann sje sjálfur búsettur í 

öðrum hreppi. Hjer er sama máli að gegna 

og um kaupmenn, sem verða að gjalda 

kaupstaðargjöld af verzlnnum sínum bjer á 

landi, og búa þó sjálfir annarstaðar. 54. 

gr. er frábrucðin að því leyti, að hús eru 

eigi svo mörg tiltekin; nefndin ætlaði sem 

sje, að eigi sje ástæða til þess, að fleiri hús, 

en hjer eru tiltekin, sjeu föst jarðarhús; þar 

eð það væri hvorki eiganda til hagnaðar, að 

binda þannig fje sitt, nje heldur koma leigu- 

liða að notum, þar sem hann yrði að gjalda 

vexti af verði húsanna, og hafa þau í ábyrgð 

sinni, þótt bann ef til vill þyrfti eigi á þeim 

að halda. 68. gr. er talsvert frábrugðin. 

Efri deildin ákvað, að endurgjalda skyldi 

jaiðabætur, en tók ekki neinar ákvarðanir 

fram um það, eptir hverjum mælikvarða 

endurgjaldið skyldi meta. Nefndin hefur nú 

hjer sett þá ákvörðun, að leiguliði skuli leita 

samkomulags við eiganda, en nái hann eigi 

samkomulagi, skuli hann hafa leyfi til að 

gjöra jarðabótina upp á eigin spýtur, en þó 

eptir að fram er farið niat óvilballra manna, 

hversu mikill kostnaður við jarðabótina verði, 

og hve mikið megi hækka afgjald af jörð- 

inni þeirra vegna; þótti nefndinni með 

þessu nokkur trygging fengin fyrir því, 

að jarðabæturnai yrðu gjörðar skynsam- 

lega og jörðinni til bóta. Endurgjaldið 

greiðir laiulsdiottinn eptir sömíi reglu, sem 

sett er í 21. gr. um landeiganda, er viH 

eigi taka þátt í vatnsveitingum, sem jörð 

hans verður að notum. 69. gr. ákveður 

um leiguliða, sem er í fastri byggingu, að 

hann má heldur ekki koma í veg fyrir, að 

gjörð sje sú jarðabót, sem eigandi vill gjöra 

láta á jörð sinni; en hann fær fullar skaða- 

bætur fyrir spell á leiguliðanotum. Inn í 

70. gr. er þeirri ákvörðun bætt, að leigu- 

liði, sem hefur t. d. fellt innstæðukúgildi 

eða látið hús lirörna, svo að hann hefur 

unnið til að missa ábúðarijett, skuli þó 

eiga kost á að halda honum, ef bann lofar

130"
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að bæta úr skemindum næsta ár, og setur 

fullnægjandi trygging fyrir því. Með því 

móti missir hann þó eigi ábúðarrjett sinn 

skilyrðislaiist. í  72. gr. er tekin ákvörðun 

um, að manni skuli byggja út, ef hann á 

frá jörðu að fara, þegar svo stendur á, sem 

þar er sagt.

Yið VIII. knp. engar verulpgar breyl- 

ingar, en 81. gr. yrði nð lagast eptir því, 

sem til er íekið í frumvarpi til laga um 

borgun handa breppstjórum og öörum, er 

gjöra rjettarverk.

Vib IX. kap. í  þessum kapítula er 

ýmislegt það fellt burtu, sem miður þótti 

við eiga í almennum lögum, en sýslunefndir 

þar á móti gætu tekið ákvarðanir um, því 

að mjög misjafiilega hagar til í hinum 

ýmsu hjeruðum. 90. gr. gjörir ráð fyrir, 

hvernig að skuli fara, ef kærur koma fram 

um það, að afrjett sje of sett af þeim fjen- 

aði, sem upp er rekinn. pegar svo stendur 

á, hafði stjórnarfrumvarpið gjört ráð fyrir 

ítölu, en eins og jeg áður sagði, vildi nefnd- 

in hvervetna forðast hana. íSeinni máls- 

grein 96. greinar gjörir ráð fyrir, að sýslu- 

nefndum verði heimilað, að taka upp sýslu- 

mark og hreppamörk, ef henni þykir það 

við eiga, og hún sjer veg til að komast. 

hjá þeim erfiðleikum, sem því eru samfara.

Við X. kap. Nefndin felldi burtu 

kaflann um nýbýli úr stjóniarfrumvarpinu; 

þótti nefndinni eigi ástæða til að hvetja 

menn til að byggja nýbýli, með því að gefa 

eptir gjökl til landssjóðs, sem engar und- 

anþágur annars eru veittar frá, og sízt á 

þetta við um nýbýli á afrjettum, með því 

að afrjettir eru fremur of litlar en óþarf- 

lega stórar, og það mun sýna sig því meir, 

sem lengur líður, ef búnaður manna tekur 

framförum. í  104. gr. er að eins sú á- 

kvörðun tekin um nýbýli, að um þau fari, 

sem um hjáleigur. í  105. gr. er ákvæði 

um það, þegar 2 eða fleiri eiga jörð saman, 

að einn skuli þá ráða byggingu allrar jarð- 

arinnar. Fyrir þessu var einnig ráð gjört 

í frumvarpi stjórnarinnar; en hjer er þó 

veruleg breyting, þar eð eigi er gjöit ráð

fyrir, að sá, sem á part í jörð, geti fengið 

hann útskiptan til eignar, nema því að 

eins að partinum fylgi sjerstakt býli, og 

hann geti orðið sjerstök jörð á þann hátt, 

sem síðar segir. |>að var tekið fram í 

nefndinni, hversu nauðsynlegt væri, að sporna 

móti því, að jarðir pörtuðust sundur, en eptir 

stjórnarfrumvarpinu lá eigi einungis opið 

fyrir, að jarðir deildust í smáparta við 

erfðir, heldur var með því jafnvel gefin hvöt 

til þess, að hver, sem ætli part í jörðu, 

fengi honum útskipt. Astæðurnar fyrir 

stjórnarfrumvarpinn, er það var lagt fyrir 

efri deildina í hitt eð fyrra, sýna, að lands- 

höfðinginn hefur tekið fram, hversu óheppi- 

legt það væri, og viljað setja skorður við 

því, en stjórnin ekki viljað fallast á það. 

Ákvörðunin í 105. gr. á einkutn við þetta 

atriði, að því lnyti sem hún gjörir það mið- 

ur girnilegt, að eiga part í jörð, þegar eig- 

andinn getur búizt við að hafa eigi bygg- 

ingarráðin á partinum. Greinar þær, sem 

hjer faia næst á eptir, eru aö vísu að 

suinu leyti nýmæli, en geta varla út af 

fyrir sig orðið raikið ágreiningsefni, þar eð 

þær styðjast við það, sem á undan er 

farið. Ákvörðunina í 110. gr. um það, þeg- 

ar smábýli leggjast niður, ad þau þá legg- 

ist undir aðra jörð, þótti nefndinni nauð- 

syn að taka, og sömuleiðis það, að ítak, sem 

lagt væri frá einni jörð, væri Jagt undir

aðia jörð, enda þótt öðruvísi væri akveðið í

stjórnarfrumvarpinu. í 111. gr. er leigu- 

tíminn takmarkaður við 50 ár; þótti nefnd- 

inni rjettara og hagfelldara, að það hjeti 

sala, ef um lengri tíma væri að gjöra. I 

112. gr. eru teknar upp ákvarðanir um, 

hversu skipta skyldi túui, eugjum, skógi o. s. 

frv., þegar tveir menn eða fleiri búa á 

sömu jörð, cn nefndiu viil, að úthaga og 

hlunnindum sje því að eins skipt, að um 

það geti verið samkorr.ulag, því það getur

opt staðið svo á, að erfitt sje að koma þrí

við, og varúðarvert, að gefa einum einstökum 

rjett til að heimta skipti á því. 113. gr. 

hefur nefndin bætt við; enda þótt það í 

flestum tilfellum sje óþarfi að gjöra ráð fyr-
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ir, að menn eigi ekki hús yfir fjonað sinn, 

setn sjálfsagt er að ætíð hlýtur að vera 

nauðsynlegt, en það gæti þó verið, að cin- 

hver vildi leiða það hjá sjer, í  114. gr. er 

hreppsnefodinni gefin hoimild til að tak- 

marka skógarhögg og viðarbrúkun, en nefnd- 

inni þótti eigi rjett, að fyrirmuna þessi af- 

not með öllu; en ákvarðanir um, að skenima 

eigi skóg með beit, þótti nefndinni að á- 

rangurslaust rnundi vera að setja. 116. gr. 

gjörir ráð fyrir, að 1 maður skuli kosinn til 

að ráða vatnsveitingum, ef margir taka 

þátt í þeim saman, og er það samkvæmt 

því, að einn ráði fyrir byggingu jarðar, 

sem margir eiga saman. 117. gr. kveður á 

um veg, sem liggja skal heirn að hverju 

býli, og eru ákvarðanir nefndarinnar eigi 

eins strangar og í frumvarpi stjórnarinnar. 

I 118. gr. er nýtt uin rekstur á skepnum, 

og eru ákvarðanir hennar í sambandi við 

39. gr. og 43. 123. gr. er beinlínis prent- 

uð upp eptir frumvarpi stjórnarinnar, því 

atkvæðagreiðslan við' 2. umræðu getur haft 

svo mikil áhrif á hana, að búast mátti við, 

að henni þyrfti að breyta hvort eð var.

Jeg hef þá farið yfir helztu frábrigði í 

frumvarpi nefadarinnar, og skal svo ekki 

tala meira um málið að sinni.

landshölðingi: Hin háttvirta nefnd

hefur að mínu áliti vel og vandlega leyst 

verk það af bendi, er henni var falið af 

þessari heiðruðu deild, og er þó mál það, 

er bjer ræðir um, yfirgripsmikið og mesta 

vandamál, og sjer í lagi kann jeg binni 

háttvirtu nefnd mínar beztu þakkir fyrir 

það, að bún hefur fundið ástæðu til að taka 

málið í heild sinni til ýtarlegrar yfirvegunar, 

og sagt um það álit sitt; því jafnve! þótt 

naumleiki tímans ef til vill kynni að vera 

því til fyrirstöðu, að málið verði útrætt á 

þessu þingi, er að mínu áliti samt. sem áð- 

ur mikið varið í það, að frnmvarpið verði 

rætt af þessari heiðruðu deild, bæði í heild 

þess og í ðllum atriðum þess.

í>ar sem hin háttvirta nefnd getur um 

hugaunarstefnur sínar við meðferð málsina, 

virðist mjer þessi stefop í aila staði rjett,

og eins og jeg fyrir mitt leyti er henni 

meðmæltur, vona jeg, að hin heiðraða deild 

einnig fallist á hana. Hvað snertir breyt- 

ingar þær, sem nefndin hefur stungið upp 

á, virðast mjer margar þeirra eiga vel við, 

en þegar kemur til þess að ræða hinar ein- 

stöku greinar frumvarpsins, mun mjer verða 

gefinn kostur á að koma fram mótbárum 

þeim, er jeg kynni að finna tilefui til við 

sumar uppástungur binnar háttvirtu nefnd- 

ar. En á þessu stigi málsins v«rð jeg að 

láta mjer nægj^ að lýsa því yfir, að nefnd- 

arálitið og frumvarp nefndarinnar virðist 

mjer góður grundvöllur að byggja á um- 

ræðurnar um þetta mikilsvarðandi mál, og 

þess vegna er jeg, jeg tek það upp aptur, 

hiani háttvirtu nefnd mjög þakklátur.

Benidihl Sveinston: Jeg er sá, B e m  á

kannske bágast með að fella rjettan dóm á 

þetta mál. Jeg ætla þó að gjöra nokkrar 

athugasemdir við málið í heild sinni. í hitt 

eð fyrra lagði stjórnin þetta frumvarp fyrir 

efri deild; þar var kosin nefnd í málið, og 

hún sá sjer ekki fært, að taka nema tvo 

kafia úr frumvarpinu og gjöra breytingai 

við þá. Nú hefur stjórnin aptur lagt frum- 

varpið óbreytt fyrir neðri deild alþingis, og 

er það kynlegt, að ekkert skyldi það vera í 

samþykktum efri deildfir, sem væri nýtileg- 

ar bendingar fyrir hina háttvirtu stjórn, 

hvorki formleg breyting nje etnisbreyting. 

Nefndin hefur nú eins og hlýðið barn farið 

eptir óskum stjóruarinnar og tekið málið til 

íhugunar í heild sinni, og fengið hrós fyrir 

hjá landshöiðingja. Nefndin segist hafa ráð- 

ist í að taka frumvarpið í heild sinni, bæði 

vegna þess, að stjórnin álíti að svp eigi að 

vera, og líka vegna bins, að henni virtist 

það rjettast og viðfelldnast, ef þess væri 

auðið o. s. frv. Enn fremur segir nefndin, 

að hugsunarstefnur liennar hafi verið, að 

lögin yrðu sem einföldust og ófióknust, og 

eigi væru í þeim endurteknar ákvarðanir 

þær, sem fólgpar eru í nýútkomnum núgild- 

andi lögum. En mjer er ómögulegt að segja 

um, bvort henni hafi tekizt þetta, því það 

vantar allt nefndaráilt, og hjer liggja að eins
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fyrir fáeinar almennar atbugasemðir framan 

við nýtt framvarp, án þes9 sýnilegar breyt- 

ingar sjeu gjörðar eða jninnsta ástæða til- 

færð fyrir þeim, og þess vegna var það, að 

framsögumaður bjelt svo langa ræðu, sem 

beinlínis heyrði til 2. umræðu, og mundi 

hann ekki hafa gjört það, eins skarpur mað- 

ur og hann er, efhann hefði sjeð mögulegleika 

á að ræða málið án þess, eins og við átti 

og lögskipað er í þingsköpunum við fyrstu 

umræðu málsins. Jeg hef á þessum litla 

tíma, sem tæki hefurverið á, reynt að setja 

mig inn í hugsunarhátt nefndarinnar, en 

það er ómögulegt; jeg álít, að allar athuga- 

semáir framsögumannsins hefðu átt að liggja 

prentaðar fyrir, til þess að menn hefðu get- 

að glöggvað sig á þeim. Jeg álasa ekki 

nefndinni, því jeg þekki árvekni hennar, en 

henni var það ofætlun, að semja jafnlangt 

nefndarálit, og hjer þarf, á svo skömmum 

tíma, og því álít jeg bezt, að málið gangi 

til nefndarinnar aptur, og semji hún full- 

komið nefndarálit og gjöri breytingar við 

frumvarpið. Jeg hef ekki skarpleika til að 

greiða atkvæði um þetta nema í blindni. 

Jeg skal þó leyfa mjer að taka fram fáeinar 

athugasemdir.

1. kapituli vekur undir eins hjá mjer 

efasemdir um skipting á jarðeignum; svo 

framarlega sem það er alvara nefndarinnar, 

að hafa lögin einföld og óbrotin, þá er áríð- 

andi, að undirstöðuatriðin sjeu glögg. Und- 

ir jarðeign á að vera talið allt, sem heyrir 

til jarðeignum. |>ó framsögumaður færi 

nokkrum orðum um þetta, og bætti úr því, 

að ekkert nefndarálit er til hliðsjdnar, þá er 

mjer ekki gefinn sá skarpleiki, að jeg geti 

haft full not af því.

í  2. kapítula get jeg ekki skilið, að 

það sje hugsunarlega rjett, að telja undir 

almenn landsrjettindi það, sem jörðum til 

heyrir, staðarlega tekið. Jeg skil ekki, að 

það heyri undir rjettindi mannsins, að hafa 

höfuð og fætur, og álíka heyrir það og ekki 

undir rjettindi jarða, hvað þeim fylgir, sem 

htuta landsins sem partar af því. í  3. kap- 

ítula get jeg ekki skilið að undir sameigin-

leg rjettindi heyri vatnsveitingar; jeg veit 

ekki betur, en í Jónsbók standi: «hverr

maðr á vötn ok veiðistöður fyrir sinni jörðu, 

ok svá sem at fornu hefir verit», og er það 

talinn sem sjálfstæður eignarrjettur, því í 

24. kap. í landsleigubálki stendur, að menn 

megi veita vötnum þeim, er upp spretta í 

sjálfs hans jörðu og í sínu landi hver. Jeg 

vil því heyra glöggar ástæður, áður en jeg 

gef atkvæði mitt fyrir að breyta þessari á- 

kvörðun Jónsbókar. Ástæðulaust get jeg 

ekki gengið inn á það.

í 10. gr. bjá nefndinni stendur, að ekki 

megi aðskilja veiðirjettinn oglóðina. Hvernig 

er þá það ítak, seni ekki er ítak? J>etta 

er bannað í veiðilögunum, en þar er dansk- 

ur hugsunarháttur kominn inn í lögin, því 

þar eru herramennirnir yfirdrottnar hinna 

minni landeiganda. þetta er því alls ekki 

eptir íslenzkum hugsunarhætti; þá kemur 4. 

kapítuli; þar stendur, að hver maður sje 

skyldur að hýsa rnenn; hvernig verður slíkt 

lagakvöð á jörðum? En hvað er nú jörð? 

Jörö er eptir 1. gr. býli, sem eigi fylgir 

minna land en 5 bundruð og eigi er part- 

ur úr annari jörð. Sá, sem þess vegna býr 

á koti, eða því jarðnæði, sem ekki er þann- 

ig lagað, er ekki skyldur að hýsa mann. 

f>etta sjer hver heilbrigð skynsemi að er 

svo fráleitt. fað er engan veginn meining 

mín, að álasa nefndinni fyrir. þetta; jeg 

játa, að það er ofætlun á svo skömmum 

tíma, að lagfæra þá þúsundfalda galla, sem. 

á stjórnarfrumvarpinu eru, því það er í 

heild sinni óhafandi grundvöllur fyrir úr- 

eltri landbúnaðarlöggjöf. En mjer er alvar- 

lega urahugað um, að raálið fari ekki úr 

þessa'ri deild svo illa úr garði gjört. En 

það er stjórnin, sem vill berja þetta áfram 

með hnúum oghnefum svona tímalaust, þar 

sem hún nú befur lagt frumvarpið óbreytt 

fyrir neðri deild, þvert á móti samþykktum 

efri deildar í hitt eð fyrra, þar sem þó sáto 

hinir beztu lagamenn. Jeg álít að öðru leyti  ̂

að landbúnaðurinn sje ckki á því stigi bjer̂  

að gott sje að gefa lög fyiir bonum, nema 

þá kafia og kafla; því menn eru oú fyrst
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að vakna í þá stefnu, og fyrst verður þó 

frækornið að vera komið, áður en byggt 

verði á ávöxtunum. Jeg álít, að það þurfi 

að gefa landbúnaðinum nýja stefnu; en þetta 

frumvarp i heild sinni álít jeg að sje til 

þess að festa hið gamla, en á hinn bóginn 

þó til að uppræta gullvægar grundvallar- 

reglur í binum eldri og yngri l&ndslögum 

vorum, eins og jeg benti á til dæmis að 

taka um afnot vatnsins. Jeg álít því 

bezt, að gefa út vissa kafla, og beina þeim í 

rjett og skynsamlegt borf.

Stjórninni hefur farizt mjög óbyggilega, 

þar sem bún ekki tók tillit til beggja nefnd- 

arálitanna, bæði meiri hlutans og minni 

hlutans, frá nefnd þeirri, sem skipuð var 

til að semja frumvarp tiMandbúnaðariaga. 

Hún befði átt að tína það bezta úr báðum; 

en hún befur einblínt á meiri blutann. {>ar 

sem í 1. kafia hjá minni blutanum stóð á- 

kvörðun um, að enginn útlendingur mætti 

festa eignarráð á jörðum i landinu, þá hefur 

stjórnin fellt þessa ákvörðun úr sem óbaf- 

andi og móti öllum íslenzkum lögum, en í 

instrúxi Kristjáns III. fyrir Pál Hvífeldt frá 

1552 stendur, að bann skuli tilkynna lög- 

mönnunum á íslandi, að þeir skuli halda 

þeirri venja, að enginn útlendingur megi 

taka jörð eða bæ á íslandi til eignar móti 

íslenzkum lögum. Og þessa ákvörðun álitur 

stjórnin þó óhafandj, sem sjálfur konungur- 

inn áður hefur játað að væri móti íslenzkum 

lögum; það má þó með sanni segja, að 

stjórnin sje ekki of vel að sjer í íslenzkum 

lögum.

Guðmundur Einarston: |>að var skaði,

að 2. þingmaður Norður-Múlasýslu komst 

ekki í nefndina, því þá hefði hann getað 

komið vel að sinni riddaralegu lögBpeki. 

Hann fellir mjög harðan dóm á nefndina 

og stjórnina; jeg skal nú ekki verja stjórn- 

ina, þvi fyrir bana mun verða svarað af 

öðrum, en mjer finnst hann fella of harðan 

dóm um nefudina. Hann sagði, að það 

vantaði allt nefndarálit; sjón er sögu ríkari, 

hvort þetta er satt. Hjer liggur fyrir nefnd- 

arálit,sem tekur fram í fáum en greinilegnm

orðum álit nefndarinnar, og þar hjá er 

frumvarp nefndarinnar aðalálit hennar um 

málið; en það befði tekið upp mikinn tíma, 

að semja og prenla ástæður fyrir hvarri grein, 

og að nokkru leyti var ekki þörf á því; enda 

veit jeg, að hinn báttvirti þiogmaður er svo 

lögfróður maður, að hann getur baft glöggt 

yfirlit yfir málið, ef hann vill; hann vill það 

kannske ekki, en hann gétur það. Hann 

tók til dæmiö ýms atriði, sem væril óheppi- 

leg* jeg vil biðja hann, aðútskýra fyrir mjer, 

bvaða jarðeignir geta ekki beyrt undir 1. og

2. gr., og hverjar jarðeignir þá vantar. Við- 

víkjandi því, sem hann tók fram um veiðina, 

þá er hún sannarlega íiak, en hann ruglaði 

saman veiði í á og veiði í sjó; selveiði get- 

ul- heyrt undir jörð langt í burtu, og verið 

því ítak, upp á það veit jeg Ijóst : dæmi í 

Barðastrandasýslu. pess konar aðfioningar 

eiga ekki við. Jeg skal svo ekki tala fleira 

að sinni.

A m l j ó t u r  Ó l a f s s o n :  Jeg játa það, að

jeg er glaður yfir nefndarálitinu; því að jeg 

er sannfærður um, að það bætir stjórnar- 

frnmvarpið mikið. En hins vegar er jeg 

samþykkur 2. þingmanni Norður-Múlasýslu 

í því, að nefndarálitið vantar. |>essi vöiitun 

er óheppileg, sakir þéss að vjer þingmenu, 

sem eigi erum í nefndinni, getum eigi sjeð 

breytÍDgar nefndarinnar, Jeg vil eigi fara 

nema sem skemœst og eigí tefja tímann; 

Jegg jeg því eigi það til, að vísa ;málinu 

aptur til nefndarinnar; heldur að frumyarp 

nefndarinnar verði prentað um aptar, þannig, 

að breytÍDgar hennar verði prentaðar með 

öðru letri, og að stjarna sje sett við hvarja 

nýja grein, er nefndin hefur bætt inn í. 

Enn fremur vil jeg og leggja það tíl, að 

ræða framsögumann* verði prentað tneð, af 

þvi að hann befur þar fært rök fyrir breyt- 

ingunum. Jeg sje ekki, að þingið bafi 

nema 2 kosti; annar er sá, að það greiði 

atkræði sín án raonsóknar í trausti til 

nefndaríonar, en hinn er sá, að fresta mál- 

inu, með því að fella það. en hvorugt er að- 

geogilegt. Jeg ril taka eitt til dajmis; 

nefndin ihefur ekki alstaðar baldið vel þá
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frumreglu sína, að eignarrjétturinn haldist 

óskertur, og er 105. gr. brot á móti þessari 

góðu og rjettu frumreglu. í  greininni 

segir: »Ef tveir menn eða fleiri eiga jörð 

saman, þá skal þó æfinlega einn ráða bygg- 

ingunni*. Ef jeg nú á part í jðrð, má jeg 

ekki flytia á jörðina, því hinn jarðareigand- 

inn getur sagt: fú  befur engan rjett til 

þess. 108. gr. leggur og óþarííegt band á 

menn, því eptir henni má enginn leggja 

jörð undir bú sitt nema með samþykki 

landshöfðingjans; bann á að ráða þvf, en 

hann hefur að minni hyggju ekkert vit á 

því, bHdur verður eingöngu að fara eptir 

tillöguui sýslunefndarinnar. Mjer er spurn : 

til hvers eru menn að setja þær ákvarðanir 

í lög, sem ganga ofan í sjálfar sig? Til 

hvers er eignarrjetturinD, þessi frjálsi rjett- 

ur tilað ráðayfir eigum sínum, ef hann má 

eigi koma til framkvaemdar í frjálsum samn- 

ingum manna á milli? Fyrir því ættu öll 

eða nálega öll ákvæði í öðrum eins lögum, 

og þessi eru, að vera viðlög eða varalög 

(declaratoriske Bestemmelser), það er að 

skilja: þau gilda því að eins, að eigi sje 

öðruvísi um samið. |>að er þetta, sem jeg 

tíI leyfa mjer að taka fram, en jeg vil ekki 

ásaka nefndina, þvi að hún hefur haft naum- 

an tíma, og þess vegna var henni eigi mögu- 

legt, að leysa verk sitt fyllilega af hendi.

Jón Jónsson: Jeg er binni háttvirtu

nefnd þakklátnr fyrir, að bafa tekið frum- 

varp stjórnarinnar til íhugunar í hðild 

sinni, og get jeg ekki verið samdóma hin- 

nm heiðraða þingmanni Korðun-'Mólásýslu 

um, að við eigi þurfum endurbót á land- 

búnaðarlögum vornm. En það verð jeg að 

vera öðrum heiðruðum þingtnanni sandóma 

um, að oefndin hefur ekki teyst starf sitt 

af héndi á þánn hátt, sem menn 'hefðu. 

pað voru; sannarlega ekki : frumvðrp til 

landbúnaðarlaga, - sem vantaði ókkOr, þeg- 

ar deildin fól nefnáiani málið. |>an voru 

til 5 eða 6 áður. Nefndin befði því heldur 

átt að fara vandlega yfir eldri ftutnvirpin, 

og að segja álit sitt nm þaa, «n Að semja 

enn eitt frumvarp. Nefndin hafði þvi minoi

ástæðu til þess að gjöra þetta, seru hún 

hefur í öllu verulegu fylgt stjórnarfrumTarp- 

inu. Niðurskipun efnisins er hin sama í 

báðum frumvörpunum, og fiestallar breyt- 

ingar þær, er nefndin hefur gjört á þvl, énl 

orðabreytingar. í>að er þvi langt frá því, 

að þeir, sem eru samdóma nefndinni, geti, 

ef þeir vilja vera sjálfum sjer samkvæmir, 

fellt stjórnarfrumvarpið frá 1. umræðu; eii 

það er þó nauðsynlegt, ef nefndarfrumvarpið 

á fram að ganga, þvi báðutti frumvörpuni 

verður varla vísað til 2. umræðu.

G v ð m u n d u r  E i n a r s s o n :  Jeg vil leyfa

mjer að svara hinura heiðraða þingmabní 

Eyfirðinga nokkrum orðum. Hanngat þess, 

að sjer þætti í frumvarpinu gengið of 

nærri eignarrjettinnm. það er sjálfsagt, að 

það eru ntenn, sem unnið háfa að verlri 

þessu, að semja frumvarpið, og að það hefnr 

því sina galla. Jeg skal geta þess viðvíkj- 

| andi 105. gr., að ákv'örðun sú, sem þing- 

maðurihn finnur að, var sett, til þess að 

koma í veg fyrir, að smábýli kæmu úpp; én 

að því er snertir 108.gr., «ef maður leggur 

eina jörð undir aðra», þá var málið lagt 

undir landshöfðingja sökum þess, að hin 

opinberu gjöld, er á jörðinöi hvíla, hljóta 

að falla niður, ef ein jörð er lögð undir 

áðra, og má það því eigi vera komið undir 

landsdrottnunum sjálfum, holdur undir yfir- 

stjórninni, bvort slíkt mætti hafa stað. Jeg 

ætla mjer eigi að fara að rekja hverja ein- 

staka grein á þessu stigi málsins. Hinn 

heiðraði 2. þingmaður Skagfirðinga fanð áð 

því, að búið væri að búa til nýtt fruBiVarþ 

i viðbót við tin 4 eða 5. Já, hjer um má 

Segja.-. «Ein» það að öðrum finntir, það 

iðkar hann sjálfut' mefet*; ert bvað um það 

ar, þá er bægðaíverk að koma þessu skap- 

lega fyrir i»«ð þvl að við hafa sðtnn vetíju, 

sem höfð1 hefur vérið, þegar svöria befur 

srtaðið á, nefoilega að félla stjórrtarfrumvárpið, 

en láta frumvarp nefndarinuar, ðém nú er 

▼erið að ræða, ganga til 2. umræðu.

F r i ð r i k  S t e f á n * s o n :  J>ar sem jég er

einn af tiefndarmönnúm, tferð jeg að svafft 

iainum beiðraða 2. þingmanni Norður-Múki-
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sýsln. Jeg get ekki álitið, að landbúnaður 

hjer á landí sje svo lítils háttar eða lítil- 

fjörlegnr atvinnuvegur, að engin lög þurfi 

um hann, og ekki heldur, að eigi sje tími 

kominn til þess; eða þykir þingmanninum 

ekki ærið langt, síðan því máli var hreift? 

t»ví allir eru samdóma um það, að landbún- 

aður &jó aðalatvinnuvegur vor; líka veit 

þingmaðurinn, að fyrsta löggjafaiþingi voru 

1875 hefur verið legið á hálsi, og það að 

verðungu, að það skyldi taka launalög em- 

bættismanna fyrir, en láta landbúnað og 

atvinnuvegi landsin? sitja á hakanum, sem 

eru þó og hljóta að vera sú eina sanna og 

rjetta undirstaða til framfara landsins; en 

hvað því viðvíkur, að neðri deild alþingis 

geti ekki verið þekkt fyrir að samþykkja 

þetta frumvarp, fyrst sljórnin hafi ekki tekið 

neitt tillit til álits efri deildar á því 1879, 

er að mínu áliti ástæðulaust, því neðri deild- 

in gjörði þá svo miklar breytingar við frum- 

varp efri deildar, að ekki var við því að bú- 

ast, að stjórnin legði það nú fyrir þingið 

aptur í sömu mynd, og er því álil mitt, að 

hún hafi í þessu máli farið hinn rjetta veg, 

en samt vill hinn heiðraði 2. þingmaður 

Norður-Múlasýslu beita öllum skörungsskap 

sínum og málsnilld til að fella frumvarp 

nefndarinnar. J>ví þyki deildinni gallar á 

því, er henni innan handar að gjöra breyt- 

ingar við það, en að kasta því frá sjer um- 

ræðulaust, sýnist mjer alls ekki við eiga 

um svo mikilsvert roál, sem þetta, og geti 

málið gengið fram tímans vegna, verð jeg 

eindregið að vera á þeirri skoðun, að í því 

sje mikil rjettarbót, eins og það kemur nú 

frá nefndinni, og mæli því með því, að hin 

heiðraða deild láti það ganga fram.

H a l l d ó r  F r i ð r i k s s o n : Jeg býst við, að

það verði lengi þess að bíða, að þau lög 

verði samin í þessu máli, sem öllum líkar, 

enda er vandi að gjöra þau svo úr garði, 

að þau verði góð og hæg í framkvæmdinni, 

þannig að þau gangi eigi of nærri eignar- 

rjetti manna, og á hinn bóginn hafi þær á- 

kvarðanir í sjer fólgnar, sem til verulegra 

bóta geta leitt. Mjer finnst engin ástæða

til, að skila nefudinni aptur frumvarpinu, 

þótt breytingar hennar á því sjeu eigi prent- 

aöar með skáletri eða stjörnum, en hitt er 

satt, að greiðara hefði orðið að átta sig á 

frumvarpinu, ef ástæður hefðu fylgt fyrir 

hverri breytingu. Jeg get þó ekki ætlað, að 

þessi galli þurfi svo mjög að spilla fyrir frum- 

varpinu, því að það er skylda þingmanna, að 

finna sjálfir ástæðu fyrir breytingum nefnd- 

arinnar, en ekki fara eingöngu eptir hennar 

ástæðum. f>eir eiga að lesa bæði frumvörp- 

in, og bera svo saman, hvað er til bóta í 

hvoru fyrir sig. Jeg tel það mjög óheppi- 

legt, að fella fumvarpið. Stjórnin verður 

að laga frumvarpið eptir tillögum þingsins, 

og því er það nauðsynlegt, að þingdeildin 

geti látið í ljósi skoðun sína á málinu. J>að 

veiður að gæta þess, að þetta er, eptir því 

sem þingmenn segja, áhugamál þjóðarinnar, 

og hvenær og hvernig hefur almenningur 

betri kost á að láta í ljósi álit sitt um mál- 

ið, en einmitt fyrir fulltrúa þjóðarinnar? 

Jeg álít gott, að ræða breytingarnar og sýna 

galla frumvarpsins. |>að er engin afsökun, 

sem sumir þingmenn færa til, að þeir hafi 

eigi tíma til að kynna sjer málið, því að 

þeir þurfa eigi að gefa atkvæði sitt með 

þeim atriðum málsins, sem þeir ekki hafa 

haít tíma til að hugsa nægilega. Stjórnin 

getur og eigi breytt frumvarpinu eptir til- 

lögum þingsins, ef hún fær eigi að vita 

skoðanir þess. Jeg skal að vísu eigi neita 

því, að mjer finnst ýmsir gallar á frumvarp- 

inu, og mjer þykir nefndin eigi alstaðar 

fylgja þeirri stefnu, sem hún kveðst hafa 

tekið, en allt fyrir það finnst mjer eigi á- 

stæða til að fella það frá annari umræðu, 

heldur má þá koma fram með breytingar 

þær, sem þurfa þykir.

Framsögumaður: |>að hafa ýmsir tal-

að móti nefndinni fyrir meðferð hennar á 

máli þessu í beild sinni, sumpart fyrir það, 

að það eigi væri neitt nefndarálit, sem hún 

hafi komið með, sumpart af því, að það 

væru engar ástæður færðar fyrir frumvarpi 

hennar, svo að það væri eigi ljóst, á hverju 

hún byggði tillögur sínar. 2. þingmaður

131
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Norður-Múlasýslu kvaðst eigi hafa getað 

áttað sig á málinu, en sagði, að margt 

mundi þó vera miður úr garði gjört frá 

nefndinni en skyldi, og því til pönnunar 

tók hann fram einstök atiiði, sem yfir höf- 

uð að tala að eins snerta fyrirsagnir fyrir 

kapítulum, að þær eigi ættu við. J>að get- 

ur vel verið, að rjettast sje að sloppa öll- 

um fyrirsögnum fyrir kapítulum, og þing- 

maðurinn gæti þá hæglega komið með breyt- 

ingaratkvæði um það. Hann sagði, að 10. 

gr. væri ósamkvæm 30. gr., en í 10. gr. 

er einungis talað um það, þar sem veiði- 

rjettur fylgir lóð, en eigi um ítök eða þann 

veiðirjett, sem nú einu sinni er aðskilinn 

frá lóðinni. par er því engin mótsögn 

milli þessara greina, sem eru báðar öldungis 

samkvæmar hinum gildandi iögum. Hinn 

heiðraði þingmaður Norður-Múlasýslu á- 

mælti enn fremur nefndinni og stjórninni fyrir, 

að þær hefðu eigi tekið nægilegt tillit til 

minni hlutans í landbúnaðarmálinu. |>ann- 

ig hefði stjórnin fellt úr ákvarðanirnar hjá 

minni hlntanum, um að enginn útlending- 

ur mætti eignast jarðir hjer á landi, og 

nefndin hefði eigi tekið þetta upp í fruui- 

varp sitt. En jeg sje eigi ástæðu til þess 

að taka þetla atriði að svo stöddu fram í 

lögum, þvi það er engin hætta fyrir, að út- 

lendingar eignist svo miklar eignir hjer á 

Iandi, að það verði til neins meins, og með- 

an svo stendur, er eigi nægileg ástæða til 

að takmarka svo eignarrjett manna, að þeir 

eigi megi selja þeim, sem bezt býður, þótt 

útlendur maður sje.

Orsökin til þess, að engar nákvæmnr 

ástæður eru prentaðar með frumvarpi nefnd- 

arinnar, er að nokkru leyti sú, að það hefði 

tekið ofmikinn tíma að semja þær, og þó 

einkum það, að eigi var tími til að prenta 

þær, því sjálft nefndarálitið lá meir en IV2 
viku í prentsmiðjunni, áður en það varð full- 

prentað. Viðvíkjandi því, er hinn háttvirti 

þingmaður Eyfirðinga sagði, að betra hefði 

verið að prenta breytingamar í frumvarpinu 

með auðkenndu letri, þá skal jeg játa, að 

það hefði getað verið hagfellt, en að það sje

svo áríðandi, að prenta þurfi frumvarpið að

nýju einungis vegna þess, það fæ jeg ómögu- 

lega sjeð. Til þess að fá ljósa skoðun á 

mismun frumvarpanna, þarf hvort sem er 

að bera þau saman. Hinn háttvirti 2. þing- 

maður Skagfirðinga fór fram á það, aðnefnd- 

in tæki frumvarpið aptur, og ljeti prenta 

það aptur í nýju formi, svo það gæti geng- 

ið til annarar umræðu, en það álít jeg eigi 

nauðsynlegt. J>ingdeildin verður að skera 

úr, hvort frumvarpið skuli ganga til annarar 

umræðu. Jeg er hinum beiðraða þingmanni 

Reykvíkur þakklátur fyrir undirtektir hans í 

málinu, og jeg álít sem hann, að nauðsyn- 

legt sje að málið haldi áfram. Stjórnin og 

þeir, sem eiga við mál þetta eptir á, hafa 

mikinn stuðning af að sjá vilja deildarinnar 

í því, og sömuleiðis undirtektir hinnar heiðr- 

uðu efri deildar. Jeg álít því nauðsynlegt, 

að málið gangi til annarar umræðu.

Eiríhur Kúld : Jeg get ekki verið sam- 

dóma hinum hæstvirta landshöfðingja með 

að kveða lofsovði á nefndina fyrir starfa 

hennar. Jeg hef einnig skilið svo hinn 

háttvirta þingmann Dalamanna, sem nefndin 

hafi farið feti lengra, en kraptar hennar 

leyfðu. Jeg held nefndin hefði átt að fylgja 

sömu stefnu og efri deildin á seinasta þingi, 

að taka einungis fyrir einn kafla af lögunum, 

vanda hann sem bezt, svo hann hefði getað 

verið fullbúinn á þessu þingi, því naumast 

er ætlandi til þess, að tíminn leyfi í þetta 

sinn að ræða öll landbúnaðarlögin til heppi- 

legra og æskilegra úrslita, með því að taka 

þau svona í heild sinni. Jeg álít, að ekki 

sje eins við það að keppa, að ryðja málinu 

af í heild sinni, eins og hitt, að þeir kafiar 

komist vel af, sem mikið ríður á. 'Jeg er 

engan veginn að álasa nefndina; hún hefur 

óefað haft vilja á að gjöra, hvað hún gat, en 

hún hefði ekki átt að taka fyrir allt málið. 

Jeg vil ekki fella málið, þótt það geti ekki 

orðið útrætt, og að minnsta kosti vil jeg 

Iofa því að ganga til 2. umræðu, en jeg er 

samdóma 2. þingmanni Skagfirðinga um, 

að hjer liggi tvö frumvörp fyrir, þar eð 

hvorugt er aptur lekið, og þess vegna álít
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jeg heppilegra, að halda einnngis öðru til

2. umræðu. f»ví þó við vildum fara að 

prjóna frumvörpin saman, þá er jeg hrædd- 

ur um, að það kosti mikinn athuga og vand- 

virkni, ef engin lykkjuföll eiga á að verða. 

fingmaður Dalamanna sagði sjálfur, að það 

befði ekki verið tími til að semja nefndar- 

álit; þetta er einmitt sönnun fyrir mínu 

máli, að þá hefði verið betra, að taka ekki 

nema einn kafla og færa svo rök fyrir gjörð- 

um sínum, því jeg er samdóma 2. þing- 

manni Norður-Múlasýslu, að hjer Iiggi ekkert 

nefndarálit fyrir, og á hinn bóginn get jeg 

ekki kannazt við það, að menn eigi — hver 

og einn — sjálfir að búa sjer til ástæður, 

eins og þingmaður Reykvíkinga sagði; það 

getur verið gott fyrir hann; en mjer nægir 

það ekki; jeg hefði viljað fá að sjá ástæður 

nefndarinnar. fess vegna er jeg hinum 

háttvirta framsögumanni þakklátur fyrir skýr- 

ingar þær, er liann gaf á frumvarpi nefndar- 

innar. En jeg gat þó ekki fylgt svoleiðis 

hans skýringarræðu, að mjer sje það 

full leiðbeining til þess að greiða atkvæði 

um breytingar nefndarinnar, og þess vegna 

hefði jeg viljað styðja uppástungu þingmanns 

Eyfirðinga um, hvort ekki mætti prenta ræðu 

framsögumanns, áður en málið kemur til 2. 

umræðu.

Forseti: J>ar eð margir hafa enn beð- 

ið sjer hljóðs, og nauðsynlegt verður að 

skjóta á kveldfundi til að leggja fram álit 

(járlaganefndarinoar, sem þá verður loks 

væntanlega búið, þá ætla jeg að leyfa mjer 

að freata fundi þangað til kl. 6 í kveld.

Arnljótur Ólaftson: Mætti jeg leyfa

mjer að geta þess fjárlaganefndinni til af- 

sökunar, að handritið kom í prentsmiðjuna 

á sunnudag, en nú er föstudagur, og hefur 

alls ekki síðan staðið á handriti frá nefnd- 

inni.

Jón Ólafsson: Mundi það ekki vera

æskilegt að athuga, hvort prentarinn, sem 

einn hefur á hendi alla prentun fyrir al- 

þingi, getur fullnægt skyldu sinni svo íljótt, 

sem þörf er á, fyrir þingið, og jafnframt, 

ef hann eigi getur það, fara með sumt af

því, sem prentast þarf fljótt og vel, í hina 

prentsmiðjuna. f>að er óhæfilegt að bíða 

þurfi milli eina og tvær vikur eptir nefnd- 

aráliti frá prentsmiðjunni, eins og átti sjer 

stað í landbúnaðarmálinu. Jeg skora á 

forseta þingsins að sjá hagsmunnm lands- 

ins og þörfum þingsins í þessu tllliti 

borgið.

Forseti J>essa mun verða gætt, og 

ef nauðsyn þykir til bera, gjört, eins og 

þingmaðurinn leggur til.

FRAMHALD FYRSTU UMRÆÐO í 

NEÐRI DEILD, 

á 35. fundi, 5. dag ágústmán. 

f í e n i d i k t  S v e i n s s o n :  Jeg vil leyfa

mjer að vekja athygli hinnar háttvirtu 

deildar á einu atriði, sem stendur 

í sambandi við það, sem jeg sagði á fyrri 

fundinum í dag, og það er það, að jeg fæ 

ómögulega skilið, hvernig 2 frumvörp, bæði 

frumvarp nefndarinnar og frumvarp stjórn- 

arinnar geti verið rædd í sameiningu við 1. 

umræðu. í>að stendur beinlínis í þingsköp- 

unum: «Við fyrstu umræðu skal ræða

frumvarpið», og «eptir að búið er að ræða 

frumvarpið» skal leita atkvæða um, hvort 

puð «skuli ganga til 2. umræðu*. Jeg get 

því ekki betur sjeð, en það sje ómögulegti 

að ræða þessi 2 frumvörp við eina og sömu

1. umræðu, og vísa þeim báðum til 2. um- 

ræðu. Fyrir því stakk jeg upp á því, hvort 

hin háttvirta nefnd vildi ekki taka aptur 

frumvarp sitt og koma svo fram með það 

sem breytingaratkvæði við 2. umræðu. Hinn 

háttvirti framsögumaður sagði, að hægt 

væri að láta málið ganga til 2. umræðu, en 

það er f r u m v a r p i ð ,  sem til er tekið í þing- 

sköpunum að greiða skuli atkvæði um hvort 

ganga skuli til 2. umræðu.

Framsögumaður: Jeg skal leyfa mjer

að taka það fram, að jeg veit ekki betur, 

en það hafi verið venja á fyrri þingum, að 

'fjárlaganefndin komi fram með breytingartil- 

lögur sínar við stjórnarfrumarpið sem nefnd-

131*
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arálit. Jeg skal taka til dærais í hitt eð 

fyrra; þar stendur í nefndarálitinu. «|><5tt 

«þessar tillögur sjeu að álíta sem breytingar- 

"uppástungur við stjómarfrutnvarpið, hefur, 

«eins og fyr, þótt hentugra og hægra til 

íyfirlits, að láta stjórnarfrumvarpinu sam- 

«síða fylgja heilt nýtt frumvarp». Eins og 

fjárlaganefndin fór að í hitt eð fyrra, eins 

hefur landbúnaðarlaganefndin farið að nú. 

Jeg skal og taka það fram, að 1879, þegar 

bæði frumvörpin þannig lágu fyrir, var mál- 

inu vísað til 2. umræðu, og eins mætti 

gjöra nú. ílf mönnum kann að sýnast það 

hægra, þá ruá semja lista yfir samkynja 

greinir í báðum frumvörpunum, oglátahanö 

vera kominn fram fyrir 2. umræðu.

J ó n  J ó m s o n : Fjárlögin eru í mörgu

tilliti sjerstaklegs eðlis, og má eigi fara með 

Önnur mál alveg á sama hátt og farið er 

með þau. En það er vfst, að það hefur 

verið föst regla með öll önnur lagafrumvörp 

en fjárlögin, að láta ekki 2 frumvörp í neinu 

máli ganga til 2. umræðu. Jeg verð þvi 

að aðhyllast uppástungu hins háttvirta þing- 

manns Barðstrendinga, að ef nefndin tekur 

ekki aptur frumvarp sitt, og kemur fram 

með það sem breytingartillögur við 2. um- 

ræðu, verður að fella annaðhvort þeirra nú. 

En mjer skiidist svo á ræðu hins hátt'virta 

þingmanns Barðstrendinga, að hann vildi 

fella stjórnarfrumvarpið ( E i r í h u r  K ú l d : Nei), 

en það getur ekki átt sjer stað, því ef stjórn- 

arfrumvarpið er fellt, verður nefndarfrum- 

varpið að falla með því. far að auki er 

stjórnarfrumvarpið í mörgum verulegum grein- 

um samhljóða nefndarfrumvarpinu, og þeir, 

sem vilja styðja það, geta því ekki fellt stjórn- 

árfrtlmvarpið. En þær greinir, sem nefndin hef- 

ur sleppt, heíur hún sleppt alveg þegjandi án 

þess að færa ástæður fyrir því, og fer ekki vel 

á því, að deildin fylgi henni í því. Jeg játa, 

að ástæður geti verið fyrir skoðunum þeim, 

ér tiefndin hefur haldið fram um nýbýli og 

smábýli, en þær hafa lítið komið fram hingað 

til, og virðist mjer, að deildin ætti ekki að 

aðhyllast þær, fyr en búið væri að ræða þœr 

ýtarlega. Kæða framsögumannsins gat ekki '

sannfært mig fullkomlega. £><5tt búnaður 

vor sje nú á svo lágu stigi, að stnábýlí viða 

ekki gota staðið sig, þótt kál og jarðepla- 

rækt sje enn mjög lítilfjörleg hjá o*s, og 

kornyrkja engin, er ekki víst, að svo verði 

um aldur og æfi.

Setjum, að gras- og engjarækt taki 

bótum, og að kálgarðarækt og korilyrkja fari 

að tíðkast hjer, eins og á ttjer fetað norðar- 

lega í Noregi, þá munu smábýlin fara að 

standa sig, og þá gæti það band, sem nefnd- 

in vill láta leggja á skiptihg jarðá, orðið 

mjög óheppiiegt. Ef menn fella stjórnar- 

frumvarpið nú, er þannig híett við, að kast- 

að verði í blindni mörgum ákvörðunum, sem 

gott gæti verið að halda, en aptúr á móti 

samþykktar ýmsar ákvarðanir, sem eru ísjár- 

verðar og þurfa íhugunar við.

P o r k e l l  B j a r n a s o n  : Hinn háttvirti

framsögumaður hefur sýnt fram á, áð fjár- 

lögin hafa gengið til 2. umræðu, þó eins 

hafi staðið á með þau eins og þetta nefnd- 

arfrumvarp, og skal jeg því ekki fara út í 

þá sálma. fað hafa margir fundið margt 

að gjörðum nefndarinDar, eD þó eD g inn  lagt 

á hana þyngri dóm en hinn háttvirti 2. 

þingmaður Skagfirðinga. Hann hefur borið 

henni það á brýn, að hún hafi ekki viljað 

leggja það á sig, að fara út í álit minni 

hlutans ( J ó n  J ó n s s o n :  |>að sagði jegekki).

Jú, þingmaðurinn faafði þau orð; jeg skrif- 

aði þau upp eptir honum — en í nefndar- 

álitinu stendur: "þess skal getið, að vjer

höfum haft til hliðsjónar bæði frumvörp 

meiri og minni hlutans f landbúnaðarlága- 

málinu* o. s. frv. J>að stendur þannigbein- 

línis í nefndarálitinu, að nefndin hafi hug- 

leitt álit 'minni hlutans. |>)Dgmaðurinn mð- 

ur að fyrirgefa nefndinni það, þótt hún má- 

ske sje ekki eins starfsöm og  ötul sem hann. 

í hinni fyrri ræðu sinni vildi hann vísa 

málínu aptur til nefhdarinnar. En hvað á 

nefndinað gjðra? Hún á, eins og hinn hátt- 

virti 2. þingmaður Norður-Múiasýslu sagði, 

að skýra frá því, af hverjnm ástæðum hún 

ræður til þeirra breylinga, sem hún hefur 

gjört á frumvarpinu. Til þess þarf nefndin
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milrinn tínaa, en nú er, eins og menn vita, 

stutt eptir af þingtímanum, og mörg áríð- 

andi mál, sem enn eru óútkljáð, svo néfnd- 

in hefur engan tíma til þessa. Hverjar verða 

þá afleiðingarnar? pær, að málið geturekki 

komið aptur iun á þingið frá nefndinni, Og 

orðið rætt þar nokkuð, bvað þá til fullnustu. 

En (jað væri mjög slæmt, að svo feti á þessti 

þingi, áð hvorkí þjóðin nje stjórnin gæti 

feBgið á ð1 sjá álit og tillðgur deildarinnar á 

þessu éinna-mesta áhogamáli þjóðaritmar, 

heldor að 'eins skoðánir nefndarinnar, að 

einá 7 manna. f>að væri sorglegt, ef 

svo færi á fyrata þingi í húsi því, sem vor 

fátteka þjóð hefur reist svo veglegt, að það 

mái, sem henni er uitt hið dýrmætnsta; 

fjðlli sökum tímaleysiá, og ekkert sffiist 

af því, ncma álit nefndHrinnar. Já, þetta 

mál er sannkalláð áhugamál þjóðarinaar. 

1889 og 1841 var það tekið fyrir í embætt- 

ismannaDefndinni, og fyrir 36 -árum síðan 

var það Lekið fyrir á hinu fyrsta ráðgefandi 

þingi íblendinga, og á mörg þing iiefur 

þjóðin síðaú sent bænarskrát um þetta mál. 

Sjeat ekki einmitt á þesSu, að landbúnaðar- 

tnálid er óhugamál þjóðarinnar? að hún 

hugsar 4im þaðP að hún þráii' það til lykta 

tótt? Hinn háttviíti 2. þirrgmaður Norðtir- 

Mútasýslu kvaðst eigi g«ta áttað sig á breyt- 

inguDum, af því að nefnditi hefði ekki gjört 

greiri fyrir, hvers vegna hún breyttir: ffujn|' 

varpi stjórnarinnar. Jeg skil ekki í þvt, að 

gamlir þiiigtneníi geti ebki fljótt ðttað síg é 

breytingunum og sjeð, hverjar þær eru. 

J>eir hljóta þó að þekkja ljóst það, setö áður 

befur farið fram í máli þessu. Ef þing- 

maðurinn hugsar þettá mál til 2. umrteðu, 

tnuo hann fá glöggári grein á breytiugunuro. 

Hina háttvirti framsöguœaður hefur nú 

skýrt frá ástæðum nefndarionar fyrir bréyt- 

ingunum, og tnun hann skýra enn ýtáriégar 

frá þeim við' 2. úmraéðu. Auk þess er það 

á vaildi deildarinnar, að ræða málið í köflutBi 

og geta þá þingmenn haft Ijósara yfinlit og 

gjört' breytingar eptir vild sinni ; þá tná fella 

það úr, sem mðnní vilja, en samþykkja hitt, 

og ef möunum þóknast, þá:Játa.:aið eins

einstaka kafla staúda, sem þá gætu komið 

út sem lög, t. d. kaflann, sem var fyrir efri 

deildinni síðast, um viðskipti léigtiliða og 

landsdrottna, o. s. frv. J>að mun sannast, 

að, hvérsu lengi sem mál þetta verður íhug- 

að, munu finnast gallar á því, þegar til 

reyndarinnar kemur. J>að er ómðgulegt, að 

þingið geti svo sett lög um' svbna umfatigs- 

mikið óg nðargbrotið efni, hversu lengi sem það 

hefdr það til tneðferðar, ítð ekki Verði á þeim 

gatlar, þ«gar til framkvæmda kemur. Jeg 

héld, að það sj& einmitt gott, að fá lögin 

setn fyrst, svo að menn geti komizt að raun 

um gallana og leiðrjett þá svo sem fyrst. 

Jeg vil óska eptir því, að nafnakall verði 

við haft nú, þegar atkvæfli er greitt, hvort 

það skuli 'gapga til 2. umræðu, þ»í að jeg 

hygg, jað. Hjóðin vilji sjá, hverjir það eru, 

sem feUt vilja hið mesta áh&gámál hennar. 

Jeg óska og vona, að þetta mál nái fr«m 

að gaaga, þrátt fyrir þá mótspyrnu, sem það 

nú f;ot't

i l.iírui' Blöndal: Jeg :þarf eigi. að tala 

uaikið í þetófl máli, þvt binq báttvirti fram- 

sögufnaður og hinm i báttvirti 2. þingmaður 

Gullbringusýðlu hafa haldið svörum nppi 

fyrjr u«fndina. Jín jeg heid það fetli að 

rætaat hjer niálsbáfctiirinö: Sinutn auguui

lítui hver á ;silfnð, Uion hæst.virti; lands- 

höfðitigi htífur lokið Jofsoiði á nefudina fyrir 

starfa Itennar, og þykir oss þðð imikiis vert. 

£n aðrir,. og þar á meðal hion háttvirti 2. 

þiogmaður : Norður-Múlasýslu, hafa ka3tað 

œörgum1 ag iþutjgum stejnuin á befndina 

fyvU starfa hennar, Hann ljét meðal ann- 

ars undrun sína i ljó*i yfir því, að nefndin 

hefði .-dirfzt,; að leggja út t mál þetta í heild 

sinni. í stað þflss að fylgja ðtefnui nefndar- 

innar íefri xieild. árið 1879, að t*ka ein- 

staba kafla frumvarpshis, og sagði, að nefnd- 

in eins og blýðið barn hefði í þessu 

farið eptir áliti stjóroarionar. Jeg voit nú 

eigi, hvað hinn háttvirti þingmaður meinar 

með þessum orðum: «hlýðið barn«, en ef

iiaun meinar m$ð þeim, að nefndin hafi sann- 

fseriDgarlaust og sálarlaust tekið þá stefnu í 

máli Jieaau,, jem . hún/ tók, þá verö jeg með
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allri virðingu fyrir sjálfrstæðri sannfæringu 

þingmannsins, að segja honum - það, 

að bæði jeg og nefndin öl) i beild sinni 

þykist fullkomlega bafa sína sannfæringu 

fyrir sig, eins og þingmaðurinn sfna. Nefnd- 

inni var fullljóst, að mikið var í fang færzt 

með því, að taka málið fyrir f heild sinni, 

en hún vissi líka, að það rar áhugamál 

þjóðarinnar, að fá að minnsta kosti suma 

kafla landbúnaðarlaganna fullgjðrða.. f»að, 

sem hjer er gjðrt, getur og orðið gdður 

grundvöllur fyrir meðferð málsins síðar meir. 

Hinum háttvirta 2. þingmanni Norður-Múla- 

sýslu þótti þetta mál koma svo flatt upp á 

sig, að bann ómðgulega gæti áttað sig á þvf, 

þrátt fyrir allan þann viturleik og skarp- 

leika, sem honum er gefinn. J>að er sann- 

arlega undarlegt að heyra slíkt, þar sem 

mál þetta hefur fengið þann undirbúning, 

sem það hefar haft, og þar sem bæðt frum- 

vðrp meiri hlutans, minni blutans og stjórn- 

arinnar hafa legið fyrir allra sjónum, svo 

árum hefur skipt; og jeg er sannfærður um, 

að hinn báttvirti þingmaður Noröuf-Múla- 

sýslu hefur sjálfur haft þann áhuga á þessu 

máli, að hann hefur fullkomlega sett sig 

inn í það. |>að er sannarlega undarlegt, ef 

menn eigi hafa tíma til að ræða þetta mál 

hjer á þingi, þar sem menn þó bafa gefið 

sjer tíma til að ræða öll önnur möguleg og 

ómðguleg mál, og setja nefnd á nefnd ofan 

í þau. Hversu sem nú nefndinni kann að 

bafa tekizt starfi sinti f máli þessu, vona 

jeg, að hin heiðraða deild taki það til greina, 

sem skynsamlegt er hjá henni, og láta mál- 

ið ganga til 2. umræðu.

Þorldkur Guðmundston: J>að er nú

búið að bera bendur fyrir hðfuð nefndinni 

í máli þessu, endá var eigi vanþörf á því, 

því margir bafa álasað nefndinni fyrir stárfa 

hennar, bæði fyrir að bún eigi taki ástæður 

fram, og fyrir að álit bennar sje eigi glðggt. 

Jeg er sannfærður um, að befði nefodarálit- 

ið verið langt og flókið, og breytingaratkvæði 

gegnum allt frumrarpið, þáhefðuhinir sömu 

menn sagt, það væri ókljúfandi; það hefði 

átt að bafa það bins v«gar, og það var ástæða

til að segja það, en engar fyrir því, sem 

þeir hafa haft á móti málinu; þegar svo 

hefði átt að fara að gjöra breytingaratkvæði 

við breytingaratkvæði, þá hefðu hinir út- 

völdu jafnvel villzt, en þeir hugsa hvorki um 

að rata nje villast, og ekki annað en fella 

málið. Ef hinn báttvirti 2. þingmaður 

Norður-Múlasýslu hefði sjálfur samið þetta 

frumvarp, þá hefði honum lfkað það í alla 

staði, og þá hefði hann vist álitið það mesta 

afreksverk, enda getað skotið ör af hverjum 

fingri, til að verja það, þótt nú þyki bonum 

ekkert nýtilegt í þvf. J>að er sannarlega 

óbeppilegt, ef málið skyldi falla, og jeg álít, 

að það kasti skugga á þingið, ef svo fer, 

því þetta er ábugamál þjóðarinnar, og í alla 

staði nauðsynlegt. Jeg þakka binum bátt- 

virta þingmanni Keykvíkinga fyrir ræðu 

sína, því bún er skynsamiega og vei mælt- 

Menn getur lengi greint á um, hvað sje hið 

þarfasta mál þjóðarinnar; sumir segja há- 

skólamál, aðrir stjórnarskipunarlög, og binir 

þrlðju landbúnaðarlög, o. s. frv. Jeg skýt 

þvf undir dóm þjóðarinnar og þingdeildar- 

innaT, á hverju af þeim 3 málum þjóðinni 

ríði mest og fyrst (B e n i d i k t  S v e i n s s o n :  A 

að greiða atkvæði um það straxP) Jeg 

heimta engin atkvæði. Hinn háttvirti þing- 

maður Norður-Múlasýslu sagði, að eigi væri 

kominn tími til málsins enn, en jeg vil 

spyrja: hvenær kemur þá tíminn til þess? 

Hann sagði, að við stæðum á svo lágu stigi 

með búnað og jarðabætur; en heldur hann 

þá, að dráttur á landbnnaðarlögum hefji oss 

upp á æðra stig í búnaði og jarðabótum? 

eða álítur hann, að þessi lög ekki þnrfi fyr, 

en landbunaðar og jarðabætnr eru komnar 

á sitt hæsta stig ? |>að hefur verið sagt, að 

þetta mál væri barið áfram með hnefum og 

hnúum; en er rjettað segja slíkt, þó nefnd- 

in haldi því fram, að málið sje rætt? og ef 

þetta er óþarft mál að ræða það, þá eru 

mörg mál jafnómerkileg, sem þessir mót- 

stöðumenn landbúnaðarlaganna, hafa komið 

með á þessu þingi. J»að eru einmitt þessir 

menn, sem ganga með hnefum og bnúum 

á móti því mesta velferðar- og vandamáli,
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sem, eins og hinn hæstvirti landshöfðÍDgi 

sagði, lagt hefur verið fyrir þetta þing. 

Jeg vona, að málið verði eigi fellt, og eigi 

rekið { nefndina aptur, því jeg mótmæli því; 

jeg veit líka, að engir eru þeir, sem láti ein- 

staka menn bafa þau áhrif á sig, að þeir breyti 

sannfæringn sinni, og það er jeg viss um, 

að falli málið, mun þjóðin una því mjög 

illa. Jeg vooa því, að menn samþykki, að 

það gangi til annarar nmræðu.

■ J ó n  Ó l a f s s o n :  Jeg er nú einn af þeim,

sem eigi get annað, en mælt gegn frum- 

varpi þessu, þótt jeg fái ámæli fyrir það. Hinn 

háttvirti 2. þingmaður Gullbringusýslu sagði, 

að það væri sorglegt, ef þetta frumvarp yiði 

fellt. Getur verið. En hverjum er það að 

kennaöðrum en nefndinni? Hún hefur nú í 5 

vikur verið að búa tii breytingaratkvæði við 

frumvarpið, því nefndarálitið er ekkert ann- 

að en b r e y t i n g a r a t k v œ b i .  Hjer sjest engin 

ástæða fyrir neinu. Sami þingmaður kvað 

málið hafa komið á þing fyrir 36 árum, og 

hafa haft langan undirbúning þar á 

undan. fað getur verið satt, en málið er 

engu að síður jafnvel ver undirbúið, en það 

var þá, því nú eru 2 eða jafnvel 6 frum- 

vörp, ef vel er talið, sem að eins flækja 

málið. Nefndin hefur reist sjer hurðarás um 

öxl með því, að taka allt málið fyrir í einu. 

Stjórnin hefur breytt ónærgætnislega, og jeg 

vil segja óviðurkvæmilega við þingið, að taka 

eigi nokkurt minnsta tillit til álits efri 

deildar 1879, heldur senda þessari deild sitt 

frumvarp óbreytt til meðferðar, og jeg álít

það eigi samboðið virðingu þeirri, er vjer

eigum að bera fyrir vorri heiðruðu systur- 

’ deild, að taka þessu með þökkum af 

stjórninni. 1. þingmaður Húnvetninga 

sagði, að það væri undarlegt, að vilja 

heldur ræða ýms smáfrumvðrp, en Iáta 

þetta stórmál sitja á hakanum. En ein- 

mitt af því þetta mál er svo stórt, að það

er of stórt einu þingi, er ekki hægt að

ljúka við það, þar sem aptur á móti má af- 

greiða mörg af hinum smærri málum. 

Mörg af þessum smá-málum eru og sum 

hálfbúin, sum meira en hálfbúin frá þing-

inu. Eigum við nú að leggja það á hættu, 

að eyðileggja allt okkar sumarstarf við þessi 

minni mál, með því að fara að verja tíma 

okkar til að ræða þetta máL, sem nú getur 
ekki komizt fram tímans vegna, ef nokkur 

mynd á að verða á meðferð þess, og svipta 

oss þar með færi á, að Jjúka við þau minni 

mál, sem nú eru langt á veg komin, og 

sem við annars höfum tíma til að ljúka 

við. Hinn báttvirti þingmaður Árnesinga 

sagði, að hinar einu skynsðmu mótbárurn- 

ar gegb frumvarpinu hefðu komið frá hin- 

um háttvirta þingmanni Reykvíkinga. Jeg 

efast eigi um skynsemi þingmanns þess, en 

það er hart að gjöra alla aðra, sem talað 

hafa gegn frumvarpinu, að ovitringum fyrir 

það. Verði frúmvarpið fellt, sýnir það, að 

frumvarpið er eigi byggt á betri ástæðum 

en mótbárurnar. Af því nefndarálit vant- 

aði, þurfti framsögumaður að brjóta þing- 

sköpin með því, að fara út i hinar ein- 

stöku greinir málsins, sem þó alls ekki má 

gjöra fyr en við 2. umræðu. Af því ó- 

mögulegt er að ljúka við málið, álítjeg það 

misbrúkuu á tíma þingsins, að eyða honum 

til þess, að ræða það, enda verðar það að

líkindum drepið fyr eða síðar. Áður en

jeg sezt, viljeg svaraeinum háttvirtum þing- 

manni, sem sagði, að það væri eins um 

nefndarálit fjárlaganefndarinnar og þetta; 

en því fer fjarri, að svo sje, því sú nefnd 

hefur bæði fœrt ástæður fyrir frumvarpinu, 

og auk þess einkennt breytingar sinar. Jeg 

álit, að nefndin gjörði þarft verk, ef hún 

tæki frumvarpið aptur og ljeti prenta það 

að nýju.

Framsögumaður: J>að hafa komið fram 

margar mótbárur á móti því, að mál þetta 

gangi til 2. umræðu, en það er búið að

taka það fram hvað eptir annað, hvað á-

stæðulausar þær mótbárur eru. J>ótt málið 

aldrei gæti orðið útrætt á þessu þingi, þá er 

það þó eigi að sfður nanðsynlegt, að minnsta 

kosti að þessi deild sýni með atkvæðagreið- 

slu sinni, hverja stefnu hún vill aðhyllast, 

og að öðru leyti að málið verði sem bezt 

búið undir fullnaðarúrslit á næsta þingi. En
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hvað formið snertif* þ i eí búið a i marg- 

taka það fram, að í því tilliti er ekkert því 

til fyrirstöðú, að það gangi til 2. umræðu, 

þótt þeir, sem mælt hjafa á móti því, bafi 

eigi viljað taka það til groina.

Eiríkur Kúld: Jeg vil leyfa œjer að

Ieiðrjetta hinn heiðraSa 2. þmgmann Skag- 

firðinga. Jeg hef aldrei sagt, að: j«>g víldi 

fella máliö, og það hefur enginn sagt nema 

binn heiðraði 2. þitlgmaöur Norður-Múla- 

sýslu. Jeg vil leggja það til, að málinu sje 

frestað, en eigi að það sje fellt. Jeg get 

eigi annað sjeð, eá að bjer sjeu 2 frumvörp, 

en ekkert nefndarálít, og er jeg í því sam- 

dóma hinum heiðraða 2. þingmanni Norður- 

Múlasýslu; en jeg get ehki skilið, hvernig 

bæði frumvðrpin geta gengið til 2. nmræðu. 

f»ess vegna hef jeg stungíð upp á því, að 

ræða fiamsögumanns verði prentuð méð frum- 

varpi nefndarinnar, sem ástæður fyrir breyt- 

ingum hennar, og vil jeg svo láta vísa málinu 

til 2. umræðu. Mjer er málið áhugamál, og 

jeg vil ekki láta það deyja, en jeg tek mjer 

ekki nærri, þó það verði eigi allt að lögum. 

f>að hefði verið heppilegra, hefði kallar af 

því verið teknir og gjörðar breytingar við 

þá, en við hvert frnmvarpið á að gjöra 

breytingar?

H a l l d ó r  F r i ð t i k s i o n : f>að er furða, að

inenn skuli vera í vandræðum með þetta; 

mjer virðist það ofur-einfalt mál, að stjórn- 

arfrumvarpið annaðhvort gangi til 2. upa- 

ræðu, eða að það verði fellt, og þá eins hitt 

frumvarpið; ef frumvarp stjórnarinnar verð- 

ur fellt, þá getur komið til atkvæða, hvort 

frumvnrp nefndarinnar eigi að korpa til 1. 

umræðu; en ef stjórnarfrumvarpið gengur til 

annarar umræðu, þá verður nefndin aðkoma 

með breytingaruppástungur við það sam- 

kvæmar síuu frumvarpi. Jeg álít öldungis 

nauðsynlegt, að fá málið til 2. umræðu, 

Jeg játa það, að í frumvarpi nefndarinnar 

eru margar breytingar til hins bítra, og því 

álít jeg verra að fella það; einmitt það setti 

því að leggja til grundvallai', en ekki stjórn- 

arframvarpið. En fari svo, að frnmvaip 

stjórnarinnar gangí til 2. umræðu, þá er

hægt aft gjöra atkvæðaskrá, þar sem uppá- 

stungur nefndarinnar geti komið fram. , En 

að því er snertir breytingar nefndarinnar, 

þá er það ekki talað af sanngirni, að hjer 

sje ekkert nefndarálit. Hin sama aðferðin 

er höfð við fjárlögin. 2. þingmaður Suður- 

Múlasýslu var að gefa stjórninni ofanígjöf 

fyrir meÐferð hennar á efri deild í fyrra, er 

hún hafl ekki tekið til greina uppástungur 

hennar 1879; en hann getur greitt atkvæði 

á móti öllum greinum þeim, sem efri deild 

eigi lagfærði eða samþykkti; það er nóg 

ofanígjöf fyrir stjórnina. Jeg ætla, að margt 

í frumvarpinu sje rjettarbót. og enda þótt 

lítil líkindi sjeu til, að þetta mál verði rætt 

til enda í báðum þingdeildunum, þá verð 

jeg að ætla, að málið vinni talsvert við það, 

að það sje rætt hjer i deildinni, svo að 

stjórnin fái að sjá, hverjar breytingar hún 

vilji gjöra á frumvarpino; það er bezti veg- 

urinn til að fá það fram, sem til báta lýtur. 

Jeg verð að vona, að hin heiðraða deild 

taki annaðhvort frumvarpið til 2. umræðu, 

en jeg vil heldur nofndarframvprpið, en 

stjórnarfrumvarpið.

Forseti: Mjer 9ýnist ekki vandi að

greiða úr þessu máli. |>ingmenn geta 

gjört hvort er vill, hafnað stjórnarfrum- 

varpinu ellegar látið bæði frumvöipin ganga 

til 2. umræðu með þeim fyrirvara, að nefnd- 

in snúi sínu frumvarpi upp í breytingarat- 

kvæði við frumvarp stjórnarinnar.

P o r l á k u r  G u ð t n u n d s s o n : Jeg ætla ein-

ungis að bera til baka orð 2. þingmanns 

Suður-Múlasýslu, er hann sagði, að 5 vikttr 

hefðu gengið til þess að semja frumvarpið. 

J>etta er alls ekki rjett, því það er langt 

síðan nefndin lauk frumvarpinu og afhenti 

það til prentunar, og getur því hver maður 

sjeð, hvoii þetta er satt eða ekki. Jeg 

man ekki betur, en þeir væru að afsaka 

fjárlaganefndina í dag með því, að handrit,- 

ið hefði verið búið á sunnudaginn. En hver 

á að prenta? Kannske fjárlaganefndin gjöri 

það sjálf, og þess vegna hafi orðið þessi 

dráttur á því?

|>að er undarlegt, að vera að þræta of-
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an í sín eigin augu, og segja, að ekkert 

nefndarálit liggi fyrir. Hvar eru reglur fyr- 

ir því, hvað nefndarálit eigi að vera langt? 

fær eru náttúrlega engar til, og einstakir 

þingmenn munu ekki geta gefið reglur fyrir 

því. Nefndarálitið er fyrir framan frumvarp- 

ið, eins og hver maður, sem hefur bæði 

augun opin, getur sjeð.

L á r u s  B l ö n d a l :  f>að er að eins lítil

athugasemd, sem jeg vil gjöra. Jeg vil 

Bpyrja þessa heiðruðú herra, sem hafa hrdp- 

að hæst hjer í salnurn utn það, að ekkert 

nefndarálit sje til í raáii þessu, jafnvel þó 

það liggi prentað hjer á borðinu fyrir fram- 

an okkur; og má jeg þá spyrja hina hátt- 

virtu herra: hvernig fór nefnd sú að, sem 

var kosin í landbúnaðarmálið í efri deildinni

1879 P Hún tók að eins 2 kafla frumvarps- 

ins til ýtarlegrar yfirvegunar og gaf í áliti 

sídu með almennum orðum ástæður fyrir 

því, hvers vegDa húo gjörði það. £>ví oæst 

ljet nefndin i áliti sínu prenta kaflana um 

landsdrottna og leiguliða og um úttektir 

með þeim breytingum við þessa kafla frum- 

varpsins, sem nefndin hefði gjört, á n  p e s « .  

a ð  f œ r a  n ó k h r a r  m t a e ð u r  f y r i r  p e s s u m  

b r e y t i n g u m , e ð a  g i ö r a  n o k k r a r  a t h u g a -  

s e m d i r  u m  p œ r .  f>essu fann enginn að í 

efri deild, en nú, þegar sama málið kemur 

fram hjer í deildinni og nefndin í málinu 

fylgir alveg hinni sömu formlegu aðferð í 

áliti sínu, eins og nefndin í efri deild 1879, 

þá rísa þessir heiðruðu herrar upp öfugir 

og úthverfir, og vilja slá sig til riddara á 

nefndinni, með því að bregða henni um 

formleysi.

f á  höfðu 8 þingmenn:

Jón ólafsson,

Egill Egilsson,

Holgeir Clausen,

Grímur Thomsen,

Benidikt Sveinsson,

Jón JóDsson,

|>orkell Bjarnason,

Ólafur Pálsson, 

beiðzt, að hætt skyldi umræðunum, og var 

það samþykkt með 15 atkvæðum.

fá  var stjdrnarfrumvarpið fellt með 15 

atkvæðum gegn 4.

pví næst var nefndarfrumvarpið borið 

undir atkvæði; var við haft nafnakall, og sögðu 

J á :

Eiríkur Briem,

Magnús Andrjesson,

Egill Egilsson,

Eiríkur Kúld,

Friðrik Stefánsson,

Grímur Thomsen,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson,

Holgeir Clausen,

Lárus Blöodal,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson,

J>órður Magnússon,

|>oikell Bjarnason, 

f>orlákur Guðmundsson, 

forsteinn Thorsteinson, 

porvarður Kjerulf.

Nei :

Benidikt Sveinsson,

Jón Ólafsson.

Jón Jónsson greiddi ekki atkvæði, og 

færði þær ástæður tíl, að hann áliti nefnd- 

arálitið fallið með stjórnarfrumvarpinu, en 

með því hefði hann greitt atkvæði.

Forseti spurði þingmenn, hvort það væru 

ástæður, og kváðu þeir nei við því. Taldist 

því atkvæði Jóns með meiri hluta, og var 

þannig samþykkt með 18 atkvæðum gegn 2, 

að frumvarp nefndarinnar skyldi ganga til 

2. umræðu.

ÖNNUR UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 53. fundi, 18. dag ágústmánaðar.

B r e y t i n g a r -  og v i ð a u k a t i l l a g a  

við frumvarp til Iandbúnaðarlaga.

66. gr. falli burtu, en í staðinn komi 

ný grein þaunig orðuð:

• Leiguliði skal vinna upp tún og venju- 

legt engi leigujarðar sinnar, svo að hún sje 

í fullri rækt. Svo skal og hver sá, er á 

jörðu, jarðarparti eða bjáleigu býr, skyldur

132
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að vinna árlega að jarðabótura á ábyli sínu, 

sem svarar tveim dagsverkum fyrir hvern 

verkfæran karlmann, 20—60 ára að aldri, 

er hann hefur á heimili sínu sem ársmann. 

Sjálfráður er ábúandi að því, hverja jarða- 

bót hann vinnur, og 3kal hann árlega á 

vorþingi gefa hreppstjóra skýrslu yfir jarða- 

bót þá, er hann ljet vinna næsta ár á undan. 

Skyldur er hreppstjóri að hafa eptirlit með 

jarðabótum þessum, og má hann, með ráði 

hreppsnefndar, þar sem hann álítur að 

skylduvinna þessi sje vanrækt, ákveða nánar 

um fyrirkomulag og framkvæmd hennar. 

Bregði leiguliði af þessu lengur en eitt ár í 

senn, missir hann ábúðarrjett sinn. Nú 

vanrækja ábúendur, er eigi eru leiguliðar, 

tjeða skylduvinnu eitt ár eða lengur, ogskulu 

þeir þá sekir fyrir ár hvert um 1 — 10 kr. 

þorkell Bjarnason. J>orlákur Guðmundsson.

Forseti skýrði frá, að hann mundi fyrst 

taka til umræðu 1.—6. kapítuli,

Fram söguniuður (E in k u r  B riem ): Við

1. umræðu var mest talað um, að hve rniklu 

leyti formið á frumvarpi nefudarinnar leyfði 

málinu að ganga til 2. umræðu. Einnig var 

lítið eitt rætt um nokkur einstök atriði. 

Eins og jeg tok þá fram viðvíkjandi 1. gr., 

þá væri kannske ástæða til að taka til um 

óværueignir. Að því er snei tir 10. gr., þá 

kom það fram í nefndinni, að ef til vill 

mætti setja aðrar ákvarðanir, en þó þótti 

nefndinni ekki ástæða til að gjöra breytingu 

frá gildandi lögum í efni. Viðvíkjandi 23. gr. 

vil jeg taka fram um misskilning þann, sem 

jeg hef orðið var við hjá sumum þingmönn- 

um, áð það var engan veginn meining nefnd- 

arinnar, að gjöra með því breyting frá gild- 

andi lögum. Nefndin gekk að því sem sjálf- 

sögðu, að allar hinar sjerstöku ákvarðanir, 

t. a. m. um laxveiði o. fl., stæðu óhaggaðar. 

Jeg skal enn fremur geta þess um 41. gr., 

að þar sem talað er um innsetningu á fjen- 

aði, þá hefur fallið úr við prentunina, að 

sá, sem setur (jenaðinn inn, sje skyldur að 

gefa fjenaðiuum hey. Að svo stöddu sjejeg 

ekki ástæðu til að taka fleira fram viðvíkj-

andi þessum kafla, fyr en jeg heyri umræður 

þingmanna.
B e n i d i k t  S v e i n s s o n : Jeg verð að lýsa

því yfir, að jeg hefði mjög margt að tala 

um þessa 6 fyrstu kapítula, ef ræða ætti þá 

að nokkru gagni, en jeg sje ekki, að tíminn 

geti enzt til þess, þar sem svo mörg önnur 

mál standa á dagskrá þingsins, sem sjálfsagt 

verða órædd og hálfrædd; með öðrum örðum: 

jeg sje mjer ekki kleyft, að leggja út í að 

skýra frá öllum þeim göllum, sem eru á þessum 

köfium öllum og öllu frumvarpinu yfir höftíð. 

Jeg mundi gjöra þingmenn leiða á að hlusta 

á bæði formgalla þá, sem eru á meðferð þessa 

frumvarps, og eins gallana á innihaldi hinna 

einstöku greina Jeg skal að eins taka til 

dæmis um 23. gr. Framsögumaður segir, 

að það sje ekki meining frumvarþsitis, að 

koma í bága við gildandi ný lög, en þessi 

grein kollvarpar þó gildandi lögum, lögunnm 

11 maí 1876, og öllum grundallarreglum eldri 

laga. Framsögumður hlýtur að sjá, að slíkar 

ákvarðanir eru allshendis óhafandi Hinn 

háttvirti framsögumaður ætlafet þó ekki 

til, að gagnstæð lög um sama efni gildi 

hver við hliðina á öðrum. J>að væri sann- 

arlega skrítin «c ó d i f i c a t i o n » af íslenzkum 

landbúnaðarlögum. Nei, til þess heyrir, 

að landbúnaðarlögin sjeu sjálfri sjer 

samkvæm samanhangandi heild. Jeg ætla 

þá heldur ekki að fjölyrða um það, þótt 

hver greinin í frumvarpinu sjálfu ríði í 

bága við aðra, t. a. m. eins og þegar ekki 

má leigja neina jarðeign lengur en 50 ár í 

senn, en aptur er á öðrum stað kveðið svo 

á, að ábúðarrjetturinn skuli vera æfilangur. 

J>etta kemur þó hvað í bága við annað. 

f>etta er nú eitt dæmi þess, hve frumvarpið 

er óhafandi. Jeg hef ekki önnur ráð, þegar 

frumvarpið er svona úr garði gjört, en að 

greiða atkvæði á móti öllum köflum frum- 

varpsins og öllum einstökum greinum.

F r a m s ö f f u m u ð u r :  Viðvíkjandi hinum

sjerstöku atriðum, sem þingmaðurinn tók 

fram, einkum að 23. gr. gæti ekki staðið 

jafnhliða öðrum gildandi ákvörðunum, þá er 

mjer ómögulegt að sjá það, t. a. m. aðsjer-
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stök lög um laxveiði megi ekki standast 

jafnframt þeim almennu ákvörðunum, sem 

settar eru í greininni. Hitt atriðið, að 50 

ára byggingartími kæmi í bága við æfilanga 

ábúð, þá er vitaskuld, að svo er, þegar á- 

búandi lifir lengur en 50 ár. En bitt er 

þd aðgætandi, að þegar byggt er æfilangt, 

þá er engin viss áratala ákveðin, svo að það 

er reyndar allt annað en þegar miðað er 

við vissan árafjölda; en að öðru leyti liggur 

þetta atriði fyrir utan þann kafia, sem nú 

er til umvæðu.

Urðu svo ekki lengri umræður um mál- 

ið, og beiddist forseti að mega lesa allan 

kafiann upp, og láta síðan greiða atkvæði um 

hann. Var það samþykkt, og var:

I.—VI. kapítuli samþykktur í einu með 

15 atkvæðura gegn 4.

því næst var tekinn til umræðu 7. og

8. kapítuli landbúnaðaiiaganna.

Framaögumaður: Viðvíkjandi þessum

kafla hefur komið ein breytingaruppástunga 

frá tveimur mönnum úr nefndinni við GG. 

gr., og fer hún fram á, að gjöra að laga- 

skyldu, að hver ábúandi virni árlega að 

jarðabótum á ábýli sínu, sem svarar tveim 

dagsverkum fyrirhvern verkfæran karlmann, 

20—60 ára, sem hann hefur á heimili sínu 

sem ársmann. fetta kom til tals í nefnd- 

inrii, en þó að allir nefndavmenn könnuðust 

við, að það væri af góðum toga spunnið, þá 

gat meiri hlutinn eigi fallizt á, að ástæða 

væri til þess, að taka upp slíka ákvörðun, 

af því að hann áleit, að hún gæti ekki orðið 

að neinum verulegum notum; |iað getur 

heldur eigi álitizt nauðsynlegt, að hvetja 

menn til jarðabóta á þann hátt, eptir þeim 

hug, sem menn nú eru farnir að hafa á 

jarðabótum, enda væii þá nauðsynlegt að 

ákvörðunin færi lengra. Með því að gjöra 

jarðabætur að lagaskyldu, þá þyngir það á 

ábúanda, og að svo miklu leyti, sem hann er

leiguliði, nýtur hann eigi fremur en verkast 

vill ávaxtanna af því, heldur landsdrottinn 

hans, og verður þetta þannig að eins viðbót 

við eptirgjald hans. Auk þess þyrfti þetta 

talsvert eptirlit, ef jarðabæturnar ættu að 

verða annað en eintómt kák, þar sem góðan 

vilja vantaði, og yrði það mikil fyrirhöfn. 

f  ess vegna áleit meiri hlutinn rjettast, að 

þessu væri sleppt. Jeg man ekki eptir, að 

bent væti sjerstaklega á önnur atriði.

E i r í k u r  K ú l d : Jeg vil leyfa mjer að

benda hinum háttvirta framsögumanni á, að 

mjer þykir 60. gr. ógreinilega orðuð; jeg 

ímynda mjer, að það eigi að vera «komma» 

á eptir orðinu eigi, ogað «semíkólon» mætti 

falla burt; þá er fýrst mögulegt að skilja 

greinina.

Framsögumaður: Já; það á að vera,

eins og þingmaðurinn segir.

P o r h e t l  B j a r n a s o n :  Viðvíkjandi breyt- 

ingaruppástungu minni og annars háttvirts 

þingmanns vil jeg leyfa mjer að geta þess, 

að það hefur verið skorað á okkur báða að 

koma svipaðri ákvörðun inn í landbúnaðar- 

lögin, en nefndin vildi ekki fallast á hana. 

Margir skynsamir bændur álíta það nauð- 

synlegt, til að vekja hjá mönnum áhuga á 

jarðabótum, að mönnum sje gjört að skyldu, 

að gjöra árlega jarðabætur, sem ekki oru 

tilfinnanlegar, á ábýlum sínum. J>etta, sem 

hjer er farið fram á, er lítil kvöð fyrir á- 

búendur, og getur eigi talizt nein tilfinnan- 

leg byrði fyrir þá, en getur þó með tíma 

orðið að góðu gagni, bæði af því að jörðin 

smábatnar, og svo af hinu, að með þessu 

komast menn smámsaman að rauu um, að 

jarðabætur sjeu nauðsynlegar. J>að er þetta, 

sem ætlazt er til að breytingaruppástungan 

komi til leiðar, og á hún að ná jafnt yfir 

alla, sem á jörðum búa. Sektin á að vera 

fólgin í því, að leiguliði missi ábúðarrjett 

sinn, og er það honum nóg hegning. en 

jarðeigandi og aðrir, sem ekki eru leigulið- 

ar, skulu afplána sektina með fje. Jeg

132*
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held, að þetta geti orðið að miklu gagni, 

og vona því, að deildin gefi góðan róm að 

breytingaruppástuDgunni.

Þórður Magnússon: {>Ó að góð mein-

ing sje í þessari breytingartillögu, að efla 

jarðabætur, þá er það raín skoðun, að það 

muni eigi vera til neins gagns. |>ar sem 

hinn háttvirti 2. þingtnaður Gullbringusj'slu 

sagði, að þetta væri lítil kvöð fyrir ábúandann, 

þá verð jeg að álíta annað, því að sá bóndi, 

sem hefur 6 verkfæra menn á heimili sínu, 

verður árlega að bæta við sig hjer nm bil 

36 kr. útgjöldura. Ef bóndinn er frnrabýl- 

ingur, og girðir tún sitt með þessum skyldu- 

dagsverkum, þá verður það máske ekki búið 

á 10 árum, þó að hann hafi 6 menn, 

og fellur þá þetta verk að öllu til eiganda, 

án þess leiguliði hafi þess not. Hafi hann 

nú fullhart eptirgjald áður, þá er þetta ekki 

lítil viðbót. J>að er heldur ekkert gagn að 

túngarði, nema hann uái allt umhverfis tún- 

ið. En hvað sektinni viðvíkur hjá þeim, sem 

búa á'sjálfseign, þá virðist mjer eigi rjett, 

að eigandi jarðar, sem hefur marga menn 

og brýtur opt móti þessu boði, verði að eins 

sektaður ura 10 kr. Jeg get því ekki fall- 

izt á breytingartillöguna af þessum ástæð- 

um, sera jeg hef tekið frara, og mun greiða 

atkvæði á móti henni.

Þorhikur Guðmundsson : Hinn háttvirti

2. þingmaður ísfirðinga hefur talað á raóti 

þessari breytingartillögu, og fæ/t til ástæð- 

ur, sera mjer þykja ekki mikilvægar. Jeg 

álit, að enginn maður sje verður þess, að fá 

jörð, ef hann vill ekki vinna henni lítið í 

hag og undir eins sjálfum sjer. f>að er 

undarlegt, ef menn ekki skyldu heldur vilja 

vekja upp dugnað, en að niðurdrepa honum. 

Hinn háttvirti þingraaður sagði einnig, að 

eigi væri gagn að túngarði, neraa því að 

eins, að bann nái urahverfis allt túnið, en 

það er ekki alstaðar svo háttað; víða er 

gagn að, þó að lúngarðurinn nái ekki nema 

fyrir helming eða fjórðapart af túninu, allt

eptir því hvernig túninu hagar til. Ef 

menn hafa hug á jarðabótum, og áhugann 

ætti að vekja, þá geta þeir unnið þær, þó 

þeir sjeu leiguliðar. Enda þekkjum vjer 

raargan leiguliða einyrkja, sem mikið hefur 

gjört eptir sínum kringumstæðum, bara að 

menn gjöri sjer ljóst, að slíkt er bæði til 

gagns og sóma; og jeg er viss um, að það 

er enginn einyrki, sem hefur hugann á þvít 

sem eigi getur gjört eitthvað til bóta. J>etta 

ætti þó að vera til að hvetja menn til þess, 

en ekki að letja þá; en hafi bóndinn, eins og 

þingmaðurinn tók til dæmis, 6 verkfæra 

menn, þá ætti hann því heldur að geta 

unnið jarðabætur, eða skyldi fara betur á 

því, að menn hans lægju aðgjörðarlausir 

uppi i rúmi? J>etta er ekki gjört vegna 

þeirra árvökru og atorkusömu, heldur hinna, 

sem sofa, til að vekja þá til að sýna sjálf- 

um sjer og föðurlandinu einhverja rækt.

Af því að eigi tóku fleiri til máls, lýsti 

forseti því yfir, að umræðunni væri lokið, og 

ljet því næst greiða atkvæði um breytingar- 

tillöguna við 66. gr., og fjell hún með 14 

atkvæðum gegn 4'. |>ví næst bar forseti

7. og 8. kapítula búnaðarlaganna undir at- 

kvæði, og voru þeir samþykktir með 16 at- 

kvæðum.

|>á kom til umræðu 3. kafli frumvarps- 

ins, 9.— 12. kapituli.

Frarmögumaður: Viðvíkjandi þessum

kafla, þá komu fram um daginn mótmæli á 

móti 105. gr. og greinunum þar á eptir. 

Viðvíkjandi 105. gr., þá skoðaði nefndin svo, 

að áslæða væri til að setja ákvörðun ura 

það, að einn skyldi hafa byggingarráðin fyrir 

hverri jörð, bæði til þess að styðja að góðu 

samkomulagi, ef 2 eiga jörðina, og til þess 

að gjöra mönnum síður girnilegt, að eign- 

ast parta úr jörðum, sera er til þess að 

rýra verð þeirra í heild sinni. J>ar sem

1) í gjörðabók neðri ileildar er atkvæðagreibsl- 

unnar um })essa breytingartillðgu ekki getið, en 

pað, sem bjer stendur, er tekið eptir umræðunum.
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sagt var um daginn, að nefndin vildi koma 

í veg fyrir það, að nýbýli fjölguðu, þá er 

það að nokkru leyti á rökum byggt. En 

nefndin áleit, að ef býlin væru mjög smá, 

þá gæti það leitt til iðjuleysis og þar af 

leiðandi örbirgðar, ef einyrki hefði ekki fulla 

atvinnu við að stunda það bú, sem hafa mætti 

á býlinu, og þess vegna vildi nefndin eigi 

gjöra slík býli að sjerstökum jörðum, eða 

láta neitt vera því til fyrirstöðu, að þau 

væru lögð niður. En þegar býlin eru nokk- 

uð stór og ekki minni en 5 hundruð, og 

sýslunefndin álítur það til bóta, að byggð 

verði aldrei lögð niður á þeim, þá er það 

ekki fyrirmunað. En þar sem ákveðið er, að 

leita samþykkis landshöfðingja, þegar gjöra 

skal smábýli að jörð, eða jörð að hjáleigjj, 

þá byggist það á því, að sjerstakar lagaá- 

kvarðanir eru við þetta bundnar, er síðar 

kynnu að fjölga, og því þótti nefndinni á- 

stæða til, að umboðsvaldið hefði nokkuð að 

segja um breytingar þær, sem gjörðar væru 

í þessu tilliti.

Pórður Magnússon: Hvað snertir 105.

gr., þá get jeg ekki betur sjeð, en hún 

komi í bága við eignarrjettinn. Ef annar 

maður á 10 hundruð í jörðu, en annar 11 

í sömu jörð, þá hefur sá byggingarráðin,

sem á 11 hundruð. Ef jeg því ætti allt 

að helmingi einhverrar jarðar, en annar 

maður ætti rúman helming á móti mjer, 

þá gæti jeg ekki komizt á jörðina sjálfur, 

þó jeg vildi, heldur gæti meðeigandi minn 

byggt hana hverjum, sem honum þóknaðist. 

Jeg álít því þessa grein óhafandi, og ætla 

að vita, hvort ekki verða einhverjir til þess, 

að koma með breytingaratkvæði við hana 

með mjer við 3. umræðu.

F r a m s ö g u m a ð u r : |>að er rjett, sem

hinn háttvirti 2. þingmaður ísfirðinga tók 

fram, að þetta er nokkur takmörkun á eign-

arrjettinum, en þessa takmðrkun virtist

nefndinni yfirgnæfandi ástæða til að gjöra, 

af því henni hugsaðist ekkert annað hag-

felldara ráð til þess, að koma í veg fyrir, 

að jarðir pörtuðust í sundur, s«m verður 

til þess að spilla jörðunni og rýra verð 

hennar og gildi, sem og til að koma í veg 

fyrir ágreining þann, er opt leiðir af þvi, 

þegar margir búa saman í sömu húsum, 

hver að óvilja aonars.

Var siðan gengið til atkvæða um þenn- 

an kafla, og fjell atkvæðagreiðsla þannig: 

105. gr. felld með 10 atkvæðum á móti 10.

Var nafnakall við haft og sögðu 

Já :

Eiríkur Briem,

Magnús Andrjesson,

Friðrik Stefánsson,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson,

Lárus Blöndal,

Ólafur Pálsson,

J>orkell Bjarnason, 

porlákur Guðmundsson, 

I>orvarður Kjerulf.

Nei:

Arnljótur Ólafsson,

Benidikt Sveinsson,

Egill Egilsson,

Eiríkur Kúld,

Grímur Thomsen,

Jón Ólafsson,

Tryggvi Gunnarsson,

J>órður Magnússon,

I>orsteinn Jónsson, 

porsteinn Thorsteinson.

9. kapítuli með áorðinni breytingu sam- 

þykktur með 13 atkvæðum gegn 1.

10., 11., 12. kapítuli samþykktur með 14 

atkvæðum móti 2.

Frumvarpinu í heild sinni var því næst 

vísað til 3. umræðu með 14 atkvæðum.

J>RIÐJA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 63. fundi, 24. dag ágústmán.
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Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá I, 298—318.

B r e y t i n g a r t i l l ö g u r  

við frumvarp til landbúnaðarlaga, 

eins og það var samþykkt við aðra umræðu.

Frá nefndinui.

1. Við 2. gr. Aptan við orðin: «sveit

eða bjerað» bætist: «óværueignir eru

óbyggðar lendur, sem eigi liggja undir 

nokkra jörð, og eigi eru hafðar til upp- 

reksturs*.

2. Við 10. gr. þessi grein falli burt, og 

breytist greinatalan eplir því.

3. Við 23. gr. Aptan við greinin bætist:

• Að öðru leyti fer um veiðar í ám 

eptir því, sem ákveðið er í sjerstökum 

lögum».

4. Við 41. gr. Á eptir orðunum: «sem

inn setti» komi: «einnig skal gefa hon-

um hey, ef með þarf».

5. Við 81. gr. í  stað: «3 kr<5nur» komi;

• 2 krónur», og orðin: -og ferðakostn-

að . . . verður. falli burt.

6. Næst á eptir 104. gr. bætist ný grein, 

som verður 105. gr., svo hljóðandi:

«Gf 2 menn eða fleiri eiga parta í 

binni sömu jörð, þá skal þó ávallt einn 

maður ráða fyrir byggingu allrar jarð- 

aiinuar, og yfir höfuð ganga í lands- 

drottins stað, nema eigandi vilji sjálfur 

búa á paiti sínum, enda sje sá partur 

eigi minni ea 5 hndr. Komi eigend- 

ura eigi ásamt um, hver ráða skal fyrir 

byggingunni, þá skal atkvæðafjöldi ráða, 

en ef eigi eru tíeiri en 2 hlutareig- 

endur, skal sá ráða, er meira á i jörð- 

innj, og eigi þeir báðir jafnmikið skulu 

óvilhallir menn kveða á um, hver hafa 

skal byggingarráðin. Sá, sem fyrir 

byggiogu ræður, skal tilkynna það sýslu- 

manni; hann ábyrgist og eigendumept- 

irgjald jarðar og álag».

7. Við 110. gr. Aptan við orðin; «þegar 

smábýii* bætist: «eða óværueign». 

Aptan við orðin: «og smábýlið» bætist; 

«eða óværueignin*.

Aptan við orðið: «smábýlisins» bætist'• 

«eða óværueignarinnar».

8. Við 111. gr. Aptan við greioÍDa bæt- 

ist: «eða æfilangt».

9. Við 112. gr. Á eptir orðunum: «að

því er snertiri komi: «borgun fyrir út- 

tektir og 71. gr. í sömu reglugjörð að 

því leyti, er snertir*.

Framsögumaður (Eiríkur Rriem): Síð- 

an við 2. umræðu í þessu máli hafa engar 

breytin gartillögur komið fram nema frá 

nefndinni, og fara þær í líka átt, og jeg. gat 

um við 2. umræðu Viðvíkjandi 105. gr., 

sem felld var úr frumvarpinu við 2. umræðu, 

er það að segja, að nefndin hefur stungið 

npp á nýrri grein í hennar stað, sem er 

svipuð hinni, nema hvað tekið er fram, að 

eigandi hafi sjálfur rjett til að búa á jarð- 

arparti sinum, ef hann vill; en að öðruleyti 

er greinin óbreytt.

Af því að tieiri óskuðu ekki að taka 

til máls, lýsti forseti því yfir, að umræðunni 

væri lokið, og ljet því næst greiða atkvæði, 

og var:

1. breytingartillaga nefndarinnar samþykkt 

með 13 atkvæðum

2. breytingartillaga nefndarinnar samþykkt 

með 10 atkvæðum.

3. breytingartillaga nefndarinnar samþykkt 

með 14 atkvæðum.

4. breytingartillaga nefndarinnar samþykkt 

með 14 atkvæðum.

5. breytingartillaga nefndarinnar samþykkt 

með 11 atkvæðum.

6. breytingartillaga nefndarinnar samþykkt 

með 10 atkvæðum gegn 1.

7. breytingartillaga nefndarinnar samþykkt 

með 12 atkvæðum.
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8. breytingartillaga nefndarinnar samþykkt 

með 15 atkvæðum.

9. breytingartillaga nefndarinnar samþykkt 

með 13 atkvæðum.

Frumvarpið í heild sinni samþykkt með 

13 atkvæðum.

Lengra komst frnmvarpið ekki áleiðis á 

þinginu.

LI.

Háskóli á íslandi.

Frumvarp til laga um stofnuq háskóla 

á íslandi. Frá 2. þingmanni Norður-Múla- 

sýslu. Frumvarpið er prentað í fyrri parti 

alþingistíðindanna, bls. 60.

FYRS^TA UMKÆÐA í NEÐRIDEILD, 

á 13. fundi, 18. dag júlimánaðar. 

F l u t n i n g s m a ð u r  ( B e n i d i h t  S v e i n s s o n ): 

Jeg má vera þakklátur hinum háttvirta for- 

seta fyrir það, að hann hefur valið þessu 

máli það sæti á dagskránni, sem hann hefur 

gjört, því jeg er sannfærður tim, að sóknar- 

bandsleysingarmálið, sem um var rætt, hef- 

ur sett andlega lypting í hina bciðruðu 

þingdeild, og hafið hana á æðra andlegt 

sjónarsvið, svo hún verður þolinmóðari og 

fúsari að gefa orðum mínum gaum.

Andróður sá og barátta, sem skólamál 

vor og framganga þeirra hefur jafnan átt 

við að sfcríða, knýja mig sem sje til að fara 

nokkrum orðum um frumvarp þetta, og 

gjöra grein fyrir skoðun minni á málinu 

yfir höfuð og rökum þeim, sem jeg byggi 

frumvarpið á, en jeg skal vera svo fáorður 

sem mjer er unnt.

Jeg játa það, að þetta frumvárp er ný- 

mæli að ytri álitum. Jeg játa, að orðið «há- 

skóli» er nýmæli hjer á landi, enda mundi 

jeg fús á að breyta þessu nafnií •lándskóli»

eða -þjóöskóli ■>, ef menn svo vildu, og nafn- 

ið eitt væri málinu til fyrirstöðu. En hyggi 

maður nákvæmar að, sjer maður, að það 

hefur djúpar sögulegar rætur, og hvílir á 

afitaugum liðins tima, og er þannig sam- 

kvæmt anda tíma þeirra, sem nú eru, og 

ætlunarverki þjóðar vorrar.

Lítum á mannkynsöguna; lítum á 

reynslu mannkynsins frá þeim tima, sem vjer 

höfðum sögur af. Eins og vísindi, framför og 

frelsi hafa jafnan verið samfara hjá þjóðunum 

yfir höfuð, þannig hefur ianlend meuntun, 

framför og frelsi jafnanverið þrjár skyld- 

getuar himinbornar systur, sem hafa hald- 

izt i hendur og leitt hverja einstaka þjóð 

að því takmarki, sem forsjónin hefur sett 

henni.

Lítum á sögu sjálfra vor. Oss hefur 

aldrei leiðzt að renna augum vorum til 

hinnar fögru og frægu fornaldar vorrar. Má 

jeg spyrja: voru það ekki þær hinar sömu 

þrjár himinbornu svstur, sem hjeldust í 

höndur einnig bjá ossp Og fór það ekki sto, 

að þegar þær hurfu, þá var allri vorri frægð, 

öllum vorum frama lokið.

|>að var þannig ekki úr lausu lopti 

gripið, er hið fyrsta endurreista alþingi 1845 

bar hina iunlendu þjóðmenntun fram mála 

fyrst. Eins ógorðið «mamma« er hið fyrsta
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orð, sem vjer heyrum af vörum barnsins, 

þannig var orðið «þjóðskóli» hið fyrsta orð 

af vöram alþingis 1845, framborið í nafni 

og umboði þjóðarinnar af þeim manni, þeirri 

frelsishetju, sem nú er að vísa látinn, en hin 

andlega og líkamlega ímynd hans mænir 

yfir oss hjer í salnum, og jeg vildi óska, að 

hún æ og æfinlega hefði sem mest og bezt 

ábrif á oss innan þessara helgu vjebanda.

Er nú þá ekki stofnun skóla þess, sem 

frumvarpið ræðir um, byggt á sögulegri 

nauðsyn? Hún er sannarlega ekki hastarleg 

breyting eða stökk frá því sem er. Hún er 

aí) eins varðveizla og efling þess sem er. 

Jeg byggi nefnilega á því frumvarpi, sem 

þingið samþykkti í hitt eð fyrra, um stofn- 

un lagaskóla. TJndirtektir stjórnarinnar und- 

ir málið leiði jeg á p e s s u  augnabliki hjá 

mjer; seinna skal jeg gefa þeim hornauga. 

Hjer ræðir þá að eins um, að draga þær vís- 

indastofnanir, sem vjer höfum og e i g u m  

að hafa, í e i n a  skólaheild, e i n a  vísindalega 

stofuun. Viðvíkjandi þessari stofnun vil jeg 

taka fram, tvö atriði: p ý ð i n g u  hennar og 

k o s t n a ð i n n ,  sem henni er samfara.

Litum fyrst á hið fyrra atriðið. Vjer 

vitum aliir, að sameinaðir kraptar, hvort 

sem þeir eru líkamlegir eða andlegir, orka 

meiru en tvistraðir ogá sundrungu. Getum 

vjer þá neitað því, að hin andlega samvist 

og samvinna (Jdeeudvexlibg) meðal kenn- 

anda og meðal lærisveina mundi verða og 

hlyti að verða frjóvgari, innilegri, fjörugri 

og aflmeiri i þessum sameinaða skóla, en i 

prestaskólanum og læknaskólanum, dreifðum 

eins og ýlustráúm hjer og hvar? Getum 

vjer í annan stað neitað því, að vjer mund- 

um og hlytum að vaxa í augum sjálfra vor, 

að sjálfsmeðvitund vor og þjóðarinnar hlyti 

að vaxa, að andlegt þor og þrek þjóðarinnar 

hlyti að dafna, þegar vjer sæjum, að vjer 

betur og á fullkomnara stigi fullnægðum 

andlegum þörfum þjóðarinnar og þeirri á- 

byrgð, sem á henni hvílir, eptir því sem

augu vor og bennar ljúkast æ betur og bet- 

ur upp fyrir hinu s a n n a ,  hinu f a g r / 1, hinu 

g ó ð a ? Getum vjer í þriðja lagi neitað því, 

að vjer hlytum að vaxa í áliti hjá öðrum 

þjóðum, hinum fjölmennu, auðugu og mennt- 

uðu þjóðum heimsins, sem búast má við að 

hætti við að líta niður á bóginn til vor, sem 

færumst það í fang, að ganga fram á sjón- 

arsvið sögunnar og þjóðanna? f>ví skyldum 

vjer skorast undan að taka oss í hönd og 

bera fyrir brjósti voru blys vísindanna, blys 

hinna fornu og frægu íslenzku, þjóðlegu vís- 

inda, tii að lýsa oss og öðrum á hinni tor- 

sóttu, sömu framfara-ogfrelsisbrautheimsins? 

f>ví mundu ekki einnig þær virða oss því 

meir, sem þetta blys skín skærar í höndum 

vorum? Já, því mundi himnafaðirinn loksins 

eigi sjálfur líta í náð og velþóknun blessunar- 

ríku augliti niður til vor, hinnar fátæku og fá- 

mennu þjóðar, er hann sæi, að vjer með atorku 

og áhuga ryddum oss til rúms á hinum háu 

himinbrautum, sem hann hefur ætlað oss að 

feta eins og öðrum þjóðum?

Og þá k o s t n a ð u r i n n  til þessa skóla. Hin 

heiðraða þingdeild sjer, að hjer er í sjálfu 

sjer um engan kostnaðarauka að ræða. Að 

visu eru laun þau, sem til lögfræðiskennsl- 

unnar ganga, 600 kr. meiri á ári, en ráð 

var fyrir gjört i frumvarpinu 1879, en þeg- 

ar að er gætt, sparast meira fje við þetta 

fyrirkomulag, t. a. m. húsaleiga 3 skóla, 

afnot alþingishússins í 3taðinn fyrir að 

verða að kosta fje til ofnhita og pössunar á 

vetrum, svo að það ekki eyðileggist, ef það 

stendur ónotað. fetta litilræði, sem jeg get 

ekki einu sinni fengið huga minn til að 

dvelja við í samanburði við annað eins mál 

og þetta, eptirlæt jeg að öðru leyti hinum 

háttvirtu þingmönnum að íbuga og útreikna 

nákvæmar.

En nú skal búast við þeirri mótbáru, 

hvað sjerstaklega l ö g f r c e ð i s d e i l d i n a  snertir, 

að jeg byggi á röngum grundvelli, því í 

f y r s t a  m á t a  höfum vjer eigi fje, sem vjer
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megum missa, til að koma á l ö g f r œ S i s -  

k e n n s / u  bjá OSS, Og í  a n n a n  s t a ð ,  þá bafi 

konungur tor eigi staðfest frumvarp það um 

stofnun lagaskóla, sem jeg byggi á.

Látum oss þá skoða þessi atriði ná- 

kvæmar.

Hvað kostnaðinn snertir, þá setjum-svo, 

að lðgfræðisdeildin kostaði oss 10,000 kr. 

á ári, eins og hinn virðulegi þingmaður 

Borgfirðinga taldi mest til lagaskólans í 

hitt eð fyrra. Já, mikil væru ósköpin fyrir 

oss, sem höfum jafnmikið fje Iiggjandi ár 

frá ári í landssjóði. En sleppum því. Ef 

vjer ráðgjörum 75,000 manns á öllu landinu, 

þá telet mjer til, að þetta svaraði 13—14 

aurum á mann, og það er þá svo sem einn 

vel útilátinn kaffibolli á ári! þetta gæti nú 

þó því að eins komið til greina, ef vjer 

þyrftum að gjöra nýja álögu, til þess að n á  

þessu fje. . Nei, það er allt öðru nær; vjer 

þurfum e n g <i nýja álögu, og megum fyrir 

þær sakir drekka kaffibollann okkar rólegir; 

vjer getum sparað jafnvel miklu meira fje, 

s u m p a r t  s t r a x ,  s u m p a r t  i n n a n  s k u r n m s ,  

meðal annars með því, að a f  n e m a  ó p ö r f  

embætti. Jeg skal til taka amtmanna- 

embættin, landlæknisembættið og jafnvel 

biskupsembættið. Allt svo þurfum vjer eigi 

að eyða e i n u m  e y r i  meira til embættis- 

mannastjettarinnar, en nú er, nema minna 

sje, þó vjer kostum 10,000 kr. á ári til lög- 

fræðiskennslu. En hjer er þar að auki á 

annað stórkostlegra fjársparnaðaratriði að líta. 

Má jeg spyrja : Hvað kostar oss, reiknað út í 

krónutali, lagamenntunin góða í Kaupmanna- 

hafnarháskóla, einsog verið hefur ogeinsognú 

er? f>að.vill svo vel til, að jeg hef hjer liggjaridi

i  borðinu fyrir framan mig árbók háskólans, 

útgefna afprofessor C. Goos árin 1875—77. 

f>ar segir á einum stað svo, að í skýrslu 

regentsprófastsins standi, að á árunum 1849— 

að því ári meðreiknuðu — til þess tíma 

hafi 70 stúdentar komið til háskólans frá 

Reykjavíkur skóla. Af þessum 70 stúdent-

um hafi að eins 28 náð embættisprófi, og af 

þeim 28 að eins 11 bezta vitnisburði, en 

hinir öðrum vitnisburði, sumir í lakara lagj. 

Allt svo sjer maður, að m e i r a  e n  h e l r r ^ i n g u r  

af íslenzkum stúdentum hefur á þessu ára*- 

bili orðið tapaðir sauðir, frávillingar, ie0a 

skipreikar, eða hvað maður vill kalla það. 

Berum nú þetta saman við setningu þjóð- 

megunarfræðings Dana, N. C. Friðriksens. 

Hann reiknar svo, að kandídat í lögfraeéi 

kostaði 17,000 kr. f>essi kostnaður er reikn- 

aður þannig, að a l l t ,  sem þarf að kosta til 

mannsins, er talið ár fyrir ár, þangað til 

hann er orðinn kandídat, og renturnar lagðar 

við. Látum nú eptir þessum hlutföllum ía- 

lenzkan lögfræðiskandidat koma á ár hvert, 

annan t a p a ð a n , en hinn h ó l p i n n .  f>að er 

að segja, setjum svo, sem eigi er ofmikið í 

tagt, að einn íslendingur hafi á þessu ára- 

biii tekið embættispróf í lögfræði annað árið, 

og eiun tapazt hitt árið. Hinir töpuða 

sauðir hafa þá annaðhvort ár allan þann 

tima kostað 17,000 krónur; og þó þetta 

þyki ef til vill öfgar, þá held jeg, að jeg 

gæti til nefnt íslendinga, fleiri en einn, og 

máske fieiri en tvo, sem hafa kostað meira 

en þetta til að ná embættisprófi í lögfræði 

við háskólann í Kaupmannahöfn, og komið 

þó heim svo búnir. En «nomina sunt odiosa»; 

nefnum eigi nöfnin. Á þessu geta hinir 

háttvirtu þingmenn sjeð, hvað miklu fje beí- 

ur verið fleygt í sjóinn fyrir hina töpuðu 

annaðhvort ár, og öll til samans, sem leiðir 

af þessu hryggilega ástandi og tilhögun; og 

er þó ekki talið nema til hálfs, nema ö l l u i  

sem ekki er innfalið f fje, væri á botninn 

hvolft; af þessu stutta yfirliti geta allir 

sjeð, að hjer ræðir í öllu falli um eins 

mikið fje ár hvert, eins og frumvarpið fer 

fram á að gangi til lögfræðiskenoslunnar, þó 

kostnaðaráætlunin væri byggð á meira en 

þriðjungi lægri reikningi, en prófessor Frið-, 

riksen gjörir.

Já, þá koma nú hinir e k k i  t ö p u ð u  Bauð- 

133



1058

ir. Kostnaðinn gjörum vjer hinn sama, svo 

einlægt koma 17,000 á ár hvert; en þá vil 

jeg spyrja: hvað hefur svo hinn ekki tapaði 

sauður lært við Kaupmannahafnarháskóla? 

Hvað höfum vjer fengið i staðinn fyrir þetta 

æfaQe? Með öðrum orðum: Hvernig er

kennslan við háskólann í Kaupmannahöfn í 

íslenzkum lögum ? Nú tek jeg þá aptur 

hina sömu árbók sjálfs háskólans í hönd 

mjer. Jeg hef látið leggja út 1. kafla úr 

árbókinni um þetta mál, og mun jeg sjá svo 

um, að hinir háttvirtu þingmenn geti kynnt 

sjer hann á lestrarsalnum undirgangi máls- 

ins á þinginu. Jeg skal því ekki þreyta 

þingmenn með að lesa mikið upp orð fyrir 

orð, enda er það langt mál, en að eins taka 

fram nokkur aðalatriði.

Fyrst er þá að nefna brjef hins danska 

ráðgjafa dags. 16. marz 1863 til háskólans, 

er hann, út af bænarskrám alþingis 1855 og 

1857 um stofnun lagaskóla í Reykjavík, 

skoraði á háskólakennarana, að þeir segðu 

álit sitt um, hvort ekki mætti taka nokkuð 

meira tillit til íslenzkra stúdenta í fyrir- 

lestrunum við háskólann, bæði með tilliti til 

afbrigða þeirra, sem ættu sjer stað í binhi 

almennu löggjöf, hvað ísland snertir, ogeins 

með tilliti til hinnar alveg sjerstöku lög- 

gjafar fyrir ísland, sem sje Jónsbókarinnar. 

fessari áskorun svara nú háskólakennendurnir 

með brjefi dags. 7. apríl 1863. |>eir segja, 

að hin sjerstaka meðferð á íslenzltum rjetti, 

sem sje höfð nú sem stendur í lögfræðis- 

fyrirlestrunum við háskólann, sje fólgin í 

því, að sumpart sje í innganginum til danskr- 

ar lögvísi, eða hinum almenna hluta prí- 

vatrjettarins, þar sem talað sje um upp- 

sprettur rjettarins (Retskilderne), tekin fram 

aðalatriðin í hinni sögulegu framsókn ís- 

lenzkra laga, og hvernig dönsk-norsk lög 

hafi komið í staðinn fyrir þau, og að laga 

þeirra sje getið, sem sjerstaklega hafi 

komið út fyrir ísland, einkum síðan um lok 

næstliðinnar aldar, sumpart sje í hinum

sjerstáklegu fræðigreinum vísað til hinna 

sjerstaklegu íslenzku lagaboða í þeirri grein, 

eins og líka sje gefin lýsing yfir stöðu Is- 

lands í ríkinu, þegar lesið sje yfir ríkisrjett- 

inn, skýring, sem nákvæmlega sje gefin i rit- 

um prófessors Larsens sál. fetta er rit það, 

sem hinn ógleymanlegi landi vor Jón sálugi 

Sigurðsson skrifaði á móti.

Nú! Niðurstaðan verður þá eptir þessu 

brjefi háskólakennaranna sjálfra sú, að kennsl- 

an specific í íslenzkum lögúm og rjetti við 

háskólann er að eins fólgin í fátæklegum 

bendingum, sem mestmegnis eða eingöngu 

heyra til hinnar ú t v o r t i s  r j e l t a r s ö g u  l a n d s -  

i n s , og þar með punctum og basta. Á hinn 

bóginn játa þó kennendurnir, að það sjeu 

þ ó  f i h k i  ó m e r h i l e g  atriði í íslenzkum lögum 

og rjetti, sem ekki sje vísindalega lýst í fyrir- 

lestrunum við háskólann, einkum og sjer i 

lagi landbúnaðarrjetturinn, a ð  í sambandi 

við þetta standi vafaspursmál um það i 

mörgum greinum, hvort Jónsbók gildi eða 

ekki, a ð  til þess að rannsaka á vísindalegan 

hátt, hver lög sjeu gildandi á íslandi, þurfi 

fjarskalega yfirgripsmikla og erfiða rannsókn 

á myndun íslenzkra laga o. s. frv. f>á játa 

og kennendurnir, að r j e t i a r s a g a n  sje alveg 

sjálfstæð og bafi myndazt út af fyrir sig 

fram til vorra tíma, a ð  kennsla í henni ekki 

geti sameinazt fyrirlestrum yfir rjettarsögu 

Dana, a ð  hún mundi eigi fyrirferðarmitini 

en hún o. s. frv.

Sem vænta má, lýsa kennendurnir því 

yfir í enda brjefsins, að þeir e i g i  f i n n i  s i g  

k a l l a ð a , t i l  a ð  f a r a  f r e k a r a  e n  a ð  u n d a n -  

f ö r n u  ú t  í  í s l e n z k  l ö g  o g  í s l e n z k a  r j e t t á r -  

s ö g u  í  f y r i r l e s t r u m  s i n u m ,  og þetta er merg- 

urinn málsins. En nú er ekki þar með 

búið. Vjer höfum en annað brjef.. Ný bæn- 

arskrá frá alþingi, segir í árbókinni, kom 

ráðgjafanum en á ný til þess að rita brjef til 

lögfræðiskennaranna við liáskólann 27. marz 

1872. Eptir að ráð"jafinn hefurtalið ýmsar 

og ýmsar eptirtektaverðar ástæður fyrir
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því, að hann hafi neitað um að verða við 

bæo alþingis, h e i m t a r  hann þó á hinn bóg- 

inn skýrslu frá háskólakennendunum um það, 

hvort e n g i n  v o n  væri um, að þær tálmanir, 

sem hingað til hefðu hamlað því, að full- 

komnari kennsla væri veitt í íslenzkum lög- 

um Og rjetti, sjer í lagi l a n d ö ú n a ð a r r j e t t i n -  

um gamla og r j e t t a r s ö g u  í s l a n d s , mundu 

geta horfið með því að nota hina n ý j u  

h r a p t a ,  sem háskólinn bæði mundi fá, og 

þegar hefði fengið, síðan hann gaf hið fyrra 

álit sitt út. Og skyldi þetta ekki geta orð- 

ið, þá hlyti hann að álíta þctta svo á r í ð a n d i ,  

að gjöra yrði nýja tilraun til að fá mann, 

til að halda fyiiiiestra yfir hinar áminnztu 

fræðigreinir.

En hvað skeður ? í svari lögfræðiskenn- 

aranna 16. maí 1872 skorast þeir gallharð- 

an undan að kenna íslenzka. rjettarsögu og 

íslenzk landbúnaðarlög í sambandi við há- 

skóla-fyrirlestrana. peir segja, sem von er, 

að D n n i r  ekki hirði um slíkt, og þeir g e t i  

e k k i  sett sig inn í það, sökum ókunnugleika 

á  i s l e n z k r i  t u n g u ,  já, þeir segja meira, þeir 

segja, að háskólakennendurnir g e t i  e k k i  orð- 

ið s k y l d a ð i r  til að vinna s l í k t  verk, sem út- 

heimti sj e r s t a k l e g a  p e k k i n g u ,  djúpsetta þekk- 

ingu á í s l e n z k r i  l u n g u ,  i s l e n z k r i  s ö g u  Og 

í s l e n z k u m  s t a ð h á t t u m ;  þeir segja, að, eins Og 

enginn meðal lögfræðiskennara háskólans 

s œ i  s j e r  f œ r t ,  að halda slíka fyrirlestra, með 

því íslenzkir stúdentar mundu verða ærið 

aðfinningasamir áheyrendur (kritisk audi- 

torium) — hinir hátlvirtu þingmenn mega 

ekki hlæja að þessu, því það er svo sem 

hver sjái sjálfan sig, ef hann ætti að fara 

að halda fyrirlestra á máli, sem hann eigi 

kann, eða fyndi sig k a l l a ð a n  t i l ,  að beita 

rannsókn sinni í þá stefnu, — þannig yrðu þeir 

fastlega a ð  r á ð a  f r á ,  a ð  n o k k u r  h á s k ó l a -  

k e n n a r i  y r ð i  s k y l d a ð u r  t i l  p e s s  < i ð  h a l d a  

s l í k a  f y r i r l e * t r a , u m  l e i ð  o g  h o n u m  v œ r i  

v e i t t  h á s k ó l a k e n n a r a e m b œ t t i ð  í  l ö g u m .  A 

hinn bóginn ljetu háskólakennendurnir það í

ljósi, að það mnndi verða eina úrræðið í 

þessu efni, að leita uppi mann, sem eigi 

væri háskólakennari, helzt borinn og barn- 

fæddur íslendingur, til að takast kennsluna 

í íslenzkum lögum á hendur, og bentu í 

þessu tilliti á hæstarjettardómara V. Finsen, 

enda var samkvæmt þessum álitsorðum hinna 

lögfræðislegu háskólakennara af ráðgjafanum 

sett þóknun handa kennara í íslenzkum rjetti 

á fjárbálk háskólans eptir uppástungum til 

fjárlaga 1874—1875; en þessi uppástunga 

var felld á ríkisþinginu, enda tók framsögu- 

maðurinn í fjárlaganefndinni það skorinort 

fram, að stjórninni væri nær, að verða við 

bæn íslendinga, og gleðja þá með. þeirri 

rjettlátu kröfu, að stofna lagaskóla á íslandi, 

til minningar um 1000 ára byggingu Íslands, 

en fara að skipa kennara í íslenzkum lögum 

við háskólann, sem þeir a l d r e i ,  eins og satt 

var, höfðu b e ð i ð  um, og því væri e k k i  að 

skapi þeiira. En uppástunga þessi varð til 

þess, að embætti það var skipað við háskól- 

ann, sem landi vor lector Gísli Brynjúlfsson 

nú gegnir.

Nú getum vjer þá eptir allt þetta sjeð 

svart á hvítu, hvílíka lögfræðismenntun vjer 

höfum fengið við háskólann, og í annan stað, 

hvers vjer megum vænta í þessu efni fram- 

vegis. Vjer v i l l u m s t  f r á  r j e t t a r s ö g u  v o r r i ,  

hinu f a g r a  l a g a m á l i  voru, s t e r k u s i u  og 

b r ý n u s t u  k r ö f u  s t a ð h á t t a  v o r r a ,  úg p j ó ð e r n -  

i s ;  en í stað þess innrætist oss d ö n s k  r j e t t -  

a r s a g a ,  d ö n s k  r j e t t a r m e ð v i t u n d ,  d a n s k i r  

m a n n f j e l a g s h œ t t i r  o g  s k i p a n  í  h v e r j a  á t t  

s e m  l i t i ð  e r !  f>etta getur verið gott í sjálfu 

sjer, en því er sannarlega ekki skiptandi við 

þau hin hclgu, dýrmætn bönd, sem binda 

oss við ættjörðu vora, eða hvað segir hið 

löggefandi alþingi um p e t t a ,  alþingi, sem 

staðfestir ár eptir ár og dag eptir dag grúa 

af sjerstökum íslenzkum lögum? Er til 

pessn kostandi of fjár, velmegun og velferð 

fjölda-margra ungra íslendinga ? Og getur 

hið löggefandi alþingi vænt þess, að það

133*
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uppfylli skyldu sína við þjððina, sem sann- 

arlegt pjnðlegt löggjafarvald, nneð þessu fyrir- 

komulagi, þessu andlega, lagalega og stjórn- 

lega öfngstreymi?

Nú vil jeg þá snúa mjer að hinni mót- 

bárunni, þeirri, að konungur vor hafði e i g i  

s t n ð f e s t  f r u m v n r p  þ i n g s i n s  1 8 7 9  t i m  s t o f n u n  

l a g a s k ó l a  á  I s l a n d i .  Nei, veit jeg það. 

En látum oss líta á ástæðurnar, som ollu 

því, að ráðgjafinn ekki vildi útvega staðfest- 

ing konungs á þetta lagafrumvarp. fær eru 

að lesa í brjefi ráðgjafans dagsettu 28. febr. 

1880, sem er prentað í stjórnartíðindunum, 

deildinni B, bls. 60—61.

1. Ráðgjafinn telur það til, að frum- 

varpið hefði svo mikinn kostnað í för með 

sjer fyrir landið, þar sem stungið væri upp 

á 2 föstum sjálfstæðum embættum með 6400 

kr. launum. pessa ástæðu tel jeg í mesta máta 

«uconstitutionel», ósamboðna anda stjórn- 

árskrárinnar og fjárveitingarrjetti þingsins. 

|>að fje, sem þingið veitir, það er það bært 

um að veita; ráðgjafinn er enginn fjárhalds- 

maður þings vors eða þjóðar.

2. f>á telur ráðgjafinn þann galla, að 

frumvarpið hafi innihaldið svo verulegar 

breytingar frá hinum fyrri bænarskrám um 

lagaskólanu, er hafi farið fram á, að yfir- 

dómendurnir skyldu veia kennarar við skól- 

ann; nú hafi verið stungið upp á sjálfstæð- 

um kennurum. f>essi ástæða felur sannar- 

lega í sjer ósamkvæmni og mótsögn. f>ví 

þegar háskólakennendmnir í Kaupmannahöfn 

sjálfir æ ofan í æ lýsa því yfir í brjefum 

sínum til stjórnarinnar, að það sje ofætlun 

fyrir þá, jaf-nmarga og jafngóða lögfræðinga, 

sem hafa eigi annað að stunda, en kenna 

lög, nð l œ r a  o g  k e n n ú  i s l e n z k n n  r j e t t ;  

því skyldi það ekki miklu fremur ofætlun 

fyrir dómendurna í yfirdóuiinum, að kenna 

íslenzkan rjett í h j á v e r k u m  sínum, er þeir 

hafa annað embætti að stunda? Eða hvern- 

ig gat það verið letjandi ástæða fyrir ráð-

gjafann, að skólinn var á þennan hátt, sem 

frumvarpið stakk uppá, einmitt fullkomnari?

3. þá virðist ráðgjafanum ógjörningur, 

að kandidatar frá íslenzka lagaskólanum hafi 

rjelt til allra embætta á íslandi; en á hvaða 

rjettlæti skyldi það vera byggt, að þeir ís- 

lendingar, sem eiga að nema í s l e n z k a n  

r j e t t ,  skyldu standa á baki þeim, sem ekk- 

ert t œ k i f œ r i  fá til að nema hann við háskól- 

ann í Kaupmannahöfn.

4. Enn getur ráðgjafinn þess til, að Is- 

lendingar mundu hætta að sækja háskólann. 

Vjer vitum allir, að þessi ályktun styðst 

ekki við reynsluna, hvorki hvað prestaskól- 

ann eða læknaskólann snertir, og hverju 

mundum vjer annars hafa verið bættari, þó 

t. a. m. tvisvar sinnum 70 íslenzkir stú- 

dentar hefðu sótt háskólann á tímabilinu 

frá 1849, sein jeg áður talaði um, með þeim 

hryggilega árangri, sem háskólakennendurnir 

sjálfir lýsa í árbókinni á þessu tímabili.

5. Eun lýsir ráðgjafinn þeirri ástæðn 

sinni yfir, að eptirköstin af stofnun laga- 

skólans á Islandi mundu hafa orðið þau, að 

íslendingar í vísindalegu tilliti yrðu skað- 

lega afskokktir, ekki að eins frá danskri lög- 

vísi, heldur og frá hinum almennu áhrifum 

norðurálfunnar í vísindalegu tilliti, í lög- 

fræðislegum og stjórnfræðislegum efnum. 

pessi ástæða virðist mjer gegna furðu. Eða 

skyldi sá múrveggur hlaðinn vera nú ádög- 

uni milli íslands og annaia landa norðnr- 

álfunnar, að íslendingar ekki gætu leitað til 

þeirra háskóla, sem þeir hefðu mest gagn af 

að sækja meiri menntun til, hvort sem það 

væri háskólinn í Kaupmannahöfn, eða þá 

aðrir skólar, eða þá að flytja mætti lög- 

fræðishækur og rit annara þjóða og annara 

háskóla til íslands? Danir sjálfir leita til 

annara landa, til að afla sjer meiri þekk- 

ingar, eptir að þeir hafa lokið embættisprófi 

við háskólann, og jeg man ekki betur en 

ráögjafinn sjálfur sem nú er, hafi gjört það,
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því gætu íslendingar það ekki eins? Nei, 

hjer getur ekki annað verið meint en

• specifíc* «dönsk )ögvísi» og um hana má 

segja, að allt er bezt hvað með öðru. Og 

hver maður í víðri veröldu mundi kalla það 

vísindalega apturför, þó vjer íslendingar legð- 

um niður danska lögvísi, og fengjum þjóð- 

lega íslenzka lögvísi í staðinn?

6. fá  kemur sú ástæða, að ekki sjeu 

til menn, sem vaxnir sjeu því, að kenna 

lögfræði á íslandi. En bve nær mun sá dagur 

renna upp, að vjer fáum betri mann, en vjer 

höfum í þessu tilliti frá háskólanum í Kaup- 

mannahöfn, úr því lögfræðiskennendur hans 

játa sjálfir, að þeir geti hvorki lœrt eða 

k e n n t  í s l e n z k  l ö g  o g  r j e t t ,  og vísa einmitt 

á menn til þessa, sem bornir sjeu og barn- 

fæddir á íslandi? Og getur þá þessi dóm- 

ur ráðgjafans um íslenzka lögfræðinga verið 

rjettur og á rökum byggður? Nei, það eru 

hinar vísindalegu stofnanir sjálfar, sem 

mynda sína eigin kennara, og svo var um 

sjálfan háskólann í Kaupmannahöfn. Væri 

skortur á góðum íslenzkum lögfræðingum, 

þá er það og verður háskólanum í Kaup- 

mannahöfn að kenna, og þessari vöntun 

verður að rýma burt með lagakennslu á ís- 

landi; þar er það að fá, sem háskólakennar- 

ana sjálfa skoi tir, þ e k k i n g  á  ú l e n z k r i  t u n g u ,  

Í 8 l e n z k r i  r j e t t a n ö g u ,  i s l e n z k u m  s t a ð h á t l u m ,  

og það á langtum hærra stigi, en ráðgjafínn 

í Danmðrku getur gjört sjer nokkra hug- 

mynd um.

7. Loks telur ráðgjafínn þá ástæðu, að 

það mundi jafnvel ósanngjarnt gagnvart 10 

— 15 íslenzkum kandídötum, sem nú eru að 

lesa lög við háskólann, að stofna lagaskól- 

ann, og hvetja þannig aðra til að keppa við 

þá um embættin. £>etta er þó kynleg á- 

stæða, því fyrst er það, að það eru einmitt 

íslenzkir lögfræðisnemendur við háskólann í 

Kaupmannahöfn, sem einlægt hafa barizt 

fyrir þvi, að lagamenntun fengist á íslandi 

sjálfu, og einmitt eptir p e i r r a  á s k o r u n ,  sem

nú eru að nema lög við háskólann, bar jeg 

frumvarpið um stofnun lagaskólans fram á 

alþingi 1 8 7 9 .  Og hver er kominn til að 

segja oss það, að eigi fari um þessa 10—15 

eins og þá 70, sem áður eru taldir? Og 

hvaða einkarjett eru þeir búnir að fá til 

embætta á íslandi?

Nei! Jeg get sannarlega eigi annað 

betur gjört við þotta ráðgjafabrjef, en leggja 

það upp á hylluna. Jeg er sannfærður um, 

að ástæður þær, sem í puí eru, eru ekki 

sprottnar undan tungurótum þess hæstvirta 

ágætismanns, sem vjer höfum fyrir ráðgjafa. 

Hann er of vitur, of frjálslyndur, of góður 

til þess. J>ær eru sprottnar frá hinum svo 

nefndu dansk-íslenzku herrum; vjer þekkj- 

um þær ofurvel frá fornu fari, og pess vegna 

þykir mjer engin furða, að þær eru hreint 

að segja neyðarúrræði ofan á neyðarúrræði, 

bobbi ofan á bobba, mótsögn ofan á mót- 

sögn!

Látum hjer þá staðar nema! En mjer 

er þó ómögulegt að skiljast svo við þetta 

mál, að jeg ekki, háttvirtu löggefandi full- 

trúar íslands! ávarpi yður enn með einu

orði. Gætið þess, að hjer ræðir um l í f s -

s p u r s m á l  hins í t l e n z k a  þ j ó ð e r n i s ,  um þjóð-

arinnar eigið JEG. Gætið þess, að lög og 

rjettur er hið sterkasta einkenni þjóðernis- 

ins, sem hún lifir og deyr með, og það 

fremur en með sjálfu móðurmálinu. Jeg 

þekki engar þjóðir með s ö m u  l ö g u m  og

s a m a  r j e t t i ,  innbyrðis s j á l f s t œ ð a r ; en éigi 

þarf lengra að fara en til Dana og Noregs- 

manna, til að sjá, að þjóðir með sama 

tungumáli geta verið og eru innbyrðis 

sjálfstæðar. Vjer þurfnm eigi að fara til 

annara þjóða, eða vestur um haf til að sjá 

þetta. Að vjer erum bæði fátœk og 

f á m e n n  þjóð, er einmitt hin s t e r k a i t a  ástæða 

m e ð  frumvarpi mínu, þ v í  þess meiri háski 

er oss og þjóðerni voru búinn, að vjer hverf- 

um sem dropi í hafínu inn í önnur s t e r k a r i  

og a f l m e i r i  þ j ó ð e r n i ,  á móti tilætlun for-
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sjdnarinnar, sém gaf.oss sjerstakt þjóðerni* 

og því meira verðum vjer að leggja í söl- 

urnar, tii þess að svo verði e k k i .  Gætið 

tíka að frávillingunum, binum töpuðu 

við Eaupmannahafoaiháskóla! Kemst eigi 

hver maður við, er hann sjer barn rifið 

nauðugt frá brjósti móðurinnar, já, kemst 

maður ekki jafnvel við, þó ekki sje nema 

lamb, ungt, vanmátta aumingja-lamb, er 

menn sjá villast frá móðurinni og jarma? 

En hvað gjörum vjer þá íslendingar? Vjer 

látum unga, óreynda sonu lands vors, sonu 

vorrar eigin móðnr, fara til framandi Ianda, 

áður en þeir hafa fengið lífsþekkingu og 

lífsreynslu, út á hið hála hjarngler freist- 

inganna og afvegaleiðslunnar. IJar skulu

þeir vera mörg ár, vinalausir, frændalausir, 

aðstoðarlausir, leiðbeiningarlausir. Jeg, sem 

hef reynt þetta, þekki það, og hef nú sýnt 

yður þá liliö málsins, sem hlýtur að snerta 

yðar eigin huga og hjörtu. Loks tek jeg 

það fram, að jeg veit að vísu, að bin beiðr- 

aða dtíild hefur kuta til að stúta þessu 

frumvarpi, en gætið þá þess, að þetta frum- 

varp verður ekki s k o r i ð  n i ð u r ,  án þess að 

b l ó ð d r n p n r  ættjarðarinnar fylgist með, en 

jeg veit, að enginn yðar vill saurga þetta 

fríða frelsismusteri með þoim.

Mín tillaga er að öðru leyti, að 5 

manna nefnd verði skipuð í þessu máli.

Var þá tillagan um nefnd borin undir 

atkvæði, og samþykkt með atkvæðafjölda, að 

kjósa 5 manna nefnd. f>essir hlutu kosn- 

ingu:

Benidikt Sveinsson með 20 atkvæðum. 

Grímur Thomsen — 13 — »—

Lárus Blöndal — 11 — »—

Jón Jónsson — 10 — »—

Jón Ólafsson — 10 — • —

í nefndinni vsy Benidikt Sveinsson kos- 

inn formaður og framsögumaður og Jón 

Ólafsson skrifari.

. FRAMHALD FYRSTU UMRÆÐU í 

NEDRI DEILD,

á 32. fundi, 3. dag ágústmánaðar.

Nefndarálit, sjá I, 354^355.

F r a m s ö g u m a ð u r  ( B e n i d i k t  S r e i n s s o n ): 

Hinum háttvirtu þingmönnum mun hafa þótt 

jeg vel langorður seinast, er jeg talaði um 

háskólann, og skal jeg eigi að þessu sinni 

þreyta menn með því, að bæta miklu við 

það, seno jeg þá sagði. Jeg skal hjer taka 

það eitt fram, að löggjöfin er aðalverka- 

hringur þingsins, en til þess að þingið geti 

náð þcssum sínum tilgangi, í þessu tilliti að 

framkvæma löggjafai valdið, áleit ncfndin, að 

innlend lagamenntuu, og hún fullkomin, væri 

öldungis nauðsynleg. Jeg lofaði að vera 

ekki orðmargur að þessu sinni, og vil jeg 

biðja hina heiðruðu þingmenn að stinga 

hendinni í sinn eiginn barm og spyrja sjálfa 

sig: á jeg að sinna þessu máli, eða á jeg 

ekki að gjöra það? Jeg er alveg sannfærð- 

ur um, að þetta frumvarp á miklu betri 

talsmann í brjósti hvers þingmanns hjer í 

salnum, en þau orð eru, er jeg fæ mælt.

G r i m u r  T h o m s e n : Sem nefndarmaður

og sem annar í minni hluta nefndarinnar 

þá skal jeg geta þess, að jeg gat ekki orðið 

meiri hlutanum samdóma af þeini ástæðu, 

að mjer þótti hann vilja fara nokkuð hart 

áfram, eða, eins og þingmaður Eyfirðinga 

komst svo fagurlega að orði um daginn, 

vilja «taka s t ö k k o ,  í stað þess að fara mcð 

jöfnum og hóglegum fetum. Við höfum 

prestaskóla og læknaskóla. fað er því sjeð 

fyrir guðfræðiskennslu og læknakennslu, en 

lagakennsluna vantar, og hún hefur mætt 

mótspyrnu. Okkur virtist því næst liggja, 

að byrja á því, að biðja um lagaskóla. í 

þessu greindi okkur á við meiri hlutann; 

h a n n  vill fá h á s k ó l a ,  og við játum, að hann 

hefur mikið til síns máls, einkum frá skáld- 

legu sjónarmiði. Hugsunin er fögur og há- 

fleyg, því það mun fáheyrt, og jafnvel eins-
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dætni, að 70,000 manns hafi báskóla. Eins 

og okkur er farið, hefur frá fyrstu tímum, 

frá tímum Jóns Loptssonar og Gissurar 

biskups, sú löngun legið hjer i landi, aö 

fara utan og leita sjer fróðleiks og frama; 

og það mun enn sem áður um eyjarskeggja, 

að þeir fara til annara landa, þó að háskóli 

komi hjer, en vera'má, að það yrði síður, 

og við vildum halda þessari löngun við. 

J>etta gekk okkur til.

Margir furða sig á valnum; hann hefur 

margt til síns ágætis, en við köilam hann 

lika stundum fálka; en þó svo sje, n«itar 

enginn honum um það, að hann sje skarp- 

skyggn og liáfleygur; hann þýtur enn sem 

áður Ijett og snúðugt áfram, og vjer furð- 

um oss á flugi hans og loptsveiflum, en þó 

dylst oss það eigi, að hann sjer ekki æfln- 

lega vel fram í veginn, þótt hann beini 

fluginu hátt. Eins er um 2. þingmann 

Norður-Múlasýslu, svo vel sem hann hugs- 

ar, og svo háfleygur sem hann er i anda, 

þá er hann ekki ólíkur valnum, þegar hann 

er kallaðar fálki.

Framsögumaður: Jeg efast ekki um,

að þingmenn sjeu muu fróðari um fálka og 

vali eptir hina skáldlega ræðu þingmauns 

Borgflrðinga, og að þeir af henni hafi dreg- 

ið þá ályktun, að það sje heimska af 70*000 

manns, að biðja um háskóla. Er það þá 

ekki heimska, aö heita þjóð — 70,000 maBns? 

Kemur ekki þessi hugsuu beinlínis í ósam- 

kvæmni við sjálfa sig? Jú, sannarlega! Eins 

og það er ekki mannfjöldinn, sem einkennir 

þjóðirnar eða þjóðernin, þannig hefur Iítla 

fámenna þjóðin allar hinar sömu sfayldor 

gagnvart vísiuduDum og stóra þjóðin. Sje 

það satt og íjett, að vjer ístendingar höfam 

sjecstakt tungumál, sjerstakt land, sjerstakt 

þjóðerni, sje það rjett og satt, að vjer sje- 

um yfir höfuð þjóð og höfum sjerstakt lög- 

gjafarvald, sjerstakleg lög og sjerstaka stjórn

— kannske það sje skáldskapur líka ? — þá 

segi jeg, að það er sama sem að standa á

böfðinu, áð snóa því upp, sem niður horfir, 

að segja vjer höfum ekki rjett til þess, að 

hafa hóskóta, og 'fið vjer sjeum ekki shyldir 

til að kosta háskóla, sem aðrar þjóðir, svo 

hið sanna, fagra og góða geti blómgazt hjá 

oss sem öðrum þjóðnm. Jeg bið hifln 

háttvirta þingmann Borgfirðinga að sanna, 

hvort það er ekki skáldskapur, að fara utan 

og ætla sjer að læra dönsk fög til áð kenna 

íslenzli lög, og eiga svo að framkvæma þaa 

á íslandi. Hvaða fugl er það, sem flýgur 

svo, að hjer sje til samanburðar? |>ekkir 

Wnn háttvirti þingroaður Borgfirðinga slik- 

an fugl? Nei, háltvirtu þingmenn! hjer 

er ekki skáldskapur; þetta frumvarp talar 

ekki skáldskaparmáli, uema að því leyti sern 

það ér ókomið, sem það fer fram á; hjer er 

einungis spursmálið um, að sameina þær 

meontastofnanir, sem vjer höfum, að við- 

bættri lagákennslu. í  konunglegri ahglýs- 

ingu 8. júní 1863 er nefnd Iágakennsla. 

Sumrr eru hræddir um, að stjórnin muni 

synja oss um staðfestingu þessara laga, en 

það er vantraust á stjórninni, að fmynda 

sjer, að hún muni synja íslendingum um 

að slofna skóla í sínu eigin landi fyrir sína 

eigin peninga. í þessum 'skóla yrðu alveg 

hinar sömu kröfur gjörðar sem í öðrnm 

lagaskóla, og álíka yrði í hinum öðrum 

vísindagreinum. En hví á þá að brenni- 

merkja þessa vísindastofntm Islendiríga, að 

hún megi ekki nefnast þvi nafni, sém sams 

konar stofnanir nefiast annarstaðar i heim- 

inum? Jeg vonast eptir, að hin héiðr- 

aða deild sjái, að meiri hluti nefndarinnar 

stendur & rjettum grundvelli, og óska jeg, 

að svo mæltu, að frumvarpið gangi til 2. 

umræðu.

Grímur Thomaen : Hinn heiðraði fram- 

sögumaður lagði mikla áherzlu á, að hann 

stæði nú á rjettum grundvelli í þessa máli; 

en hefur harfR þá öll þau ár, sem hann 

hefur viljað fá að eins lagaskóla, stáðið á 

röngam grundvelli-? Ef svo er, hvaöa vissu
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höfum við þá fyrir því, að hÍDn heiðr- 

aði þingmaður haldi nú statt og stöð- 

ugt við þessa skoðun sína? Nei, jeg vitna 

tií orða hins heiðraða 1. þingmanns Ey- 

firðinga, að betra sje að fara fót fyrir fót, 

en að fara í þessuui stökkum. Næsta fetið 

er að fá lagaskóla. Við getum verið vissir 

um, að stjórnin gengnr fremur að uppá- 

stungu okkar um lagaskóla nú en há- 

skóla, einmitt af því, að við höfum beðið 

um lagaskóla áður; hún þneytist að neita, 

þegar hún sjer, að við þreytumst ekki að 

biðja. í>ar á móti er mjög tvísýnt, að hún 

taki tii greina beiðni um háskóla, sem fyrst 

nú er farið að biðja um. Jeg fyrir mitt 

leyti þori ekki að fara nú fram yfir það, 

sem þingið áður hefur beðið um, og jeg 

vona, að hinir heiðruðu þingmenn, sem eru 

á mínu máli um það, að við seinna meir 

eigum að fá háskóla, fari ekki lengra í 

þetta skipti, en að biðja um lagaskólann, því 

að ef við höldum ekki áfram, þangað tii við 

fáum hann, bíður enn lengur, að við fáum 

háskóla.

H a l l d ó r  K r .  F r i ð r i k » » o n : f>að er auð-

vitað, að það er fagurt nafn «háskóli ■>, en 

jeg held þó, að betra væri, að einhverjar 

rentur fylgdu nafni. Jeg sje ekki, hver mis- 

munurinn er á meiri bluta uppástungunni 

og minni hlutans í rauninni, nema það, að 

meiri hlutinn vill hafa nafoið «háskóJi»; mun- 

urinn er í raun og veru enginn fyrir mín- 

um augum. En auk þess eru stórgallar á 

frumvarpi meiri bluta,ns. f>að er engin á- 

kvörðun um, að læknaskólann og presta- 

skólann skuli af nema, en eigi þeir að standa 

við hHðina á háskólannm, þá fer mjer nú að 

þykja þyngjast á landssjóði. En hvað er nú 

þessi háskóli? |>að eru að eins 3 visinda- 

greinir, sem á að kenna þar. Málfræði, 

náttúruvísindi, hin fögru visindi o. s. frv. er 

ekki g e p ð  i  s k y n  að nokkurn tíma skuli 

kenna við þennan fyrirhugaða báskóla. Jeg 

get ekki sjeð ástæðu til þess fyrir oss, að

taka frumvarp, sem hefur mikinn kostnað í 

för með sjer, en hefur á hinn bóginn ekk- 

ert verulegt gagn í för með sjer. Um frum- 

varpið að öðru leyti vil jeg ekki tala. Hvað 

á það t. a. m. inn í iagafrumvarp um há 

skóia, að til taka hvar kennslan skuli fara 

fram? Lagakenusluna verður að ræða sjer, 

óháða þessum háshóla, og má þá heldur 

sinna henni.

F r a m s ö g u m a ð u r : Hinn háttvirti þing- 

maður Reykvíkinga ímyndaði sjer, að það 

þyrfti sjerstakiega lagagrein, til þess að upp- 

befja prestaskólann og læknaskólann hjer. 

J>ekkir ekki þingmaðurinn það, að hægt er 

að af nema gömul lög með nýjum lögum ó- 

beinlínis? Ef bann ekki þekkir það nje 

skilur, mun vera hægt að setja hann svo á 

knje sjer við 2. umræðu, að hann fái skilið 

það; en nú er 1. umræða, og skal jeg því 

ekki fara út í þetta einstaklega atriði. 

Hinn báttvirti þingmaður þekkir víst engan 

háskóla. Menn skyidu þó ímynda sjer, að 

hann þekkti þann háskóla, sem hann sjálfur 

hefur verið á og numið það, sem hann 

numdi. Nei, hann þekkir hann ekki heidur, 

sje jeg. En jeg skal þó fræða hann um það, 

að báskólinn danski var búinn að standa 

marga tugi ára, áður en fleiri vísindagreinir 

en einmitt þessar þrjár, guðfræði, lögfræði 

og læknisfræði, sem frumvarpið ræðir um, 

og 8em nauðsynlegastar voru fyrir embætt- 

ismenn landsins, voru kenndar á honum. 

Hann var svo vesall framan af, að hann 

stóð auður svo árum skipti, og enginn stúd- 

ent sótti hann, eins og átti sjer stað með 

fleiri háskóia á 15. öld. Danir þurftu sjálfir 

að fá kennara frá öðrum löndum til að 

kenna á honum. Svona fuiikominn var 

danski háskólinn framan af. En hjer m.un nú 

koma fram aðalspursmálið, bvort ekki sje of- 

dirfska fyrir löggjafarþing íslendinga, að hugsa 

svo hátt, að þ o r a  að samþykkja lagafrum- 

varp um stofnun h á s k ó l a .  Ep liggur ekki 

sú spurning nær, hvort þaðsje ekki særandi



fyrir þjóðina að vita fulltrúa hennar svo 

kjarkiausa, að þeir þori ekki að að líta upp, 

en grúfi sig niður á miUi þúfnanna í hug- 

leysi og andlegu volæði.

Hinn liáttvirti þingmaður Borgíirðinga 

brá mjer um ósamkvæmni. Nei, þekkir ekki 

þingmaðurinn þetta: T e m p o r n  m u t a n t u r  e t

n o i  m u t a m u r  i n  i l l i s ;  tímarnir breytast, og 

vjer breytumst með þeim. J>að er einmitt 

ósamkvæmni af þeim mönnum, sem fást við. 

stjórnarmál, að breytast ekki eptir tímanum. 

|>að er að vera mosavaxinn þröskuldur til 

hindrunar frelsi og framförum í andlegu og 

líkamlegu tilliti. Jeg get þar á móti sýnt 

hinum báttvirta þingmanni Borgfirðinga 

dálaglegan krákustíg, eins og hann væri 

eptir vissan fugl, sem hann sjálfur hefur 

farið, hopað og hoppað á þessu lagaskóla- 

máli frá öndverðu. í hitt eð fyrra 1879, að jeg 

taki hið næsta, barðist hann á móti laga- 

skóla af alefli; þá mátti ekki nefna lagaskóla; 

en núna 1881 berst hann fyrir lagaskóla. 

|>etta er endirinn á krákustígnum, sem 

liggur opinn fyrir í alþingistíðindunum frá 

fyrri árum í heild sinni. Jeg er að öðru 

leyti minni hlutanum þakklátur fyrir það, að 

hann er samdóma meiri hlutanum um aðal- 

hugsunina í frumvarpinu. En það þarf að 

hafa, segir hann, á því einkennið lítillækkun- 

ar, brennimarkið íslenzka á hugann og hjart- 

að. En, getum vjer þá efazt um, getum 

vjer neitað því, að vjer höfum langt um 

meiri vísindauppsprettu í hinumfornu lögum 

vorum en sjálfir Danir? Getur nokkur 

neitað því, að rjettarsaga vor er auðugri 

lagaleg visindauppspretta en rjettarsaga 

Dana? Að láta þennan fjársjóð liggja graf- 

inn, að þora ekki að nefna hann, þora ekki 

að koma með hann fram í dagsljósið, það er 

sannarlega ekki samkvæmt tíma þeim, sem 

vjer lifum á, og skyldum þeim, sem hann 

leggur oss svo ríkt á herðar. Gleymum því 

ekki, háttvirtu þjóðfulltrúar, að svo framar- 

lega sem þjóðfrelsi vort á að bera og rísa 

undir nafninu löggjafarvald, þá leggur það 

oss skyldur á herðar, þær skyldur, að við 

halda þjóðerni voru og þjóðlegri framrás

löggjafar vorrar, þótt vjer sjeum ekki nema 

70,000 manns að höfðatölunni, sem stendur. 

Og ef vjer ekki fullnægjum þessari helgu 

skvldu, þá troðum vjer þjóðerni vort undir 

fótuuj vorum. Ef Danastjórn vill ekki unna 

oss þess, að koma upp bjá oss báskóla fyrir 

vort eigið fje, þá vitum vjer sannarlega, 

hvers vjer megum vænta eptirleiðis af sam- 

bandi voru við Danmörku. Sje það á hinn 

bóginn rjett politík, að þora ekki að fara 

fram á stofnun báskóla, þá getum vjer gjeð, 

hvernig vjer verðum metnir í augum allra 

siðaðra þjóða heimsins. Nei, jeg ber ekki 

það vantraust til binnar dönsku stjórnar, að 

hún unni oss ekki þessarar sæmdar, þessa 

vafalausa rjettar. Og bróðurbandið milli vor 

og Dana mundi einmitt styrkjast og tryggjast 

á þennan hátt, og með engum hætti betur, 

eins og líka sambandið milli háskólans í Dan- 

mörku og háskóla á íslandi gæti eflt og 

aukið hag og sóma beggja þjóðanna. Meira 

að segja, þótt háskólinn á íslandi verði 

minni og fátæklegar úr garði gjörður en 

báskólinn í Danmörku, þá mundi ekki líða 

á löngu, áður en hann gæti staðið honum 

jafnfætis í sumum greinum, því vjer stönd- 

um að mörgu leyti betur að vígi en Danir, 

þegar um norræn vísindi er að ræða, efvjer 

leggjum alla krapta vora fram.

Sje þetta nú allt saman skáldskapur 

einn, þá er mig farið að dreyma, og þá er 

það orðin sannarleg ráðgáta fyrir mig, 

hvernig jeg og aðrir háttvirtir þingmenn 

eiga að leysa þann skyldustarfa af hendi, 

sem þjóðin befur lagt oss á herðar.

J f i n  Ó l a f s s o n :  Jeg skal að eins leyfa

mjer að leiðrjetta orð hins háttvirta þing- 

manns Reykvíkinga. í>að lítur út fyrir, að 

hann hafi lesið 1. gr. frnmvarpsins, eins og 

annar ónefndur herra les ritninguna. Hann 

hefur komizt fram úr tveimur fyrstu setn- 

ingunum, en gleymt að glöggva sig á hinni 

þriðju. Hún hljóðar svo: «Auk þess skal

þar einnig kennd heimspeki og önnur vís- 

indi, eptir því sem síðar verður ákveðið 

með lögum». (H a l l d ó r  F r i ð r i k s s o n :  í  hverri 

deildinni?) í  nýjum deildum náttúrlega,

134
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en utan við þessar deildir, því að það 

stendur: «Auk þess». Jeg skal láta hinn

háttvirta þingmann vita það, að margir 

háskólar eru erlendis, bæði í Ameríku og 

jafnvel fýzkalandi, þar sem að eins eru 

kenndar þessar 3 vísindagreinir. Hann 

hefði gott af að kynna sjer bók, sem beitir 

« U n i v e r s i t y  P r o g r e s s « .  Jeg skal lána þing- 

manninum þá bók, ef hann skyldi skilja 

ensku. Jeg álít, að 6. grein mætti gjarnan 

falla burt, því að eins má til taka í reglu- 

gjörð fyrir skólann, hvar kennslan á fram 

að fara, eins og að gjöra það með lagaboði.

Með því að ekki tóku fleiri til máls, 

sagði forseti umræðunni lokið, og var sam- 

þykkt, að vísa málinu til 2. umræðu með 

17 atkvæðum gegn 5. Eptir ósk 6 þing- 

manna var nafnakall við haft og sögðu 

Já:

Eiríkur Briem,

Magnús Andrjesson,

Arnljótur Ólafsson,

Benidikt Sveinsson,

Egill Egilsson,

Eiríkur Kúld,

Friðrik Stelánsson,

Guðmundur Einarssou,

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson,

|>órarinn Böðvarsson,

J>órður Magnússon, 

forsteinn Jónsson, 

forsteinn Thorsteinson, 

forvarður Kjerulf.

Nei:

Grímur Thomsen,

Halldór Friðriksson,

Lárus Blöndal, 

forkell Bjarnason, 

forlákur Guðmundsson.

ÖNNUK UMRÆÐA í  NEÐRI DEILD, 

á 44. fundi, 12. dag ágústmánaðar.

F r a m s ö g u m a ð u r  ( B e n i d i k t  S v e i n s s o n ) :

|>að bafa eigi komið fratn neinar breytingar- 

uppástungur við þetta frumvarp, svo að eigi 

er ástæða til að ræða lungt um það. |>að 

eru að eins einstakar ahugasemdir, sem jeg 

ætla mjer að drepa á. Hinn háttvirti þing- 

maður Reykvíkinga gjöiði ráð fyrir, að í 

skóla þessum ætti ekki að kenna nema ein- 

stakar vísindagreinir, en jeg vil leyfa mjer 

að benda hinum háttvirta þingmanni á, að 

2. gr. frumvarpsins sýnir beinlínis, að þetta 

er röng mótbára. Einnig hefur hinn hátt- 

virti þingmaður Reykvíkinga fundið að því, 

að ákvarðanir vantaði til að af nema presta- 

skólann og læknaskólann; en þær ákvarðanir 

eru óþarfar, því að þeir hljóta að falla inn 

undir þennan skóla, eptir því sem stendur 

í 3. og 4. gr. frumvarpsins, með því fyrir- 

komulagi, sem þeir nú hafa og sem þeir 

verða að hafa fyrst um sinn. |>að hefur og 

komið sú mótbára á móti 6. gr., að hún 

ætti ekki vel við, en mjer finnst það alveg 

rjett, sem hún fer fram á, það þarf einmitt 

lagaheimild fyrir því, að alþingishúsið verði 

notað, að minni meiningu. Fleiri athuga- 

semdir ætla jeg mjer eigi að gjöra, en jeg 

vil að eins taka það fram, að fram að refor- 

mationinni voru að eins kenndar við háskól- 

ann í Kaupmannahöfn guðfræði, læknisfræði 

og lögfræði. |>að má ekki ætlast til, að menn 

skapi fullkomnar vísindalegar stofnanir í 

fyrstu, heldur að hinar vísindalegu stofnanir 

skapi þá eiginiegu vísindamenn; einungis 

með tímanum ná slíkar stofnanir fullkomnum 

blóma, vexti og viðgang, og þennan vöxt og 

viðgang fá þær frá sjálfum sjer, fað er bezt 

fyrir oss, að sníða oss stakk eptir vexti; 

vjer verðum að byrja þar, sem vjer erum 

komnir; betra seint en aldrei. Svo bef jeg 

eigi meir að tala að sinni, en jeg vona, að 

deildin sýni með atkvæðagreiðslunni, að hún 

meti þetta mál að verðugleikum, og jeg er 

viss um það, að hver þingmaður hefur eins 

næma tilfinningu fyrir rjetti og skyldu þjóð- 

ar sinnar eins og jeg í þessu máli.

J ó n  J ó n s s o n  Jeg jiarf ekki að skýra 

frá því, að jeg er málinu hlynntur, því að 

jeg er einn í meiri hluta nefndarinnar, en
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síðan frumvarp þetta var til 2. umræðu, 

höfum rætt fjárlög landsins, og hafa þau 

vakið hjá mjer vafa um það, hvort landið 

getur borið þá byrði, sem leiðir af því að 

samþykkja þau 7,000 kr. laun, er getur um 

í 4. grein frumvarpsins. Sumir kynnu að 

segja, að það sje sama, að greiða atkvæði á 

móti 4. gr. og að fella frumvarpið, en það 

get jeg ekki sjeð. Til vísindalegra framfara 

eru nú af þinginu veittar 12,000 kr., og af 

því mætti fá fje til að borga með fyrirlestr- 

ana í lögfræði við háskólann. Árið 1875 voru 

laun yíirdómaranna hækkuð í því skyni, að þeir 

tækju að sjer kennslu við lagaskólann, og eins 

og 1 af þessum yfirdómurum veitir tilsögn 

í lögfræði við prestaskólann, eins er mjög 

líklegt, að hinir yfirdómararnir fengjust til 

að halda fyrirlestra við lagaskólann fyrir 

sanngjarna þóknun, og sama gæti verið um 

aðra lög- og stjórnfræðinga í Reykjavík; jeg 

vil t. d. nefna reikningsendurskoðandann, 

herra Indriða Einarsson. Einnig 6. grein 

frumvarpsins viiðist mjer óhagkvæm. Presta- 

skólinn og læknaskólinn hefur kennslustofu, 

sem háskólinn getur notað, og í prestaskóla- 

húsinu er ein stofa, sem nú ekki er notuð af 

landinu, en sem væri góð kennslustofa hauda 

lögfræðingsefnum.

G r í m u r  T h o m s c n : Jeg er minni hluta

maður, en vil íeyfa mjer að bera upp tvær 

spurningar fyrii hinn háttvirta meiri hluta:

1, hvort meiri hlutinn sje ekki hræddur um, 

að afleiðingarnar af stofnun háskóla hjer 

verði þær, að þau hlunnindi, sem stúdentar 

hjeðan hafa við háskólann í Kaupmanna- 

höfn, verði tekin frá þeim, og að Danir 

mundu segja, að Íslendingar hafi viljað losa 

sig úr vísindalogu og vináttu-sambandi við 

þá, og neiti því um þennan styrk, sem hing- 

að til hefur verið þeim svo ríflega veittur. 2, 

vil jeg spyrja hinn háttvirta framsögumann 

að því, bvað lengi hann ætlast til að kennsl- 

an fari fram á hverju ári, hve nær hún á 

að byrja og hve nær að enda, og er þessi 

spurning eins mikilvæg og hin, því að nú 

er í hinni tilvonandi nýju stjórnarskrá 

gjört ráð fyrir að lengja þingtimann, og

þá má skólinn eigi koma í bága við þingið; 

kennslan við skólann má þá eigi vara lengur 

er fram í maímánuð, og eigi byrja fyr en í 

septembermánuði. Jeg vil enn benda á eitt 

atriði. Vjer vitum, að við prestaskólann 

og læknaskólann eru bókasöfn, verkfærasöfn, 

ölmusur, og annar styrkur, en ölmusurnar 

vantar á lagaskólann. pað gleður mig, að 

hinn háttvirti 2. þingmaður Skagfirðinga 

hefur fundið, að athugavert væri að aðhyll- 

ast frumvarpið, eins og það liggur fyrir. 

pað átti að gjöra ráð fyrir, að af nema 

prestaskólann og læknaskólann. Jeg held, 

að hvað fagurlega sem hinn háttvirti 2. 

þingmaður Norður-Múlasýslu talar um til- 

finningar, þá hafi hinn háttvirti 2. þing- 

maður Skagfirðinga rjettara fyrir sjer.

F r a m s i i g u m a ð u r :  Jeg get sagt eins og 

segir á þeim stað: Á þeim degi urðu þeir 

Heródes og Pílatus vinir, þar sem þessum 

tveimur háttvirtu þingmönnum, 2. þing- 

manni Skagfirðinga og þingmanni Borgfirð- 

inga, hefur komið saman um að reyna til að 

koma við kaunin á frumvarpinu, þar sem 

þeir halda að það sje viðkvæmast. Hinn 

háttvirti 2. þingmaður Skagfirðinga kvaðst 

hafa sjeð sig um hönd. J>að er satt, og 

það eru hans orð. Nú hefur hinn háttvirti 

þingmaður komizt að þeirri niðurstöðu, að 

það sje kostnaðarminna, að hafa fieiri hús, 

fleiii bókasöfu, og fleiri áhöld; hina gagn- 

stæðu skoðun hafði hann, þegar hann var í 

ncfndinni. Hinum háttvirta þingmanni hef- 

ur sjálfsagt snúizt hugur af einhverri ann- 

ari ástæðu, en hann þorir eigi að gjöra hana 

uppskátt, og ber svo þessu í vænginn. Hvað 

kostnaðinn snertir,þá er hann að vísu þjóð- 

kjörinn þingmaður, en hann hefur ekki skoð- 

að vel inn í hjörtu bænda á íslandi, ef hann 

heldur, að þeir horfi í þessar 7000 kr., og 

meti þær meira en andlegt sjálfsforræði og 

vísindalegt líf í landinu. f>að er nauðsyn- 

legt fyrir hinn háttvirta þingmann, að meta 

ekki þessa helgu þjóðartilfinningu svo lágt, 

ef hann vill halda almenningsbylli. |>ing- 

maðurinn getur trúað mjer til þess, að þessi 

kotungsliugsun hans verður ekki frumvarp-

134*
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inu til falls. Hinn háttvirti þingmaður 

Borgfirðinga lagði fyrir mig 2 spurningar, 

sem hann ætlar víst eigi að ljett sje að

að svara, enda gctur............einn spurt svo,

að sjö spekingar geti ekki úr leyst. Hvað 

fyrri spurningu hans snertir, þá svara jeg 

því, að jeg hvorki veit það nje vil vita það, 

en ef Danir vilja hafa vináttusambandið milli 

háskólans í Kaupmannahöfn og háskolans 

hjer, og ef yfir höfuð að tala styrkur sá, sem 

íslenzkir stúdentar nú njóta, er ekki agn 

eitt, þá er ekki hætt við, að þeir taki hann 

af oss. þessar stofnanir eiga að styrkja 

hvor aðra á sinn hátt. Vjer höfum á því 

að byggja hjer, livað ýmisleg forn vísindi og 

lögfræði snertir, sem háskólinn í Kaupraanna- 

höfn mælti jafnvel þakka fyrir með tíman- 

um að hafa sjer til fyrirmyndar. Jeg ber 

ekki vantraust til Dana, að þeir muni taka 

af oss þann styrk, sem vjer nú njótum við 

háskólann, og þó svo yrði, Iæt jeg mjer vel 

um vært; hann kostar oss og hefur kostað 

oss hvort eð cr mikils til of mikið af and- 

legu frelsi og framförum, þegar vel er að 

gætt. Hinni spurningu hins háttviita þing- 

manns um það, hve nær háskólinn eigi að 

byrja og hve nær hann eigi að enda, cr 

mjög ljett að svara. Jeg hygg, að ef hinn 

hátt.virti þingmaður lærði sjálfur lög, þá 

mundi hann verða fullþreyttur að lesa í 9 

mánuði á ári, og verða feginn að hvíla sig 

8 mánuði, hvað þá í 10 vikur, sem ráðgjört 

er að þingið standi. fingið á að byrja 1. 

júlí og standa í 10 vikur; það er ekki of 

mikill hvíldartími við nám. Hinn háttvirti 

þingmaður sagði og, að eigi væri sjeð eins 

vel fyrir lögfræðinga deildinni eins og fyrir 

prestaskólanum og læknaskólanum; vildi þá 

hinn háttvirti þingmaður láfa nefndina skapa 

vísindalega stofnun alveg með sama fyrir- 

komulagi eins og prestaskólann og lækna- 

skólann ? f>að er ómögulegt; þetta eru agn- 

úar, sem hinn hát.tvirti þingmaður býr sjálf- 

ur til. Jeg efast um, að ölmusur liggi t 
blutarins eðli, þó að þær sjeu gefnar til 

styrktar nú á presta- og læknaskólanum, og 

þó að þær sjeu ekki ráðgjörðar nú fyrir ló'g-

fræðingana, þá er innanhandar að koma tneð 

þær seinna; það er seinni tímaverk, að veita 

þær. En jeg sje ekkert á móti því, að af 

nema þær líka við prestaskólann og lækna- 

skólann með tímanum. Löggjafarvaldið á 

að veita gefins nám, en það á ekki bókstaf- 

lega að mata námsmenn eins og með spæni. 

það er ölmusuhugsun, sem þessi háttvirti 

þingmaður vill eyðileggja frumvarpið með. 

fetta, sem hinn háttvirti þingmaður Borg- 

firðinga hefur haft á móti frumvarpinu, er 

ástæðulaust, og það gleður mig, að hinn 

skarpvitri þingmaður gat ekki fundið meira 

á móti því, því sjaldan bregður um betra, ef 

veit hið verra. pað skín annars út úr hon- 

um, að hann er málinu hlynntur i raun og 

veru, en það er að eins tímaspursmál fyrir 

hann, hvort það skuli gjöra í dag, sem á að 

gjörast á morgun; en það, sem þú getur gjört 

í dag, það skalt þú ckki geyma til morguns, 

Sf'g’ J eg- I’a  ̂ er skylda fyrir þingið, 
að sleppa ekki tækifærinu og tímanum í 

öðru eins máli og þessu. Jeg segi fyrir mig, 

að jeg hef aldrei gjört of fljótt það, sem get- 

ur verið landi og lýð til eflingar.

Friðrili Stefánsson: f>óft það sje má-

ske varla fyrir bændur að tala í þessu máli 

um fyrirkomulag vísindastofnana hjer á 

landi, þá vil jeg þó, áður en til atkvæða er 

gengið, láta í ljósi meining mína, því að 

bændur munu þó leggja fje til í kostnað 

þann, sem stofnun háskóla hefur í för með 

sjei. En þótt þessi kostnaður komi á bænd- 

ur, hika jeg ekki við að greiða atkvæði 

mitt með þessu frumvarpi: því hjer er að 

eins um tvennt að velja, lagaskóla eða há- 

skóla. Minni hlutinn fer fram á lagaskóla, 

en það er þó skoðun hans, að háskóli skuli 

síðar stofnaður, en þar sein kostnaðurinn er 

nær því sá santi, hika jeg ekki við að greiða 

atkvæði með því fullkomnara, sem sje há- 

skólanum, fyr^t kostnaðurinn er hinn sami, 

og það því hnldur, sem rainni hlutinn tíII 
stofna háskóla síðar, því það kalla jeg í 

kostnaðerlegu tilliti að *róa leiðangurinn og 

gjalda Ieiöarvítið•>; því jeg skil ekki í, 

hvað báskóli á að þýða, þegar búið er að
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áliti ekki annað en sameinaður laga-, lækna- 

og prestaskóli. Og allir hljóta að játa, að 

sú stofnun hjer á landi er mjög nauðsynleg, 

sem hjá öllum öðrum menntuðum þjóðum; 

ekki sje jeg heldur neina hættu á því, að 

það vísindalega og bræðralega samband við 

Dani þurfi að raskast um skör fram af 

þeirri ástæðu, þó sumir óttist það, og það 

því síður, sem hinn núverandi ráðgjafi ís- 

lands hefur fylgt fiestum málum vorum svo 

vel, að vjer ættum ekki að gjöra honum þær 

getsakir að óreyndu. Jeg álít skyldu sjer- 

hvers þjóðfjelags, að hafa í sínu eigin landi 

menntunarstofnanir þær, er kenna þau vísindi, 

er embættismenn landsins þurfa að kunna, 

til að geta staðið i skyldusporum. J>ótt ís- 

lenzkir bændur og þingmenn sjeu máske

eigi nú svo höfðingjadjarfir og einarðir,

sem þeir voru á 11. og 12. öld, að þeir þori

nú ekki að nefna háskóla, í staðinn fyrir

lagaskóla, landskóla, eða hvað hann væri 

nú kallaður, sem minna og mýkra þætti, 

þá vil jeg afbiðja mjer slíkt kjarkleysi, og 

fyrir bænda hönd greiði jeg því glaður at- 

kvæði með þessari stofnun, því hún kost- 

ar minna, þegar allt kemur til alls. Sumir 

vilja ekki, að mjer virðist, taka sjer orðið 

háskóli í munn, en danskir bændur dirfasl 

þó að nefna lýðháskóla. Menn hafa komið 

með þá mótbáru, að stjórnin eða ráðgjafinn 

muni ekki vilja, að vjer förum fram á svona 

mikið, en ráðgjafinn vill einmitt, að vjer 

tölum hreint út, eins og oss býr í brjósti, 

að vjer segjum það, sem vjer viljum. Ef 

jeg man rjett, barðist hinn háttvirti þing- 

maður Borgfirðinga á þinginu 1879 móti 

lagaskóla, en nú 1881 berst hann fyrir hon- 

um, og eptir sömu reglu verður hann 1883 

einmitt með háskóla, því að svo virðist, sem 

hann sje tveim árum í tímanum á eptir 

hinum háttvirta 2. þingmanni Norður-Múla- 

sýslu, og þurfi jafnan tveggja ára umhugs- 

unartíma, til að álíta það gott, rjett og satt, 

sem hinn háttvirti 2. þingmaður Norður- 

Múlasýslu hefur sagt honum pem öðrum 2 

árum áður, en ekki af þeirri ástæðu, heldur

af frjálsri sannfæringu minni greiði jeg at- 

kvæði með frumvarpi þessu, og læt svo út 

talað um það, og vona, að hin heiðraða 

deild leyfi því að ganga frá sjer til efri 

deildar.

Jón Jómson: |>að er undarlegt, hversu 

mjög bæði hinn háttvirti þingmaður Borg- 

firðinga og hinn háttvirti framsögumaður mis- 

skilja mig. Jeg tók fram, að jeg væri móti

2 greinum frumvarpsins, en hinn háttvirti 

þingmaður Borgfirðinga er á móti þeim öll- 

um. Jeg get því ekki skilið, hvernig hinn 

háttvirti framsögumaður getur sagt, að jeg 

sje á sama máli og hinn háttvirti þingmað- 

ur Borgfirðinga. Jeg til færði gegn 6. grein 

frumvarpsins, að til eru 2 stofur í presta- 

skólahúsinu, sem gætu orðið notaðar fyrir 

kennslustofur bædi í guðfræði og lögfræði. 

fess vegna vil jeg eigi, að þinghúsið sje 

tekið til þess, og jeg get ekki skilið í því, 

hvernig að þessi salur og aðrar stofur, sem 

ætlaðar eru alþinginu, verði notaðar fyiir 

kennslustofur á vetrum. Til þess þarf að 

setja upp hjer ofna og gjöra mjög mikinn 

annan Jcostnað, sem maður kemst bjá, með 

því að gjöra prestaskólahúsið að háskólahúsi.

Lárus Blöndal: Jeg vil leyfa mjer að

tala að eins fá orð í máli þessu, af því að 

jeg var annar í minni hluta nefndar þeirr- 

ar, sem hin háttvirta deild setti i þetta 

mál. I>að er tekið fram í ástæðum minni 

hlutans, hvað hefur neytt hann til að vera 

ofuiiítið annarar skoðunar en meiri hlutinn. 

Eins og kunnugt er, kom þessi spurning 

um lagaskóla þegar fram á hinu fyrsta 

þingi 1845, og hefur síðan verið, eins og 

hinn háttvirti 2. þingmaður Norður-Múla- 

sýslu tók fram 1879, sannkallað vöggu- 

kvæði alþingis, en nú virðist mjer, að hinn 

háttvirti 2. þingmaður Norður-Múlasýslu sje 

farinn að kveða þetta kvæði nokkuð öðru- 

vísi en áður. |>að er skoðun mín, að þetta 

mál eigi að standa á sama giundvelli, sem 

það hingað til hefur staðið á, því að með 

því mundi enginn vafi vera á, að það næði 

fram að ganga. Jeg.ímynda mjer, að menn 

sjeu kunnugir og hafi kynnt sjer hina fögru
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og snjöllu ræðu hins háttvirta þingmanns 

Norður-Múlasýslu í máli þessu á fyrri þing- 

um, og jeg álít óþarft að bæta nú nokkru þar 

við. Af þessari ástæðu álít jeg það hyggi- 

legast, að yfirgefa ekki þann grundvöll, 

sem hinn háttvirti framsögumaður hefur 

byggt á áður, og taka eigi of Iangt stökk, 

til þess að oss yrði eigi alls synjað. Jeg 

fyrir mitt leyti álít lagaskóla hjer á landi 

nauðsynlegri, heldur en bæði prestaskóla og 

læknaskóla, því að í lögum vorum er svo 

margt sjerstaklegt, sem eigi • er í lögum 

Daoa, og þörtin og nauðsynin á lagaskóla 

hjer á landi verður, eptir að við höfum 

fengið löggjafaiþing, einmitt brýnari en áö- 

ur. Ef lagaskóli kæmist hjer á, mundi há- 

skóli koma, áður laugt liði, af sjálfu sjer án 

mikils kostnaðar fyrir landið sóttlaust og 

umræðulítið. f>að er og að minni hyggju 

athugavert, sem hinn háttvirti þingmaður 

Borgfiiðinga vakti eptirtekt á, hvort ekki 

oru sterkar líkur til þess, að íslenzkir stú- 

dentar verði sviptir styrk þeim og einka- 

rjettindum, sem þeir njóta við háskólann í 

Kaupmannahöfn, ef vjer fengjum .háskóla 

þann, sem hjer er beðið um. þótt jeg i 

sjálfu sjer sje ekki mótfallinn málinu, vil jeg 

þó benda hinni háttvirtu deild á, hvort 

ekki mundi heppilegra að halda sjer við 

tillögu mína og hins háttvirta þingmanns 

Borgfirðinga í máli þessu, að biðja að eins 

um lagaskóla, því jeg er sannfærður um, að 

vjer fáum lagaskólann, ef þingið lætur frum- 

varpið frá 1879 ganga aptur óbreytt til 

stjórnarinuar.

Hnlldór Fnðriksson: Mjer heyrðist

hinn háttvirti framsögumaður segja, að 

þetta mál væri tímaspursmál, og jeg 

skildi hann svo, að það ætti að fá fram- 

gang af því, að vjer vissum ekki, nema 

vjer yrðum dauðir 1883. |>að er auðvitað, 

aö sumir af oss kunna að verða dauðir þá, 

en jeg vona, að þjóðin öll verði þó ekki 

dauð 1883. |>að er því ekki svo mikið 

komið undir því, að 2. þingmaður Norður- 

.Múlasýslu eða þingmaðurEeykvíkingakomi því 

á, heldur hitt, að það komist á á rjettum tíma.

En er nú sá rjetti tími? f>að er sannarlega 

mjög miklum efa bundið. Ef hjer á að 

stofna háskóla, ber margs að gæta, og jeg 

er í vafa um, að landsmenn sjeu enn færir 

um að ber'a þann kostnað, sem af honum 

leiðir, því að ef vjer stofnum háskóla, vilj- 

um vjer víst hafa hann meira en nafnið 

tómt. það er rjett, að háskólinn í Kaup- 

mannahöfn var mjög ófullkominn fyrst, og 

átti við rnikla örðugleika að berjast, en jeg 

ímynda mjer, að hinn háttvirti framsögu- 

maður sje mjer samdóma um það, að há- 

skóli sá, sem vjer stofnum á síðari hluta 

19 aldar, eigi að vera fullkomnari, en þessi há- 

skóli var á 15. öld; vjer megum alls eigi 

miða við byrjun þeirra skóla. En til þess, 

að háskóli vor verði annað en nafnið tómt, 

þarf meira en t t i m a r  t i l f i n n i n g a r  Og t ó m a n  

h á v a ð a ; til þess þarf mikið fje. Hinn hátt- 

virti 1. þingmaður Skagfirðinga vildi, að allt 

vináttu- og vísindalegt samband við Dani 

slitnaði sem allra-fyist; jeg er sannfærður 

um, að það mun þó varla vera vilji hins hátt- 

virta framsögumanns, og fæstra þingmanna, 

og að þingmaður Skagfirðinga sje i þessu 

eins og lieiru undantekning frá öðrum. 

En jeg vil biðja menn að gæta vel að af- 

leiðingunum. Jeg er sannfæiður um, að ef 

vjer stofnum háskóla bjer, þá verða stu-

dentar sviptir «Communitetinu» og ferða-

styrk til háskólans í Ivaupmannahöfn. peir 

hafa opt og einatt verið að berjast fyrir því, 

og gjört tilraunir til að af nema þessi rjett- 

indi íslenzkra stúdenta, og það er sannar-

lega ekki með góðum vilja sumra, að svo

margir islenzkir stúdentar hafa verið og eru 

á «Eegentsen». fegar jeg var við háskól- 

ann, kom uppástunga um að af nema ferða- 

styrkinn, en Kristján konungur VIII. setti 

þvert nei fyrir, svo ekki varð af því. Dön- 

um er sannarlega ekki mikið um, að sjá 

þennan fjölda af íslenzkum stúdentura á

• Regentsen*, og jeg þykist vita með vissu, 

að þeir mundu nota tækifærið til, að tak- 

marka þennan rjett, ef háskóli yrði stofn- 

aður hjer. Mjer virðist það vera mjög var- 

hugavert fyrir oss, að hleypa oss út i það
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oss með því blunnindum þeim, sem vjer nú 

njótum. Jfg hef áður verið hlynntur þessu 

máli, og er það að nokkru leyti enn, því að 

mjer befur fundizt það eðlilegt, að vísinda- 

stofnanir væru til í landinu sjálfu, þar sem 

menn geta numið þær vísindagreinir, sem 

heimtaðar eru af þeim, sem vilja verða 

embættismenn landsins. Jeg hef verið 

hlynntur lagaskóla hjer á laudi, en allt um 

það, er jeg orðinn deigari nú á síðari tím- 

um, þegar jeg hef sjeð, að, eptir að þessar 

tvær vísindastofnanir voru komnar hjer á 

fót, hafa siglt til Kaupmannahafnar áiiega 

helmingi fleiri. þetta er það, sem hefur 

gjört mig hikandi, það að sjá, að allur 

þorri stúdenta siglir, og vill ekki nota vís- 

indastofnanir þær, sem hjer eru. það var 

jeg, ef jeg man rjett, sem 1845 samdi þá 

bænarskrá frá stúdentum á háskólanum til 

alþingis um alþýðuskóla hjer á landi, og í 

raun rjettri er skoðun mín enn óbreytt, en 

þessi atriði hafa gjört mig hikandi nú hin 

síðari árin. Jeg vona, að hin háttvirta deild 

taki þessar athugasemdir mínar til greina, 

og hugsi sig vel um í þessu máli, hvað 

heiliadrjúg háskólastofnunin muni verða.

H o l g e i r  C l a u s e n : Jeg skal ekki tala

margt um þetta mál, en jeg stóð upp til 

að gjöra eina athugasemd, semjeg bið deild- 

ina að veita eptirtekt. Allir við, sem hjer 

erum samankomnir, erum gáfaðir og dug- 

legir menn, eins og við sjálfir vitum bezt, 

og þó hefur enginn okkar verið á háskóla. 

fegar maður nú getur fengið annað eins 

• p r o d u c t » af dugnaði og gáfum, og hjer er 

samankomið, án þess að brúka háskóla, til 

hvers er þá, mínir herrar, að vera að berjast 

fyrir að fá það, sem við alls ekki þurfum á 

að halda? Jeg játa, að í þessu tilliti beyri 

jeg ekki til framfara-mannanna.

F r a m s ö g u m a ð v r :  Jeg verð að segja,

að þaðgjörir mjerillt, að verða enn að standa 

upp, til að svara nokkrum af þeim mótbár- 

um, sem komið hafa fram móti þessu máli, 

en jeg er neyddur til að gjöra það. Hinn 

háttvirti 2. þingmaður Skagfirðinga sagði,

að svo væri ráð fyrir gjört i frumvarpinu, 

að lagakennslan skyldi fara fram í þessum 

sal. Hvar stendur það skrifað? Hver hef- 

ur sagt það? eða hvaðan hefur þingmaður- 

inn þá ráðagjörð? Jeg þekki hana ekki, og 

hún væri líka meiningarlaus. Allir, sem 

hafa gengið um þetta hús, hljóta að hafa 

sjeð, að hjer eru nóg önnur berbergi fyrir 

kennslustofur en þingsalirnir sjálfir, enda 

hefur enginn ráðgjört, að bafa þá til þess. 

En það er og auðvitað, að húsiðsjálft hefur 

gagn af að vera notað, og jeg held, að kál- 

garður sá, sem það er reist á, hafi hvorki 

verið svo veglegur nje ódýr, að honum sje 

of boðið með því, þó þetta svæði væri notað 

í þessu augnamiði. Mjer þykir annars leið- 

inlegt að heyra þennan þingmann og sjá 

hringla þetta allt aptur og fram í málinu, 

í norður og suður, austur og vestur; það 

er eins og hann viti ekki, hvert hann á að 

snúa sjer. 1. þingmaður Húnvetninga minnti 

mig á, að þetta mál væri vöggukvæði þings- 

ins. |>að er satt; en jeg bið þingmanninn 

líka að minnast þess, í hvaða mynd þetta 

mál kom hjer inn á þing og hver bar það 

fyrst upp. |>að var hinn ógleymanlegi landi 

vor, Jón sál. Sigurðsson, sem fyrstur manna 

vakti máls á því, en munurinn var að eins sá, 

að bann kallaði stofnunina pjóðskóla. |>að 

var jeg, sem fyrst stakk upp á sjerstökum 

lagaskóla. Síðan jeg var að nema lög í 

Kaupmannahöfn, hef jeg allt af verið að 

velta því fyrir mjer, hvernig ætti að koma 

þessu máli svo fyrir, að fullnægjandi væri 

þörfum vorum, en jafnframt svo úr garði 

gjört, að stjórnin gæti gengið að því. En

hvernig sem þingið hefur farið að, hefnr 

ráðgjafastjórnin í Danmörku jafnan dauf- 

heyrzt. En hver skyldi trúa þessu, sbm

lesið hefur konunglega auglýsingu til alþingis

8. júní 1863, og veit, að alþingi hefur nú 

fengið löggjafarvaldið og fjárforræði? Sú 

ástæða dugar þó ekki vel fyrir ráðgjaf- 

ann, að segja nú, að það sje til niður- 

dreps lagamenntuninni, að veita oss laga- 

kennslu, því að þeir, íslendingar, sem

nú eru á háskólanum í Kaupmannahðfn
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eru að öllum líkindum sjálfsagðir kennarar 

við þessa fyrirhuguðu vísindastofnun, og 

þeir hafa þekkinguna í íslenzku fram yfir 

prdfessdrana sjálfa, sem einnig hafa numið 

lög við þann hinn sama háskóla, og geta 

því það, sem prófessórarnir hafa ekki getað, 

og geta ekki og munu ekki geta að vitni þeirra 

sjálfra, sem jeg áður hef skýrt frá. En um 

lagaskólann, sem minni hlutinn . hjelt 

fram eða málið í þvi formi, segi jeg, að 

jeg er ekki sá þrákjálki, að mjer detti í hug 

að berja svo höfðinu við steininn, að vera 

að nauða á stjórninni, að biðja hana um 

það, sem hún vill ekki veita. Jeg bið 

deildiua aptur á hinn bóginn, að muna 

eptir því, að vjer sitjum bjer á löggjafar- 

þingi, og að við berum ekki fram neinar bænir, 

en vjer krefjumst þess og eigum að krefj- 

ast þess, með fullri einurð og festu, 

sem þjóðþarfir vorar heimta. f>að er nauð- 

synlegt, að hinir heiðruðu þingmenn gangi 

út frá þessu og skoði málið frá þessu sjón- 

armiði, því að með því einu móti erum vjer 

okkur þess meðvitandi, að vjer höldum bjer 

á rjetti þjóðarinnar, sem við megum ekki 

spila úr höndum oss, vjer getum ekki for- 

svarað það fyrir þeirri þjóð, sem vjer erum 

fulltrúar fyrir. Hinn heiðraði þingmaður 

Beykvíkinga efaðist um, að frumvarp þetta 

kæmi á rjettum tíma. Mjer þykir vænt 

um, að hann efast um það; hann neitar 

því þó ekki, að nú, einmitt nú, sje hinn 

rjetti tími. f>að var og auðheyrt á ræðu 

þingmannsins, að hann var málinu yfir höf- 

uð meðmæltur. Jeg verð að segja þessum 

sama þingmanni, að vjer stöndum nú svo að 

vígi, að vjer getum meira en borið oss saman 

við báskóla Dana á 15. öld, þá er hann var 

að berjast við að komast á fót. Jeg hef áð- 

ur tekið fram, að jeg get ekki tekið þátt í 

þessari hræðslu, sem þingmaðurinn ber fyrir 

því, að styrkur sá verði af numinn, sem ís- 

lenzkir stúdentar hafa við báskólann í Kaup- 

mannahöfn; þau hafa að minnsta kosti enn 

ekki verið tekin af, þó stofnaður væri presta- 

skóli hjer, meira að segja: frá sjálfum há- 

skólanum í Kaupmannahöfn voru lögð ttip-

e n d i a  til prestaskólans. Eru það þá ekki 

óhæfilegar getsakir og vanþakklæti við frænd- 

ur vora Dani, þegar þingmaðurinn getur 

þess til um þá, að þeir noti þetta tækifæri, 

eins og hann sagði, til að taka styrkinn af 

oss ? þingmaðurinn sagði enn fremur, að 

hann væri deigur á, að fá lagakennsluna 

hjer á landi sakir þess, að svo margir sigldu, 

þó hjer væri prestaskóli og læknaskóli. En 

þetta ætti öllu fremur að vera sönnun fyrir 

hinu mótsetta; því að það sýnir einmitt, 

að Islendingar eru nú svo þroskaðir, að 

þeir þurfa háskóla, þegar þeir hverfa hjeðan 

til að nema annarstaðar hin æðri vísindi, 

og afia sjer yfir höfuð þeirrar menntunar, 

sem þeim nú gefst ekki kostur á að afla 

sjer hjer.

J>ingmanni Snæfellinga ætla jeg ekki að 

svara; mjer gat ekki skilizt, að honum væri 

sjálfum vel ljóst, hvert ræða hans stefudi, 

og þá er ekki að væuta þess af mjer.

E i r í k u r  K ú l d :  Jeg er hræddur um, að 

nafnið »háskdli» hneyksli menn; mjer fyrir 

mitt leyti stendur alveg á sama, hvort stofn- 

un þessi heitir «þjóðskóli •> eða «háskóli»; en 

jeg vil leiða athygli manna að því, hvernig 

mál þetta er komið inn á þingið í þessum 

búningi. |>að er vissulega komið sem neyð- 

arúrræði, nokkurs konar vandræðaúrræði. Frá 

1845 hefur verið beðið umlagaskóla, íslenzkir 

námsmenn sent bænarskrá um þetta frá Kaup- 

mannahöfn, úr landinu sjálfu einnig komið 

bænarskrár um það hvað eptir annað o. s. 

frv., en allt hefur strandað hjá stjórninni og 

ekkert fengizt. Hvernig á þessari tregðu 

stendur, er mjer aldeilis óskiljanlegt. f>að 

hefur verið sagt hjer skýrt og skiljanlega, 

að lagakennslan við Kaupmannahafnar-há- 

skóla geti alls ekki verið fullnægjandi ís- 

lenzkum júristum; en aptur hafa þær mót- 

bárur komið fram, að við mundum missa 

þann mikilsverða styrk, sem íslenzkir náms- 

menn hafa við Kaupmannahafnarháskóla, ef 

hjer yrði stofnaður háskóli. f>essu held jeg 

að ĵe ástæðulaust að bera kvíðboga fyrir. 

Danir hafa sjálfir sýnt, að sá kvíðbogi á við 

ekkert að styðjast og er getsakir einar; það
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sýnir prestaskólinn, sem fær þaðan styrk. 

J>að hefur heyrzt borið hjer fram í salnum, 

að lagaskólans væri engin þörf, því að nú 

væru komnir nógir lagamenn. Hví er þá 

verið að troða upp á oss útlendum mönnum, 

sem við skiljum ekki, og þeir skilja varla 

okkur? Kostnaðurinn skal jeg játa að er 

nokkur við slíka stofnun, einkum ef com- 
munitetið væri tekið af okkur, en þá vil jeg þó 

benda á það, að allt það fje, sem eytt verð- 

ur til lagakennslu og laganáms, verður brúk- 

að bjer í landinu sjálfu en ekki í Danmörku. 

Undarlegast þykir mjer, þegar jeg heyri þing- 

meiin vera að tala um, að það muni ekki 

fást, sem hjer er farið fram á. Við erum þó 

ekki að biðja um neiua fjárveitingu, heldur 

að eins samþykki konungs. Ijaö lítur út 

fyrir, að stjóruin hafí ekki veitt okkur laga- 

skólann af því, að henni bafí þótt við fara 

fram á of lítið, en sparnaðurinn við að fá 

lagaskóla í stað háskóla er harðla lítill; það 

er ógnar-einfalt reikningsdæmi, sem jeg vona 

að allir þingmenn geti reiknað, að mismun- 

urinn er að eins 600 kr. Jeg horfi ekki á, 

að gefa meiri hluta nefndarinnar atkvæði 

mitt, en ætti jeg ekki á öðru völ, en að 

samþykkja minni hluta uppástunguna, mundi 

jeg einnig gjöra það.

pegar hjer var komið umræðunum, höfðu 

þessir 8 þingmenn,

J>orsteinn Thorsteinson, 

forlákur Guðmundsson,

Holgeir Clausen,

Lárus Blöndal,

Tryggvi Gunnarsson,

Guðmundur Einarsson,

Ólafur Pálsson,

Grímur Tbomsen, 

beiðzt þess, að þeim væri hætt, og var það 

samþykkt.

Síðan var frumvarpið borið undir at- 

kvæði, og var við 1. grein við haft nalua- 

kall, og sögðu

Já:

Magnús Andrjesson,

Beuidikt Sveiusson,

Egill Egilsson,

Eiríkur Kúld,

Friðrik Stefánssou,

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson, 

þórarinn Böðvarsson, 

f>órður Magnússon, 

f>orsteinn Jónsson,

{>orsteinn Thorsteiuson, 

porvarður Kjerulf.

Nei:

Grímur Thomsen,

Guðmundur Einaisson,

Halldór Kr. Friðiiksson,

Holgeir Clausen,

Lárus Blöndal, 

forkell Bjarnason,

|>orlákur Guðmundsson.

Var greinin þannig samþykkt með 14 

atkvæðum gegn 7.

2. og 3. grein voru samþykktar með 14 

atkvæðum hvor.

4. grein samþykkt með 13 atkvæðum.

5. giein samþykkt með 14 atkvæðum.

6. grein felld með 12 atkvæðum móti 8. 

Málinu var vísað til 3. umræðu með 14

atkvæðum gegn 2.

Í>R1ÐJA UMRÆDA í NEDRI DEILD, 

á 49. fundi, 15. dag ágústmánaðar. 

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 

við 2. umræðu, sjá 1, 447.

Framsögumaður (Benidikt Sveinsson),: 

Jeg finn ekki ástæðu til að leugja umræðux 

i þessu máli, og treysti á góðar undirtpktjr 

þingmanna á þessu seinasta stigi málsios 

eigi síður en við 1. og 2. umræðu ,þess.

Fleiri óskuðu ekki að tala í þessu máli, 

og sagöi þá forseti umræðunni lokið. Var 

því næst gengið til átkvæða og við baft 

nafnakall eptir ósk 6 þingmanna:

Benidikts Sveinssonar,

Friðriks Stefáussonar,

Jons Ólafssonar,

135
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fórarins Böðvarssonar,

J>orsteins Thorsteinsons,

Holgeirs Clausens.

Já sögðu:

Magnús Andrjesson,

Benidikt Sveinsson,

Egill Egilsson,

Eiríkur Kúld,

Friðrik Stefánsson,

Jón Jónsson,

Jón Ólafsson,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson, 

f>órarinn Böðvarsson,

|>órður Magnússon, 

f>orsteinn Jónsson,

J>orsteinn Thorsteinson, 

porvarður Kjerulf.

Nei sögðu:

Eiríkur Briem,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Friðriksson,

Lárus Blöndal,

J>orlákur Guðmundsson.

Forseti lýsti því næst yfir, að frum- 

varpið væri samþykkt með 14 atkvæðum 

gegn 5, og að það mundi verða sent efri 

deildinni.

FYRSTA UMRÆÐA í  EFRI DEILD, 

á 39. fundi, 17. dag ágústmánaðar. 

Sighvatur Árnason'. J>etta mál er víst 

nýmæli hjer á þingi, og niá segja, að það 

sje mikilfengt mál, sem sjálfsagt þarf að 

íhuga rel og vandlega, og vil jeg því leyfa 

mjer að stinga upp á því, að 3 manna 

nefnd sje sett í málinu, og 1. umræðu 

síðan frestað.

Stefán Eiríksson: Jeg er hinum hátt-

virta þingmanni Rangæinga samdóma um 

það, að þetta mál er í alla staði íhugunar- 

vert, því það má með sanni segja, að þetta 

er stórkostlegt mál. En til þess, að geta 

greitt atkvæði um þetta mál, þarf jeg 

skýringa á því frá deildarmönnum. Eptir 

þessu frumvarpi verða það ekki að vísu 

neitt mikilfeng gjöld, sem þessi háskóla-

stofnun hefur í för með sjer fyrir landssjóð- 

inn; það eru að eins, eptir því sem nú 

stendur á pappírnum 7000 kr. á ári handa 

kennurum við lögfræðisdeildina; en jeg vildi 

fræðast um það, einkum af hinum háttvirtu 

þingmönnum úr Reykjavík, hvort ekki mundi 

örðugt að fá hjer hús fyrir þessa stofnun; 

jeg ímynda mjer kannske, að það mætti 

nota þetta nýja þinghús fyrir háskólann, 

því það er þó almennings-eign, en önnur 

hús held jeg sjeu hjer engin, sem til þess 

yrðu notuð. Mjer fyrir mitt leyti þykir 

illt, að lögfræðingaskólinn skuli vera hjer 

tengdur víð háskólann. J>að er kunnugra 

en frá þurfi að segja, að bænarskrár hafa 

komið á fleslum undanfarandi þingum um 

stofnun lagaskóla, og það einmitt frá 

menntamönnum í Kaupmannahöfn, og hef 

jeg ætíð verið því máli meðmæltur, og þykir 

mjer því illt, að lagaskólinn skuli máske 

falla fyrir þá sök, að hann er í þessu frum- 

varpi settur í samband við háskólann. Að 

öðru leyti skal jeg geta þess, að jeg sje 

ekki, hvað nefnd á að gjöra, þegar svona 

langt er liðið á þingtímann, því við það, að 

setja nefnd í málið, yrði það til þess, að 

málið næði ekki fram að ganga á þessu 

þingi. Jeg ímynda mjer, að hinir löglærðu 

menn hjer í deildinni, sem eru þessu máli 

kunnugri en jeg, geti skýrt það án nefndar.

Iíenidikt Kristjánsson : Ef jeg væri

viss um, að nefnd mundi bæta þetta mál 

og efla framgang þess, þá skyldi jeg vera 

fyrstur manna til að leggja það til, að 

nefnd yrði kosin í því, en af því svo langt 

er liðið á þingtímann, þá er jeg hræddur 

um, að það yrði ekki til annars en fella 

málið, ef nefnd yrði nú kosin, og að hinu 

leytinu er jeg ekki sannfærður um, að það 

sje nauðsynlegt, því í rauninni er þetta 

ekki neitt nýtt mál, nei, það er mjög gam- 

alt, því að það má segja, að það hafi verið 

á dagskrá, síðan þing byijaði, bæði á ráð- 

gjafarþinginu og á löggjafarþingi. Að vísu 

kann þetta mál í fljótu bragði að sýnast 

vera ödruvísi nú en áður, en munurinn er, 

að minnsta kosti í mfnum augom, þýðing-
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arlítill. Hjer í þessu frumvarpi er samfara 

lagaskóla gjört ráð fyrir að stofna háskóla, 

án þes3 í peningalegu tilliti sje gjört nokk- 

uð til að stofna hann. Hjer eru allir 

skólarnir settir saman undir einu nafni, 

nafninu «háskóli», sem skipt. er niður í 

sjerstakar deildir: guðfræðisdeild, lögfræðis- 

deild og læknisfræðisdeild, og hefur þetta 

fyrirkomulag engin fjárútlát í för með sjer, 

en stofnunin fær nýjan vísindalegii blæ en 

áður, og gefur von um, að menntalífið verði 

fjörugra með sameiningunni. Jeg álít, að 

þessi breyting fari í svo æskilega stefnu, að 

hún ætti ekki að fæla menn frá frumvarp- 

inu, heldur miklu fremur hvetja menn til 

að samþykkja frumvarpið. í rauninni veitir 

það að svo koranu ekki annað en lagaskóla 

í viðbót við þá 2 skóla, prestaskólann og 

læknaskólann, sem við nú höfum. Jeg þarf 

ekki að brýna fyrir þingmönnum, hve nauð- 

synlegt sje, að stofna lagaskóla hjer á ís- 

landi; það hefur verið sýnt íram á það áð- 

ur, og í neðri deildinni hefur þetta efni 

verið brýnt áþreifanlega fyrir mönnum, og 

jeg veit, að mörgum hjer í deildinni munu 

kunnar þær ástæður, sem þar hafa verið 

færðar fyrir stofnun lagaskóla. Jeg skal 

einungis taka það fram, að nauðsynin á 

Iagaskóla verður brýnni með hverju ári, ept- 

ir því sem lögnnum fjölgar, sem frá alþingi 

koma. ísland hefur fengið sitt sjerstaka 

löggjafarþing og sjerstakt löggjafarvald, og 

af því flýtur, að löggjöf íslands verður sjer- 

stök, svo ekki er sýnilegt, að háskólinn í 

Kaupmannahöfn veiti nokkra, sízt næga 

kennslu í íslen/kum lögum. Að endingu 

jeg það til, að málið verði rætt án 

nefndar.

Síðan bar forseti undir atkvæði, hvort

nefnd skyldi kosin, en það var fellt með 6 

atkvæðum.

Málinu var því næst vísað til 2. umræðu 

með 8 atkvæðum.

ÖNNUR UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 41. fundi, 20. dag ágústmánaðar. 

Sighvatur Árnason: Jeg skaljáta það,

að það mælir mikið fyrir því, að slík stofn- 

un, sem bjer er um að ræða, komist á. En 

samt álít jeg, að það sje mikið tímaspurs- 

mál, hvort þörf sje nú á að koma þessari 

stofnun á fót eða ekki; nauðsynin er ekki 

svo brýn, nú sem stendur, eins og sumir, 

sem hafa mælt með þessari háskólastofnun, 

hafa haldið fram. |>að er kunnugt, að lög- 

fræðiskennslan er ekki svo þörf hjer á landi 

nú sem stendur. fess vegna vil jeg nú enn 

á uý stinga upp á því, að sett verði 3 

manna iieftid í málið til þess að íhuga það 

enn, betur og láta í Ijósi álit sitt um það í 

heild sinni, eða gjöra breytingar til betri 

vegar á frumvarpinu, sem hjer liggur 

fyrir.

Var þá borið undir atkvæði, hvort nefnd

skyldi kjósa; var það samþykkt með 6 at-

kvæðum, og í nefndioa kosnir:

Magnús Stephensen með 6 atkvæðum. 

Sighvatur Arnason — 6 — »—

Sigurður Melsteð — 6 — »—

Var umræðunni síðan frestað. 

í nefndinni var Magnús Stephensen 

kosinn formaður og Sighvatur Árnason 

skrifari.

Sökum binna miklu anna síðustu daga 

þingsins gáfust nefndinni ekki tórnstundir 

til að íhuga þetta mál til hlítar, og kom 

það því ekki optar til umræðu.

135*
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Skipting þingliár.

Frumvarp til laga um nýjan þingstað í 

fingvallahreppi í Árnessýslu. Frá 1. þing- 

manni Árnesinga. Frumvarpið or prentað í 

fyrri parti alþingistíðindanna, bls. 129.

FYRSTA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 17. fundi, 21. dag júlímánaðar.

F lutn ingsm aður (Þorláhur Guðmundsson): 

Frumvarp þetta er ekki margbreytt, og 

snertir ekki almenning, en einungis beiðend- 

urna. fað er fram komið samkvæmt áskor- 

un frá íbúum fingvallahrepps, sem gefið 

var af forseta og legið hefnr um hríð á 

lestrarsalnum; hún er undirskrifuð af 20 

mönnum, öllum hreppsbúum; hreppsncfndin 

hafði áður leitað til sýslunefndarinnar, og 

óskað, að fá sjerstakan þingstað, en sýslu- 

nefndin þóttist ekki hafa myndugleika til 

að gjöra út um það mál, og mun hún sjer- 

staklega hafa haft tillit til brjefs lands- 

höfðingja frá 20. nóvember 1880, sem 

prentað er í Stjórnartíðindunum I?, bls. 1G6, 

þar sem það er látið í Ijósi, að umboðsvald- 

ið geti ekki gjört út um þess kyns mál. 

Ástæðurnar fyrir frumvarpi þessu hafa 

deildarmenn getað kynnt sjer á lestrarsaln- 

um. Víða er 3 daga ferð að sækja mann- 

talsþingið fram og aptur, og yfirvaldið kem- 

ur þar aldrei, eða mjög sjaldan; hrepjisbú- 

ar fara því á mis við állt heimnlegt gagn 

af yfirvaldinu, en eyða eins miklu í ferða- 

kostnað, eins og þeir gjalda á þingi, í stað- 

inn fyrir að það er skyldugt, að gjöra 

mönnum svo Ijett fyrir sem unnt er að 

greiða gjöld sín. Jeg vona, að deildin sjái 

ekki ástæðu til að neita um þessa beiðni 

hreppsbúa.

J ó n  Jónssnn: f>ingve]lingar geta að

minni hyggju fengið þessar óskir, þær er 

hjer liggur fvrir, uppfylltar án  löggjafai valds- 

ins. Umboðsvaldið getur sjálft ákveðið, að

halda aukamanntalsþing, og er þá ráðið úr 

hinum helztu vandræðunum. En vita f>ing- 

vellingar, hvað þeir fá auk manntalsþingsins 

með þessu frumvarpi? J>eir fá sjerstaka 

rjettarþinghá í hreppnum, og það munu þeir 

varla kæra sig svo mikið um. Nú eru Gríms- 

nesingar og Grafningsmenn skyldir til að 

stefna fingvellingum fyrir sáttanefnd í öll- 

um skuklamálum, en verði þetta frumvarp 

að lögum, geta þessir nábúar þeirra stefnt 

þeim með kveldsfyrirvara fyrir gestarjett, og 

það mundi ef til vill ekki þykja öllum fing- 

vellingum rjettarbót.. Jeg skýt því til 

flutningsmanns, hvort hann væri ekki fáan- 

legur til að taka frumvarpið aptur. .

F lu tn ingsnu iðu r: Jeg skal svara 2.

þingmanni Skagfirðinga því, að það getur 

ekki verið hættulegra fyrir ibúa J>ingvalla- 

hrepps, en hverja aðra, að fá sjerstaka rjett- 

atþinghá, því það er engin ástæða að beita 

öðru rjettarfari við þá en aðra.

Forseti skaut því til flutningsmanns, 

hvort hann vildi ekki aðhyllast uppástungu

2. þingmanns Skagfirðinga um, að taka 

frumvarpið aptur, en þingmaðurinn var ó- 

fáanlegur til þpss.

J>á höfðu þessir <8 þingmenn:

Benidikt Svein-;son,

Friðrik Stefánsson, 

f>óiarinn Böðvarsson,

J>oj kell Bjarnason,

Egill Egilsson,

Grímur Thomsen,

Holgeir Clauseu,

|>oivarður Kjerulf, 

beiðzt þess, að umræðunum væri hætt, 

og var það samþykkt. Síðan bar forseti 

upp til atkvæí'a. hvort málið skyldi ganga 

til 2. umræðu, og var það samþykkt með 

atkvæðafjölda.

Málið kom ekki síðai til umræðu.



Afnám amtmannaembættanna.

A.
Fruravarp til laga um afnám amtmanna- 

embættanna. Frá 1. þingmanni Eyfirðinga,

2. þingmanni Skagfirðinga, 2. þingmanni 

Suður-Múlasýslu, 2. þingraanni Gullbringu- 

og Kjósarsýslu, 1. þingmanni Norður-Múla- 

sýslu og 1. þingmanni Skagfirðinga. Frum- 

varpið er prentað í fyrri parti alþingistíð- 

indanna, bls. 145.

FYRSTA UMRÆÐA í NEÐRI DEILD,

á 52. fundi, 17. dag ágústmánaðar.

Fram sögum aður (Jó n  Ólafsson) : fetta

er nú 1. umræða þessa máls, og með því 

jeg þykist viia, að frumvarp þetta fái góðan 

byr í deildinni hjer, þá þykir mjer óþarfi að 

mæla sjerstaklega fram með því, enda mælir 

það bezt sjálft fyrir sjer. Jeg vona, að 

það fái að ganga hiklaust til 2. umræðu.

J ó n  Jónsson: Jeg vil taka það fram,

að mjer þykir mál þetta næsta umfangs- 

mikið og íhugunarvert, og því álít jeg þörf 

á að ræða það ýtarlega. J>að hefur opt 

verið tekið fram af hinum helztu hagfræð- 

ingum voruni, að landssjóðnum væru ofvaxin 

þau embættislaun, er nú hvíla á honum, og 

að margir af embættismönnum vorum mættu 

missa sig; þeir hafa því í háði verið kall- 

aðir «landsómagar». Hvað sem nú þessu 

líður, getur verið mikil spurning um, hvort 

einn af hinum æðri embættum vorum ekki 

mættu leggjast niður, eptir að sú mikla breyt- 

ing á landsstjórninni, sem gjörðist 1873 

með stofnun landshöfðingjadæmisins, hefur 

fengið tíma til að verka í ýmsar áttir. f>að 

er nú út sjeð um, að lög þau, er hjer liggja 

fyrir, nái framgang á þessu þingi, en eitt- 

hvað mætti samt gjöra í þá stefnu. er uppá- 

stungumennirnir hafa haft fyrir augum, t. 

d. með þingsályktun, athugasemd við fjár- 

lögin eða með öðru; þess vegna vil jeg 

leyfa mjer að stinga upp á 5 manna nefnd 

í málinu.

fv í næst Ijet forseti greiða atkvæði 

um það, hvort nefnd skyldi kjósa, og var 

það samþykkt með 12 atkvæðum, og voru 

þessir kosnir:

Jón Jónsson með 11 atkvæðum 

porsteinn Jónsson— 10 — • —

Lárus Blöndal — 7 — »—

Friðrik Stefánsson— 7 — «—

auk þess höfðu 5 þingmenn fengið 6 atkv- 

hver; var því dregið hlutkesti um þá, og 

hlaut

Jón Ólafsson 

sæti í nefndinni.

í nefndinni var Jón Jónsson kosinn 

formaður og Jón Ólafsson skrifari og fram- 

sögumaður.

Nefndarálit, sjá I, 580—582, sbr. næsta 

mál hjer á eptir.

Frumvarpið kom ekki framar til um- 

ræðu.

B.
fingsályktun og yfirlýsing. Frá nefnd 

þeirri, sem sett var í neðri deild alþingis til 

að íhuga frumvarp til laga um afnám amt- 

mannaembættanna, sjá I, 582.

Á 56. fundi neðri þingdeildarinnar, 19. 

dag ágústmánaðar, skýrði forseti frá þessari 

þingsályktunartillögu, og á næsta fundi dag- 

inn eptir var eptir uppástungu forseta sam- 

þykkt, að hafa skyldi 2 umræður um til- 

löguna.

FYRRI UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 59. fundi, 22. dag ágústmánaðar.

B r e v t i n g a r t i l l a g a  

við þingsályktunar- og yfirlýsingartillögu 

nefndarinnar í málinu um afnám amtmanna- 

embættanna.

1. Við 1. lið. Orðin: «og biskupsembætt- 

ið. falli burt.



2. Við 2. lið. Orðin: «biskups- og« falli

burt.

3. Yfirlýsingin falli burt.

Mihni hluti nefndarinnar.

Lárus Blöndal. |>orsteinn Jónsson.

Fratniugumaður (Jón Ólafwon): Hjer

er sú bót í máli, að nefndarálitið er svo 

langt og svo ýtarlega skýrt þar frá öllum 

ástæðum, að jeg vona, að þingmenn skilji 

það, og mun því ekki þörf á, aö taka það 

upp aptur. Viðvíkjandi þvf, sem minni 

hluti nefndarinnar fer því fram, að það sje 

þessu máli óskylt, er meiri hlutinn hefur 

farið fram á, að biskupsembættið falli burt, 

þá held jeg, að þessir heiðruðu meðnefndar- 

menn mínir hafi ekki gjört sjer Ijósa grein 

fyrir sambandinu á milli amtmanna og bisk- 

upsins, eða einkum fyrir þvi sambandi, sem 

er á milli amtmannsins sunnan og vestan 

og biskúpsins. f>eim hlýtur þó að vera 

kunnujt, að þessir 2 embættismenn í sam- 

einingn mynda hin svo nefndu «stiptsyfir- 

völd*. Væri nú að eins amtmaðurinn tek- 

inn burtu, mundu hin háu stiptsyfirvöld fara 

að gjörast fremur þunn í roðinu, eða held- 

ur fálækleg, þegar einungis helmingurinn, 

nefniloga biskupinn einn, væri eptir som 

stiptsyfirvald. f>assi ágreiningur minni hlut- 

ans um 1. og 2. lið er því eiginlpga mis- 

skilningur eða skortur á skilningi á eðli 

málsins. Breytingartillagan um, að yfirlýs- 

ingin falli burt, er þó ekki heppilegri. Lands- 

höfðinginn lýsti því yfir í einni af ræðum 

sínum eigi alls fyrir Iöngu, að þegar kon- 

ungur undirskrifaði fjárlögin, þá vrði þar við 

hver sú ákvörðun, sem þau hefðu inni að 

halda, að konungsúrskurði. í  fjárlögunum 

frá þinginu 1879 stóð sú athugasemd, að 

amtmanuaembættin yrðu ekki veiit fastri 

veitingu, þegar þau losnuðu. Hjer er allt 

svo honungmr&kurður fyrir þvi, að embætt- 

in shuli ehki framar verða veitt fastri veit- 

ing, en með því það getur ekki verið bafa 

meining hvorki þings nje konungs, að fara 

að ionleiða þá reglu, að skipa föst embætti 

að eins settum mönnum til langframa, þá

er það vafalaust, að þennan konungsúrskurð 

má svo skilja, sem stjórnin ætlist til, að 

amtmannaembættin leggist niður, og þá 

liggur beint við, að skora á stjórnina, að 

koma með frumvarp um það, hvað hún vilji 

setja í staðinn.

G rím u r Thomsen: f>að er að eins eitt 

atriði i þessu máli, sem jeg vildi gjöra fá- 

einar athugasemdir við. Jeg ætla ekki að 

minnast á afnám amlmannaembættanna, en 

um afnám biskupsembættisins vildi jeg fara 

fáum orðum. Mig furOar á því, að sjá nafn 

hins heiðraða 2. þingmanns Suður-Múlasýslu 

á meðal þeirra, sem vilja leggja þetta em- 

bætti niður. Hann, sem þó er menntaður 

maður, garaall ritstjjri og rithöfundur, og 

sjálfsagt líka sögumaður.

Sje nokkurt nafn og nokkurt embætti 

þjett vafið inn í sögu landsins, þá er það 

biskupsnafnið og biskupsembættið. Hver 

stemmdi stigu fyrir veltli og gjörræði höf- 

uðsmanna og hirðstjóra nema biskuparnir ? 

Menn munu kannast við viðureign Jóns 

biskups Árnasonar við Fubrmann og Lafranz, 

Hannesar Finnssonar við Levefzau. þessir 

menn hafa verið sú þjóðlega fyrirmynd fyrir 

dáð og dugnaði gagnvart ofsa og yfirgangi 

útlendra embættismanna hjer á landi. Og 

hvað á svo að setja í staðinn fyrir biskup- 

inn? Svo kallaða dómprófasta. En hvað 

erum við bættari með því, þótt þeir sjeu 

ódýrri? Jeg vil ekki af nema þetta embætti, 

sem gengur jafnframt nafninu eins og rauð- 

ur þráður í gegn um alla íslands sögu. í 

biskuparöðinni finnum vjer hina duglegustu 

og frjálslyndustu menn. Biskuparnir vörðu 

sjálfsforræði íslands, og það yrði of langt mál, 

að benda á allt það, sem þeir hafa unnið 

landi og lýð til gagns. því vil jeg enn halda 

embættinu, þó aldrei væri nema nafnsins 

vegna, enda mundi fara svo, ef það væri 

lagt niður, að við yrðurn innliraaðir í Sjá- 

land eða eitthvert annað biskupsdæmi i 

Danmörku, eins og Færeyingar nú eru.

Fram sögum aður: Jeg er að öllu leyti

á sama máli og þingmaður Borgfirðinga urn 

framkvæmdir og þýðingu biskupa á fyrri
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tíðum, og jeg get skrifað undir hvert orð, 

sem hann sagði um það. Gn hann 

gætir ekki að því, að það er af, sem áður 

var; það er öðru máli að gegna með biskup- 

inn nú en á hinum fyrri tíðum. Nú er 

biskupsembættið orðið allt annað, en það var 

þá, því nú má það beita hreint og beint 

vifilengju-embætti (omnvöbi-departement), eða 

í hæsta lagi sem uudir- skrifstofa undir 

landshöfðingja. f>að er heldur ekki meining 

nefndarinnar, og það befur hún ekki farið 

fram á, að a f  nema biskupsnafnið eða em- 

bættið, heldur að breyta þeim leifum, sem 

eptir eru af því, það er: af nema það, sem 

sjerstaht embætti, en störfln eru ekki af- 

numin. Sum falla niður af sjálfu sjer,

nefnilega vífilengju-störfin, áem ekki eru 

nema til tafar málefnum og framkvæmdum. 

Hin verulegu störfin eru mörg svo vaxin, 

að þau eptir eðli sínu sem umboðsleg störf 

heyra undir landshöfðinga-dæmið eða undir 

skrifstofur þess, svo sem landfógeta, endur- 

skoðara o. s. frv. Hin eiginlegu biskupsstörf 

þ. e. hin kennimannlegu, eru nú orðin svo fá, 

og þeim er þannig varið, að það mætti auð- 

veldlega sameina þau öðru embætti, nl. fela 

þau prófastinum í Kjalarnessþingi, er vjer 

nefnum dómprófast. í>að er á stjórnaiinnar 

valdi, hverniglagað frumvarp hún vill leggja 

fyrir þingið um breytinguna. Nafnið gjörir 

lítið til. Enda má balda því, ef vill, eins 

fyrir það, þótt störf biskups yrðu t. a. m. 

sameinuð prófastsembættiuu í Kjalarnesþingi. 

Jeg get ekki ætlað, að hinar góðu röksemd- 

leiðslur þingmanos Borgfirðinga hitti þetta 

mál, því bann miðaði mest við fyrri tímann, 

og átti það því ekki við, eins og biskups- 

valdinu hagar til nú á dögum.

Varaforseti : Er það heppilegt, að neðri 

deildin ein semji þingsályktun í þessa átt? Jeg 

vil vekja athygli þingmanna á því, að mjer 

sýnist heppilegra, að láta málið ganga einu- 

ig gegnum efri deildina, því það gjörir 

mjög mikla breytingu á stjórninni í 

landinu. Breytingu á amtmannaembættun- 

um er jeg ekki mjög mikið mótfallian, og ef 

til vill ekki, að þau yrðu lögð niður. Sum

störf þeirra yrðu að leggjast undir lands- 

höfðingja, og þá þyrfti líklega að fá annan 

landritarann til, þó að þessi sje duglegur, 

sem nú er. En látum það svo vera. Sum- 

um störfunum yrði aðbæta úr á annan v«g; 

amtsráðin t. d. yrði að setja saman á ann- 

an hátt en nú er. Hvað biskupinn snertir, 

þá er það satt, sem framsögumaður sagði, 

að það er að eins annar lilutinn eptir af 

stiptsyfirvöldunum, þegar amtmaðurinn er 

farinn, en hvor t það þar fyrir er rjett, að 

láta biskupinn «fokka með>, ef svo mætti 

að orði kveða, það held jeg ekki. f>ví þótt 

jeg sje sannfærður um, að bisknpar komi 

ekki upp í sama stýl og á fyrri öldum, þá 

er óumflýjanlegt, að landið verður að heyra 

undir eittbveit biskupðdæmi. Má vera, við 

yrðum svo heppnir, að lnnda nndir Sjá- 

landsbiskupsdæini; mjer þætti enn lakara, ef 

við lentum suður á Fjóni. ( Jó n  Ólafsson: 

Verðum framvegis sjálfstætt biskupsdæmi 

eins og nú.) Eigi Island að vera sjálfstætt 

biskupsdæmi, verður það og að bafa biskup 

fyrir sig.

G rím ur Thomsen: Jeg skal leyfa mjer

að bæta því við, að þótt það sje satt, sem 

nefndin fer fram á, að störf biskupsins sjeu 

ekki eins mikil nú eins og fyrrum, þá er 

bitt þó víst, að mikið er komið nndir mann- 

inum sjálfum, hvað vel honum tekst að

halda því valdi, sem hann hefur, og auka 

það. t>ótt biskupar hafi á síðari tíraum

hopað á hæl fyrir því veraldlega valdi, eða

misst nokkuð að valdinu fyrir vangá eða

þrekleysi, en það munu þeir hafa gjört til 

þess, að komast ekki í deilur við stjórnina, þá 

get jeg hugsað mjer það biskupsefni nó, 

sem mundi færa það meira í lag aptur og 

auka veldi þess með staðfestu og dognaði. 

Sje það satt, að biskupinn hafi lítið anoað 

en skrifstofustörf á hendi, þá er það einstök- 

um biskupum að kenna. Jeg held eon 

fremur, að verksvið stiptsyfirvaldanna sje 

ekki eins lítið, og nefndin gjörir úr því. 

Stiptsyfirvöldin hafa og eiga að hafa yfirum- 

sjón yfir öllum kenuslumálum í landinu. f>að 

hlýtur að vera áríðandi, að hafa þeasa yfir-
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umsjón góða, og því er það ekki þýðingar- 

lítill starfi, sem þeírn er ætlaður.

F ram sögum aður: f>að er ekki tilgang-

ur nefndarinnar mað áiyktun þessari, að af 

oema biskupsembættið eiginlega, beldur bitt, 

að breyta því þaonig, að það yrði ekki 

lengur sjerstakt embætti með 7,000 til 8000 

króna launum. Að þessu leyti er orðavalið, 

ef til vill, eigi sem heppilegast, euda þótt 

við höfum skýrt málið svo, að óþarfi er að 

misskilja það. Jeg mun því í nafni nefnd- 

arinnar koma með breytingaratkvæði til 3. 

umræðu í þá átt, að í staðinn fyrir «afnám 

biskupsembættisins», komi: «um breytingu 

á skipun biskupsembætlisins*. Yrði t. a. m. 

prófastur í Kjalarnesþingi eptirleiðis kosinn 

á almennri prestastefnu fyrir allt land, og 

hann ætti að fremja biskupsverk, þá yrði 

þetta samkvæmt hugsuninni í frumvarpi til 

laga um kosningu presta, sem þingmaður 

Borgfirðinga kom með á öndverðu þessu 

þingi. Jeg vona því, að þingmaðurinn 

mundi styðja þá breytingu, ef bann vill vera 

sjálfum sjer saœkvæmur. Með því þanuig 

að vjer eptir sem áður hefðum biskup, þótt 

embætti það væri sameinað öðru, þá er auð- 

sætt, að landið yrði eptir sem áður biskups- 

dæmi, og er það ástæðulaus grýla, að rjer 

yrðum innlimaðir i dönsk biskupsdæmi.

Umboðsstjórnin á bægt með að skipa 

fyrir um amtsráðin á margan annan hátt 

en nú er, og setja annan oddvita en amt- 

manninn; einhver sýslumaðurinn getur allt 

eins verið það, þegar amtmaðurinn er dott- 

inn úr sögunni.

J ó n  Jó m s o n : |>ingmaður Borgfirðinga 

má ekki kenna biskupunum um, að biskupa- 

valdið hefur gengið til þurrðar hjer á landi. 

Svo hefur gengið bvervetna annarstaðar, ekki 

að eins á Norðurlöndum, en jafnvel í Eóma- 

borg hefur hinn æðsti biskup kristniunar 

orðið að sleppa öllu veraldlegu valdi. Meiri 

hluti nefndarinnar hefur álitið, að úr þíí 

svo var komið, þá væri bezt, að koma em- 

bætti þessu öðruvísi fyrir, og að sameina 

það við prófastsembættið í Kjalarnesþingi 

eða forstöðumannsembætti prestaskólans, og

mundi það varla rýra virðingu þá, sem menn 

nú hafa fyrir biskupsembættinu, að það 

hætti að vera skrifstofuembætti.

f>vi næst var gengið til atkvæða, og 

fjellu atkvæði þannig:

Breyting minni hluta nefndarinnar við fyrri 

tölulið samþykkt með 10 atkvæðum gegn 7.

1. liður með áorðinni breytingu samþykktur 

með 19 atkvæðum.

Breyting minni hluta nefndarinnar við 2. lið 

áleizt samþykkt.

2. liður þannig breyttur samþykktur með 19 

atkvæðum.

Niðurlags-yfirlýsingin var tekin aptur.

f>ví næst var málinu vísað til síðari 

umræðu með 19 atkvæðum.

SÍÐAKI UMKÆÐA I NEÐKl DEILD, 

á 64. fundi, 25. dag ágústmáuaðar. 

Tillagan, eins og hún var samþykkt 

við fyrri umræðu í neðri deildinni, sjá

I, 576.

B r e y t i n g a r u p p á s t u n g u r  

við þingsályktun í amtmannamálinu, eins og 

hún var samþykkt við fyrri umræðu í ueðri 

deildinni. Frá nefndinni.

Að þingsályktunin verði svo hljóðandi: 

þingsályktun og yfirlýsing.

Neðri deild alþingis skorar á ráðgjafa 

hans hátignar konungs, að blutast til um:

1, að lagt verði fyrir næsta þing frumvarp 

til laga um aðra skipun á biskupsem- 

bættinu og um afnám amtmannsem- 

bæltanna.

2, að amtmannsembætti það, sem nú er 

laust og hitt amtmannsembættið og 

biskupsembættið, ef þau skyldu losna, 

verði ekki veitt föstum embættismönn- 

um, fyr en búið er að ræða á alþingi 

ofannefnt lagafrumvarp eða annað frum- 

varp um, hvernig megi skipa hina æðri 

stjórn hjer á landi með haganlegra móti 

og minna kostnaði en nú á sjer stað, 

allt samkvæmt og í sambljóðun við
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konungsúrskurð þann, setn felst í 9.

grein A. 1. fjárlaganna frá 24. oktbr.

1879.

í sambandi við þessa áskoiun lýsir neðri 

deild alþingis yfir því, að bún í trausti til 

þess, að ráðgjafion muni taka þessa áskorun 

til greina, bafi sleppt því, að taka upp í 

fjárlög þessa árs álíka athugasemd um bisk- 

upsembættið og þá athugasemd um veitingu 

laodshöfðiugjaritaraembættisins o g amt- 

mannanna, sem fjárlögin frá 24. oktbr. 1879 

innihaida.

Framsöffumaður (Jón Ólafsson) : Jeg

vil ley£a mjer að geta þess, að hjer er kom- 

ið fram breytingaratkvæði við þingsályktun- 

ina, sem stendur að sje frá nefndinni, en 

rjettara væri, að það stæði að eins frá meiri 

hluta nefndarinnar, með því að nokkrir 

nefndarmenn vildu ekki fallastá breytingar- 

tillöguna, þó að meiri hlutinn væri henni 

samþykkur. Að öðru leyti skal jeg geta 

þess, að þessi breytingartillaga fer fram á, 

samkvæmt fyrri umræðunni, að skipað væri 

fyrir um hina æðri stjórn með haganlegra 

móti, en verið hefur. Einnig befur nefndin 

breytt orðinu «afnám* í «aðra skipun», 

hvað biskupsembættið snertir, því að það 

var aldrei meiningin, eins og jeg líka síðast 

tók fram, að það eigi beinlíuis að af taka 

það. Jeg vona, að hin heiðraða deild greiði 

atkvæði með þessari breytingartillögu.

Láru* Blöndal: Jeg vil að eios leyfa 

mjer að skýra frá, að þessi breytingaruppá- 

stunga er alveg heimildarlaust eignuð 

nefndinni, þvi að það var farið á bak við 

bæði mig og hinn háltvirta þingmano Vest- 

mannaeyiiiga, og við mótmællum henni, er 

húp var borin undir okkar álit; við vildum 

verjft sjálfum okkur samkvæmir, því að við

2. umrwða málsins gjörðum við breytingar- 

tillögu við yfirlýsingu nefndarinnar, og hún 

var þá samþykkt af hinni heiðruðu deild. 

p«tta orð *frá nefndinni* «r því blekkjandi, 

og ætti heldur að vera: «frá meiri hluta 

nefndarinnar*. Jeg ætla mjer að halda 

hin« sama fram sem áður, og mun greiða 

atkvæði móti uppástungunni.

Fram sögum aður: það er auðvitað, að

hinn háttvirti þingmaður hefur rjett til að 

greiða atkvæði, hvernig sem hann vill, en 

bitt ranghermir hann, að hjer hafi í nokkru 

verið farið á bak við hann, enda kannaðist 

bann sjáifur við í ræðu sinni, að jeg hefði 

sýnt honurn breytingartillöguna, þegar haon 

sagði, að bann hefði ekki viljað skrifa 

undir hana. Jeg bauð þingmanninum, 

að hann gæti gjört ágreiningstillögu, en 

það kvaðst banu ekki vilja. Hinn ann- 

an nefndarmann gátum við ekki fundið 

í það sinn, en hann hafði áður ueitað að 

skrifa undir. þegar minni hlutinn þannig 

ekki gjörði ágreiningsatkvæði, hafði mejri 

hlutinn rjett til að koma fram sem nefndin 

með breytingartiliögu sína. Mótmæli jeg 

því alveg, að hjer sje í nokkru farið á bak 

við þingmann Húnvetninga, eða að við höf- 

um gjört nokkuð heimildarlaust.

L á r u s  B l ö n d u l : Jeg held því sama

fram, sem jeg hef tekið fram áður, að það 

var heimildarlaust, að setja á breytingartil- 

Iöguna, að hún væri frá nefndinni, því að 

bæði jeg og þingmaður Vestmannaeyinga eig- 

um engan þátt i henni, og því hefði verið 

rjettast, að á breytingartillögunni hefði staðið: 

«frá meiri hluta nefndarinnar», því að hitt 

er btekkjandi, eins og það stendur.

J ó n  J ó n s s o n : fað er alveg rjett hjá

hinum báttvirta 1. þingmanni Húnvetninga, 

að það voru að eins þrír í meiri hluta nefnd- 

arinnar. Jeg sýndi hinum háttvirta þing- 

manni Vestmannaeyinga breytingaruppá- 

stunguna, og bann neitaði að vera með í henni.

F ram sögum aður: l>egar hinir tveir

nefndarmenn komu eigi íram með ágrein- 

ingsatkvæði, þá var enginn minni hluti til, 

og vjer þrír hinir vorum í okkar fulla rjetti, 

að koma fram sem «nefndin», og vil jeg 

leyfa mjer að skjóta því undirúrskurð forseta, 

hvort það hafi ekki verið rjett, að setja «frá 

nefndinni*, eins og á stóð.

Forseti: Eptir áskorun hins háttvirta

framsögumanns skal jeg leyfa mjer að lýsa 

því yfir, að jeg get ekkert sjeð á móti því, 

að breytingartillagan er talin «frá nefndinni»,

136
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þegar meiri hluti nefndarinnar er meðmælt- 

ur henni.

J ó n  J ú n n o n : Samkvæmt þessari yfir-

lýsingu forseta vona jeg, að úttalað sje um 

form þessa máls. Gegn efui breytingar- 

uppástungunnar gat jafnvel 1. þingmaður 

Hónvetninga ekkert haft, og er því vonandi. 

að hann samþykki hana. Hún er nú orðuð 

svo, að enginn frjálslyndur maður getur 

haft á móti henni.

Þ o r s l e i n n  J ó n s s o n : Jeg þarf ekki að

Iýsa því yfir, að jeg var breytingunni mót- 

fallinn ásamt hinum háttvirta 1. þingmanni 

Húnvetninga. Að við ekki komum með 

breytingaruppástungu við breytingaruppá- 

stungu meiri bluta nefndarinnar, kom til af 

því, að okkur sýndist breytingaruppástungan

og yfirlýsingin vera hjer um bil það sama, 

sem 6r var fellt við fyrri umræðn með breyt- 

ingu okkar. Jeg vona þess vegna, að þeir, 

sem við fyrri umræðii þessa máls greiddu 

atkvæði með breytingaruppástungunni, greitM 

einnig atkvæði á móti þessari.

Með því að ekki óskuðu fleiri að taka 

til máls, var gengið til atkvæða og var: 

Breytingartillagan við þingsályktunina felld 

með 14 atkvæðum gegn 7. 

f>ingsályktunartillagan var samþykkt með 20 

atkvæðum.

Kvað forseti hana mundu verða af- 

greidda til latidshöfðingja sem þ i ngs- 

á 1 y k t u n.

LIV. 

Endurskoöun stjórnarskrárinnar.

A.
Tillaga til þingsályktar, um að neðri

deild alþingis seti nefnd til að íhuga stjórn-

arskrá um hin sjerstaklegu mál íslands,

dags. 5. janúarmánaðar 1874. Frá 2. þing-

manni Norður-Múlasýslu. Sjá I, 41.

Á 5. fundi neðri deildar, 8. dag júlí- 

mánaðar, skýrði forseti frá þessari tillögu til 

þingsályktar og Ijet út býta benni meðal 

þingdeildarmanna. Á næsta fundi ueðri 

deildar, daginn eptir, var eptir uppástungu 

forseta samþykkt, að hafa skyldi eina um- 

ræðu um ályktartillöguna.

EIN UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 8. fundi, 12. dag júlímánaðar.

F lutn ingsm aður (Ben id ik t Sveinsson):

Háttvirti forseti! jeg verð að biðja bina 

heiðruðu fulltrúa íslendinga að veita ná- 

kvæmlega athygli fáeinum orðum, sem jeg 

ætla að mæla. Jeg get fullvissað hina hátt- 

virtu þingmenn um það, að mjer er fullkom- 

lega ljós þýðing þessa máls, þess allshetfar- 

máls, sem þessi fáorða tillaga ræðir úm. 

Mjer er alveg Ijós gangur stjórnarmáls Í9- 

lands, og þau áhrif, sem hinn framstreym- 

andi, festandi og skapandi tfmi befur baft 

og mun bafa á það í sambandi við aðgjörðir 

sjálfra vor og þjóðar vorrar. Mjer er einnig 

ljóst vanmegni mitt til að leggja þánn skerf 

á metaskálarnar, sem vi»ra ber, og hvaða 

hvöt og skyldur jeg hef til að leggja krapta 

mína fram af fremsta megni. Jeg finn mig 

þá fyrst skyldan til, að gjöra ljósa grein



1083

fyrir, hversvegna jeg sje mig knúðan til að 

bera þessa tillögu frarn á þinginu. Lítum 

þá á fáein ytri söguleg atiiði. Á lestrarsal 

þingsins sjáum vjer liggja áskoranir, ávörp 

eða bænarskrár úr 5 kjördæmum landsios, 

og þar á meðal úr því kjördæmi, sem jeg 

er fulltrúi fyrir, um að endurskoða stjórnar- 

skráua og koma fram breyfingutn á henni á 

þessu þingi. í>essi kjördæœi eru Vestur- 

Skaptafelissýsla, Dalasýsla, Suður-fingeyjar- 

sýsla, Norður-þingeyjarsýsla og Norður-Múla- 

sýsla. í annan stað bafa blöðin, sem hafa verið 

köllnð og eru rjett kölluð tungur þjóðanna, 

hreift ýmsum nauðsynlegum breytingum á 

stjórnarskránni, og um þetta efni er einnig 

ritað í merkasta riti, sem vjerallir þekkjum, 

frá hendi |>jóðvinafjelagsins, «Andvara». 

f>etta hefur meðal annars vakið athygli 

þjóðarinnar, og núna seinast um daginn var 

hreift einu megin-atriði stjórnarskrárinnar, 

hæstarjetti í Danmörku. þetta hefði samt 

sem áður, ef til vill, eigi verið nóg livöt 

fyrir mig til þess að bera fram þetta mál — 

nei! það eru nDgjörSir hins sidmtu rtiðgef- 

and i a lp ing ii 1873 i B t/órnarm áli landsins, 

sem hafa knúð mig til að gjöra það. Kins 

og hinum háttvirtu þingmönnum hlýtur 

að vera í fersku minni, bar það fram fyrir 

konung vorn sem aðaluppástungu eða rjett- 

ara samþykktar atriði algjört frumvarp til 

sfjórnarskipunarlaga fyrir ísland, og í ann- 

an stað vara-uppástungu, byggða á ýmsum 

meginsetningum. Aðaluppástunguna gat 

konungur vor ekki aðhyllzt, en varauppá- 

stungan leiddi, jeg segi leiddi til þess, að 

vjer fengum stjórnarskrána 5. jan. 1874 frá 

konungi. J>essi varauppástunga eða vara- 

samþykktaratriði frá hálfu þjóðarinnar á ís- 

landi og stjórnarskráin 5. jan. 1874 frá hálfu 

konungsins í Danmörku eru þannig hinn 

vissi og viðurkenndi ■constitutionelle* grund- 

völlur, sem liggur fyrir. Látum það gott 

heita. |>etta eru þá hyrningarsteinarnir 

undir þjóðfrelsisbyggingu vorri; þetta eru 

máttarstólparnir í frelsismusteri voru, sem í 

hugsjóninni er himinfagurt, en í verkinu 

því miður vansmíði. En hjer skal staðar

nema, því á þessu stigi málsins ætla jeg 

mjer ekki að ganga inn í aðalefni — Re- 

alitet málsins.

I>að, sem jeg þannig á þessu stigi máls- 

ins legg áherzluna eingöngu á, eru sam- 

þykktaratriðin frá síðasta ráðgefandi al- 

þingi 1873, sem lesa má í alþingistíðind- 

unum það ár, í síðari parti bls. 264—265. II
a. b. c. d. Öll varauppástungan er ein 

heild og hljóðar svo:

a, að stjórnarskrá þessi ekki ákveði fasta 

fjárhagsáætlun, heldur skuli- hún fyrir 

hver 2 ár lögð fyrir alþingi til sam- 

þykkis. Með 25 samhljóða atkvæðum.

b. að stjórnarskrá þessi ákveði, að sjer- 

stakur ráðgjafi skuli skipaður fyrir Is- 

lands mál, sem hafi ábyrgð á stjórnar- 

störfum sínum fyrir alþingi. Með 25 

sambljóða atkvæðum.

c. að engin gjöld eða álögur verði lagðar 

á ísland til sameiginlegra mála án sam- 

þykkis alþingis. Með 22 samhljóða at- 

kvæðum.

d, nð endurskoðuð s ljórnarskrá, byggð á  

óskerlum landsrjettindum  Islendinga, 

verði lögð fy r ir  hið 4. p ing , sem hald- 

ið verður, eptir að stjórnarskráin  öðl- 

ast g ild i. ileð  samhljóða 24 alkvceðum.

Eu það er II, d„ sem hjer kernur sjerstaklega 

til greina nú á þessari stundu, þótt það að 

öðru leyti sje óaðgreinanlegur liður í vara- 

uppástungunni II. Gæt.i menn vel að því, 

að einnig þessi liður er samþykktur bæði 

af hinum p jóðkörnu  og konungkjörnu  

þingmönnum 1873 með bróðurlegum ag 

samverkandi e in ingarhvga.

Nú vona jeg, að hinir háttvirtu þing- 

menn sjái ljóst, hvað hvetur mig, hvað knýr 

mig, hvað skyldar mig til að fram bera uppá- 

stungu um endurskoðun stjórnarskrárinnar

5. jan. 1874 á hinu 4. löggefandi alþingi, 

úr því stjórnin eigi hefur gjört það. Hjer 

er um arfgengan helgidóm að ræða. Hið 

ráðgefandi alþingi er sannkölluð móðir hins 

löggefandi alþingis. f>ossi móðir þess og 

vor sem löggefandi fullti úa seldi oss í hend- 

á deyjanda degi þennan helguióm, þjóðfrela-

136*
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isroál íslands, sem hún hafði borið á brjóst- 

nm sjer, annazt og erfiðað fyrir. Vjer hðf- 

um tekið á móti þessum helgidómi svo 

fullkomnum, sem móðirin gat hann afliendi 

leyst, og vjer höfum notið þeirra rjettinda, 

sem honum voru samfara, en rjettindunnm 

fylgja skyldur, helgar og heilagar skyldur. 

Tökum þá þennan helgidóm, prýðnm hann 

og hugmyndina um liann í hugum vorum og 

hjörtum. Göngum að breytingunum á svo 

nefndri stjórnarskrá íslands 5. jan. 1874 

með allri vorri ráðsniild, stillingu og djörf- 

ung, en umfram allt, að ógleymdri sann- 

ri íslenzkri hollustu við konung vorn í 

Dantnörku, með fölskvalausri föðurlandsást, 

og óbifanlegu trausti til konungs konung- 

anna!

Að svo mæltu vil jeg snúa fáeinum 

orðum til liins hæstvirta fulltrúa stjórnar- 

innar hjer á þingi. Hann hefur manna 

mest utan þings og innan brýnt fyrir oss, að 

gott samkomulag milli stjórnar og þings 

sje máttaistólpinn undir starfsemi hinnar 

■ constitutionelle* stjórnar, til velferðar landi 

og lýð. Hann hefur verið sjónarvottur að 

dugnaði og framfara-anda hinnar fátæku og 

fámennu þjóðar vorrar, frá því hið fyrsta 

löggefandi alþingi var stofnað, og hann 

hefur með óneitanlegum dugnaði og atorku 

lagt krapta sína fram og verið samvinn- 

andi með oss til þess, að viðleitni þjóðar- 

innar hefði, in nnn  h inna  pröngn tnkm/irlca 

s tjórnnrskrárinnar , blessunarrík áhrif og á- 

yexti fyrir land og lýð. J>að er til þessa 

manns, sem jeg sný orðum mínum, og það 

er hann, sem jeg skora á, að hann leggi 

fram sínar mikilsmegnandi leiðbeiningar og 

aðstoð til þess, að fá stjórnarskránni breytt 

f betra og frjálsara horf, samkvæmt því, sem 

gjörðist á aiþingi 1873, og að óskertum 

landsrjettindum vorum bæði á þessu stigi 

málsins, og eins þegar til aðalefnisins kem- 

ur. f>essi sami hæstvirti herra var ljúfur 

á að sem/a við alþingi 1867 um stjórnar- 

mál íslands; þá fjekk hann ákúrur hjá 

stjórninni í Danmörku, að hann hefði eigi 

haft heim ild til þess, en n ú  er hún gefin í

34. gr. stjórnarskrárinnar, já, meira að sagja, 

skylda hans til þessa, skylda, sero jeg er 

sannfærður um að hann muni uppfylla 

með ljúfu geði.

Jeg læt svo út talað um þetta mál að 

sinni, og sting upp á 5 manna nefnd.

J ó n  J ó n t s o n :  þótt engin bænarskrá

hafi komið úr mínu kjördæmi um endur- 

bót á stjórnarskránni, verð jeg að lýsa þvf 

yfir, að orð þau, sem nú voru töluð, mnnu 

finna opin hjörtu í Skagafirði, og hafa kjés- 

endur þar fullt eins mikinn áhuga og aðrir 

landsmenn á því, að stjórnarmál vort komi 

í viðunarlegt horf. Jeg er því málinu í 

mesta máta hlynntur.

f>ar eð ekki tóku fleiri til máls, bar 

forseti upp til atkvæða, hvort kjósa skyldi 

5 manna nefnd eptir uppástungu flutnings- 

manns, og var það samþykkt með atkvæða- 

Ijölda. |>essir hlutu kosningu:

Benidikt Sveinsson með 19 atkv.

Guðmundur Einarsson — 14 — »—

J>orvarður Kjerulf — 13 — »'—

Tryggvi Gunnarsson — 12 — »—

Ölafur Pálsson — 10 — »—

í  nefndinni var Benidikt Sveinsson 

kosinn formaður og framsögumaður og f>or- 

varður Kjeiulf skrifari.

Nefndarálit, sjá I, 365 -368.

B.
Frumvarp til endurskoðaðra stjórnar- 

arskipunarlaga um hin sjerstaklegu mál ís- 

lands. Frá nefnd þeirri, sem kosin var í 

neðri deild alþingis til að íhuga stjdrnar- 

skrána. Frumvarpið er prentað í fyrri parti 

alþingistíðindanna, bls. 369—377.

FYRSTA UMRÆÐA í NEDRI DEILD, 

á 49. fundi, 15. dag ágústmánaðar.

Fram sögtim aður (Benidikt Soetnsson): 

Jeg skal ekki verða langorður um þetta frum- 

varp á þessu stigi málsins. Nefndarálit (
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þessu œáli hefnr legið svo lengi fyrir þing- 

mönDam, að jeg vona, að öllum sje orðið 

það ljóst. Jeg skal að eins Ieyfa iajer að 

skýra frá þeim aðalgrundvaUarreglum, sem 

nefndin hefur lagfetil grnndvatlar fyrir breyt- 

ingutti sínum. f>ær eru þrjár. Sú var þá 

fyrst, að gjöra engar óvernlegar breytingar 

á þeira íkvörðunum stjórnarskrárinnar, sem 

nefndin felldi sig við að innihaldinu, hvorki 

á <yrðum . eða setningaskipun. Önnur, að 

gjöra yfir hófað að tala eigi aðrar breyting- 

ar á stjórnarskránni en þær, sem hún sjálf 

heimilar og bendir til með þeim meginsetn- 

ingum, sem teknir eru fram í byrjun henn- 

ar. í 1. grein er skýlaust sagt, að tilgang- 

ur stjórnaiskrárinnar sje sá, að ísland hafi 

löggjafarvald, frainkvæmdarvald og dómsvald 

út af' fy rir »ig í hinnm sjerstaklegu málum 

landsins. Á þessn hefur nofudin byggt. Hin 

þriðja grnndvallarregla var sú, að byggja 

breytingamar í þessa stefnu sumpart áþeim 

frumvðrpum, sem hin ráðgefandi þing sam- 

þykktu, og sunipart á ákvörðunum þeim, 

sem voru í þeim frumvörpum stjórnarinnar, 

sem hún sjálf befur fyr meir lagt fyrir hin 

ráðgefandi alþingi. Nefndin hefur þannig hald-r 

ið sjer innan þröngra takmarka, án þess að 

leggja á bylluna ætlunarveik það, sem hin 

háttvirta deild hefur falið henni á hendur. 

Nefndin hefur nefnilega á hínn bóginn hald- 

ið því föstu, að meginsetningar stjórnar- 

skrárinnar í 1. grein væri ekki einasta í orði, 

heldur líka á borði, sannarlegar stjórnfrelsis- 

ákvarðanir fyrir Island, en það eru þær ekki 

í stjórnarskránni 5. jan. 1874. Samkvæmt 

þesau hefur nefndin lagt það til, að stjórn- 

arábyrgðin færðist inn í landið sjálft, en 

hvíldi ekki á manni, ráðgjafanum, í 300 

mílna fjarlægð frá landinu, því tneð sliku 

fyrirkomulagi er óhugsandi, að skipa stjórn 

landBÍns á þann hátt, að hún geti heitið svo, 

að landið hafi hana út af fyrir sig, eða hún 

komi því að sönnum notum. Önnur aðal- 

breytingin er viðvikjaodi fjárreitingarvaldinu;

það' er breytingin á 25. gr. stjórnarskrárinnar, 

að tillagið tit binnar æðstu innlendu stjórn- 

ar einnig liggi undir atkvæði þingsins, enda 

virðist þessi óhafandi takmörkun á fjárfor- 

ræði þingsirts byggð á ástseðulausri grun- 

semd um, að þingið vanbrúki stjórnfrelsið, 

gagnstætt því, sein fram hefur koraið á þing- 

inu. friðja aðalaatriðið snertir dómsValdið, 

eða ákrörðunina Um hæstarjett, og er hún 

B&mkvam frumvarpi stjórnarinnar 1867, og 

finnst í ákvörðulium um stundarsakir, eins 

og lika ðnnur ákvörðun, sem stendurí sam- 

bandi við það, að ábyrgðin færist inn í land- 

ið og yfir á landshöfðingjann. Viðvíkjaadi 

þingino sjálfu .er sú breyting gjörð, að kosn- 

ingarrjetturinn er lítið eitt rýmkaður með því, 

að numin er burtu ákvörðuain um vissa npp- 

hæð, sem menb verða að gjalda til sveitar, til 

þessaðhafa kosningarrjðtt. Önnur breyting er 

það.að talahinna konungkjörnu er færð niður i

4 í staðinn fyrir 6, og í sambandi við þetta 

er sú ákvörðun sett um stundarsakir, að 

ísafjarðár og Akareyrar kaupstaðir sjeu 

gjörðir að nýjum kjördæmum. £>ií er i 

þriðja lagi sú ákvörðun, að nema burtu þá 

takmörfcun, að þingið að eins geti sett 

nefndir, á msðan á þinginu stendur, til að 

íhuga almenn málefni, en hefnr ekki heim- 

ild til að setja nefndir, er starfað geti 

þinga á milli. Enn fremur er þingtíminn 

lengdur til 10 ýikna. |>á er einnig að geta 

þeirrar ákvörðunar, að með lagaboði megi 

ákveða sambándið milli þjóðkirkjunnar og 

og bins veraldlega valds. Jeg vona, að 

hinir báttvirtd þingmenn sjái, að allar þess- 

ar breytingar, sem jeg né hef nefnt, gjeu ó- 

umfiýjanlega nauðsyalegar, og þó svo hófleg- 

ar, að eigi verði móli baft. Jeg veit ekki, 

hvort jeg á að hryggjast eða gleðjast yfir 

þvi, að landshöfðinginn er hjer eigi við- 

staddur, en jeg hlýt að skilja það svo, að 

hann finni ekki ástæðu til að tala á móti 

þessum breytingum, því mjer er ekki kunn- 

ugt, að haun sje forfallaður, svo að jeg verð
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að taka það svð, að þetta sje gtíðs viti fyrir 

málið, og hef þá eigi öðru við að bsta, en 

að óska, að hinir háttvirtu þingmenn leyfi 

þessu rnáli að ganga til 2. umræðu.

G r ím u r  Thomsen: Jeg vildi Ieyfa mjer 

að gjöra eina fyrirspurn til hios háttvirta 

framsögumanns. Vjer höfum, eins og hann 

veit, lög um hina stjórnarlegu stöðu íslands

i rikinu frá 2. jan. 1871, og meðan þau lög 

haldast, hlýtur ráðgjafinn að sumu leyti 

(3. gr.) að hafa ábyrgð á því, að stjörnar- 

skránni sje fylgt, þó að þetta frumvarp verði 

að lögum. En nú er 3. gr. stöðulaganna 

hin sama og önnur grein í þessari nýju 

stjórnarskrá; verður þá ekki ráðgjafínn að 

hafa ábyrgð á því, að 2. gr. í þessari nýju 

stjórnarskrá verði haldin? Hvernig hugsar 

hann sjer þá, að ábyrgðin skiptist á milli 

landshöfðingjans á íslandi og ráðgjafans í 

Kaupmannaliöfn ? Hinn háttvirti framsögu- 

maður vill láta ábyrgðina hverfa frá ráðgjaf- 

anurn til laudshöfðingjans, en hann getur 

þó ekki tekið ábyrgðina frá ráðgjafanum í 

þeim efnum, sem stöðulögin heimta. Hvernig 

fer, ef ágreiningur verður milli ráðgjafans 

og landshöfðingjans? og hinn háttvirti fram- 

sögumaður sjer, að það getur komið fyrir, 

um skilningÍDn á því, hvað sjeu hin sjer- 

staklegu málefni íslands. |*essi breytiug,

að flylja ábvrgðina frá ráðgjafa yfir á lands- 

böfðingja, virðist því vera þeim vandkvæð- 

um bundin, að hún kemur í bága við stöðu- 

lögin frá 2. jan. 1871. |>að væri slæmt, 

þegar búið væri að hafa svo mikið fyrir 

þessu máli, og eíla tvisvar til nýrra kosn- 

inga, að það þá skyldi stranda á stöðulög- 

unum. f>etta er sá höfuðagnúi, sem jeg 

finn á þessu nefndarfromvarpi. Jeg játa, 

að breytingarnar eru margar góðar, en þelta 

er því til fyrirstöðu, að jeg geti grejtt at- 

kvæði mitt með frumvarpinu.

Framsögumaður,: Jeg. hel(J, að mót-

bárur bins háttvirta þingmanns Borgfirð- 

inga sjeu byggðar á belberum misskilningi.

Heldur hann, að ráðgjafinn hafi ábyrgð fyrir 

rikisdeginum um hin sjerstaklegu málefni 

íslands? Er ekki sami agnúinn á eptir 

þessari gömlu stjórnarskrá, ef skilningur 

hans er á rökum byggður? Hjer er enginn 

munur, nema sá, að i staðinn fyrir tilvitn- 

unina í stöðulögin, sem aldrei hafa verið 

samþykkt af alþingi, stingur nefndin upp á, 

að talin sjeu upp hin sjerstaklegu málefni 

íslands í 2. gr. sinni, einmitt hin sömu 

mál, sem talin eru í 3. gr. stöðulaganna, í 

tilliti til hverra ráðgjafinn hefur ábyrgð á, 

að stjórnarskránni sje fylgt. það er ein- 

ungis í einu atriði, sem breytingarnar geta 

komið í bága við stöðulögin, þar sem stend- 

ur í 3. gr. þeirra um hæstarjett, að eigi 

megi gjöra breyting á stöðu hans, án þess 

hið almenna löggjafarvald ríkisins taki þátt 

í því. £n þá segi jeg, eins og hinn hátt- 

virti þingmaður Borgfirðinga sagði í málinu

iim stefnufrest í einkamálum, að stjórnin 

mundi sjá ráð til þess, að nema þennan 

agnúa burtu. pað er sjálfsagt, að nefndinni 

dettur ekki annað í hug, en að ráðgjafinn 

leggi fyrir ríkisdaginn iagafrumvarp <im 

þetta atriði, en það kemur alþingi að öðm 

leyti ekki við. pað skyldi vera ánægja mín, 

ef hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga 

vildi koma með einhverja aðra íiækju, sem 

jeg ekki gæti greitt úr eða svarað*

Grímur Thomsen: Jeg vil leyfa mjer

að spyrja binn háttvirla framsögumann 

einnar spurningar enn. Hver verður staða 

ráðgjafans og hinnar íslenzku stjórnardeild- 

ar, þegar þessi nýja stjórnarskrá hefur öðlazt 

lagagildi, og enginn nema landshöfðingi hef- 

ur ábyrgðina? Nú getur komið upp ágreiu- 

ingur milli ráðgjafans og landshöfðingjans 

um. livað sje hin sjerstaklegu málefni Islands, 

t. d. um verzlun og siglingar, um tiskiveiðar 

útleudinga, hvort það sjeu sjerstakleg mál- 

efni fyrir ísland eða almenn rikismáiefni. 

Hinn háttvirti framsögumaður veit, að al- 

nienu ríkismálefni verða að leggjast lyrir
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ríbisráðið og ríkisþingið. pegar nú ágrein- 

ingur kemur, bver á þá að skera úr? J>ví 

ad hinn báttvirti framsöguroaðnr verður að 

játa, að undir 2. gr. tölulið 7. geta komið 

fyrir mál, sem ekki er Ijóst hrort eru ein- 

göngu sjerstakleg málefni fyrir ísland eða 

jafnframt almenn ríkismálefni. Jeg get ekki 

betur gjeð, en verksvið ráðgjafans, sem kon- 

ungur hefur sett, til þess að hafa ábyrgð, 

ekki einungis i hinum sjerstaklegu máiefn- 

um íslands, betdur líka í hinum almennu 

málefnum, sje svo takmarkað, að alþingi 

hafí ekki vald til að setja slík lög. Ef það 

er löngun hins háttvirta framsögumanns, að 

frumvarp þetta verði að lögum, þá ímynda 

jeg mjer, að hann vildi gjöra það svo úr 

garði, að á því væra engir þeir agnúar, sem 

gætu verið staðfestingu þess til fyrirstöðu, 

en jeg held, að eios og það liggur nú fyrir, 

þurfi að bera það einnig undir rikisdaginn.

Framtögumaður: Jeg skal taka það

fram, að hjer er enn misskilningur hjá hin- 

um háttvirta þingmanni Borgfirðinga. 2. 

grein nefndarfrumvarpsins er tekio orðrjett 

upp úr stöðulögunum; þar af flýtur, að ef vafa- 

mál getur risið út af þessari 2. grein hjá 

nefodinni, þá getur og hið sama vafamál 

risið út úr stöðulögunum. Skilur þingmað- 

urinn ekki það? Jeg skal taka það upp apt- 

ur. Verði ágreiningur um þessi atriði í 2. 

grein nefndarfrumvarpsins, þá getur eins orð- 

ið ágreiningur um þes*i sömv atriði í stöðu-r 

lögunum. Skiiur ekki hino háttvirti þing- 

maður Borgfirðinga. þettaP eða skilur hann 

ekki, að sama er *=± tama? Annað mál er 

spuroíngin um það, hver á að útkljá spurs- 

málið um það, hvað sjeu sjerstakleg málefni ís- 

laods, ef 2. grein ekki hrökkur til? en jeg vopa, 

að hinn stjórnfróði þiogmaður sjái, að nefndin 

hefur ekki stungið upp áneinunýmæli í þessu 

tilliti, en honum er iananhandar sjálfum að 

koma fram breytingu í þessa átt.

Að ððru teyti skal jeg svara þingmann- 

inum því, að jeg lít svo á, að þó ríkisdag-

urinn hafi eptir anda stöðulaganna áskilið 

sjer rjett til að afgjöra takmarkaspursmálin, 

þá heyra þessi atriði auðsjáanlega eptirhlut- 

arins eðli, jeg segi eptir hlutarins eðli, bæði 

undir atkræði alþingis og ríkisdagsins. En 

nefndio vildi snerta við sem minnstu afþrí, 

er gæti riðið í bága við stöðulögin.

Nefndin takmarkaði uppástangur sínar 

við það, að ísland fnngi sanna innlenda 

stjórn í þeim málum, sem stjdruarskráio 

segir að sjeu sjerstök mál, eða með öðrum 

orðum, að stjórnarskráin sje stjdrnarskrá, 

ekki einasta í orði, heldur og á borði.

Tryggvi Gunnarsson: f>ar eð jeg var

svo beppinn, að komast í nefndina, þá álit 

jeg mjer skylt með fáum orðum, að skýra frá 

skoðun minni á málinu. Jeg beld, að marg- 

ir út um landið, er hugsa um stjórnarmál, 

sjeu á þeirri skoðun, að stjórnarskráin sje

ekki svo fullkorain, að ekki þurfi neinar 

breytingar á henni. En uto hitt ætla jeg

sjeu miklu deildarí meiningar, hvort það eigi 

að bera fram þessar breytingar í dag eða á 

morguo; með öðrum orðum: nú eða löngu 

síðar í hinum ókomaa tíma. Jeg er meðal 

þeirra, er hafa álitið stjórnar*kráaa svo við- 

unanlega,' að breytingin mætti dragast, þar 

til brðstirnir væru betur reyndir, en jeg hef 

þó komizt að sömu oiðurstöðtt og oefndin, 

að rjett væri að tala um breytingar þær, er 

álíta má að nauðsynlegar sjeu, og eigi draga 

það lengur.

61. gr. stjórnarskrárinnar segir: «Nái 

uppástungap um breytingu á stjórnarskránni 

samþykki beggja þingdeildanna, skal leysa 

alþingi uppþá þegar, og stofna til almeoora 

kosninga af nýju. Samþykki hið nýkosna 

alþingi ályktunina ó b re y tta , og nái hún 

staiðfestiogu konungs, þá hefur hún gildi 

sem stjórnartóg*. Er það nú bugsanlegt, 

að það þing, sem byrjar málið og ber fyrst 

fram uppástunguna, geti gjört þær breyt- 

ingar, að óhætt sje, að slíta þiogi og stofna 

til nýrra feosninga í því trausti, að breyt-
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ingin komiet óbreytt gegnum hift nýstofnaða 

þingi* Jeg held ekki. Jeg hygg, að það 

þurfi að ræða það mál miklu meir en hálf- 

an œánnð, eins og sá tími er, sem þingið á 

eptir; því þótt málið v«ri byrjað þegar i 

upphafi þingsins, þá væri ekki rjett, að ráða 

því til lykta á sama þingi. fúnginu er skylt 

að segja sitt álit um málið í eitt eða tvö 

skipti, áður en hugsað er til nýrra kosninga. 

Mjer finnst, að f það minnsta ætti málið að 

liggja 2 ár hjá þjóöinni tíl umræðu bæði í 

ritum og ræðum, ef það á að geta orðið 

svo úr garði gjört, að hið nýja alþingi, «ins 

og stendur í þessari áðurrefndu 61. gr. 

stjórnarskárinnar, ætti að geta samþykkt það 

óbreytt. þess vegna «r það, að ef þetta 

mál verður fellt á þessn þingi nú þegar, þá 

getur ekki næsta þing afgreitt málið, því á- 

lyktanir þingsins þurfa að liggja fyrir al- 

menningi millum þinga, til þess að lands- 

menn geti átt kost á, að bera skoðanir 

sínar saman og sagt sitt álit um málið. 

Jeg vona, að margir af þingmönnum sjeu á 

sömu skoðun og jeg, að ekki sje rjett, að 

ráða málinu til lykta á sama þingi, og það 

er fyrst borið upp, heldur verði að ræða það 

mál svo vandiega, áður nýjar kosningar fara 

fram, að hiðnýja þing geti gengið að breyt- 

ingartillögunum alveg óbreyttum.

Áonað atriði, sem hvetar mig til að 

fylgja fram málinu á þessum tíma, er það, 

að nú sem stendur höfum vjer þann konung, 

sem hefur sjerstaka velvild til íslands. Hann 

hefur gefið osa þesaa stjórnarsferá* og faann 

hefur sjólfsagb þann einljegft vilja, að gefa 

088 þá stjórúarskrá, sem osa yrði að sem 

mestum og beztatti notum. £n» fremur er 

ráðgjafi vormjög frjálslyndur. sdm vill land- 

inu hið bezta, og um hinn hæstvirta laads- 

höfðingja vora vitum vjer það, *ð bann hef- 

ur megt að stjórnarskránni stuðlað, og vill 

því sjálfsagt, áð hún verði að beztu notum. 

Allir þessir 3 menn mundu af fúsuœ vilja 

hjálpa til þess, að fá haganlega breytingu á

stjórnarskránni, er gæti orðið til hðilla fyrir 

land og lýð. Af þessum ástæðum hef jeg 

skrifað undir nefndarálitið, og vil leggja það 

til, að málið megi ganga til 2. og 3. um- 

ræðu, svo að þjóðin síðan fái að sjá álit 

þingsins.

Hvort allar breytingarnar, sem nefndin 

hefur lagt til, eru heppilegar eða ekki, vil 

jeg eigi dæma um; en jeg skal játa það, að 

jeg var ekki meðnefndarmönnum mínum sam- 

dóma um þær allar, einkum bvað snertir 

hina æðstu innlendu stjórn landsins og um 

hina konungkjörnu þingmenn. f>ar á móti 

eru margar breytingar, sem jeg álít til mik- 

illa og verulegra bóta.

Guðmundur Einarsson: J>ar eð jeg

skrifaði undir nefodarálitið með. fyrirvara, 

þá verð jeg að fara um það fáeinum orð- 

um. Jeg skal fyrst geta þess, að mjer 

þóttu forsendurnar ekki liðJega orðaðar 

mjer til handa. Jeg hef aldrei efazt um, 

að stjórnarskráin yrði að notum, eins og 

hún nú er, og hún er þegar búin að vinaa 

okkur mikið gagn, og jeg er sannfærður 

um, «0 konungurinn hefur gefið okkur góða 

rjettarbót með henni. £n jeg skrifaði 

undir nefndrrálitið með fyrirvara af því, 

að skoðnn mín á máiinu er lík þeirri, sem 

þingmaður Borgfirðinga befur ljóslega tekið 

fram, nefuilega, að þessum breytingum yrði 

eigi komið á eptir fyrirkomulaginu í Dan- 

mörku, og eptir því sem stöðu íslands er 

hflgað í sambandi við stjórnina þar. Jeg 

dró efa á, að onnt væri, að fá því fyrir- 

komnlagi á komið, sem frumvarpið fer fram 

á. t»ríðja atriðið var það —í og er jeg þar á 

sama máli og 1. þingmaður Suður-Múla- 

sýslu — að jég álít ekki tima til að . reða 

mólið nú til lykta, og að það eigi ekki að 

fullræða það á einu þingi. £n á hinn bóg- 

inn álit jeg gott, að segja álit sitfc um það, 

og láta það svo bíða næstaþings.

fetta voru aðalástæðurnar til þess, að 

jeg skrifaði undir með fyrirvara.
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Framsögumaðw. Jeg skal geta þess 

viðvikjandi orðum þingmaons Dalamanna, 

að foisendurnar voru skrifaðar og orðaðar, 

áður en hann skrifaði undir nefndarálitið. 

Honum var því innanhandar að koma þá 

þegar með þessar athugasemdir sínar, eða 

hv«rs VBgna tók hann þær ekki fram þá þegar 

í þessom fyrirvara? Viðvíkjandi hinu atrið- 

inu, að þessum breytingum yrði ekki komið 

á eptir hinu núverandi stjórnarfyrirkomu- 

lagi í Danmðrku, þá vil jeg setja eina 

spurningu fyrir þingmanninn. Heldur hinn 

háttvirti þingmaður Dalamanua, að ríkis- 

daguriun fari fyrir fram að breyta stjórnar- 

fyrirkomulaginu þannig, að þingmaður Dala- 

manoa gæti komið og sagt: «Nú er tím-

inn kominn til breytingarinnar>?

|>ar sem þingmaður Borgfírðinga talaði 

um, að það þyrfti tvisvar að fiam fara nýjar 

kosningar, þá er það misskilningur. Ef 

málið kæmist fram nú á þingi og stjórnin 

sinnti því, þá er ekki spursmál nema um 

einar kosningar. En heldur þingmaðurinn 

virkilega, að þjóðin mundi telja eptir sjer 

það ómak, að kjósa einu sinni til alþingis, 

til þess að fá breytingu á stjórnarskránni? 

|>e8s konar mótbárur eru svo lítilfjörlegar, 

að það er varla sambodið þingmanni, aö 

koma fram með þær bjer í þessum sal. 

pingmaður Dalamanna vildi ræða málið, 

en ekki fullræða það. Hvað meinar hann 

með því?

Jeg vildi skora á bann, og mjer fínnst 

honnm skylt, að láta í ljósi skoðun sína 

um þBtta mál afdráttarlaust.

Guðmundur Einarsson: Jeg ætla ekki

að svara hinum háttvirta framsögumanni 

upp á það, bvaða munur er á, að rœða og 

fullrceða. Honum hlýtur að vera það Ijóst, 

að málið er ekki fullrætt, fyr en það er 

búið í báðum deildum. Eins og nú stend- 

ur á, höfum vjer nóg að hugsa um önnur 

mikilsverð innanlandsmál, og ættum þv> 

fyrst um sinn að hleypa hjá oss stjórnar-

skránni, og láta bíða við fyrst um sinn. Yið 

megum þakka fyrir hið góða samband, sem 

nú er á milli vor og stjórnarinnar, og meg- 

um þakka fyrir, á meðan þetta góða sam- 

komulag helzt. Jeg verð því, eins og jeg 

hef sagt, að álíta, að nú sem stendur sje 

ekki hentugur tími til, að hreifa við stjórn- 

arskránni, til þess að fá henni breytt.

Framsögumaður: Jeg vil vara þing-

mann Dalamanna við því, að láta þau orð 

heyrast bjer í salnum, eða sveigja að því, 

að breytingar þær, sem farið er fram á af 

nefndinni, sjeu til þess gjörðar, að spilla því 

góða samkomulagi, sem nú er milli þings 

og stjóruar. J>að er svo langt frá, að svo 

sje, að þær eru og eiga að vera til þess, að 

tryggja þetta góða samkomulag. pingmað- 

urinn verður að geta skilið, að því betur 

sem búið er um hnútana í stjórnarskrá 

vorri, þvi minni ágreiningsatriði verða, því 

tryggara er sambandið milli stjórnarinn- 

ar og þingsins. Jeg verð að skoða þessi 

hans orð sem af ógáti töluð, ef þau hafa átt að 

lúta að því, að þetta gæti komið kala milli 

þings og stjórnar. fingmaðurinn sagði enn 

fremur, að við ættum fyrst að koma öllum 

okkar innanlands-málum í rjett horf, en 

síðan fara að hngsa um stjórnarskrána. 

J>etta er dálagleg kenning. Löggjafarstarfi 

þingsins um innanlandsmál vor þrýtur aldrei, 

meðan þjóð og þing er til, en atkvæði þings- 

ins um þessi óendanlegu málefni er allt 

annað, eptir því hvort stjórnarskráin er breytt 

eða óbreytt. Hún er því sjálf sá grund- 

völlur, sem við eigum fyrst að leggja, eða 

svo lijótt að leggja, sem auðið er, og 

síðan byggja á honum. En þingmaður 

Dalamanna vill segja: «Amen, halelúja!

Stjórnarskráin lifi óbreytt um aldurogæfi!*

Halldór Kr. Friðriksson: þetfca mál,

stjórnarmál Islands, hefur lengi verið á dag- 

skránni, og mig furðar alls ekki, þó að þeim 

mönnum liggi mál þetta á hjarta, sem hugsa 

um framtíð landsins. £>að er víst, að við

137
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með þakklæti, eius og skylt ?ar, en þó þann- 

ig, að við fundum fullvel, að öllum vorum 

óskum var ekki fullnægt, en vjer vonuðnm, 

að geta með tímanum fengið þær breyting- 

ar á gjörðar, sem vjerætluðum aðeinhverju 

leyti vera skilyrði fyrir því, að land og þjóð 

næði þeim vexti og viðgangi, sem æskilegt 

væri, svo að frelsi það, sem vjer höfum barizt 

fyrir, gæti komið oss að fullum noturn. Eins 

og jeg tók við þessari stjórnarskrá 1874 

með þakklátri tiliinningu til hans hátignar 

konungsins, og með þeirri von, að vjer fengj- 

um síðar óskir vorar fylltar viðvíkjandi breyt- 

ingum á stjórnarskránni, eins hef jeg þá 

sömu skoðun enn, að við þurfum að fá 

ýmsu breytt í stjórnarskránni. Jeg ætla, að 

ábyrgðinni sje enn eigi svo fyrir komið sem 

viðunandi sje. Vjer þurfum breytingar við 

í þessu efni og fleirum, en á hinn bóginn 

vona jeg, að hinn heiðraði framsögumaður 

sje mjer samdóma um það, að slíkar breyt- 

ingar verði vandlega að íhuga og ræða, áður 

en þær eru til lykta leiddar. |>ótt við hefð- 

um það mál eitt á þingi sem aðalmál, ræri 

sannarlega nóg um að ræða. J>að er ekki 

nóg, að þingið komist að einhverri nið- 

urstöðu; það verður, ef vel á að vera, að 

komast að þeirri niðurstöðu, sem einhver 

líkindi eru til eða því nær vissa að næsta 

þing vilji aðhyllast. |>að getur því verið 

gott, að ræða þetta mál nú á þingi og 

breifa ýmsum atriðum í því, en það getur 

ekki orðið útrætt á þessu þingi, þar 

sem svo mörg önnur áríðandi mál eru 

fyrir hendi, sem af þarf að koma. Hinn 

háttvirti framsögumaður gat ekki fundið, að 

neitt í þessum breytingum kæmi í bága við 

stöðulögin; það getur vel verið rjett og satt, 

en það er þó rjettara, þegar breytingar eru 

ráðgjörðar, að taka stöðulögin jafnframt til 

íhugunar; því að í stöðulögunum er gjört

ráð fyrir, að ráðgjafinn hafi alla æðstu stjórn 

á hendi ekki að eins í sameiginlegum, held- 

ur einnig sjerstökum málum íslands, og þvi 

er það nauðsynlegt, þegar setja skal fast 

ákvæði um hin sjerstaklegu málefni Islands, 

að þau skuli heyra undir landshöfðingjann, 

að stöðulögin sjeu tekin fyrir jafnframt,

einkum um verksvið ráðgjafans. J>að er 

einkum tvennt, sem jeg ætla helztu atriði 

þessa máls: 1. Ábyrgð landshöfðingjans og

hin æðsta innlenda stjórn, og 2, hæsti rjett- 

ur. Hin önnur smærri atriði miða eiginlega 

hvorki til að auka rjettindi landsins eða 

skerða þau; jeg tek til dæmis kosningu 

konungkjörinna þingmanna, hvort þeir eru 4 

eða 6. Jeg ætla því, að breytingar þurfi, 

en þó með svo felldu móti, að breytingarnar 

sjeu hugsaðar og ræddar út í yztu æsar, 

og allt, sem af breytingunum kann að

leiða. Gagnið af því, að ræða málið nú, er 

því að mínu áliti ekkert; eigi umræður um 

það að vera annað en til gamans, veitti 

ekkert af þeim 12 dögum, sem eptir eru 

af þingtímanum, og kæmist þó ekki lengra 

en svo, að við gætum að eins sýnt efri

deildinni okkar tillögur, en hún fengi engan 

tíma til þess, að gjöra neitt við málið. En 

nú eru svo mörg áríðandi mál, sem deildin 

þarf að koma fram, og stendur því alveg á 

sama, hvort þetta mál er fellt nú þegar, 

eða því vísað til 2. umræðu.

Tóku þá ekki fieiri til máls, og leitaði

forseti atkvæða um, hvort málinu skyldi 

vísað til 2. umiæðu, og var það samþykkt 

með 16 atkvæðum.

Á 67. fundi neðri deildarinnar, 26. dag 

ágústmánaðar, átti frumvarp til endurskoð- 

aðra stjórnarskipunarlaga að koma til 2. 

umræðu, en var þá tekið út af dagskrá. 

Eptir það kom málið ekki til umræðu.



Löggilding yerzlunarsíaðar við Sandyík.

Frumvarp til laga nm löggildiug verzl- 

unarstaðar við Sandvík í Grímsey. Frá 2. 

þingmanni Eyfirðinga. Frumvarpið er prent- 

að í fyrri parti alþingistíðindanna, bls. 279.

FYRSTA UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 20, fundi, 28. dag júlímánaðar. 

Flutningsmaður (Einar Ásmundsson): 

Jeg skal ekki oyða miklu af hinum dýrmæta 

tíma þingsins með þvi, að halda langa varnar- 

ræðu fyrir þessu litla frumvarpi. þess mun 

heldur ekki þurfa, þar sem þinginu hefur 

verið svo ljúft að löggilda aðra verzlunar- 

staði. Jeg vona, að hinir háttvirtu þing- 

deildarmenn sjái, að Grímseyingar þurfa ekki 

síður á verzlunarstað að halda en aðrir, sem 

þá hafa fengið. Ey þessi liggur, eins og 

menn vita, 6 mílur úti í rpgin-hafi, og eiga 

þeir því mjög bágt með, að ná til annara 

kaupstaða. Grímseyjngar hafa sjálfir beðið 

nm, að verzlunarstaður yrði löggiltur við 

Sandvík, og vona jeg, eptir því sem þingið 

hefur reynzt í slíkum málum, að það verði 

við þessari bæn þeirra. Hvort þeir muni 

hafa verulegt gagn af þessari löggilding, er 

ekki bægt að segja fyrir; það sjest fyrst á 

sínum tíma.

Forseti bar því næst undir atkvæði,

hvort málinu skyldi visað til 2. umræðu, og 

var það samþykkt með 10 atkvæðum.

ÖNNUR UMRÆDA í EFRI DEILD, 

á 22. fundi, 30. dag júlímánaðar.

Með því að enginn t<5k til máls, bar for- 

seti frumvarpið umræðulaust upp til atkvæða, 

og var það samþykkt með 8 atkvæðum. Að 

frumvarpið gengi til 3. umræðu, var sam- 

þykkt með 9 atkvæðum.

Í>RIDJA UMRÆDA í EFRI DEILD, 

á 24. fundi, 2. dag ágústmánaðar. 

Flutninc/smaður: Jeg ætla mjer ekki að 

halda langa meðmælingarræðu með frumvarpi 

þessu, en að eins láta þá von í Ijósi, að 

deildin samþykki það og lofi því að komast 

til neðri deildarinnar og sendi henni það 

eins og ofurlitla þjóðhátíðargjöf á þessum 

hátíðlega degi.

Fleiri tóku ekki til máls, og var þá 

frumvarpið samþykkt með 9 atkvæðum. 

Iívað forseti það nú mundu verða afgreitt 

til neðri deildar.

í  neðri deildinni kom frumvarpið aldrei 

til umræðu.

LVI. 

Skólamál.

Uppástunga til þingsályktunar (um 

skólamál landsins). Frá 1. þingmanni Ár- 

nesinga. Uppástungan er prentuð í fyrra 

parti alþingistiðindanna, bls. 38.

Á 5. fundi neðri deildar alþingis, 8. 

dag júlímánaðar, skýrði forseti frá, að uppá- 

stunga þessi væri til sín komin, og ljet út- 

býta henni meðal þingmanna; og á 6. fundi 

neðri deildarinnar, 9. dag júlímánaðar, var

137*



1092

sú uppástnnga forseta samþykkt, að hafa 

skyldi að eins eina umræðu um uppástungu 

þessa.

EIN UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 8. fundi, 12. dag júlímán.

Fluiningsmaðar (Porlákur Guðmunds- 

son): fað, sem hvatti mig til að koma

með þessa uppástungu, var það, að mjer 

virðist skólamál landsins vera á völtum 

fæti og að þau vanti fasta stefnu. Sumir 

hugsa um að koma á barnaskólum, aðrir 

búnaðarskólum, sumir alþýðuskólum, sumir 

gagnfræðaskólum til og frá um Jandið, og eins 

og eðlilegt er, þá er leitað til landssjóðsins 

með fjárbænir og fjárframlögur til þess, að 

styrkja og stofnsetja skólana. En þetta 

getur orðið ærin byrði fyrir Jandssjóðinn, 

og ef til vill of mikil, ef skólarnir verða 

þjettir, og hann á að styrkja þá alla með 

fjárframlögum Mundi því vera nauðsyn- 

legt, að koroast að einhverri niðurstöðu í 

þessu efni, svo að vilji þjóðarinnar og fjár- 

veitingarvaldið mættust á miðri leið, svo 

alþýða rasaði síður fyrir ráð fram í þessu. 

fess vegna sting jeg upp á, að sett verði

5 manna nefnd, til þess að íhuga málið, og, 

ef unnt væri, að koma því í betra horf en 

nú er.

Jón  Jónsson: Jeg er flutningsmanni

samdóma um það, að þörf er á, að koma 

fastri skipun á skólamálið. En hitt er 

víst, að þau eru örðug að eiga við, og upp- 

fræðingin yfir höfuð mikJum vandkvæðum 

bundin; efnahagurinn er lítill og barnaskól- 

ar í hverri sveit mundu ef til vill of þung 

byrði; þó má þetta ekki hræða menn frá, 

að taka uppástunguna til álita, þvi undir 

uppfræðingu almennings er öll okkar hagsæld 

komin. Mjer virðist uppástungan benda á, 

að hlutverk nefndarinnar eigi að taka fyriralla 

skóla landsins, og virðist mjer þá, að henni 

sje ætlað vel mikið. Hjer liggur t. d. fyrir 

frumvarp til laga um stofnun háskóla, bún-

aðarskóla á Hólum í Hjaltadal o. fl., en jeg 

vildi óska, að þingið vildi gjöra mun á hin- 

um sjerstöku skólum og almennu skólamáli. 

Hver skóli er umfangsmikið mál, og mundi 

ekki ganga vel að taka þá alla inn í þetta 

mál. Spurningin ætti hjer einkum að vera 

um hina fyrstu undirstöðu undir uppfræð* 

ing ungmenna, og að minni hyggju er það 

ætlunarverk nefndarinnar, að sýna fram á, 

hvernig þessu verði bezt komið í verk.

Jón Olafs<on: Jeg ætla einungis að

gjöia eina formlega athugasemd, óg hún er 

sú, að verksvið nefndarinnar er, eptir því 

sem uppástungan hJjóðar, almennt, og það 

liggur alls ekki fyrir, að tæða nú um, eins 

og hinn háttvirti 2. þingmaður Skagfirðinga 

gjörði, hvert vísa skuli bænarskrám um ein- 

staka skóla. f>ingið hefur fríar hendur, er 

þær koma fram, að vísa þeim til nefndar, 

er sett kann að verða samkvæmt þessari 

uppástungu, eða til fjárlaganefndar, eða setja 

sjerstaka nefnd í þeim málum, eða fella þau. 

Meðferð á þeim bænarskrám liggur ekki 

fyrir i dag, og er óþarft að lengja umræður 

um það, sem ekki liggur fyrir.

Varaforsefi: Mjer finnst ekki eiga við

á þessu stigi málsins, að ræða um það, hvað 

nefndin eigi að gjöra, eða hverja skóla eigi 

að kosta af sýslusjóði, hreppsjóði o. s. frv., 

en jeg vildi beiðast skýringar á því, þar eð 

mjer er það ekki Ijóst, hve nær nefndin á 

að koma fram með tillögur sínar, hvort þær 

eiga að ræðast á þessu þingi, eða hvort 

nefndin á að hafa málið til lengri með- 

ferðar ?

Flutningsmaður: f>ingsályktunartillag-

an ber það sjálf með sjer, að jeg á ekki 

við latínuskólann eða Mö'ðruvallaskólann; 

það eru fastir skólar, sem heyra landssjóðn- 

um til. En á hinn bóginn er það á nefnd- 

arinnar valdi, hvernig hún fer með málið. 

Jeg hef ekki markað henni svið, en þó er 

það ætlun mín, að hún ætli að koma fram 

á þessu þingi með tillögur sínar.



1093

JÁn Jónsson : þingnaðnr Arn«singa — 

(Meira gat hann ekki sagt fyrir hlátri).

Foraeti: Jeg verð að biðja þingmanninn 

að gæta góðrar reglu; það sæmir ekki, að 

þingmenn tali hlæjaodi.

Jón Jómton: Jeg bið forseta forláta,

þó það kómi krampadrættir í andlit mjer. 

þingraaður Árnejinga tdk fram, að lærði 

skólinn og Möðruvallaskólinn lasgjn fyrir ut- 

an verksvið nefndarinnar. Hann nefndi þó 

sjálfur búnaðarskóla. Möðruvallaskólinn og 

aðrir slíkir skólar iiggja ekki fyrir utan 

menntun aiþýðu. Allir skólar landsins hafa 

fyrir augnadiið nppfræðingu alþýðn. Hjer 

hefur aldrei verið nein stjettagreining. fessum 

jöfnoði þurfum vjer að halda og tryggja á 

þann hátt, að hinir lægstu skólar og œennt- 

unarstofnanir komist í náið sambandi við 

æðri stofnanir, svo að það verði hægt fyrir 

hinn fátækasta kotung, að koma barni sinu 

til hinnar æðstu naenntunar, sem kostur er 

á hjer á landi. Ekkert mundi betur styðja 

öflugt þjóðlíf og menntunarfýsn en það, ef 

hver nnglingur, þó hann væri fæddur j koti 

efst uppi nndir heiði, vissi, að hann ætti kost 

á, að ná öllum þeim frama, sem menntunin 

getur veitt.

Foreeti: Jeg skal leyfa mjer að geta

þess viðvíkjandi spurningo varaforseta um 

verksvið nefndar þeirrar, er hjer ræðir um, 

að jeg álít, að þessi nefnd verði sett eptir 

því, ser» 9. gr. þingskapanna heimiiar, þar 

sem svo er að orði kveðið: *Hvor þing-

deildin fyrir sig getor sett bæði stöðugar 

nefndir, sem málum afeinhverri tiltekinni 

tegund skal vísað til, og nefndir í einatökum 

málum, sem þó einnig seinna má vísa til 

nýjum málura, þegar efni þeirra stendur 

í samhandi við eða er skylt fyrra málinu>.

f»vi næat var kosin 5 manna nefnd, og 

urðu í henni:

Eirfkur Briem með 18 atkvæðnm. 

Arnljótur Ólafssou — 16 — »—

J óð Ólafsson — 12 — • —

þorlákur Quðijinndssoo með 15 atkv.

Lárus Blöndal með 10 atkvæðum.

1 nefndinni var kosinn formaður Ei- 

ríkur Briem, skrifari Lárus Blöndal, og 

framsögnmaður Arnljótur Ólafsson.

Kefndarálitið, sjá I, 223.

B.
Uppástunga til þingsályktunar um skóla- 

mál. Frá néfndinni í skólamálinu. Dppá- 

stungan er prentuð í fyrri parti alþingistíð- 

indanna, bls. 318.

Á 37. fundi neðri deildarinnar, 8. dag 

ágústmánaðar, var sú uppástunga forseta 

samþykkt, að hafa eina umræðu um tillögu 

þessa til þingsályktar.

EIN UMRÆÐA í  NEÐRl DEILD,

á 43. fundi, 11. dag ágústmánaðar.

Ftamsögumaður (Arnljótur Ólafsson): 

Jeg vona, áð hinir háttvirtu deildarmenn 

hafi frumvarpið fyrir sjer, þegar þeir at- 

huga álit nefndariunar. Nefndin var kosin 

til að ihuga meftntun alþýðu, þá menntun 

alþýðu, sem akki fæst í latinuskólanum í 

Reykjavík, eða skólanum á Möðruvöllum. 

Nefndin áleit, að landssjóður ætti eigi að 

styrkja þá barnakennslu, sam er lögboðin 

fyrir alla, en landssjóður ætti að rjetta 

hjálparhönd þeim stofnunam, sem veita al- 

þýðu menntun. Síðan hefur nefndin leyft sjer, 

að nefna nokkrar þær greinir, sem hún álitur 

að eigi að kenna, og bindur kostnaðinn af 

landssjóðs hálfu við árlegan 1000 kr. styrk, 

en fer uqdir eins fram á það, að styrkur- 

inn sje að nokkru bondinn við vöxt skdl- 

ans, og vill um leið láta taka tillit til þess, 

hve strjálbyggt er kring um skólann. |>aö 

er sem sje auðsætt, að þar sem strjálbyggt 

er, kemur meiri tilkostnaður á hvern mann, 

en þar sem þjettbýlla er, af þeim er hlut 

taka i skólanum, eins og náttúrlegt er,
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því að þeir era fierri, fðss regoa, >fallist 

nú deildin á skoðun Defndarianar, er rjett 

að senda landshöfðÍDgja álitið til að hafa 

það «til hliðsjóoar* við ntbýtingn á því Qe, 

sem veitt er til menntunar alþýðu. Við 

þetta álit hefur og Qárlaganefhdin bundið 

sig, en þó svo, að hún hefur veitt, eða 

rjettara, ráðið til að veitt sje og fje til 

barnaskóla.

Varaforseti: Jeg verð að hreif* því, 

að það er víst fremur fátítt, að taka svona 

nefndarálit, og gjðra það — ef e)íki að lögum,

— þá að minnsta kosti að nokkors konar 

reglu fyrir landsstjórnina eða stjórnarráðið, 

og þykist jeg vita, að nefndln hafi eigi ætl- 

azt til, að þessi regla væri í nokkru bind- 

andi. Sú spuming gæti og vabnað: hve 

lengi gildir þessi regla? Fyrir utan þetta er 

jeg að mörgu leyti og að flestu leyti samþykk- 

ur nefndarálitinu, endaþdtt jeg verði að skoða 

það eingöngu sem bendingu, en aðþað geti 

ekki verið bindandi fyrir landshöfðingja. 

f>að er eitt skilyrðið, að skólinn standi 

undir sýslunefndinni, . eða skólastjórn, sem 

hún kýs. þetta á þó sannarlega ekki að 

vera bindandi regla ; nje heldur það, að allar 

greinar þær sjeu lærðar, sem nefndar eru, 

nje heldur það, að ekki megi kenna neitt 

fleira, en nefnt er í nefndarálitinu. |>ar 

sem nefndarálitið fer því fram, að barna- 

skólnm skuli engan styrk veita. er það auð- 

sætt, að það er ekki bindandi fyrir langan 

tíma, að minnsta kosti getur sú ákvörðun 

ekki giit þann tíma, sem næ9t fer i hönd, 

þar som fjárlagafrumvarpið fer fram á, að 

veita fje, þó lítið sje, til barnaskóla á næsta 

fjárhagstímabili. Hlutfallið milli þess, sem 

aðrir eiga að leggja til á móts við lands- 

sjóðjnn, er ogengan veginn fastákveðið, held- 

ur fiegir nefndarálitið sjálft: «jafnaðarlega>. 

J>að er því í þessu sem öðru liðamjúkt, sem 

betur fer. f>ví sannarlega er það sá, aum- 

asti styrkur, sem hugsazt getur af laudssjpði, 

að hauo leggi til þegar aðrir bafil bomið

skólunum . upp og lagt tfl. */#. En það, sem 

jeg sjerstaklega veiti eptirtekt og legg á- 

herzlu á í nefndarálitinu, er niðurlag sein- 

astu greinar; þar stendur, að skólar þeir sem 

þegar eru stofnaðir, eru ékkt bundnir við 

þessi skilyrði. Með þassari ákvörðun skrifa 

jeg því fúslegar undir nefndarálitið.

Þorsleinn Jnnsson: Jeg get ekki gefið 

atkvæði mitt með þessu nefndaráliti í heild 

sinni, án þess að láta sjá mótmæli frá mjer 

móti því. pað hlýtur að vera annaðhvort 

ókunnugleiki eða athugaleysi nefndarinnar, 

að hugsa til, að sameina Vestmaonaeyjai 

við Skaptafellssýslu, það væri þá langtum 

nær, að sameina þær við Rangárvallasýslu. 

Gn þar scm við ernm nú annars byrjaðir 

að byggja á eyjunum skóla, sem við ætlumst 

til að verði bæði fyrir börn og unglinga, 

sem lengra eru komnir, vildi jeg heizt, að 

við fengjum þann styrk, sem okkur ber.

Þorlákur Guðmundsson: f>að var alls

ekki önnur meining, en að þingsályktunin 

skyldi vera bending, enda tekur nefndarálitið 

það fram, einkum í niðurlaginu, eins og 

varforseti tók fram. Mjer er kunnugt um 

það, að barnaskólar keuna allir meira cn 

hið lögboðna, svo að þeir komast ekki inn 

undir ákvarðanir nefndarinnar. En jeg vona, 

að menn sjái, að það er ekki viturlegt, að 

slá hendinni alveg af þeim, sem þegar eru 

komnir á stofn eða komast munu á þessu 

fjárhagstlmabili, meðan að ekki komast upp 

fleiri sýslu- eða alþýðuskólar, en nú eru til, 

en hinsvegar er jegáþvi, að hina lögboðnu 

barna kennslu, i þrengri skilningi, eigi ebki 

að styrkja af landssjóði, og að barnaskólar 

viðast upp til sveita verði of vaxnir bröpt- 

um og efnahag almennings.

l'nrkell Rjarnaton: f>að er bjilfsagt

samhuga vilji allra þingmanna, að efl* al- 

þýðumenntunina hjer á landi, en spurningin 

getur að eins verið um það, hvort betra sje 

og hentugra, að alþýðan fái þessa nauðsyn- 

legu menntun gegnum barnaskóla eða al-



þýðuskóla, svo kallaða. Lög alþingis 9. jan.

1880 gjöra foréldrum aft skýldu, að kenna 

börDum skript og reikning, en, eins og nú 

hagar íil á landinu, get jeg ekki sjeð, að 

þessn geti orðið framg«ngt barnaskóialanðt. 

J>að eru til sveitir bjer á iandi, þar sem 

enginn kann svo 1 vel að skrifa og reikna 

nema presturinn, að hann geti kennt þetta, 

svo í lagi fari. þingmaður Reykvíkinga 

sagði um daginn, að prcsturinn væri ekki of 

góðor til að líta eptir kennslunni; þetta er 

8att, en það þarf meira að gjöra en lita eptir, 

ef enginn er til að kenna, og þingmaðurinn 

mun sjá, að það er prestum ofætlnn, að 

kenaa öllum bðrnum að skrifa og reikna í 

sóknum sínum, ekki sízt meðan engin hús 

eru til, þar sem börnin geti komið saman. 

Jeg álít, að tíminn sjn enn ekki kominn til 

að stofoa marga unglingaskóla, meðan barna- 

skólana vantar svo að segja gjörsamlega. 

J>að er víst, að barnaskólamenntunin verð- 

ur almennari en unglingaskólamenntunin, og 

unglingaskólarnir munu mest gagna þeim, 

sem næstir búa og bezt bafa efni, en fá- 

tæklingarnir verða útilokaOir sökum efna- 

leysis. fv i befur verið barið við, að það sje 

of vaxið landssjóði, að stofna svo marga 

barnaskóla, sem þyrfti, en jeg er viss um, 

að til þess þyrfti ekki að verja svo fjarska- 

miklu fje; jeig vil nefnilega láta verja fje úr 

landösjóði til að styrkja skólana svo sem 

fyrsta 10 árin, en úr því beld jeg aðetyrk- 

urinn aætti hætta til hvers skólans fyrir 

sig; því að þegar bændar sjá, hversu mikið 

gagn er að slfkum skólum, munn þeir sjálfir 

koðta ka^pa um að balda þeim með styrk 

úr svmtarsjóði, þó styrkur landssjóðeins hyrfi; 

en jeg er þar á móti hræddur am, að sá 

andi og áhugi, sém nú er að bvikna á þessu 

máli, deyi alveg út, ef landssjóður nú bætt- 

ir að styrkja barnaskólastofnanir að öllu 

leyti. Jeg verð því að vera á þvf, að barna- 

skólar eigi fyrst að verða sem aloqennastir, 

áðUr en við förum að hugsa um alþýðiiskóla;

i þeim sýna bðrnin sig, hveroig haefllegleika 

þau hafa, og þau af þeim, sem gáfur hafa 

góðar, geta fengið meiri mennton bjá prest- 

itium eða einbverjum öðram lærðutn raacDÍ, 

og mundi það ekki verða kostnaðarsamara, 

heldur en að koma þeim f þessa fyrirbug- 

aðu skóla. Jeg get því ekki gefið atkvæði 

með þessu nefndaráliti, af því að jeg álít, að 

nefndin hafi tokið ranga stefnu.

(luimundur Einar.vsoni Jeg er á öðru 

máli en hinn háttviiti annar þiogmaðar 

OuIlbrÍÐgusýsIu. Jeg vil einmitt gefa þesa- 

ari þingsályktun atkvæði mitt. Jeg er möti 

barnaakólum á sumum stöðum. J>eir geta 

t. d. émögulegá blessazt sumstaðar í sveit- 

um, því landið er vtðast of stijálbyggt til 

þö8s, og þó nú að breppaskólar yrðu stofn- 

aðir, þá er fátækum ómögulegt eða lítt 

mögulegt að koma börnum sínum þangað 

söknm kostnaðarins, sem af þvi leiðir. |>að 

er og opt svo um barnaskóla, að kennsl- 

an er lakari þar, en sú tilsögn, er börn 

geta notið allvfða í heimahúsum. Jeg áiít 

miklu heppilegra og hentugra, að hafa om- 

gangskennara. J>eir geta verið kafla ogkafla 

á hverjum bæ. Allir geta haidið ilikan 

kennara í '/* mánuð eða 3 vikur, þar sem 

þeir aptur á móti eigihafa efni til að senda 

börn éin til veturvistar í barnaskólá. J>essi 

kennaii setur bðrnam fyrir, áður en hann 

fer, og þegar hann kemur aptar, hlýðir haDn 

þeim yflr, og sjer, hvað þeim hefur farið fram. 

Gn keonslubækur fyrir þess konar kennslu- 

aðferð eru enn «igi til nógu hentugar, en 

það 'er ðð ætlun minni skylda yflrstjóraar- 

innar, að bjá um, að til sjeu beklar, sém 

hafi það inni að baldft, sem heimtað er að 

bðrn nemi undir fermingu. Barnaskölar eru 

gððir og nauðsyelegir f þorpum og íjávar- 

plássum, þar sem margra orsaka vegna er 

erfitt að segja börnum til. Jeg álít mjög 

hagkvœmt, að fela hinum hæstvirta lands- 

höfðingja málið á bendur, en hann þarf að 

hafa straogt eptnrlít með, að skólar Bjeu í
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raun og veru stofnaðir, og að fjenu sje var- 

ið til verulegrar menntunar, og það er jeg 

sannfærður um að bano muni gjöra. Jeg 

vil 8terklega tnæla fram með, að alþýðu- 

skólar sjeu settir á stofn, svo að gáfuðum 

og námfúsum unglingum geti gefizt kostur 

á, að afla sjer frekari menntunar, en þeim 

hefur gefizt kostur á að ná við heimanám.

Fratnsögumaður: Jeg vil leyfa mjer ;að 

svara hinum háttvirta varaforseta, þar sem 

hann spurði að því, hvort nefndin ætlaði að 

gjöra reglu þessa að bindandi reglu eða eigi. 

1 þingsályktuninni stendur, að landshöfðingi 

eigi að hafa skilyrðin til hliðsjónar, og jeg 

álít, að fjárlaganefndin eigi að taka tillit til 

þess, er bún ræður til fjárveitinga og út- 

hlutunar þess milli barna- og alþýðuskóla. 

Reglan er eigi bindandi regla, og getur eigi 

verið það, meðan enginn skóli fullnægir 

þessum skilyrðum. Gn því fleiri skilyrði 

sem skólinn uppfyllir, því fyr kemur 

hann til greina við fjárveitinguna. Setj- 

um t. d., að 2000 kr. væru til, og 3 skólar 

sæktu um styrk af þeim. pá gjörir lands- 

höfðingi annaðhvort, að hann skiptir fjenu 

á milli allra fekólanna eptir verðleikum, eða 

hann segir: «f>essi skóli er barnaskóli, því

hann uppfyllir engin skilyrði. Hingað til 

hefur allt verið barnaskólar, nema Flens- 

borgarskólinn, en hann hefur líka fengið 

meiri fjárstyrk en aðrir skólar. Hvað snertir 

ræðu hins háttvirta 2. þingmanns Gullbringu- 

sýslu, þá vil jeg eigi svara öðru en því, sem 

jeg nú hef sagt, en baeta þó því við, að 

fjárlaganefndin vildi eigi draga allan fjárstyrk 

af barnaskólunum. Hinn háttvirti þingmaður 

kann að segja, að laadssjóöurinn eigi að 

styrkja barnaskóla landsins, en jeg verð að 

segja það aptur á móti, að eigi hann að 

styrkja þá alia, þá endist honum ðigi fje tiL 

þess, og því fyr sem hann hættir að styrkja 

þá, því rjettara breytir hann. Gn jeg vil 

auka tillagið til barnaskólanna fram yfirþað, 

sem nefndin gjörði, þivi það er sanngjarnt.

að þeim skólum, sem komnir eru á fótv sje 

líka veittur styrkur, þangað til landssjóðurinn 

segir : Nú fæst enginn styrkur framan ;Jeg 

veit eitt einfalt ráð, og það er, að landssjóð- 

urinn styrki og stofni sem fæsta skóla, en 

ljetti sköttum og skyldum sem mest af þjóð- 

inni, og gefi sýslunefndum vald til þess, að 

leggja gjöld á sýslubúa til slíkra fyrirtækja, 

því það eru engin drýgindi, að heimta saman 

skatta til landssjóðsins, og greiða sro allt 

jafnbraðan út aptur. Hinn heiðraði þing- 

maður Vestmannaeyja hafði rjett að mæla, 

er hann kvað óhaganlegt, að sameina Vest- 

mannaeyjar við Vestur-Skaptfellinga, og 

stofna einn skóla handa báðum, en lieppi- 

legra væri að sameina þær við Rangeyinga. 

Nefndin vill fúslega ljá eyra þeirri breyt- 

ingartillögu hans. Hinn heiðraði þingmaður 

Dalamanna, og biun heiðraði 2. þinginaður 

Gullbringusýslu voru gagnstæðrar skoðuuar 

um barnaskóla. Jeg er í skoðun minni á 

þeim mitt á milli þeirra., Jeg álít barna- 

skóla hvervetna nylsama, en játa, að það sje 

miklum örðugleikum bundið, að koma þeim 

við, þar sem strjálbyggt er, og auk þess hafa 

þeir, sem og allir skólar, sina ókosti. Helztu 

kostir þeirra eru: 1. að þeir venja börnin á 

reglusemi, svo sem að fara á fætur á sama 

tíma, borða . á sama tíma, iðja, lesa og 

leika sjer á sama tíma, sofa á sama 

tima o. 9. frv. 2. að þeir hafa samlifið 

fram yfir heimakennsluna. f>ar lærir bvert 

barnið af öðru, stundum kannske það, sem 

vont er, jeg játa það, en optar lika þaðy sem 

gott er og gagnlegt. f>etta samlíf er undan- 

fari og skilyrði ljelagslífsins og þjóðlífsins. 

I akólunum á sjer eigi stað þessi takmarkaði 

einangursskapur, sem á sjer stað á sveita- 

bæjum. f>ar sem jeg þekki til, hefur til- 

sögnin orðið drýgri ogj affarabetri, þar sem 

börnin hafa verið mörg saman, en þar sem 

heimakennsJa hefur verið við höfð. Jeg 

hallast því heldur að barnaskólum en að 

heimakenn8lu, en það gæti verið sú hætta
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við barnaskéiana, að öll börnin yrðu eins og 

steypt í sama móti, þó það varla sje líklegt, 

þar sem bðrnin eru svo mikinn tíma af ár- 

inu hrima. Hjer vantar oss undirstöðu, eins 

og svo víða annarstaðar, en jeg vil þó ráða 

binni heiðruðu deild til þess, að aðhyllast 

aðalskoðanirnar í þessu nefndaráliti, því þær 

ern að minni byggju rjettar.

Eiríkur Kúld: Jeg er eindreginn á

skoðan binnar heiðruðu nefndar í máli þessu. 

Jeg játa, að hinn háttvirti framsögumaður 

hafði rjett að mæla, er bann taldi sveitar- 

skólunum margt til gildis. En þeir eru of 

dýrir og geta eigi fullkomlega náð tilgangi 

sínum. Fjárhagur manna hjer bannar bænd- 

um einnig að noU þá. Jeg vil taka til 

dænois bónda, sem á 6 börn. Hann hefur 

eigi fje til þess, að koma börnum sinum fyr- 

ir á öðrum bæ til náms, en haun getur 

miklu heidur tekið kennara, til þess að segja 

þeim elztu til, og svo geta þau aptur kennt 

þeim yngri. f>etta þekki jeg af eigin reynslu, 

og veit dæmi til þess. Jeg held, að heima- 

kennslan verði miklu affarabetri og hentugri 

í sveit, þar sem þó prestar og umgangs- 

kennarar geta haft umsjón með henni. 

Öðru máli er að gegna í kaupstöðum og 

verplássum; þar álít jeg barnaskóla alveg 

nauðsynlega. í  verplássum, t. d. víða í Snæ- 

fellsnessýslu, eru engin tækifæri til þess að 

kenna í heimahúsum, húsakynni slæm og

full af sjómönnum þann tima ársins, sem 

kennsla á fram að fara, nefnilega um ver- 

tíðina, svo kennslan tálmast á ýmsa vegu í 

heimabúsum. Galli sá, sem sveitaskólar ef 

til vill hafa mestan til að bera, er sá, að 

við þá missist einhver hin bezta kennsla ís- 

lendinga, nefnilega heimakennsla barna, og 

þeirri kennslu getur presturinn æfínlega 

haft strangt eptirlit með, því samkvæmt 

lögunum er honum heimilt, að taka unglinga 

burt og koma þeim fyrir annarstaðar, ef 

honum eigi þykir uppfræðing þeirra sem 

skyldi. Jeg get eigi verið samþykkur 

hinum heiðraða 2. þingmanni Gullbringu- 

sýslu, og halla mjer heldur að áliti hinnar 

heiðruðu nefndar. 

beiddust

Benidikt Sveinsson,

Friðrik Stefánsson,

Holgeir Clausen,

Arnljótur Ólafsson,

Jón Ólafsson,

Jón Jónsson, 

f>orsteinn Thorsteinson,

Lárus Blöndal 

þess, að umræðunum væri hætt, og var það 

samþykkt. Ljet síðan forseti ganga til at- 

kvæða um tillöguna sjálfa, og var þings- 

ályktunin samþykkt með 17 atkvæðum.

Forseti kvað þá þingályktunina mundu 

verða senda landshöfðingja.

LVII. 

Lestagjald af póstgufaskipnnum.

Tillaga til þingsályktunar um lesta- 

gjald af póstskipunum. Frá yfirskoðunar- 

mönnum landsreikninganna, Grimi Thom- 

sén og Magnúsi Steph«nsen. Tillagan er

prentuð í fyrri parti alþingistíðindanna, bls. 

73—79

Á 11. fundi neðri deildar alþingis, 15. 

dag júlímánaðar, skýrði forseti frá, að hann

138
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hefði íengið tillögu þessa, og ljet út býta 

benni meðal þingmanna.

Á 14. fundi neðri deildarinnar, 19. dag 

júlímánaðar, stakk forseti upp á því, að hafa 

skyldi eina umræðu um tillögu þessa, og 

var það samþykkt.

'EIN UMEÆÐÁ í NEÐRI DEILD,

á 56. fundi, 19. dag ágústmánaðar.

Landshöfðinginn: f>ó að jeg, eins og

þingmönnum er kunnugt, ekki sje vanur því, 

að taka þátt í umræðum alþingis viðvíkjandi 

þingsályktunum, vil jeg leyfa mjer að fara 

fáeinum orðum um mál það, er hjer liggur 

fyrir.

J»ar sem hinir háttvirtu yfirskoðunar- 

menn landsreikninganna ekki hafa gjört 

neina uppástungu viðvíkjandi staflið a og b 

í álitsskjalinu, skal jeg láta mjer nægja, að 

vísa til brjefa ráðgjafans og landshöfðingj- 

aus, er prentuð eru í álitsskjalinu, og ein- 

ungis geta þess, að í brjefi ráðgjafans frá 

15. apríl f. á., bls. 2, hefur verið vísað til 

ríkisreikninganna fyrir 1870—71 og 1871— 

72 í sambandi við athugasemdir ríkisyfir- 

skoðandanna við þá, og sem hafa inni að 

halda allar upplýsingar um það, hvernig 

hlýtt hafi verið lögunum 2. janúar 1871, 5. 

gr„ og skírskotað tii ráðgjafabrjefsins frá

24. ágúst 1878. J>að er snertir styrktar- 

sjóðinn, hefur ráðgjafinn einnig í brjefi sínu 

frá 16. apríl f. á. vísað til alþingistíðind- 

anna 1877, þar sem prentuð hafa verið 

fullkomiu reikningsskil fyrir sjdði þessum 

frá stofnun hans með allra-hæstum úrskurði

25. júlí 1844, og til upplýsinga þeirra, sem 

finna má í lagasafni fyrir ísland 1857, bls. 

132 og flg.; en það er viðvíkur konungsúr- 

skurðinum 25. júlí 1844, er skýrt tekið 

fram í brjefinu, að hann má álíta óraskan- 

legan samkvæmt hinum gildandi stjórnar- 

lögum landsins.

f>annig hefur í báðum þessum málum 

stjórnin vísað yfirskoðunarmönnunum til 

þeirra upplýsinga, er yfir höfuð að tala eru 

til, og sem hún getur látið í tje, og því get 

jeg ekki fallizt á «Prœmisser* yfirskoðunar-

manna,eða ástæður þær, sem þeir byggja 

á álit sitt um þessi tvö atriði, sem sje að 

yfirskoðunarmennirnir ekki bafi getað full- 

nægt ályktun alþingis viðvíkjandi þeim, þó 

að jeg að öðru leyti sje yfirskoðunarmönn- 

um alveg samdóma um það, að ómögulegt 

sje að taka þessar ályktanir til greina. J>að 

er snertir hið 3. atriði álitsskjalsins, 

er sá munur á meðferð hinna hátt- 

virtu yfirskoðunarmanna, að þeir við þetta 

atriði hafi að minnsta kosti ekki sparað sjer 

það ómak, að leiða ný rök að því. Jeg tel 

meðal þeirra orð þau, er landshöfðinginn 

hefur við haft á alþingi 1879, og eru þau 

prentuð með stóru letri, sem sje, að það 

megi skoða lestagjaldið af póstgufuskipunum 

sem tillag, er ísland borgar fyrir póstgufu- 

skipsferðir milli íslands og Danmerkur. 

Ríkissjóðurinn borgar 40,000 kr., en Ísland 

7,156 kr. Að vísu eru þessi orð rjett 

citeruð, og jeg verð að kannast við það, að 

jeg hef við haft þau við 3. umræðu um 

frumvarpið um afnám lestagjaldsins, þar 

sem hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga 

tók það fram sem ástæðu fyrir frumvarpinu, 

að vjer færum á mis við allt lestagjaldið af 

póstskipunum, þar sem þetta ætti að draga 

frá árstillaginu úr ríkissjóðnum. Jeg vildi 

þá hugga hinn háttvirta þingmann Borg- 

firðinga með því, að þó að þetta lestagjald 

yrði dregið frá árstillaginu, þá væri það 

samt sem áður borgað inn í landssjóðinn á 

aðra hönd, og því leyfði jeg mjer að kalla 

þessa ástæðu að mestu leyti >doktrinœr», 
en eptir áskorun hins háttvirta þingmanns 

skýrði jeg þetta orð með að segja í staðinn 

fyrir það: «theoretisk», og við það bætti 

jeg hinum tilvitnuðu orðum um, að það 

mætti skoða þennan frádrátt sem nokkurs 

konar tillag til póstgufuskipsferðanna frá 

Íslands bálfu, en mjer datt ekki í hug, að 

þessi orð mín mætti skilja, eins og mjer 

væri ekki ku.nnugt um það, að útgjöldin við 

póstgufuskipsferðirnar milli Danmerknr og 

Íslands, samkvæmt löguin 2. janúar 1871, 

hvíla eingöngu á ríkissjóðnum. Jeg vona, 

að allir þingmenn sjái, að á þessum orðum
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í lestagjaldsmálinu megi ekki byggja neina 

röksemdaleiðslu um skyldu ríkissjóðsins til 

að endurgjalda lestagjald það, er getur um; 

að minnsta kosti er jeg sannfærður um, að 

ekki neÍDn ddmstóll geti byggt úrskurð sinn 

á þðim rðkom. En það sama má segja um 

hina málfræðislegu útlistun á orðunum i

6. gr. laganna 2. janúar 1871, sem hiniv 

hiitvirtu yfirskoðunarmenn svo skarplega 

hafa tekið fram, með því að byggja þýðingu 

sína á orðunum: *Ef nokkuð gjald verður
lagt á þessar pdstferðir til hins sjerstaklega 

sjóðs íslands* o. s. frv., eingöngu á orðun- 

um «verður lagt», og leggja áherzlu á það at- 

riði, að lestagjaldið er miklu eldra en lögin

2. janúar 1871, þar sem það er boðið með 

lögum 15. apríl 1854, en gleyma, að hinn 

sjerstaklegi sjóður íslands fyrst er stofnaður 

með lögum 2. janúar 1871, og þess vegna 

var ekki neitt gjald lagt til hans með lög- 

um 15. apríl 1854, en um gjald það, er lagt 

er til ríkissjóðsins, má vel segja 2. janúar 

1871, að það verður lagt til hins sjerstak- 

lega sjóðs íslands, þegar hann verður stofn- 

aður frá 1. april 1871. J>ess ber einnig að 

gæta, að í hinum danska texta þessara laga 

segir : «Paabyrdes der den nævnte Postfart

nogen Afgift til Islands særlige Kasse», án 

þess að binda það við binn ókomna tíma.

En hvað sem öðru líður, er jeg búinn 

á alþingi 1877 (Alþ.tíð. I, bls. 109) að lýsa 

því yfir, «að ef þingið skyldi halda því fast- 

lega fram, að leggja þetta mál (um lesta- 

gjald af póst>kipunum) undir dómstólana, 

þá skyldi jeg að svo stöddu ekki mæla á 

móti því, nema að svo miklu leyti sem jeg 

fyrir mitt leyti yrði að halda, að vjer ekki 

ættum von á að vinna málið, og sökum þess 

álít jeg mjer skylt að ráða frá því>, og jeg 

tók þetta upp aptur á alþingi 1879 (Alþ.tíð.

II, blsí 105). Jeg er énn þá á þeirri skoð- 

un, að ef málssókn verður höfðuð í tilefni 

af tillögum hinna háttvirtu yfirskoðunar- 

manna, muni afleiðingin ekki verða önnur 

en sú, að ekki alllitill kostnaður verði 

stofnaður landssjóðnum, án þess að málið 

sjálft verði þioginu til sóma.

Grimur Thomsen: Jeg ímynda mjer,

að tillagan sje svo ljós, og hin einstöku at- 

riði svo nákvæmlega rannsökuð, að eigi sje 

þörf á langri umræðu um þetta mál. f*ing- 

ið 1879 tók hana upp eptir tillögu reikn- 

inganefndarinnar, og þessi tillaga er ekki 

annað en svar upp á áskorun þingsins 1879. 

Jeg ætla ekki að fylgja hinum hæstvirta 

landshöfðingja í rökscmdaleiðslunni, en þess 

vil jeg geta, að þó að vafasamt sje, hvort 

við höfum skilið rjett orðið *verbur• , þá 

höfum við þó skilið rjett orðið *póstferðiri, 

því að þó að lestagjald sje lagt á póstskipið, 

þá er það eigi Iagt á póstferðirnar, heldur 

á skipið að því leyti sem það er vöruskip. 

Jeg ætla svo ekki að eyða fleiri orðum um 

þetta mál, en fel það þinginu á vald. En 

sje tillaga okkar rjett, þá dugar ekki að 

horfa í kostnaðinn. Við leggjum það til, að 

lestagjaldið af strandskipunum verði dregið 

frá; sökum góðra undirtekta stjórnarinnar 

við strandsiglingar skipanna viljum við ekki 

láta telja þá upphæð með. Að öðru leyti 

fel jeg deildinni málið.

Með því að ekki tóku fleiri til máls, 

lýsti forseti því yfir, að umræðunni væri 

lokið, og bar því næst þingsályktunartillög- 

una undir atkvæði deildarinnar, og var hún 

samþykkt með 20 atkvæðum.

Forseti kvaðst þá mundu senda þings- 

ályktun þessa til forseta efri deildar með 

tilmælum um, að leggja hana fyrir deild- 

ina.

Á 42. fundi efri deildar, 22. dagágúst- 

mánaðar, skýrði forseti frá, að hann hefði 

fengið frá forseta neðri deildar tillögu til 

þingsályktunar um innkröfu lestagjalds og 

ljet útbýta henni meðal deildarmanna.

Á 44. fundi, 23. dag ágústmánaðar, var 

sú uppástunga forseta samþykkt í einu 

hljóði, að hafa eina utnræðu um tillöguna.

EIN UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 46. fundi, 24. dag ágústmánaðar.
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1100

Tillagan eins og hún var samþykkt við 

eina umræðu í neðri deild, sjá I, 576.

Mngnús Stephensen: Eins og hinnm

háttvirtu þingmönnum mun kunnugt, er 

þessi tillaga þannig til korain, að alþingi 

1879 (ól yfirskoðunarmönnum landsreikn- 

inganna á hendur, að íhuga spursmálið um 

það, hvort fjármálastjórn Danmerkur hafi 

breytt rjettilega í því, að draga lestagjaldið 

af póstgufuskipunum frá tillaginu úr ríkis- 

sjóði, og hafa yfirskoðunarmennirnir komizt 

að þeirri niðurstöðu, að samkvæmt stöðu- 

lögunum 2. jan. 1871,6. gr., hafi ekki verið 

næg lagaheimild til þess, að draga lesta- 

gjaldið frá tillaginu úr ríkissjóði. Hvernig 

yfirskoðunarmenn hafi komizt að þessari 

niðurstöðu, býst jeg við að deildarmenn hafi 

kynnt sjer af tillögum yfirskoðunarmanna, 

sem lagðar voru fyrir þingið í sumar, en 

þó skal jeg stuttlsga drepa á aðalástæðurnar 

fyrir þessari tillögu.

Ákvörðun stöðulaganna 2. jan. 1871,

6. g r: «Ef nokkurt gjald verður lagt á

þessar póstferðir til hins sjerstakiega sjóðs 

Islands, verður jafnmikið dregið af árstillagi 

því, sem ákveðið er handa íslandi í 5. gr.», 

gátu yfirskoðunarmenn ekki skilið öðruvísi 

en svo, að heimildin til að skerða árstillagið 

úr ríkissjóði vegna póslferðanna niilli íslands 

og Danmerkur væri bundin tveim skilyrðum,

1. að þetta gjald sje lagt á póstferðirnar 

sjálfar, póstferðirnar sem póstferðir, sem 

sjerstakt gjald, er hvíli á þeim, og 2. að 

eitthvert nýtt gjald, sem ekki var lögboðið, 

þegar lögin 2. janúar 1871 öðluðust gildi, 

verði lagt á pósferðirnar milli íslands og 

Danmerkur, og byggjum vjer þetta á orðun- 

um : «ef nokkurt gjald verður lagt á þessar 

póstferðim. En yfirskoðunarmönnum virtist 

hvorugt þetta skilyrði geta átt við nm gjaldið 

fyrir leiðarbrjef handa póstgufuskipunura, 

sem árlega hefur verið dregið frá tillaginu 

úr ríkissjóði, síðan lögin 2. jan. 1871 fengu 

gildi, því að gjald þetta hvíldi alls ekki á 

póstferðunum sjálfum eða póstflutningunuro, 

því samkvæmt lögunum 15. apríl 1854, 4. gr., 

þurfti ekki að kaupa leiðarbrjef handa póst-

gnfuskipunum vegna póstflutninganna, held- 

ur hvíldi þetta gjald á þeim vegna þess, að 

þau jafnframt voru höfð til vöruflutninga. 

Hitt annað skilyrði gátum við heldur ekki 

sjeð að ætti við um gjaldið, sem dregið hefnr 

verið frá tillaginu úr ríki^sjóði, því að lesta- 

gjaldið er mikln eldra, en lögin 2. jan. 1871, 

þar sem þaðer boðið með lögum 15. apríl 1854,

4. gr. Við gátum því ekki álitið, að þessi orð

6. greinar laganna 2. jan. 1871 gæfu heim- 

ild til þess skilnings, að draga ætti lesta- 

gjaldið fyrir póstgufuskipin frá tillaginu úr 

ríkissjóði. Rannsóknin á sögu þessa máls 

sýnir og, að ekki sje rjett. að draga þetta 

gjald frá tillaginu úr ríkissjóði; en saga 

málsins er í stuttu máli þeesi:

í frumvarpi til laga um stöðu íslands í 

ríkinu, sem lagt var fyrir ríkisþingið 1868, 

var ekkert minnzt á kostnaðinn af póstferð- 

unum milli Danmerkur og íslands, og þá 

heldur ekki á neinn frádrátt frá árstillaginu 

úr ríkissjóði vegna póstferðanna, en undir 

umræðunum í fólksþinginu komst sú ský- 

lausa ákvörðun inn í lögin, «að af skipum 

þeim, sem notuð eru til reglulegra póst- 

flutninga milli Danmerkur og íslands, skuli 

ekki greiða neitt lestagjald eptirleiðis*, og 

var þossi ákvöiðun samþykkt í fólksþinginu. 

En þegar lögin komu fyrir landsþingið, þá 

umturnaði það þeim frá rótum, og setti þá 

ákvörðun í grein, sem samsvarar 3. gr. í 

þeiin lögum, som nú gilda, undir stafliðinn 

um verzlun og siglingar, að Danmörk skyldi 

borga kostnaðinn af póstflutningunum milli 

Danmerkur og íslands, en þó mætti ekki 

iþyngja ríkissjóði með gjaldi til landssjóðs 

af póstferðunura. Síðan fóru lögin aptur frá 

landsþinginu þannig breytt í þessu efni og 

til fólksþingsins, en fólksþingið breytti ekki 

þessari ákvörðun að efninu til; og loks er 

þe si ákvörðun komin yfir í lögin 2. jaOúar 

1871. Yfirskoðunarmenn gátu ekki betur 

sjeð, en að engin ástæða hefði verið fyrir 

landsþingið að breyta hinui ljósu ákvörðun 

fólksþingsins, ef landsþingið hefði ætlazt til, 

að lestagjaldið af póstgufuskipunum væri dreg- 

ið frá árstillaginu úr ríkissjóði; miklu frem-
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nr ivirðist yfirskoðnnarmðnnum auðsætt, að 

lanðsþingið taafí bjer gjðrt efnisbreyting, og 

að meining ríkisþingsins hafí verið sú, að 

girða fyrir, að íslendingar gætu sett Iðg utn, 

að leggja ný gjöld i  póstskipin, og þannig 

útvegað Islandi hærra tillag úr rikissjóðik 

Af þessmm ástæðum bafa yfirskoðunar- 

mennimir lagt það lil, aft alþingi skoraði á 

ráðberra ísUnds að heimta 34,302 kr. úr 

ríkissjóði, ef þörf gjörist, með oaálssókn gegn 

Qármálastjórn Danmerkur, og þessa tillögu 

yfirskoðunarmanna hefur neðri deildin nú 

samþykkt, og er því á valdi efri deildar-

innar, hvað hún vill gjöra í þessu efni; 

það er sjálfsagt dmögalegt að segja, hver 

afdrif þessa máls verða. Yfírskoðunarmenn 

þora ekki að segja, hvort málið ynnist; þeir 

bafa að eins gjört það, sem fyrir )>á var 

lagt, og bafa nú borið npp »ína skoðnn á 

málinu, en það er á þingsins valdi, að faH- 

ast á hana eða ekki; afdrif málsins eru hul- 

in, en framtíðin verður að sýna, hver þau 

verða.
Síðan var tillagan samþykkt með 10 

atkvæðnm, og kvaðst þá forseti mundu senda 

hana landsböfðingja.

LVffl. 

Skuldakröfar þingeyinga gegn leigjanda breiraistéiiisnáraanna.

TiIIaga til þingsáiyktunar um greiðslu 

á skuldum hinna fyrri brennisteinsnemanda 

í f>ingeyiarsýslu. Frá þingmanni Norður- 

|>ing«yinga. Tillagan ef preutnð í fyrri 

parti alþingistíðindanna, bls. 236.

Á 19. fnndi efri deildarinnar, 27. dag 

júlimánaðar, gat forseti þess, að hann hefði 

fengið tillögu þeséa, og ljet útbýta benni.

Á 20. fundi, 28. dag júiímánaðar, stakk 

forseti upp á því, að hafa skyldi eina ura- 

ræðu um tillöguna, og var það samþykkt 

í einu hljóði.

EIN IJMRÆÐA í  EFRI DEILD, 

á 24. fundi, 2. dag ágústmánaðar. 

F l u t n t n f f s m n ð u r  ( B e n i d i k t  K r i n l j á n s w n ) ' -  

í>ótt jeg telji víst, að hinir báttvirtu deild- 

armenn hafí kynnt sjer skjöl þau, sem legið 

hafa til gýnis á lestrarsalnum, þá skal.jeg 

samt átuttlega skýra frá tildrögunum til 

þessa máls. í  aprílmánuði 1872 gjörði 

stjóroin samning við Lock nokkarn, enskan

mann, sem almennt er kallaður binn eldri, 

um leigusölu á brennisteinsnámum þeim, 

sem landssjóðuritin á f Jnngeyjarsýslu, og 

sem heita Hlíðarnámar og Fremrinámar. 

Nokkru seinna mun Lock þessi hafa selt 

samninginn fjelagi nokkrá, sem nefndist 

•hið norðleneka brennisteinsfjelag íslands*, 

og 1876 sendi fjelag þetta hingað Lock hinn 

yngra, son þeis, er fyrst keypti, til þess að 

vinna að námugreptri, að visu ekki til þes* 

að vinna þá náma, sem stjórnin átti, beldur 

aðra, sem bann hafði tekið til leigu hjá 

umboðsmanninum Múla-kirkjueigna, og 

sem nefnast {>eistarreykjanámar. En þegar 

til kom, bafði Lock ekkert fje til þess að 

vinna námann, og tantaði öll tæki til þess, 

en varð á hinn bóginn að hafa mikinn 

kostnað bæði til bestakaupa og verkfæra, 

til þess að rinna námann með. Hjer var 

því ekki nema um tvennt að gjöra: annað- 

hvort varð bann að hætta við námugröpt- 

inn eða fá lán hjá landsmöBnum. Hið aíðar-
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nefnda tókst, og uröu allmargir til þesa ad 

lápa bonurn fje. Jeg vona, að daildarmenn 

lái ebki Norðlingum það, þó.að þeir láni 

þeim oiaDni, gnm stjórnin hefur gjört samn- 

ing við, því að þeir bjeldn, að einmitt fyrir 

þá sök ællu þeir hjer að skipta við skilvís- 

an og heiðvirðan mann.. Enda sýuir samar 

ingur stjóinarinnar bezt, að landsmenn hafi 

tryggingu fyrir því, að menn þeir, sem nota 

námana hafi til að bera *Hæderlighed og 

Vederhæftighed*. Mjer virðast líka Norðl- 

ingar hafa sýnt þegnskap sinn í því, að 

trevsta þeim manni, sem hafði gjört samn- 

ing við stjórnina. þegar kom til námu- 

graptarins, gekk allt á trjefótum hjá yngra 

Lock; þeir, sem höfðu lánað, komust líka að 

skorti á loforðaefndum frá hans hálfu, þar 

sem hann sagðist sifellt eiga von á pening- 

um með hverri ferð, en ekkert kom. Að 

vísu kom um haustið stórt gufuskip, mest- 

megnis með kol, en lílið af peningum, og 

þeir peningar, sem komu, voru hafðir til 

þess að kaupa sauðfjenað fyrir til útflutn- 

ings. f>egar kom fram á veturipa, fóru 

menn að verða hrædidir um skuldir sínar hjá 

Lock; einkum voru það þó þeir £>órður verzl- 

unarfnlltrúi Guðjohnsen á Húsavik, sem 

hafði lánað Lock talsvert fje, og Eggert um- 

umboðsmadur Gunnarsson, senv heimtudu 

skuldir sínar. Eggert umboðsoiaður hafði 

þurft að senda 105 £  til Englands, en Lock 

tók við peningunum hjer og lofaði að borga 

þá á Englandi. f>ví næst fór Eggert ihingað 

suður til Reykjavíkur og sigldi til útlanda; 

þar hitti hann þann mann, sem skuldakröf- 

una átti að honum, og frjetti þá, að engin 

greiðsla befði orðið á peningunum af Locks 

hendi. |>ess vegna urðu þeir |*órður og 

Eggert til þess að heimta kyrrsetuinguaf eign- 

um fjelagsins, og á fógetarjettarfundi 18. 

janúar 1877 veðsetti Lock þeim og öðram 

skuldheimtumönnum eigi að eins öll veik- 

færi, sem brúkuð voru við námann, og aðr- 

ar eignir fjelagsins, heldur og þar að auki 

samninginn við sljórnina. Eptir þetta fóru 

þeir að rita til Englands til skuldajöfnunar- 

manns þess, sem settur hafði verið í þrota-

búi fjelagsins. Hið fyrsta brjef, seto þeir 

fengu frá þessum skuldajöfnunarmanni, Bod 

Mackay ætla jeg hann heiti, var dagsett í 

jólí 1877, og viðurkennir hann þar skuldir 

fjelagsins hjer á landi, og segir, að allar

skuldir fjelagsins með skuldunum á Englandi 

sjeu 1706 £, en eigur fjelagsins og ábyrgð- 

argjald, sem fjelagið setti fyrir samninginn 

í Danmörku, sje nægilegt til þess, að borga 

skuldirnar með á sínum tíma, auk vorðs 

þess, sem líkur væru til að þeir fengju fyiir 

samninginn, sem þegar sje gjörð tilboð i.

Jeg tek þetta fram til þess, að þó að ekki 

sje neitt formlegt skjal frá fjelagsins hendi

sem umboðsskjal til handa Lock, þá er |jó

til bæði viðurkenning frá Lock og Rod 

Mackay fyrir því, að Lock hafi haft heimild 

til að taka lánið fyiir fjelagsins hönd. |>riðja 

brjef frá Rod Mackay skýrir frá, að samn- 

ingurinn sje seldur Mr. Paterson, málaflutn- 

ingsmanni á Englandi, og barmar sjer yfir 

því, að hinn nýi samningur sje svo útbú- 

inn, að Mr. Paterson ekki sjo skyldur til að 

borga skuldir fjelagsins. pá ritar pórður 

Guðjohnsen til landshöfðingja, og lands- 

höfðingi til ráðgjafans fyrir ísland. Ráð- 

gjafinn gefur það svar, að ekki sje hæpt 

að gjöra neitt verulegt, til þess að ná 

skuldunum, en bendir til, að eini vegui- 

inn til þess sje sá, að neyta rjettar síns 

með lögsókn á Englandi. f>að vita allir, 

að það er ekki manna meðfæri hjer á lanði, 

að sækja mál í Englandi, því að kostnaður- 

inn er svo mikill, að rjetturinn er varla 

svo raikill, að það kosti ekki meir að vinna 

hann. Jeg lái ekki stjórninni, þó að hún 

hafi viljað vinda af sjer vandræði og firr- 

ast allt það, sem af þessu kynni að leiða, 

þó að ef til vill ekki hafi verið full ástæða 

til þess að leiða það hjá sjer. Jeg ætla 

mjer ekki, af því jeg er ekki fær um, að 

tala um, hverjar skuldbindingar liggja á 

stjórninni til þess að rjetta hluta þessara 

manna frá lagalegu sjónarmiði; en jeg vonav 

að deildin sje mjer samdóma um það, að 

stjórnin hafi þó siðferðislega skyldu til þess, 

að hjálpa þessum mönnum, því að þeir veittu
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lánið, af því að þeir treystu manninum ein- 

Hiitt af því, að stjórnin bafði gjðrt samning 

við bann, enda hefði það ekki verið þegnleg 

hugsun hjá þeim, að ætla, að stjórnin gjörði 

samning við óskilvísa og óheiðarlega menn, 

sem ekkert mætti undir eiga. Eins og deild- 

inni er Ijóst af uppástungunni, þá er hjer 

ekki mikils krafízt, og fyrst fulltingis er 

leitað hjá stjórninni á annað borð, þá má 

það ekki minna vera, en farið er fram á í 

þessari tillðgu. En jeg treysti því, að ef, 

þingið legði gott til málsins, þá mundi það 

verða til þess, að stjórnin tæki, i ^umana, 

og mundi það hafa heillavænlegar afleið- 

ingar fyrir þá, sem hjer eíga hlut að máli. 

Jeg skal svo ekki orðlengja frekar ura þetta 

mál.

þar eð ekki tóku fleiri til ipáls, var 

gengið til atkvæða, og

1. Aðaluppástungan samþykkt í einu hljóði.

2. Varauppástungan samþykkt í einu bljóði.

Kvað forseti tillöguna nú mundu verða 

senda forseta neðri deildar með tilmælum 

um, að leggja hana fyrir þá deild.

Á 32. fundi neðri deildar, 3. dag ágúst- 

mánaðar, skýrði forseti deildiani frá, að for- 

seti efri deildar hefði sent sjer tillögu til 

þingsályktunar um greiðslu á skuldum hinna 

fyrri brennisteinsaemaflda i fingeyjaraýslu-

Á 37. fundi, 8. dag ágústznánaðar, var 

sú uppástunga forseta samþykkt, að ræða í 

einni umræðu tillögu þessa.

EIN CMRÆÐA í  NEÐRI DEILD,

Á 43. fundi, 11. dag ágústmánftðar.

J>ÍDgsályktunin, eins og hún var s*m- 

þykkt í efri deild, sjá I, 320.

Benidikt Sveinsson: Eins og hinum

háttvirtu deildarmönnum er kunnugt, hafa 

skjöl þessu máli viðvíkjandi legið á lestrar- 

salnum, og hefur þingmönnum þanniggeflzt 

kostur á að kynna sjer málið; þarf jeg því 

ekki að orðlengja mjög um það. Mergur 

málsins er, að fjelagi því, aem uppástungan

ræðir ura, eða umboðsmanni þess, Lock að 

nafni, hefur árið 1876 verið lánað stórfje af 

ýmsum, en sjer í lagi af tveim mönnum í 

Þingeyjarsýslu, og mót því loforði, að end- 

urgreiða fjeð eptir stuttan tíma, en allt er 

ógoldið enn. Margir aðrir prívatmenn eiga 

og talsvert hjá fjelagi þessu, og hið opinbera 

á bjá því 137 kr. 13 aura; en alls skuldar 

fjelagið 3752 kr. 28 aura. |>etta enska fje- 

lag hefur samið við dómsmálastjórnina, og 

getti henni veð fyrir samningnum; en af 

skjali, sem hinn enski skuldajöfnunarraaður 

■(liqy\<,latqr) hefur gefið út, verður ekki bet- 

ur sjeð, en að veðið standi einnig fyrir 

þessum peningalánum i fingeyjarsýslu, er 

hjer um ræðir. Jeg álít, að þetta sje binn 

rjetti og eðlilegi vegur, sem skuldaheimtu- 

menn geta farið, því að vísa þeim til að 

fara í mál við skuldaþrjótana á Englaudi, er 

sama sem að vísa þeim > sjóinn, án þess 

minnsta vissa sje fyrir, að þeir nái rjetti 

sinum. Jeg vonast svo góða til stjórnar- 

innar í Danraörku, að hún taki betur en 

svo í strenginn fyrir þegna Danakonunga á 

tslandi, og það því fremur, sem saranÍDgur 

ráðgjafans við þetta fjelagi tekur það fram, 

og gefur því trygging fyrir, að brennisteins- 

námarnir megi þeim einum leigjast, sem er 

•hæðerlig og veðerhæftig*.

Holgeir Cltrusen: Er þetta ékki hreint

prívatmál? Kemur það þinginu nokkuð við? 

jeg er hræddur um ekki.

Benidikt Sveinason: Jðg skal enn í-

treka fyrir þingmanninum, »ð Qelagið leigði 

náorana af dómsmálastjórninni, og húa hef- 

ur undir gengizt að sjá uin, að maðuripn, 

sem leigði, væri • veðerhæftig og hæðerlig*; 

en. það held jeg að sá maðnr qe ekki eða 

geti ekki beitið, sem f«r svona að ráði sínu, 

eins og umboðsmaður fjelagsins hefur gjört. 

|>að er líka, eins og jeg aagði rjett í þessu 

augnabliki, aðgætandi, að hjer ræðir um 

danska fslenzka þegna gagnvart enskum 

þegnum, og þar sem ræðir um gjöld til 

hins opinbera sjálfs* getur ekki verið að 

tala um. prívatmál.

Af þiví eigi itóku fleiri < til máls, ljet
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ux.
“Ch'öf Mns Signrðssonar,,.

A.
Tillaga til þingsályktnnar um, gjafafje 

Ingibjargar Einarsdóttnr. Frá 1. þingmanni 

Saður-Múlasýslu. Tillagan er prentuð í 

fyrri parti alþingistfðindanna, bls. 327. Erfða- 

skráin sjálf á bls. 407—408.

Á 33. fundi neðri deildar alþingis, 4. 

dag ágústmánaðar, sfcýrði forseti frá, aðhann 

hefði fengið tillögö þessa, og ljet útbýta 

henni raeðal þingmanna.

Á sama fundi var sú uppástunga sam- 

þykkt, að hafa eina umræðn um tiliðgn 

þessa.

EIN UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 35. fundi, 5. dag ágústmáb.

Halldór Kr. Friirikston kvaðst ekki 

geta skilið, að þetta mál gæti komið fram 

sem þingmál. Hann geti ekki sjeð, þótt ein- 

hver prívatmaðar gjðrði einhverja ákvörðun, 

að þá ákvörðun skyldi ieggja fyrir löggefandi 

þing. {>ess vegna vien formlegra, að leggja 

málið fyrir sameinað þing á prívatfundi, svó að 

allir þingmenn f einni eininga tjeðu úrslit- 

uts þess.

Flutningtmaður (Tryggvi Gunnan-í

«on) sagði, að í gjafabrjefinu stæöi, *að 
alþingi• , ekki alþingismenn, skyldi ráða, 

hvernig fjenu væri varið J>annig vftri og 

farið með fleiri mál, sem ekki heyrðu bein- 

línis undir löggjafarþing, t. a. m. var skóla^ 

málið nýlega til umræðu hjer í deildinni,

og sVo var því vísað til landshöfðingjá. 

Hann gæti ekki skilið, hvers vegna þing- 

maður Reykvíkingja vildi fara gagnstætt 

orðum gefandans.

Halldór Kr. Friðrik»son kvaðst ekki 

geta sjeð, að nokkurt mál, sem svo væri 

lagað sem þetta mál, væri með rjettu lagt 

fyrir þingið sem löggefandi þing. |>að ætti 

hvorki að ganga til landshöfðingja eða 

stjórninnar til fullnaðarúrslita, heldur væri 

til ætlazt, að alþingismenn rjeðn málinu til 

lykta, og þar sem í gjafabrjefinu stæði «al- 

þingi», væri með því átt við þingmenn alla 

í einu, en ekki hvora deildina út af fyrir 

sig, eða þingið sem löggefandi þing.

Eiríkur Kúld kvaðst uppástungu- 

manni samdóma um, að málið heyrði undir 

atkvæði þingains eptir gjafabrjefinu, og gæti 

hann ekki akilið, því þingið vildi neiía að 

taka það til meðferðar. Hitt væri sjer ekki 

ljóst, hvort neðri deildin ætti ein að gjöra út 

um málið, setja nefnd í það, ræða það bjer, og 

svo senda það til efri deildar, sem þá máske 

líka setti nefnd í það, breytti þvi og svo frv., og 

lenti það avo á endanum í sameinuðu þingi, og 

ef svo væri, gæti hann ekki talið það heppi- 

legti og ætlaði hann því að betra væri, að 

það færi strax í sameinað þing og yrði rætt 

einungis á þann hátt. !

Flutningsmaður. Málið kemurekki 

inn á þing frá prívatmanni eða gefanda, 

heldur frá þingmanni. Jeg hef leyft mjer 

að koma málinu inn á þibg; mitt nafn
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8em þingmanns stendur undir tillögunni til 

þingsílyktijnarinnar. 37. grein stjórnarskrái- 

innar segir: «Heimilt er hverjum þing-

manni, að bera upp sjerhvert opinbert

málefni* o. s. frv. Málið er því komið hjer 

á þing alveg eptir þingsköpum, og á epl- 

ir mÍDUi meining að ganga gegnum báðar 

þingdeildir.

Jeg vil mæla með, að nefnd sje sett,

til að yfirvega málið og koma með uppá- 

stungu, hvernig fjenu skuli vera varið.

J ó n  Ó lafston : Jeg vil taka það fram,

að hjer liggur fyrir tillaga til pingsálykt- 

ar. Jeg verð því að álíta, að þetta sje 

rjett form og rjett með málið farið. Ed úr 

því stendur í gjafabrjefinu •<alþingi•», hefði 

ef til vill átt betur við, að bera haua upp í 

sameinuðu þingi, því það mun ekki vaua- 

legt, að þingsályktanir gaugi frá einni deild 

til annarar. (b'ontti: Jú! J>að er alltítt) 

J>að er í öllu falli óþörf tímatöf!

Ftutningsmaður: Jeg álít, að í sam-

einað þing komi ekki nema þau mál, er

deildirnar geta ekki komið sjer samau um 

Hjer hefur enginn ágreiningur komið fram 

um málið milli deildanna, og virðist mjer 

því ekki rjett, að málið gangi þá leið, held- 

ur ejgi það að ræðast í þessari deild fyrst.

Jeg óska, að 5 manna nefnd sje kosin 

í málið.

Var nefndarkosDÍng samþykkt með 14

atkvæðum, og nefndin kosin þegar.

Fengu þessir flest atkvæði.

Tryggvi GunDarsson 18 atkvæði

Lárus Blöndal 11 — »—

Eiríkur Briem 10 — »—

Guðmundur Eioarsson 9 — »—

Halldór Kr. Friðriksson 9 — »—

I nefndinni var Tryggvi Gunnarsson 

kosinn formaður og framsögumaður, og Lárus 

Blöndal skrifari.

B.
Tillaga til þingsályktunar um *Gjöf 

Jóns Sigurðssonnr*. Frá nefndinni. Nefnd- 

arálitið og tillagaD er preotuð í fyrri parti 

alþingistíðindaBna, bls 471—472.

Á 56. fundi neðri deildarinnar, 19. 

dag ágústunánaðar, var samþykkt sú uppá- 

stunga forseta, að hafa skyldi tvær umræð- 

ur um tillögu þessa.

FYRRI UMKÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 57. fundi, 20. dag ágústmán.

Fram sögum aður (Tryggvi Gunnarsson): 
Ástæðurnar fyrir þessu nefndaráliti eru tekn- 

ar fram í álitinu sjálfu, svo að jeg hef ekki 

ástæðu til að tala um þær. Hvað það 

snertir, að nefndin hefur ályktað, að vöxt- 

unum skyldi vera varið ,til vísindalegra fyr- 

irtækja, þá var það ákveðið af því, að það 

þótti helzt samboðið Jóni Sigurðssyni sjálf- 

um. Ei.inig þótti nefndinni rjettast, að 

sjóðuriun væri í vörzlum landshöfðingja, en 

að þingið hefði úrskurðarvald í því efni. 

Jeg vona, að deildin aðhyllist álitið umræðu- 

laust.

( Ir ím u r  Thomsen: Jeg vil að eins

spyrja hina háttvirtu nefnd, hvort nokkuð 

væri á móti því, ad við orðin í 2. gr. »sögu 

landsins», væri bætt: «og bókmenntum*.

Jn n  Ó lafsson: Jeg vil mæla fram með

þessari breytingartillögu hins háttvirta þing- 

manns Borgfirðinga, og óska, að nefndin 

taki hana til greina.

E ir ik u r  Kúld: Jeg vildi stinga upp á,

að það mætti vera bókmenntasaga.

Fram sögum aður: Jeg vil geta þess

eptir áskorun hins háttvirta þingsmanns

Borgfirðinga, að það kom til umræðu í 

nefndinni, að hafa nokkuð þröng takmörk 

um það, hvaða rit yrðu geíin út, svo að 

einhverju vissu verki yrði haldið áfram, en 

það er svo margt, sem gæti heyrt undir

það, að styðja að bókmenntum. En jeg skal

ráðfæra mig við nefndarmennina um þetta 

atriði. Jeg ímynda mjer, að þeir vilji eigi 

hafa meira en sögu landsins; þeir hjeldu 

fast við það, þegar það kom til tals { 

nefndinni. Jeg vil engu lofa um þetta, en 

hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga getur 

komið fram með álit sitt sem breytingar- 
tillögu.

139
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G rím ur Thomsen: Mjor virðist eptir

gjafabrjefinu, að það sje meining gjafarans, 

að þessi sjóður sje undir stjórn alþingis, en 

eptir reglum þingsályktunarinnar virðist 

mjer farið fram á, aðsjóðurinn sje að nokkru 

leyti undir stjórn landshöfðingja, en það er 

hægt að hafa hann undir umsjón 3 manna 

milli þinga. pað er ekki af því, að jeg 

tortryggi landshöfðingja, að jeg vil ekki, að 

sjóðurinn sje undir stjórn hans, heldur af 

því, að jeg held, að ekki sje ætlazt til þess 

af gefandanum.

Fram sögum aður: J>að kom til orða í

nefndinni, hvort sjóðurinn ætti eigi að vera 

í vörzlum forseta hins sameinaða þings, en 

með því að óvíst er, að sami verði forseti ár 

eptir ár, og eitt árið getur hann verið 

norðan úr |>ingeyjarsýslu, annað árið austan 

úr Skaptafellssýslu, og 3. árið vestan úr 

ísafjarðarsýslu, þá þótti nefndinni eigi henta, 

að hrekja bækurnar og sjóðinn ftá einu 

horni landsins til annars, en betra væri, að 

reikningsbækutnar og aðrir pappírar væru 

á sama stað og í sama kassa. f>ó lands- 

höfðinginn sje sá, sem geymir sjóðinn, þá 

á þó alþingi að ráðstafa vöxtum hans, og 

það virðist mjer vera höfuðatriðið, on ekki, 

hver geymir sjóðinn, auk þess sem þetta er 

samkvæmt gjafabrjefinu; umráð alþingis 

er innifalið í því, að það velur 3 menn, sem 

ráða skuli, hvernig verja skuli vöxtunum.

|>etta verð jeg að álita hið hentugasta 

fyrirkomulag.
J ó n  Ólafsson: Jeg verð að ljuka lofs-

orði á nefndina fyrir það, að mjer finnst, að 

hún hafi tekið alveg rjetta stefnu í máli 

þessu, þá nefuilega, að verja fjenu í sem 

likustum tilgangi þvi, sem gjafarinn vann í 

lifanda lífi. Hitt finnst mjer þýðingarlítið

atriði, hvar fjeð er niður komið, sje það 

annars vel geymt, og er mjer að þvt leyti 

sama, hvort fjeð er hjá landshöfðingja eða 

landfógeta eða öðrum góðum geymanda. 

Hitt er aðalatriðið, að fjeð eptir uppástungu 

nefndarinnar verður undir stjórn, sem al- 

þingi hvert út nefnir. Aptur verð jeg að 

verða samdóma hinum háttvirta þingmanni

Boigfirðinga um það, að betur færi á, að 

bæta inn í: «eða bókmennta» á eptir «sögu 

landsins». J>etta er alveg samkvæmt aðal- 

reglu nefndarinnar, því að gefandiun vann 

bæði að sögu landsins, bókmenntum, stjórn- 

málum þess og framföruni, og skal jeg í því 

tilliti minna á, að eitt það höfuðrit, sem 

hann var með að stofna, og sem hann átti 

mestan þátt í að samningu og útgáfu, hjet 

«Safn til sögu íslands og íslenzkra bók- 

m ennta», og með því tillaga hins háttvirta 

þingmanns Borgfirðinga einmitt kemur svo vel 

heim við meginreglu nefndarinnar, vona jeg, 

að nefndin hafi ekki neitt á móti að gjöra 

sjálf þessa breytingu til næstu umræðu.

Var síðan gengið til atkvæða, og fjell 

atkvæðagreiðsla þannig:

Fyrirsögnin samþykkt með 20 atkvæðum.

1. gr. samþykkt með 19 atkvæðum.

2. — --------- —  20 -----------------

3. — --- í einu hljóði.

4. — ---með 18 atkvæðum.

Síðan var samþykkt í einu hljóði að

þingsályktunin gengi til síðari umræðu.

SÍÐAIiI UMRÆÐA I NEÐRI DEILD,

á 59. fundi, 22. dag ágústmánaðar.

B r e y t i n g a r t i l l a g a  

við reglur um *Gjöf Jóns Sigurðssonar».

Við 2. gr. Inn í greinina bætist á eptir: 

«sögu landsins* þessi orð «og bókmenntum, 

lögum þess».

Jón Jónsson.

Fram sögum aður (Tryggvi Gunnarsson): 
í>að hefur komið ein breytingartillaga fram 

við mál þetta, en jeg get eigi sjeð, að hún 

sje í neinu tilliti betri en nefndarálitið. 

Auk þess er hún svo klaufalega samin, að 

það er varla mögulegt að skilja hana; sje 

nokkur meining í henni, þá er hún hjer 

um bil hin sama, sem er í áliti nefndarinnar.

J ó n  Jónsson: Jeg hygg, að hinn hátt- 

virti fiamsögumaður heföi vel skilið breyt- 

ingartillögu þessa, ef hann hefði viljað skilja
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hana. Hún fer fyrst fram á hið sama, sem 

hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga og hinn 

háttrirti 2. þingmaður Suður-Múlasýslu tdku 

fram við fyrri umræðu, að eigi færi vel á 

því, að útiloka békmenntir landsins frá styrk 

af fje þessu. par að auki hef jeg viJjað 

láta vísindalegar ritgjörðir viðvíkjandi lög- 

utn landsins geta komið til grcina. Allir 

vita, að Jói) Signrðsson stnndaði þau, og 

var hann aðalhöfundurinn að hinu bezta 

lagasafni fyrir ísland, er hingað til hefur 

komið út. pað virðist því vera mj«g ótil- 

hlýðilegt, að setja þessar vísindagreinir, bók- 

menntir og lög hjá, þá er verja skal vöxt- 

um af gjöf Jóns Sigurðssonar til verðlauna 

vísindalegra rita.

Jón Ólafsson: Jeg fæ eigi betur sjeð, 

en breytingartillaga þessi sje fullljós og auð- 

skilin, og þarf sjerlegan klaufaskap og sljó- 

Jeik sálargáfnanna til, að-geta misskilið hana, 

hún fer alveg í þá átt, og það orðrjett, eins 

og hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga 

og jeg bentum á við fyrri umræðu. Hinn 

háttvirti 2. þingmaður Skagfirðinga hefur 

skrifað upp orðrjett eins og við föluðura og 

bætt við einu orði, og jeg ímynda mjer, að 

hin heiðraða deild sje ekki eins greindar- 

lítil eins og 1. þingmaður Suður-Múlasýslu, 

heldur geti vcl koœizt að efninu í ekki vand- 

skildari orðum en þessi eru.

Fraim iigu itiaður: Jeg lief reynt að

komast að mi-iningunni í breytingartillögu 

þessari, og sjeð, að eigi er það mikið frá- 

brugðið því, sem nefndin hefur lagt til, — 

hjer er bætt við í «lögumog bókmenntum», 

en það getur að nokkru leyti falizt í niður- 

urlagsatriði nefndarinnar. Hún var á þeirri 

skoðun, að eigi sje haganlegt, að dreifa 

kröptunum meira en svo, að hægt sje að 

styðja að því, að eitthvert verulegt verk 

gæti komið út fyrir þetta fje, og á þeirri 

skoðun er húu enn; þar sem renturnar 

verða eigi meiri en uálægt 300 kr. á ári, 

þá virðist varla mega rýmka þessi takmörk 

meira en nefndin hefur farið fram á; þó er 

henni þetta ekki kappsmál.

Jón Ólafsson gat þess, að hægt væri

að semja rit um bókmenntir, án þess að 

það heyrði í ei<iinlegum skilningi til bók- 

menntasögunni, og ekki hefði Jóni Sigurðs- 

syni þótt óþarft, að sundur greina þær tvær 

hugmyndir, íslenzkar bókmenntir og sögu 

íslands. Hvað því viðvíkur, að dreifa kröpt- 

um, sem hinn háttvirti framsögumaður hefði 

talað um, gæti hann þó eigi ímyndað sjer, 

að þetta ><verulega verk» hans ætti að vera 

að koma út hjeðan af um aldir alda til 

eilífðar, en hann mundi þó vita, að rent- 

urnar af «gjöfinni» hjeldust við um aldur 

og æli. J>ar sem framsögumaður hefði sagt, 

að bdkmenntir gætu falizt í orðinu «saga«, 

þá væri það eigi rjett, nema hvað bók- 

menntasöguna snertir, og enda það væri 

vafasamt, því hjer væri óvíst, hvort «saga» 

væri haft í víðari merkingu eða þrengri; það 

mundi því eigi spilla neinu, að taka það 

skýrt fram, og gæti það ekki verið annað en 

samkvæmt skoðun nefndarinnar, ef það er 

satt, að hún hafi þegjandi hugsað sjer með 

oi'ðinu «saga» bókmenntirnar líka. Lög 

heyrðu og til þess starfa, sem gjafarinn 

hefði stundað um æfina, enda gætu og lög 

falizt líka í orðinu «saga», þegar það væri 

haft í svo víðri meikingu, sem nefndin þætt- 

ist leggja í það, og væri þá rjettast, að taka 

það berlega fram.

Grímur Thomscn v.ir samþykkur breyt- 

ingartillögu 2. þingmanns Skagfirðinga, því 

ef verðlaunin ætti að takmarka við þau rit, 

sem nefndin fæii fram ;í, þá væri óvíst, að 

þau væru svo opt á boðstólum, en ef breyt- 

inguuni yrði framgengt, mundi enginn hörg- 

ull verða á, að rit mundu bjóðast, sem 

styrkja þyrfti og veita verðlaun fyrir; enn 

fremur væri það mjög gott og gagnlegt, ef 

fengjust lagaritgjörðir, t. d. um hver væri 

gildandi lög hjer, svo að mikil umbót væri 

að breytingartillögu þessari.

H alldór Kr. Friðrihsson: Jeg get eigí

verið þessu samdóma, því að ef vjer lítum 

á starfsemi Jóns Sigurð.^sonar, var það eink- 

um saga landsins, sem hann lagði mesta 

stund á, en þá jafnframt allar hennar grein- 

ir, og það hafði líka nefndin í huga. Ef

139*
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uppástungnmennirnir skilja við orðin «bók- 

menntir* og «Iög» sama sem bókmenntasaga 

og rjettarsaga, þá er jeg því samdóma, en 

þá felst það í orðunum hjá nefndinni, en 

jeg get eigi verið þeim samdóma, ef þeir 

skilja við orðið «lög» hvert helzt rit um lög, 

svo sern ritdóma, eða annað því um líkt, 

því að jeg álít eigi rjett, að hafa það svo 

óákveðið, og fyrir því er breytingin eigi 

heppileg, þar sem hún gjörir orðin enn óá- 

kveðnari en ella eptir nefndarálitinu. Jeg 

vil því helzt ráða þingmönnum til að að- 

hyllast tillögur nefndarinnar óbreyttar.

E ir ík u r  Kúld: Jeg er í nokkrum vafa

um mál þetta. Jeg er á máli hins hátt- 

virta þingmanns Borgarfjarðarsýslu, að æski- 

legt væri, að tekið væri sjerstaklega fram 

ura bókmenntir, að þær væru einnig meint- 

ar í þingsályktuninni, því jeg efast um, að 

menn skilji svo þessi orð nefndarinnar: «við- 

víkjandi sögu landsins, stjórn þess 'og fram- 

förum*, og þar í innibindist einkum bók- 

menntasaga landsins. Og þegar jeg nú í- 

huga, að það verða 300 kr., sem árlega 

koma af þessu fje í vexti, þá álít jeg óhætt, 

að rýmka verksviðið. Jeg legg það til, að 

breytingartillaga hins háltvirta 2. þinginanns 

Skagfirðinga sje borin upp í tvennu lagi. 

Jeg vel nefnilega sleppa úr orðinu «lögumn, 

því það er svo óákveðið. f>að yrði ef til vill 

misskilið, og farið að gefa út fyrir það lög- 

bók eða þess konar, og það^tel jog óhappa- 

legt, en ef meint er sögulegt rjettarfar 

landsins sjálfs, vil jeg aðhyllast það. Jeg 

mæli móti þessu orði «lögum» í breytingar- 

tillögunni, og halla mjer þá heldur að frum- 

varpi nefndarinnar.

G rím ur Thomsen: Jeg veit, að það er

álit nefndarinnar, að fjenu skuli varið sem 

líka9t tilgangi þeim, er Jón Sigurðsson jafn- 

an barðist fyrir. Hann hafði 2 stefnur: 

hann var bæði stjórnfræðingur og lagafróður 

og bókmenntavinur. Hann leitaðist opt við 

aðgreiða úr flóknutn lögum, og sem formaður 

bókmenntafjelagsins hefur hann verkað noeir 

fyrir bókmenntir, en flestir aðrir. Mjer 

finnst því, að heppilegt sje að halda þessu

nmrædda breytingaratkvæði, því annars dreg- 

ur það úr minningu hans þegar eigi er 

minnzt á nema aðra þessa hlið.

fienid ikt Sveinsson: Jeg hallast að

breytingartillögu hins háttvirta 2. þingmanns 

Skagfirðinga. Aðalmunurinn á tillögu hans 

og nefndarálitinu er sá, að eptir breytingu 

hans er verksviðið rýmra og í öllu falli glöggv- 

ar ákveðið en hjá nefndinni. J>ess ber vel 

að gæta, að eptir því som verksviðið er 

rýmra, að því skapi eru meiri lfkindi til, að 

meira val verði á góðum ritgjörðum. Hinn 

háttvirti þingmaður Barðstrendinga fann 

mjög að orðinu «lögum» f breytingartillög- 

unni, en jeg get ómögulega verið honum 

samdóma. Skyldi það vera heppilegt, að 

útiloka vísindalegar ritgjörðir eða rit um 

rjettarsögulandsins eða hin gildandi lög? það 

væri að minni meiningu hrópleg synd, að 

vilja hafna þessari ritgjörð. Jeg vil þannig 

mæla með breytingartillögunni, því jeg fæ 

eigi betur sjeð, en að hún bæti nefndar- 

álitið stórum.

J ó n  Jnnsson: Jeg held, að engum, sem

þokkti Jón heitinn Sigurðsson, geti bland- 

azt hugur um, að lög tslands og lagamennt- 

un hjer á landi hafi verið eitt af hinum 

mestu áhugamálum hans. Hann starfaði 

mjög að því, að gefa út íslenzkt lagasafn. 

Hoiuim var að þakka, að stjórnartíðindi fyrir 

íslnnd vorn gpfin út. Eitt af aðalritum hans 

var lögfræðislegs efnis, «nm stöðu íslands f rík- 

inu», og með þoirri ritgjörð gekk hann áhólm 

við bezta lagamann Dana, sem þá var uppi.

Með því að eigi tókn fleiri til máls, 

var umræðunum lokið. Ljet forseti þvf næst 

greiða atkvæði um breytingartillöguna, og 

var hún samþykkt með 13 atkv. |>ví næst 

var þingsályktunartillagan með breytingarat- 

kvæðinu borin undir atkvæði, og var hún 

samþykkt í einu hljóði.

Forseti kvaðst þá tnundu senda hana 

forseta efri deildarinnar með tilmælum um, 

að leggja hana fyrir þá deild.

Á 44. fundi, 23. dag ágústmánaðar,
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skýrði forseti efri deildar frá því, að hann 

hefði fsngið frá forseta Deðri deildarinnar 

tillögu tii þingsályktunar ura «6jöf Jóns 

Sigurð88onar«, og ijet út býta henni meðal 

þingmanna.

Á kveldfundi saraa dag stakk forseti 

upp á, að hafa eina umræðu um tillögu 

þessa, og var það samþykkt í einu hljóði.

EIN CMRÆÐA í EFRI DEILD,
6 45. faaði, 24. dag ágústmán. 

fingsályktunin, eins og hún var sam 

þykkt við síðari umræðn í neðri deild, sjá I, 

555.

Enginn tók til máls, og ljet þrí forseti 

ganga til atkvæða, og var tillagan saraþykkt 

í einu hljóði; kvaðst forseti þá mundu senda 

bana til landshöfðingja.

LX.

þvergirðingar í  Glliða-ánnm.

A.
Uppástunga til þingsályktunar, um að 

setja nefnd, til að rannsaka aðgjörðir og 

framkvæmdir landsstjórnarinnar viðvíkjandi 

þvergirðingum í Elliðaánum. Frá þingmanni 

Mýramanna. Uppástungan er prentuð i 

fyrri parti alþingistíðiudanna, bls. 62—63.

Á 8. fundi neðri deildar alþingis, 12. 

dag ágústmánaðar, skýrði forseti þingmönn- 

umfiá, að hann hefði fengið uppástungu til 

þingsályktunar frá þingmanni Mýrmanna 

viðvíkjandi þvergirðingum í Elliðaánum.

Á 9. fundi neðri deildarinnar, 13. dag 

júlimánaðar, var sú uppástunga samþykkt 

að útkljá uppástungu þessa við eina um- 

ræðu.

EIN UMRÆÐA í NEDRI DEILD, 

á 12. fundi, 16. dag júlfmánaðar. 

F lutn ingsm aður (E g ill Egihson): Af

því sú hefur jafnan orðið reyndin á, þegar 

um Elliðaárnar hefur verið talað á þingi, 

að hinar bitrustu kappræður hafa risið f 

þinginu, þá vil jeg f þetta sinn reyna að

haga svo orðum mfnum, að jeg ekki gefi 

tilefni til slfks.

Hinni heiðruðu deild er mjðg svo kunn- 

ugt, já! það er konnugt um allt land, að 

þingsályktun var samin 25. ágúst 1879, og 

með henni var umboðsstjórninni falið að 

annast: 1. að pverg irð ingar H. Th. A.

Thomsens f Elliðaánum yrðu teknar burtu 

með fógetagjörð, og skipaður væri lögfróð- 

ur maður til að gæta rjettinda þjóð- 

jarðarinnar Hólms í Seitjarnarnesshreppi 

við þessa fógetagjörð, og til að framfylgja 

því máli af hálfu landssjóðsins. 2. að opin- 

bert lögregltímál yrði hðfðað gegn H. Th. A. 

Thomsens, til sekta fyrir brot gegD 2. grein 

viðaukalaga við Jónsbókar landsleigubálks 

56. kap. um friðun á l*xi 11. maí 1876, 

og skaðabætur fyrir veiðispjöll á þjóðjörfc- 

inni Hólmi f Seltjarnarnesshreppi.

Hinni háttvirtu deild er kunnngt, að 

nmboðsstjórnin hefur ekki framkvæmt neitt 

af því, er tjeð þingsályktun fdr fram á, og 

sem neðri deild þingsins hafðí falið því á 

löglegan hátt til raeðferðar, annað en það, 

að hðfðað væri opinbert lögreglumál gegn
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Thomsen fyrir ólðgmæta veiðiaðferð í Ell- 

iðaánum, sera hafði þann árangnr, að 'l'hom- 

sen vardæmdur í væga sekt fyrir undirdómi, 

en yfirdómurinn dæmdi hann sýknan saka, 

og hafði |>að helzt fyrir ástæðu, — eptir þvi 

sem skilizt verður, — að lax in n  synti á  

h lið inn i. ->íðan hefur ekkert heyrzt af fram- 

kvæmdum umboðsvaldsins í þessa átt, og 

árangurinn er sá, að Thomsen þvergirðir 

enn sem fyr, og það jafnvel enn rammur í 

skjóli umboðsvaldsins. pað sýnist því brýn 

nauðsyn fyrir hina heiðruðu neðri deild, að 

láta rannsaka, hvemig á þvi stendur, að 

umboðsvaldið skuli leyfa sjer slíkt, og hvort 

það ekki geti borið ábyrgð af því.

í  annan stað hefur það vakið hina 

mestu gremju bjá almenningi, að vitanlegt 

er, að Thomsen hefur Ijóstrað því upp við 

landshðfðingja, með brjefi 7. júlí f. á., «að 

menn muni hafa tekið ófrjálsri bendi laxa 

úr kistum hans», og binu sama hefar hann 

ljóstrað upp við ráðherra vorn, með brjefi

28. júlí s. á., en þá; með þeim orðum «að 

hann haii ástæðu til að ætla, að hjer búi 

og þjófnaður undir*. fetta sýnist þó sann- 

arlega að sje rannsóknarvert, því hjer er 

borinn upp stórglæpur á þjóðina undan- 

tekningarlaust við æðstu valdstjórn lands- 

ins, og er þetta allt sprottið af laxveiði 

Thomsens í íílliðaáuum, og er því rnjög 

skylt þessu máli; það er því vonandi, að 

rannsókn í þessa átt yrði óumfiýjanlega lil 

þess, að mál yrði höfðað gegn Thomsen út 

af þessu eptir fyrirmælum hegningarlaga 

vorra um slík efni.

Hin áminnztn brjef gjörðu það að verk- 

um, að ráðherrann fól landshöfðingjanum, að 

setja rannsóknardómara með konunglegu 

umboði, til þess að rannsaka þau Elliðaár- 

mál, seiB enn þá ekki væri genginn fullnaö- 

ardómur í fyrir hjeraðsdómi, og kvaddi 

landshöfðingi, eins og við mátti búast, sína 

aðra hönd, Jón landritara Jónsson, til þessa 

starfa. Byrjaði hann þessa herför sína, að 

mig minnir, hinn 10. nóvember f. á., og 

barðist hann nú á hæl og bnakka í mála- 

ferlum þeim, opt með miskunarlausri harð-

ýðgi og óþolandi frekju. þannig ka&taði 

hann hverjum af öðrum i fangelsi, og með- 

ferð hans á sumum var engu betri, en haun 

hefði haft fyrir sjer föðurbana. (Forseti 

beiddi þingmanninn að hafa vægari orð). 

Orðið er talað og verð jeg að leita, hvort 

jeg geti ekki fundið orðum mínum stað. 

Jeg hef hjer fyrir mjer eiginhandarvottoið 

frá fangaverðinum hjer, sem sýnir, að 

Bergsteinn Jónsson, sem var einn af hin- 

um mörgu, sem nefndur rannsóknardómari 

varpaði í fangelsi, sat þar tvisvar. I fyrra 

sinni frá 13.—24. nóvember f. á., og í 

annað sinn frá 20. desember f. á. til 6. 

janúar þ. á. Af þessu er ljóst, að þessi 

maður, sem ekki gat verið grunaður um 

annað, en í mesta lagi að hafa brotið nokkra 

rimla í laxakistum Tbomsens, hefur mátt 

sitja 28 daga í dimmu og köldu fangelsi, og 

það í öðrum eins nístingskulda, oins og 

allir muna var siðastliðinn vetur, og það 

auk þess einmitt um hina helgustu hátiðis- 

daga friðar og faguaðar á jörðu. f>etta er 

nú að sönnu það minnsta a! framfeiði 

rannsóknardómarans í þessu máli, en sú 

rannsókn, sem álíta má sjálfsagða að stofna 

verði um hegðun hans og erabættisfærslu í 

þessu sínu rannsóknardómara-embætti, mun 

leiða margt lakara í ljós; og óskiljanlegt er, 

að þetta geti vítalaust fram farið, borið 

saman við 48. gr. stjórnarskrárinnar.

Að þessu sínni ætla jeg ekki að færa 

fleiri ástæður fyrir nauðsyninni á, að nefnd 

verði kosin til að rannsaka það, er jeg nú 

hef tekið fram, og vona jeg, að hin heiðr- 

aða deild íinni til hins sama; en 5 manna 

nefnd álít jeg næga í þetta mál, ef vel er 

valið.

Eirífoir Kúld: J>að fer illa á því, að

jeg heyri ekki rjett vel, svo að má ske fyrir 

þá skuld hafi hinn háttvirti uppástungu- 

maður ekki getað sannfært mig um, að 

brýna nauðsyn bæri til, að setja nefnd á 

þessu þingi til að rannsaka þetta mál. það 

má annars með sanni segja um þetta Elliða- 

áamál, að lengi lifi hjer í kolunum, því 

fyrir hvert þingið eptir annað kemur það.



og allfc af er höggvið í satna farið. Hvað 

á nú þetta lengi að ganga? Á þingið nú í 

ár aptur að ausa út stórfje, jeg verð að 

segja til ónýtis, í þessu skyni? 1879 kost- 

aði mál þetta landssjóðinn ærið fje, má ske 

1000 kr. eða meira til prentunar á skýrsl- 

um, brjefum og floiru, auk tímatafarinnar, 

sem það olli þinginu. Á nú enn að eyða 

jafnmiklu fje í þetta? En hvað um það, 

sje nefnd enditega nauðsynleg, mun jeg 

gefa atkvæði mitt fyrir uppástungunni, en 

annars ekki, því jeg treystist ekki til að 

gefa atkvæði mitt fyrir þvi, að stórfje úr 

landssjóði sje eytt til óþaírfa. En hvert er 

nn eða á að vera verkefni þessarar nefndar? 

Uppástungumaður gat þess, að rannsaka 

þyrfti aðgjöiðir iandritarans út af iJlri 

meðferð hans á mönnum hjer í vetur, og 

rannsaka þyrfti einhver meiðyrði, er kaup- 

maður Tbomsen á að hafa haft um ein- 

hverja menn hjer í brjefi til landshöfðingja. 

þessu skil jeg ekki að þingið þurfí að skipta 

sjer af. Hver verður að klaga þess konar 

fyrir sig, og er það þá dómsmál, en alls 

ekki þingmál. Ekki getur það heldur verið 

ætlunarverk nefndarinnar, að rannsaka það, 

hver veiðirjettinn eigi í Elliðaánum, því að 

það álít jeg áður fullkomlega upplýst. Eða 

á nefndin að rannsaka, hvort og að hverju 

leyti þvergirðingar kaupmanns Thomsens í 

ánum sjeu löglegar eða ekki? Nei, því 

slíkt mun nú vera fyrir hæstarjetti til úr- 

slita. Eða á nefndin að ratinsaka, að hve 

miklo leyfci að viðaukalög 11. maí 1876 og 

ráðherrabrjef 26. maí s. á. hafí bindandi 

áhrif á þetta mál? l>að getur ekki verið, 

því slíkt er dómsmál. Eða á nefndin að 

safna skýrslum til frekari skýringar á því, 

sem fram hefur farið gegn veiðandanum i 

Elliðaánum? f>að getur heldur ekki verið, 

því að þeim skýrslum mun þegar hafa ver- 

ið safnað hjer í vetur af landritaranum, sem til 

að rannsaka slíkt hafði fengið sjerstakt *Com- 

missoriumo, og efast jeg ekki um, að skýrslur 

þessar, sem og skýrslur um aðgjörðir land- 

stjórnarinnar yfír höfuð I þessu máli, sjeu 

þegar sendar til Eaupmannahafnar og liggi:

nú fvrir hæstarjetti. Hversvegnamá núeigi 

fresta þessu, þangað til hæstarjettardómurinn 

er fallinn? Jeg skil það ekki. pess vegna 

vil jeg enn skora á uppástungUmanninn að 

gefa mjer enn nákvæmari skýrslu um \terk- 

efni þessarar nefndar, því að ef hann þð 

sannfærir mig um nauðsyn hénnar, mun 

jeg gefa atkvæði mitt fyrir neftsdinni, en 

anuars ekki. Að öðru leyti skal jeg geta 

þess, að mjer þykir nokkuð undarlegt, hve 

kappsamlega er barizt á móti þveigiröingum 

Thomsens í Elliðaánum, þaf sem nokkofs 

konar þvergirðingar eiga sjer stW þar ijett 

hjá í Grafarvogi, hvar hvér bíandá' eV vfeidfl, 

sem inn fýrir girðingarnar kemur, o^ um 

það talar enginn.

J ó n  Jónsson : Mjer er reyndar ekki

ljóst, í hverju sambandi aðferð ratinsókn- 

ardómarans í Elliðaáamálinu standi í Við 

það mál, sem hjer Kggur fyrir. En jeg 

þakku hinum heiðraða framsögumanni fyrír, 

að hafa géfíð mjer tækifæri til að segja mitt 

álit u m sögur þær og tilgátur, ar komið 

hafa fram einkum í blaði, sem þykist standa 

hátt yfír öðrum blöðúm og hafa þann rit- 

stjóra, er geti sagt öllum öðruta tíl siðanna. 

Samt hafa þessar dróttanir vertð svö heimsKu- 

legar óg illgirnislegar, að jég hef álitið það 

langt fyrir néðan mig að svara þeim. f>að, 

sem einkum kom wjer til að taka að' mjer 

rannsókn á Elliðaáamálinu, var það, að þeg- 

ar jeg var málaflutningsmaðiir við yfirdóm- 

inn, þótti mjer ýmsar skýrslur og skýringar 

vanta, enda kom það og frain, þegar yfir- 

dómurinn lagði fullnaðardóm á málið. Önn- 

ur ástæðan var sú, að mjer þótti leiðiniegt, 

að beinzt væri að þjóðinni um þjófnað, 

heyra frá því sagt í útlendöm hlöðtiin, og 

víðar, að eignárrjettnrínn væri ekki friðhelg- 

ari hjer á landi, en að tnenn væru að stel- 

ast að veiðivjelum náungans, og því vildi jeg 

reyna að styðja að því, að það kæmist upp, 

hvort það hefðu verið þjófar, er hefðu stol- 

izt til að brjóta laxakisturnar á leynilegan 

hátt, eða hvort þessi leynd og óhreinskilni 

kæmi af því, að einurðarlitlir afvegaleiddir 

unglingar hef&a á tt hlat að ttiáli- fað  »ar



í foroöld álitið, að ef eir.hver drap mann 

og lýsti ekki víginu á hendur sjer, þá væri 

sá moiðingi. Nokkuð líkt er ástatt með 

ofríkisverk á eignum manna. Sjeu þau unn- 

in opinberlega, er enginn ódrengskapur í 

þeim ; en þræti maður fyrir, að hafa unnið 

slíkt verk, er ástæða til að halda, að þjófn- 

aður eða annað því um líkt búi undir. Ef 

maðui tekur kind, sem annar maður á, en 

hinn eignar sjer hana og markar hana 

undir sitt mark fyrir augunum á þeim, er 

hefur kindina undir hondum, þá mun varla 

geta risið þjófnaðarrannsók út af því, en ef 

sá, sem eignar sjer kind, er annar maður 

hefur undir höndum, fer á næturþeli í tjár- 

hús hias og tekur kindina á laun, þá kemst 

bann ekki hjá þjófnaðarrannsókn. Til þess 

nú að rannsaka, hvernig staðið befði á hin- 

um leynilegu kistubrotum, varð jeg nú að 

neyta alls þess strangleika, sem lögin heim- 

iluðu rannsóknardómurum. |>etta var bein 

skylda mín, og efast jeg um, að það verði 

sagt með rökum. að jeg t̂ afi farið feti fram- 

ar en lögin heimiluðu,

For$eti; Jeg verð að biðja þingmann- 

ion að halda sjer betur við efuið; þetta 

keiBur ekkert málinu við.

Jón Jómson : Jeg verða að biðja hinn 

báttvirta forseta að fyrirgefa þetta, og geta 

þess, að þingmaður Mýramanna gaf ástæð- 

una til þess. (Forseti: Jú —). Jeg vona, 

að jeg hafi leitt nokkur rök að þvi, að jeg 

gat ekki hagað rannsóku minnj öðruvísi en 

jeg gjörði, til þess að komast að raun um, 

hvort þeir, er brutu kisturnar, hafa verið 

þjóf*r eða bafa gjört það, sem þeir gjörðu, 

af þvi, að þeir hafa á|itið kisturnar óhelgar. 

Jeg verð fyrir mitt leyti að óskfi, að nefnd 

verði sett, og get jeg ekki nema glaðzt yfir 

þvj, að mönnum verði gefínn kostur á að 

rannsaka aðgjörðir mínar, og vona jeg, að 

þá verði ^lvgg ljóst, að allar dylgjur og t)i- 

gátur, sem komið hafa fram um þessa rann- 

sókn, sjeu eklfj spr<)ttnar af öðru en illgirni 

eÍDstakra manna.

Jon Ólafswn: f>ar sem hinn báttvirti 

þingmaður Barð^trendinga átyit, að þetta

heyrði ekki undir þingið, þá skal jeg geta 

þess, að þetta er beinlínis tekið fram í 22. 

grein stjórnarskrárinnar. pai stendur : «Hvor 

þingdeildin fyrir sig getur sett nefndir, 

meðan þingið stendur yfir, að ranusaka 

málefni, sem eru áríðandi fyrir almenning*. 

Að þetta sje á r íð an d i fy r ir  n lm enn iny, Úr 

því hefur þingið skorið 1879, með því Jtá að 

setja uefnd í málið. Mjer fínnst hjer ekki 

liggja fyrir að tala um, hvert eigi að vera 

verkefni nefndarinnar, því það er ákveðið í 

hinni prentuðu uppástungu, heldur livort 

bana skuli setja. Hvort hún ætti iíka að 

rannsaka aðgjörðir rannsóknardómarans, 

það læt jeg ósagt, en jcg verð að óska 

nefndar í máiið.

F lu tn ingsm aður: Hinn báttvirti |>ing-

maður Barðstrendinga þóttist ekkj hafa heyrt 

greinilega ræðu mína, og ræður það að lík- 

indum, þvi að bafí hann ætlað að svaia 

heuni, þá var ræða liaos sannarlega öll töl- 

uð út í hött, og var auðheyrt hann mælti 

meir af vilja en mætti, en eptir andanum í 

ræðu hans dettur mjer i hug bið forna 

spakmæli: «Hver dregur dám af sínum

sessunautu. Hversu ókunnugur hann er 

málavöxtum hjer, sýnir sig bezt, þar sem 

hann furðar sig á því, að ailt af sje verið 

að rífast um Elliðaárnar; en allir þegi yfír 

veiðiskapnum í tirafarvog. Hann veit ekki, 

að Grafarvogsmenn ekki taka veiði frá nein- 

um öðrum, þar sem engin á eða jafnvel 

lækur, er teljaodi sje, rennur ofan i Grafar- 

vog, upp m«ð hverjum fleiri gætu búið, sem 

veiði ættu á móts við Grafarmanninn, en 

það má hann þó vita, að fyrir mörgum 

spillir Thomsen veiði í Eltiðaánum. (E ir ík u r  

K ú ld : Hver á veiðina í Elliðaánum annar?). 

f>að vita allir, að Tbomsen á hana upp að 

vissu takmarki, en þar fyrir ofan á hver 

jarðarábúandi tiltölulega veiði fyrir sínu 

ábýli, sem aö ánum liggja beggja vegna. 

Að enginn hafí mælzt til þess við þingið, 

að slík rannsókn verði stofnsett, er hálf- 

broslegt að heyra þingmanninn segja, hann« 

sem jeg hef opt sjeð vera á lestrarsal þings- 

ins, þar sem bæaarskrá un þetta efni hefur
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legið síðan í þingsbyrjun, og hún með ótal 

undirskriptum.

UnUdór Friðriks%on: Jeg skil ekki,

hvað á að vera hlutverk þessarar neíndar. 

Málið er fvrir hæstarjetti. og það í tvennu 

lagi. (M nrg ir: Nei!). f>að er einungis 

dómstólamál (Eg ill Egilsson: Nei!). Lands- 

stjórnin hefur gjört það, sem hún átti að 

gjöra, að láta málið ganga til dómstólanna, 

eins og þingdeildin bað um 1879. Deildin 

getur ekki dæmt það mál, sem er fyrir 

hæstarjetti, og ekki heldur breytt dómnum. 

{>að er bezt, að láta málspartana eigast eina 

við; sá, sem fyrir rangindunum þykist verða, 

getur borið sig upp um það.

Jón úhifsion: f>ingmaður Keykvíkinga 

þóttist ekki skilja þetta mál. Undanfarin 

þing og saga málsins sýna, að haun hefur 

aldrei skilið það fyrri, svo það er ekki von 

hann skilji það fiemur nú. Og það diífur 

líklega aldmi á daga hans, að skilja nokkuð 

í því. |>vi mun nú vera svo varið. Hann 

vildi láta málspartana eigast við um það. 

Er honum þá ókunnugt um, að landssjóður- 

inn ætti nokkrar jarðir, er hl.ut eiga að 

máli? Hjer er því landssjóður málspartui; 

einmitt í þessu máli eru rjettindi eignar- 

jarðar landssjóðs fótum troðin, og þess vegna 

þótti þinginu 1879 nauður reka til að rann- 

saka þetta mál. Sama nauðsyn mun enn 

á vera.

H a lld ó r  Friðriksson: |>að er búið að

rannsaka það, sem þingið ályktaði 1879 ( Jó n  

Úlafsson og E g ill Egilsson: Nei!). I>ing- 

mennirnir geta lengi sagt nei út í bláinn, 

fyrst þeir ekkert vita, hverju þeir neita. og 

hafa engan snefil af rjettri hugmynd um 

málið.

|>á var stungið upp á 3 manna nefnd, 

en eptir tillögu uppástungumanns var 5 

manna nefnd samþykkt og í hana kosnir: 

Egill Egilsson með 17 atkvæðum.

Grímur Thomsen — 1 6 ---

Jón Ólafsson — 1 2 -----

Eriðrik Stefánsson — 10 ---

forvarður Kjerulf — 9 ------

í nefndinni var Egill Egilsson bosinn 

formaður, og Jón Ólafsáon skrifari og fram- 

sögumaður.

B.
Tillaga til þingsályktunar um þvergirð- 

ingar í Elliðaánum. Frá nefnd þeirri, sem 

skipuð var í neðri deild alþingis til að rann- 

saka framkvæmdir stjórnarinnar viðvíkjandi 

þvergirðingum þessum. Nefndarálitið og 

tillagan er prentuð í fyrri parti alþingistíð- 

indanna, bls. 617—618.'

Á 50. fundi neðri deildarinnar 16. dag 

ágústmánaðar skýrði forseti deildinni frá, 

að hann hefði fengið nefndarálil í málinu 

um þveigiiðingar í Elliðaáuum, og daginn 

eptir, á 52. furidi deildarinnar, var það 

samþykkt, að útkljá skyldi mál þetta í einni 

umiæðu.

EIN UMRÆDA í NEDRI DEILD, 

á 61. fundi, 23. dag ágústmánaðar.

Fram söguniaður (Jó n  Ulafsson): Nefnd- 

in, sein þingið hefur kosið í þetta mál, hef- 

ur komizt að sömu niðurstöð.u sem í hitt 

eð fyrra, og er þingsályktunin nálega 6- 

breytt, og því hlýtur þingið að áliti nefnd- 

arinnar að halda hinu sama fram sem áður; 

að eins er niðurlagið stranglegar orðað en 

áður. Ástæðurnar eru teknar fram í tillög- 

unni, og þess vegna er ekki þörf á að taka 

þær skýrar fram, fyr en mótmæli koma.

H ulldór Friðriksson: Jeg býst við, að

orð roín muni ekki hafa meiri áhrif en vant 

er í þessu máli, en þó tel jeg mjer skylt, 

að benda deildinni á, að í hitt eð fyrra var 

höfðað mál út af laxveiðinni og þvergirð- 

ingunum í Elliðaánum, og það er nú fyrir 

hæsta-rjetti, og þess vegna verður hann að 

skera úr, hvort þvergirðingarnar eru löglegar 

eða ekki, en hvernig sem dómur hæsta-rjett- 

ar fellur, þá getur þessi uppástunga ekki 

orðið að neinu gagni; því að ef hæstirjettur 

álitur þvergirðingar ólöglegar, til hvers á 

þá að höfða mál? þá er það þegar fengið,

140
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sem nú er yerið að biðja um? En dæmi 

bæstirjettur, að þvergirðingarnar sjeu lög- 

legar, þá eru þær það eins fyrir binn ein- 

staka og alla, eins fyrir Hólm og binar 

jarðirnar. Með hæstarjettardóm inum 1875 

er þegar skorið úr þessu um allar jarðir þær, 

sem við árnar eru. Jeg veit það, að hinn 

háttvirti 2. þÍDgmaður Norður-Múlasýslu 

ætlar, að hann með lagalegum orðaflækjum 

geti snúið málum svo, að dómstólarnir kom- 

ist til annarar niðurstöðu, en það dugar 

ekki hjer, því að hæstirjettur hefur þegar 

dæmt, að öll veiðin í Elliðaánum sje eign 

Thomsens. (Benidikt Sveinsson: Nei). Jeg 

veit ekki, hvað menn vilja hafa það ljósara, 

að hæstirjettur hefur dæmt, að Thomsen eigi 

alla veiðina, heldur en það, sem stendur í 

dómi hæsta-rjettar, og skal jeg leyfa mjer 

með leyti forseta að lesa upp þessi orð úr 

dómnum : «og þar eð svo ber að álíta, að 

með kaupbrjefinu 11. desember 1853 bafi 

laxveiðin verið seld föður hins stefnda að 

öllu leyti, eins og hún til þess tíma hafði 

verið notuð, þá verður sú krafa stefnandans, 

að hinn stefndi verði skyldaður til að nema 

burtu þvergirðingar sínar úr ánum, ekki 

tekin til greina». (Benid ik l Sveinsson: það 

kemur ekki þessu máli við). f>að dugar 

ekki að hanga í því, að það hatí verið geng- 

ið út frá því, að Thomsen eigi veiðina í 

áoum, og það er merkilegt, að menn skuli 

allt af vera að böggva ofan í sama farið í 

þessu máli, eins og dómstólarnir fari að 

breyta því, sem þeir einu sinni hafa dæmt. 

f>að má heldur ekki ætlast til, að dómstól- 

arnir dæmi eptir áliti þingsins, heldur eptir 

lögunum. En þar sem hæstirjettur hefur 

dæmt málið, þá verður ekki farið lengta; 

og nú hefur hann þegar dæmt málið frá 

einu sjónarmiði, og þegar hann nú dæmir 

sama málið frá öðru sjónarmiði, þá skil jeg 

ekki, að dómstólarnir geti gjöit meiia; jeg 

get ekki ímyndað mjer, að málssókn yrði 

upp frá því til annars, en vekja óróa og 

baka kostnað að óþörfu.

Fram 'tögum aður: Hinn háttvirti þing-

maður Keykvíkinga byrjaði ræðu sína með

því, að hann byggist við, að sín orð mundu 

ekki hafa meiri ábrif í þessu máli en þau 

eru vön að hafa, og jeg vil einnig byrja 

með því að óska þess, að orð hans hafi ekki 

meiri áhrif nú á deildina, en þau eru vön 

að hafa. Hann sagði, að sama spurning og 

bjer ræðir um, lægi nú fyrir hæstarjetti, 

en fyrst hann segir það, hefur hann auðsjá- 

anlega aldrei lesið það mál, en hafi hann 

lesið það, þá segir hann ekki satt. Hann 

segir enn fremur, að hæstirjettur geti dæmt, 

að veiði Thomsens sje ólögleg, en ef hæsti- 

rjettur dæmir ekki svo, er þá þar með sann- 

að, að veiðiaðferð hans sje ekki ólögleg? Nei! 

f>að þarf ekki að sanna annað, en að málið 

hafi ekki legið fyiir rjettinum í rjettu formi. 

Þetta spursmál hefur aldrei legið fyrir dóm- 

stólunum, hvort fleiri en einn eigi veiðina. 

|>að, sem landsyfirrjetturinn hefur dæmt, er 

það, að viðaukalögin við Jónsbók eigi að 

eins við, þar sem fleiri eigi veiði í á, og að 

það «liggi ekki fyrir•> annað, en að Thomsen 

eigi einn veiðina í Elliðaánum. Og þetta er 

þannig lagað fyrir hæstarjetti. En ef nú 

aðrir koma (t. d. landssjóðsjörð) og gjöra 

tilkall til veiðirjettar, hvað svo? f>að er 

nýtt og áður ódæmt spursmál. |>ingmaður 

Revkvíkinga sagði, að árnar væru seldar 

með þeim rjetti, sem eigandi þeirra hafði 

áður, og byggir á því, að Thomsen eigi einn 

alla veiðina í ánum, en þetta sýnir, að hann 

hefur aldrei lesið kaupbrjefið, því í kaup- 

brjefinu stendur, að árnar sjeu seldar með 

rjetti til að hagnýta sjer veiðina, eins og 

tíðkazt haíði þangað til, á þann hátt, er 

hann bezt veit, vill og getur, þó «sam- 

kvæmt lögum þeim og tilskipunum, er út 

hafa verið gefin eða hjer eptir kunna að 

koma út» («i overensstemmelse med de om 

fiskerierne i Island ergangne eller herefter 

uðkommende love og anordninger*). f>etta 

eru kaupbrjefsins orð. Hann bregður enn 

fremur nefndinni um orðaflækjur. Jeg skal 

ekki tala um, hve sæmil>-gur áburður þetta 

er, en jeg vona, að orð hans í þessu tilliti 

hafi sömu áhrif og þau eru vön að hafa. 

Hann segir, að veiðin hafi verið seld í öll-
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ura ánum, en hvernig getur bann sagt það, 

þar sem stendur skýrt í kaupbrjefinu, að 

veiðin sje seld upp að þessum tiltekna fossi og 

ekki lengra ? Hvernig getur hann sagt slíkt, 

þar sem til er tekið víst takmark? Hæsti- 

rjettur hefur aldrei dæmt um þetta atriði, 

hvort þjóðjörðin Hólmur hafi misst veiðirjett 

sinn. pingmaðurinn mun aldrei geta sýnt, 

að nokkur maður hafi keypt þann veiðirjett 

frá jörðinni; ef hann getur það, þá skora jeg 

á hann að gjöra það, en geti hann þad ekki, 

fer hann með ósannindi og vífilengjur. f>að 

lítur út fyrir, að þingmanninum sje ekki 

annt um rjett þjóðjarðanna. Hann talaði að 

lokum um, að þetta væri einungis til að 

vekja óspektir; það er ósæmilegnr áburður, 

en jeg vona, eins og hann sjálfur, að þessi 

hans orð muni ekki hafa meiri álnif, en orð 

hans eru vön að hafa.

HaUdór Kr. Friðrikston: f>að eru

skýr orð, sem jeg hef talað, og hreki 

frarasögumaður þau. f>að gefur að skilja, 

að þegar hæstirjettur hefur stutt «Con- 
clusiont sína á einhverri undirstöðu, þá 

verður hún að standa óhögguð, þrdtt 

fyrir orð framsögumanns. Hvernig getur 

hjer verið spurning um, hvort Thomsen hafi 

veiðirjett eptir hinum nýju veiðilögum frá 

1876? Nú er spurningin um, hvoit Thom- 

sen hafi rjett til að liafa þvergirðingar í 

ánum, og hæstirjettur verður að styðja sinn 

dóm um það á gildandi lögum; ef fiski- 

veiðalögin 187G hafa eigi upp hafið gild- 

andi Jónsbókarlög, þá verður niðurstaðan 

að verða hin sama. fegar enn fremur 

veiðirjetturinn var seldur frá hinum öðrum 

jöiðum, gefur að skilja, að hann hefur 

einnig verið seldur fiá Hólrni, og hafi hæsti- 

rjettur dæmt svo, að hinar jarðirnar hafi 

misst veiðirjett sinn, þá hlýtur Hólmur að 

fylgja þar með. f>að er líka skrítið, að lands- 

sjóður höfði miU út úr sínum eigin gjörðum, út 

úr því, að hann hafi selt veiðirjett þessarar 

jarðar. J>essi þingsályktun er tóm tilraun 

til að baka landssjóðnum kostnað með 

orðaflækjum. «Conelusion» bæstarjettar á

að styðjast við þau orð, sem jeg Ias upp; 

þær «præmisser» hljóta að standa, og niður- 

stuðan getur því eigi orðið önnur en hin sama.

Framsögumaður: J>að er makalaust,

að þingmaður Keykvíkinga skuli ekki geta 

fengið það inn í höfuð sitt, að hvorki ern 

fyrst og fyrst aprœmissem dóms bindandi, þótt 

dómurinn sje bindandi; það vita að minnsta 

kosti allir júristar. Og þótt þær væru 

bindandi, segja þessar »prœmissem ekkert 

annað en það, að veiðin hafi seld verið upp 

að þessum vissa fossi, en enginn þvergirð- 

ingarjettur er seldur. J>að er öldungis eins 

og að berja höfði sínu við stein, að tala 

eins og þingmaðurinn gjörir. f>að er víst 

til einkis, að reyna, að koma fyrir hann 

vitinu. f>ingmaður Reykvíkinga var líka 

að rugla um hin nýju lög frá 1876, en það 

var ekki gott. að skilja, hvað hann meinti 

raeð því. Jeg hef ekki minnzt á þau einu 

orði, emla koma þau ekkert þesSu máli við. 

Hjer er einungis spurningin um, hvort við- 

aukalögin hafi áhrif, ef /leiri, eti einn eiga 

veiðirjettinn, en vfirrjetturinn hefur lagt 

þann úrsknrð á, að þau lög hafi eigi áhrif, 

of einn einasti maður á veiðirjettinn. f>ing- 

maður Reykvíkinga sagði og, að það væri 

skríl.ið, ef landsjóðnr höfðaði mál móti sínum 

eigin gjörðum. Hvenær, livar og 'nveijum 

liefur landssjóður selt veiðirjettinn fyrir 

Hólmslandi? Ef þingmaðurinn eigi getur 

svarað þessu, þá eru það tómar orða- 

flækjur, sem hann fer með, sannarlega þær 

orðaflækjur, sem ekki ern svara verðar.

.lón JónsHon: Ef það er rjettur skiln-

ingur minn, að þvergirðingarnar verði upp- 

tækar gjörvar raeð fógetagjörð (Framsögu- 
maður: Já), þá held jeg, að þingmaður Reyk- 

víkinga taki þetta mál of geyst. Alþingi 

sker, þó það samþykki þingsályktunina, ekki 

úr því, hvort kisturnar skuii npptækar. 

f>að verður fógetarjetturinn, og eptir hann 

yfirdómur og hæstirjettur, sem gjöra út um 

þá spurningu, og sje rjettur Thomsens kaup- 

manns svo vafalaus, sem þingmaður Reyk- 

víkinga segir, þá ætti liann sízt af öllum
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að hafa á m<5ti nýrri prófun í málinu fyrir 

dómstólunum.

Síðan var gengið til atkvæða, og var 

þingsályktunartillagan samþykkt með 11 at- 

kvæðum gegn 8; var nafnakall við haft, 

og sögðu

Já:

Benidikt Sveinsson,

Egill Egilsson,

Friðrik Stefánsson,

Grímur Thomsen,

Jón Jdnsson,

. Jdn Ólafsson,

Ólafur Pálsson, 

forkell Bjarnason,

J>orlákur Guðmundsson,

J>orsteinn Jónsson, 

f>orvarður Kjerulf.

Nei:

Magnús Andrjesson,

Eiríkur Kúld,

Guðraundur Einarsson,

Halldór Friðiiksson,

Lárns Blöndal,

Tryggvi Gunnarsson, 

fórður Magnússon,

Holgeir Glausen.

Forseti kvað þá tillögu þessa til þings- 

ályktunar mundu verða senda forsela efri 

deildarinnar með tilmælum um, að loggja 

hana fyrir þá deild.

Á 44. fundi, 23. dag ágústmánaðar, 

skýrði forseti efri deildarinnar deildarmönn- 

um frá, að hann hefði fengið frá forseta 

neðri deildar tillögu til þingsályktunar um 

þvergirðingar í Elliðaánum, og á

45. fundi, 24. dag ágústmánaðar, var 

það samþykkt í efri deildinni í einu hljóði, 

að hafa eina umræðu um tillögu þessa.

EIN UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 47. fundi, 25. dag ágnstmánaðar.

Tillagan, eins og hún var samþykkt í 

neðri deildinni, sjá I, 579.

Mapmís Slephensen: f>að er ekki í

fyrsta skipti, sem þetta mál um þvergirð- 

ingarnar í Elliöaánum hefur komið fyrir 

þingið, og þingið hefur þegar gjört ýmsar 

ályktanir um þær, og stjórnin gjört ráðstaf- 

anir út afþeim. f>essi þingsályktunartillaga 

er því óþörf, sjer í lagi þar sem þau mál, 

er hafin hafa verið út af þvergirðingunum, 

samkvæmt ályktun alþingis 1879, enn þá 

ekki hafa fengið fullnaðai úrslit. Fyrri part 

greinarinnar: «Alþing skorar alvarlega á

landstjórnina, að láta nú enga stund lengur 

dragast að hefja mál móti Thomsen kaup- 

manni í nafni þjóðjarðarinnar Hólms fyrir 

ólöglegar þvergirðingar hans í Elliðaánum 

og þar af leiðandi veiðispilli fyrir Hólms- 

land" álít jeg meinlausan, en seiuni hluta 

greinarinnar, þar sem farið er fram á, að 

þess verði krafizf, að hinar ólögmætu þver- 

girðingar verði tafarlaust upptækar gjörvar 

úr ánum upp á ábyrgð landssjóðs, álíl jeg alveg 

óhafandi. Jeg held, að það, að koma með til- 

lögu þessa nú, sje sama sem að gefa selbita í 

vasa sínum, því samkvæmt laxveiðarlögunum 

1876, og eins og venja hefur veiið til, tekur 

Thomsen þvergirðingarnar upp einmitt nú 

um mánaðamótin ágúst og sept-ember; vjer 

vitum, að nú í dag er 25. ágúst, og ákvörð- 

un þessarar tillögu verður sjálfsagt ekki 

framkvæmd fyr en eptir helgina, eða 30. eða 

31. ág., það er að segja: daginn áður, en 

þvergirðingarnar verða teknar npp af kaup- 

manninum sjálfum. Verði nú farið að gjöra 

fógetagjörð upp á ábvrgð landssjóðsins ein- 

um eða tveimur dögum áður, en þvergirð- 

inoarnar verða teknar upp að lögum, þá álít 

jeg það rangt, tilgangslaust og jafnvel hlægi- 

legt. Af þessum ástæðum get jeg ekki fall- 

izt á þessa tillögu, en álít rjettast að bíða, 

þangað til mál þau, er hafin voru út af 

þvergirðingunum, samkvæmt ályktun al- 

þingis 1879, hafa fengið íullnaðarúrslit fyrir 

hæstarjetti.

F'imir Ásmvtidsson: Einmitt af þvi, að

rnál hefur ekki verið höfðað gegn Thomsen 

kaupmanni sanikvæmt ályktun alþingis 1879, 

þessi er tillaga fram komin. Aðalatriðið
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er það, að fá skýrt ákveðið með dómi, hvort 

jörðin Hólmur eigi veiði fyrir sínu laudi eða 

ekki, en hjá þessu hefur liingað til verið 

sneitt, þó alþingi ályktaði 1879, að svo 

skyldi gjöra. |>ess vegna verður nú að 

höggva í sama farið, þó jeg játi, að það sjo 

leiðinlegt. Jeg vorð því að samþykkja þessa 

tillögu, þó jeg játi, að jeg hefði óskað, að 

hún væri nokkuð öðruvísi orðuð.

J ó n  I ’jetursson: Jeg vildi að eins skjóta 

því lil hins háttviita forseta, hvort ekki 

mætti kljúf'a tillöguna í tvennt, þegar til 

atkvreðagreiðslunnar kemur, þannig að fyrst 

væri borinn upp fyrri partur greinarinnar, 

sem þannig hljóðar: «Alþing skorar alvar-

lega á landsstjói nina, að láta nú enga stund 

lengur dragast að hefja mál mót Thomsen 

kaupmanni í nafni þjóðjarðarinnar Hólms 

fyrir ólöglegar þvergirðfngar hans í Elliða- 

ám ogþar af leiðandi veiðispilli fyrir Hólms- 

land, og að landsstjórnin skipi lögfróðan 

mann til sóknara fyrir þjóðjarðaiinnar Hóims 

hönd», og svo liitt., sem eptir er af grein- 

inni, verði borið upp sjer. f>ó jeg gjöri

þessa uppástungu, þá er ekld þar með sagt, 

að jeg gefi atkvæði um þessa grein, því jeg 

veit varla, hvort jeg get [>að, þar sem jeg 

er dómari, og það seinna getur komið fyrir 

mig, að dæma í þessu ináli.

Ilen id ikt h'ristjánsson: Eins og hinn

háttvirti 4. konungkjörni tók fram, getur 

auðsj.ianlega ekki verið spursmál um, að 

taka þvergirðingarnar upp nú á þessu hausti 

á ábyrgð landssjóðs, en þó get jeg ekki sjeð, 

að ákvörðunin geti orðið að baga eða ógagni. 

í fyrsta lagi er ekki víst, hvað hjer er meint 

með orðinu <■ landsstjórn», hvort það er hin 

innlenda stjórn hjer, sem á að gjöra þver- 

girðingarnar upptækar, eða ekki, og í ööru 

Iagi er hjer ekki farið fram á annað en 

það, að sóknari krefjist þess, að þær verði 

teknar upp, en að það skuli gjöra það, er 

ekki sagt, því það 1/lýhir að vera komið 

undir úrskurði fógetans á staðnuin; það 

verður að veraávakli dómarans, hvort hann 

tekur kröfu sóknarans til greina eða ekki, 

hvort gjöra á þvergirðingarnar upptækar eða

ekki. En jeg er alveg samdóma hinum 

háttvirta þingmanni Eyfirðinga um það, að 

mál hefur enn ekki verið höfðað fyrir þver- 

girðingarnar samkvæmt tilgangi þeim, sem 

var aðalatriðið í þingsályktun alþingis 1879, 

og má virða þetta svo, sem það hefur verið 

hrækt í þingsályktunina, og ekki meira, og 

að það sje ekki samboðið virðingu þingsins, 

að taka á móti því með þögn og láta hjer 

við staðar nema. (Forseti: Jeg skal benda 

þingmanninum á, að það eru ótilhlýðleg orð, 

sem hann við hefur). pað kemur nú ekki 

aptur fyrir, því jeg er nú búinn með það, 

sem jeg ætlaði að segja.

Forseti: Jeg tek það fram aptur, að

það voru ótilhlýðileg orð, sem þingmaðurinn 

við hafði, þar sein hann sagði, að það hefði 

verið «hrækt í þingsályktunina».

Magnús Slephensen: Jeg skal upplýsa

þingmann Norður-|>ingeyinga um það, að 

það er sjálfsagt komið undir úrskurði fó- 

getans, hvort þvergirðingarnar verða teknar 

upp eða ekki, en málið getur legið fyrir hon- 

um í þrenns konar mynd. Annaðhvoi t álítur 

hann það ólöglegt, að þvergirðingarnar sjeu 

teknar upp, og neitar þess vegna, að gjöra 

það, eða hann álítur það sjálfsagt, og gjörir 

það, eða þá i þriðja lagi, það sem hjer ligg- 

ur á milli: .hann álítur það vafasamt, hvort 

það sje leyfilegt, og þá krefst bann ábyrgðar 

af sóknaranum fyrir gjörðina, og er þetta 

síðasta vanalega tilfellið. Jeg held sjálfsagt, 

að fógetinn heimti ábyrgð af gjörðarbeiðand- 

anum fyrir gjörðinni, og þess vegna er það 

ekki þýðingarlaust spursmál, hvort þvergirð- 

ingarnar verða gjörðar upptækar eða ekki. 

Að öðru leyti skal jeg taka það frani við- 

víkjandi því, er sagt hefur verið um mál 

þau, er höfðuð hafa verið eptir ályktun al- 

þingis 1879, að í þessari ályktun var farið 

fram á, að höfða opinber mál, en undir 

opinberum málum getur ekki komið fulln- 

aðarúrskurður um það, hvort þessi eða þessi 

hafi eignarrjett að því eða því landi, ítökum 

eða landsnytjum ; þess vegna verður það 

naumast útkljáð með þessum málum, hvort 

Hólmur, sem er fyrir ofan fossinn í Elliða-
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ánum eigi veiðirjett í ánum eða ekki. Jeg 

skal svo okki fjölyrða meira um þetta mál, 

en einungis lý?a því yfir, að jeg er nú eins 

og áður þesáari tillögu ósamþykkur.

Forseti: pað hefur komið uppástunga

frá einum háttvirtum þingmanni um að 

kljúfa tillöguna í tvennt við atkvæðagreiðsl-

una, en jeg sje enga ástæðu til að gjöra 

það, heldur ber jeg tillöguna upp í einu lagi.

Síðan var gengið til atkva-ða, og var 

tillagan samþykkt með 6 atkvæðum, og 

kvaðst forseti mundu senda hana lands- 

höfðingja.

LX l. 

Umboðsskrá landshöfðingjaritara Jóns Jónssonar.

A.
Tillaga til þingsályktar, að setja nefnd 

til að rannsaka umboðsskrá Jóos landshöfð- 

ingjaritara Jónssonar til að dæma í Elliða- 

áamálunum. Frá 1. þingmanni Eyfirðinga 

og 2. þingmanni Norður-Múlasýslu. Tillag- 

an er prentuð í fyrri parti alþingistíðind- 

anna, bls. 496.

Á 46. fundi neðri deildarinnar, 13. dag 

ágústmánaðar, skýrði forseti þingmönnum 

frá, að hann hefði fengið tilögu til þings- 

ályktar viðvíkjandi umboðsskrá Jóns Jóns- 

sonar, og á næsta fundi, sama dag, var sam- 

þykkt sú uppástuoga, að ræða tillögu þessa 

í einoi umræðu

EIN UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 48. fundi, 15. dag ágústraánaðar. 

Flutningsmaður (Arnljntur Olafsson) : 

Jeg hef ekki annað um þessa tillögu að 

tala en það, hvort nefnd skuli setja, og ætla 

jeg, að 3 manna nefnd muni nægja.

Var það samþykkt með 17 atkvæðum, 

að setja skyldi nefndina, og hlutu þessir 
kosninga:

Arnljótur Ólafsson: með 18 atkvæðum 

Benidikt Sveinsson: — 17 — «—

þorsteinn Thorsteinson: með 10 atkv. 

í nefndinni var Arnljótur Ólafsson kos- 

inn formaður og framsögumaður,

B.
Tillaga til þingsályktar viðvíkjandi um- 

boðsskrá Jóns Jónssonar landshöfðingaritara 

til að dæma í Elliðaáamálunum. Frá nefnd 

þeirri, sem skipuð var í því máli.

Nefndarálitið og tillagan er prentuð í 

fyrri parti alþingislíðindanna, bls. 487—519, 

og 611—617.
Á 62. fundi, 24. dag ágústmánaðar, 

skýrði forseti frá því, að hann hefði fengiö 

tillögu þá til þingsályktar, 9em hjer ræðir 

um, og á næsta fundi, sama dag, var sam- 

þykkt sú uppástunga, að ræða tillögu þsssa 

í tveimur umræðum.

FYRRI UMRÆÐA í NEDRI DEILD, 

á 65. fundi, 25. dag ágústmánaðar. 

Framsögumaður (Arnljótur Olafsson) :  

Jeg sje, að enginn óskar að tala í þessu
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ooáli, og þykist vita, að það muni vera af 

því, að hinn hæstvirti landshöfðingi er hjer 

ekki viðstaddur í salnum, enda get jeg ekki 

neitað því, að jeg hef heldur ekki mikið að 

segja, úr því hann er ekki hjer og enginn 

fyrir hans hönd. Jeg geng að því vísu, að 

œeiri hluti deildarinnar fallist á aðgjó’rðir 

nefndarinnar í þessu máli, og muni vera á 

sarna máli og hún. þetta er einstakur at- 

burður í sögu landsins, að senda hvað ept- 

ir annað þjón hinnar æðstu innlendu stjórn- 

ar til að dæma í slíkum málum, sem hjer 

hefur verið gjört. Jeg veit ekki dæmi til 

þess í nokkru þingfrjálsu landi, að hin æðsta 

innlenda stjórn taki ritara sinn og útvegi 

honum kónunglegt umboð til að dæma í 

slíkum málum. Jég veit, að í útlöndum er 

stundum skipuð dómsnefnd á líkan hátt, 

sem Commissorium eða konunglegt umboð 

er veitt, en jeg veit ekki til, að slíkt starf 

sje fengið í bendur einum manni, og það 

þeim manni, sem er í undirgefinui stöðu og 

undir handarjaðri framkvæmdarvaldsins. pað 

verður þá að vera af því, að þessi maður 

sje það afbragð að stillingu, gætni og sam- 

vizkusemi, að ekki sje völ á öðrum eins 

manni í öllu landinu. Mjer ber nú ekki að 

dæma um, hvort svo sje, en jeg vona, að 

hver geti dæmt það hlutdrægnislaust með 

sjálfum sjer. £>að er merkilegt, að þetta 

nýmæli, þessi kynlegi viðburður, skuli byrja 

rjett á eptir því, er vjer fengið höfum stjórn- 

arbót vora. Er þetta dilkur, sem fylgir móður- 

inni, stjórnarbótinni, eða er þetta undir- 

vaningur, sem er kominn inn f landið með 

nýjum herrum? En hvað kemur til, að 

þetta umboð er sífellt fengið sama manni, 

þvert á móli fordómi hæstarjettar; jeg hef 

þetta orð yfir útlenda orðið *Præjudicat» ? 

fað er sjálfsagt af því, að dómarabækur 

hans eru færðar með hinni sömu reglu í 

kláðamálinu, sem jeg hef heyrt að verið 

hafi hjá einum manni, sem settur var um 

hrið til að gegna bæjarfógetaembættinu hjer

í Reykjavik. En jeg skal ekki fara lengra 

út í, að rekja það mál. J>á skal jeg snúa 

mjer að ástæðunum fyrir tillögu nefndar- 

innar. fað hefur verið töluverður misskiln- 

ingur eða ágreiningur um skilning laxveiða- 

laganna frá 11. maí 1876. Jeg skal _nú 

ekki sem ófróður maður i lögum segja neitt 

um, hvort þessi eða hinn skilningur er rjett- 

ur, nje færa önnur rök til, en hjor eru 

tekin fram á 21. bls. En það vita allir, 

að enginn efi eða ágieiningur hefur verið 

í nokkurri þinghá landsins um skilning 

laganna, nema bjer viðvíkjandi Elliða-ánum. 

Hvarvetna í landinu bafa menn tokið orðið 

"upptækur*, *óhelgur» í hinni sömu fornu 

merkingu, sem uú er vottað af hinum bá- 

lærða Dr. Jóni |>orkelssyni, þ. e. sama sem 

«ófriðheilagur, rjettlaus, sem engar bætur 

verða krafðar fyrir, þó að skcmmdur, meidd- 

ur, drepinn eða eyddur» sje. jpennan skilning 

styður og orðið «upptækur», sem haft var 

af sama löggjafa um sama efni, á sama 

tima, (sbr. 2. gr. í lögum 2. nóvbr. 1875 

um þorsknetalagnir). Jeg held, að það 

þurfi engan lagamann til að skilja lögin, og 

ekki öllu meira vit en það vit, sem jeg hef. 

í 2. gr. laxafridunarlaganna frá 11. maí 

1876 stendur: *Enginn skal leggja net

eða garða, eða aðrar fastar veiðivjelar lengra 

en út i miðja á» o. s. frv. Nú koma aðrir 

og segja: þetta enginn i  einungis þar við, 

sem menn eiga veiði sanjan, en ekki þar, 

sem einn á alla veiðina. par i  móti segi 

jeg að standi í síðari málslið sömu greinar- 

innar: «Nú rennur á í fleiri kvíslum, ogmá

enginn þvergirða eina þeirra, nema meiri sje 

fiskiför i annari, enda eigi eng i r  aðr i r  veiði 

t kvisl þeirri, sem þvergirt er» Hjer er 

gjört ráð fyrir, þegar einn á veiði, sem und- 

antekning og í mótsetning við 1. málslið 

sömu greinar. fetta, að einn á alla veiði, 

er því undantekning frá binu víðáttumikla 

orði *enginn». |>egar nú þessi undantekn- 

ing er til staðar, þá, og einungis þá má
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þvergiiða aðra kvíslina, svo orðið «euginn» 

hlýtur að ná til a llra  eða merkja alla, eptir

1. máNlið, og þýða sama sem: ö llvm  er

banrw>1 0. s. frv. En svo vík jog að því, 

sem jeg ætlaði að segja áður, að hinum 

næstu rökum fyrir tillögunum, þeim rökum, 

er síðast standa á undan tillögunum. Nefnd- 

in hefur nú áður tekið fram hinn álmenna 

skilning manna á lögunum og bent á öll 

þau brjef, skjöl og skitríki, sem prentuð eru 

framan við álit nefndarinnar; en nú tek jeg 

fyrst fram, að þótt jeg gæfi mótstöðumönn- 

um mínum, sem skilja lögin öðruvísi, rjett, 

og setji, að skilningur þeirra sje rjettur, og 

setjum svo, að þeir komi fram með þá mót- 

báru, að lögin eigi ekki við Elliðaárnar, 

því Tliomsen eigi einn alla veiðina, hvað 

leiðir af þessari skoðun gagnvart þessu máli, 

má jeg spyrja? J>essum ágætismanni er 

fengið dómsvald" og skipað að rannsaka ítar- 

lega og dæma 33 menn, sem ákærðir eru 

fyrir að hafa brotið á móti 108. og 298. gr. 

hegningarlaganna. Á hverju er þetta byggt 

eptir hinum ýtrasta skiíningi á laxfriðunar- 

löguuum 11. maí 1876 Thomsen í vil? Á 

engu, því það er ekki enn sannað, að Thom- 

sen eigi einn alla veiðina í ánum. f»að er 

ekki enn sannað, að jarðirnar Hólmur og 

Breiðholt hafi nokkurn tíma misst veiðirjett 

sinn, enda veit jeg ekki betur, en sú megin- 

grein standi í lögbók, að reki og veiði fylgi 

landeign hverri, nema með lögum sje frá kom- 

in. Hjer vantar sönnun þess, að veiðirjettur- 

inn sje að lögum frá kominn nokkurri jörðinni 

upp með ánum, svo sem með afsalsbrjefi. 

Hjer vantar því gjörsatnlega sönnun þéss, 

að kistubrotsmennirnir hafi drýgt úokkurt 

brot, jafnvel þótt þessi togskilningur lág- 

anna sje tekinn góður og gildur. J>að á 

að senda þennan víking, sem jeg utanþiíigs 

mundi bafa kallað bölsóta, ekki einungis 

móti 33 mönnum, heldur móti öllum lands- 

mönnum, því hann getur vaðið og bölsótazt 

um allt land, og líklega svó langt' frálandi,

sem fiskhelgi nær, því jeg hef einhverstaðar 

sjeð, að, eptir skilningi eins háttstandandi 

manns, heyrði fiskhelgi fullkomlega landinu 

til, ef um síldarveiði er að ræða. Allir 

þeir, sem fengið hafa náðargjöf vors lieitt- 

elskaða konungs, stjórnarskrána, eiga að 

mæta í sjerhverri þinghá, á hverjum stað 

sem er, fyiir þessum eina manni, og hann 

má varpa þeim hvort heldur er í höpt eða 

dýflissu, og líklega dæma þá, þótt ekki 

sje fyllilega eða eðlilega sannað, að þeir 

hafi brotið neitt, og einmitt þessi sami mað- 

ur á að dæma, sern hefur svo ágætlega 

sannað áður sem málaflutningsmaður í yfir- 

dóminum, að þessir menn væru sýknir. Jeg 

get ekki annað en þagnað af undrun og 

vitnað til þessa ágætismanns í því efni. Við 

áreiðargjörð hans hefur og komið fram vitni, 

sem hofur sannað, að lax gengi upp fyrir 

Stórahyl, og það langt. Enn fremur er sapt 

í áreiðargjörðinni, staðfestri með hendi rit- 

arans, að Helgi Guðmundsson í Móakoti hafi 

borið það, að faðir sinn hefði veitt lax og 

fengið einhverja mestu veiðina í fjelagi við 

Breiðbolts- og Árbæjarbændur í norðuránni 

hjá Blásteinshólma, og rengdi enginn rjett 

hans eða hinna bændanna til þessarar veiði. 

Eitt sumar veiddust í Breiðholt3- og Árbæj- 

arlandi 500 laxar, og í einu veiddust 200 

laxar, með því að hleypa norðuránni í suð- 

urána. J>að er þannig sannað, að til forna 

hafi lax gengið upp eptir ánni, og enginn 

hafi bannað veiði í henni fyrir ofan Stóra- 

hyl) °S Þó á að dæma þessa menn fyrir að 

hafa varið rjett sinn til laxvoiðaiinnar, enda 

þótt ósannað sje, að Thomsen eigi einn alla 

véiðina. f>að á að dæma þá, án þess að 

þeir geti komið nokkurri vörn fyrir sig, 

studdri á samveiðarrjetti jarðanna í ánum. 

það er eins og einn af oss væri á ferð, t. d. 

uppiá Kaldadal: maður kæmi þar að og tæki 

hest hans. fingmaðurinn verður í vanda 

staddur, hann nær ekki í hreppstjórann, ekki 

í sýslumahninh, ekki í amtmanninn og ekki
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í landshöfðingjann; honum verður það þá 

fyrst fyrir, að hann hleypur á eptir mann- 

innm og tekur af honum bestinn. Maður- 

inn fer ofan í byggð, þar sem þingmaðurinn 

hafði náttstað; hann kemur með kæru og 

segir, að þingmaðurinn hafi með ofbeldi tek- 

ið af sjer hestinn, og kannske slitið gjörð, 

axlaband eða þess konar. «Yiðurkennirðu 

ekki allt þetta?» segir hann svo við þiug- 

manninn, «Jú» segir þingmaður, «en jeg á 

hestinn*. «J>aðgeturþú ekki sannað, ofbeld- 

ismaðurinn þinn, jeg set þig í svartholið á 

nýjársnótt, eða jólanótt og þar skaltu dúsa, 

hvort sem þú ert veikur eða ekki, og ef þú 

ert ekki hræddur við mig, þá skal jeg útvega 

mjer konunglegt umboð*. Er þetta nokkuð 

að bjóða frjálsuin mönnum ? Hvað ætla 

forfeður vorir hefðu sagt? Aldrei hugsaði 

þó Ólafur konungur til að komast lengra en 

í Grínnsey, en nú má vaða undir konungleg- 

um verndarhjálmi um allt landið. J>að er 

ekki meining mín, að beina þessu að vorum 

heitt elskaða konungi, heldur að þeim, sem 

hafa útvegað þessa umboðsskrá. Jeg vona, 

að allir verði mjer um það samdóma, að það 

er skylda vor, undir ægisbjálmi stjórnarbót- 

ar vorrar að ganga fram fyrir stjórnina og 

biðja hana að fresta þessu umboði, þangað 

til frjálsbornir menn geta komið vörn fyrir 

sig, þangað til skorið er úr því með dómi, 

hvort hinar opt umgetnu jarðir hafi misst 

laxveiðirjett sinn eða eigi.

Um seinna atriðið skal jeg ekki fara 

mörgum orðum, einkum af því, að hinn 

hæstvirti landshöfðingi er hjer eigi í salnum. 

En það segijeg, að vilji menn fram fylgja 1. 

og 2. tölulið, þá er ekki annað úrræði, en að 

senda menn af vorri hendi, líkt og opt er 

gjört í öðrum löndum, og mjer er nóg í því 

efni, að benda á, hvernig áskorun síðasta 

alþingis 1879 var send til stjórnarinnar.

Guðmundur Einarsson : J>að er ekki

í fyrsta sinnið, sem þetta mál um Elliða- 

árnar kemur fyrir þingið, og jeg hef jafn-

an verið því móthverfur, af því að jeg hef 

álitið það þinginu óviðkomandi. En nú er 

hin heiðraða deild komin á nýjan rekspöl í 

máli þessu, og er það henni mikil vorkunn, 

þar sém nú er kominn sá ábætir, að búið 

er að kjósa konunglegan umboðsmann, til 

þess að reka mál þetta, og það er í sann- 

leika að mínu áliti óheppilegt stig, svo að 

jeg get alls eigi láð hinni heiðruðu deild, 

þótt hún taki þannig í mál þetta, og þótt 

jeg, svo sem jeg áður hef sagt, hafi að und- 

anförnu verið máli þessu móthverfur, þá mun 

jeg nú fyrir mitt leyti mæla fram með þvj 

og gefa atkvæði mitt.

Jón  Jónsson: Hin háttvirta nefnd hef-

ur sjálf með skjölum þeim, er hún hefur 

látið prenta, Ijóslega sýnt og sannað, að jeg 

hef eigi gjört nokkurt stig til þess, að öðl- 

ast hvorki umboðsskrá þessa, nje rannsókn- 

arvald það, er mjer var falið í haust með 

aunari umboðsskrá. Á sama hátt gekk, 

þegar mjer var falið hjer um árið aðgjörðir 

f Qárkláðamálinu, og fjekk jeg falla reynslu 

í því máli fyrir, að vandi fylgir hverri virð- 

ingu. Jeg veit vel, að það er hvorki skemmti- 

legt nje þakklátt starf, sem getur um í hinni 

konunglegu umboðsskrá, og jeg mundi vera 

deildinni þakklátur, ef hún gæti, með því að 

samþykkja niðurlagsatriði hinnar heiðruðu 

nefndar, útvegað mjer lausn frá þessu starfi, sem 

jeg geng til með miklum áhyggjum og kvíða. 

Samt hef jeg álitið mjer skylt, ekki að 

skorast undan að gjöra, hvað í mínu valdi 

stæði, til að þetta mál, sem er orðið sann- 

kallað vandræðamál þjóðarinnar, fái skapleg 

og rjettlát úrslit. Jegþakka nefndinni fyrir, 

að hún hefur viljað leysa mig undan á- 

byrgðarmiklu og vandasömu starfi, en jeg 

ætla ekki sjálfur að greiða atkvæði þar nm, 

hvorki með nje á móti. Meira hefði jeg nú 

ekki þurft að segja, ef ekki ýms orð, bæði f 

ræðu hins háttvirta forstöðumanns og ínefnd- 

arálitinu, neyða mig til að bera hönd fyrir 

höfuð mjer. Jeg vil eigi tala um þau ó-
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virðingarorð, svo sem "víkingur», «bölsóti■>

o. s. frv., sem hinum háttvirta framsögu- 

manni þóknaðist að titla mig með; slík orð 

sýna að eins óvild eða hatur, og rýra meira 

virðingu þess manns, sem hefur þau uin 

hönd, en þess manns, er þau eru höfð um. 

í>ar á mótti verð jeg að svara áburði hins 

háttvirta framsögumanns um, að jeg hafi 

fært embættisbækur óreglulega. Jeg játa, að 

margir skrifi betur en jeg, og að finnast 

kunni í embættisbókum þeim, er jeg hef 

ritað, blekklessur, eða þess konar, en um ó- 

reglulega bókfærslu hefur enginn maður enn 

þá brigzlað mjer með sanni, og vona jeg, að 

skýrslur þær, sem jeg hef bókað í þau 15 

ár, er jeg hef fengizt við dómara3törf, hafi 

ekki verið óljósari eða óskipulegri, en slíkar 

skýrslur almennt gjörast. Hin heiðraða nefnd 

kallar mig «ritara landshöfðingja», og það 

útskýrir hinn háttvirti framsögumaður svo, 

að það sje sama sem þjónn hinnar innlendu 

stjórnar, og henni undirgefinn. |>að er vita- 

skuld, að jeg sem embættismaður er ekki 

alveg óháður landsstjórninni, en það vona 

jeg að eigi sjer einnin stað um 2 heiðraða 

nefndarmenn, prestinn að Bægisá og sýslu- 

manninn í £ingeyjarsýslu, og dettur þó 

engum í hug að gruna þá um skort á ein- 

urð og kjark til að gegna þeim störfum, sem 

að eins verða falin óháðum og frjálsum 

mönnum, svo sem þingstörf og dómarastörf; 

enda er það vitaskuld, að þó maður sje sem 

embættismaður bundinn til að framkvæma 

hin umboðslegu störf, þau er embættinu 

fylgja, samkvæmt vilja stjórnarinnar, þarf 

maður ekki að fara eptir vilja hennar í 

öðrum störfum, sem manni eru falin, og 

sem hann á að gegna einungis samkvæmt 

sannfæringu sinni, og dómsstarf er einmitt 

þess konar starf. f>að er einmitt fyrsta 

skilyrðið fyrir því að vera dómari, að hlut- 

aðeigandi er fær um að rannsaka hvert mál 

án manngreinarálits, án ótta fyrir stjórn 

eða einstökum mönnum. Nefndarálitið ber 

enn fremur upp á mig, að jeg hafi átt í 

málaþrasi við ýmsa háttstandandi menn, og 

því til sönnunar lætur nefndin prenta vott-

orð frá bæjarfógeta um, að 4 slík mál hafi 

verið dæmd móti mjer. Eitt af þessum mál- 

um er hið alræmda reikningsmál, sem hinn 

þáverandi varaforseti þjóðvinafjelagsins höfð- 

aði á móti mjer. í>að fjekk sinn dóm um 

daginn á þjóðvinafjelagsfundi, og þarf jeg 

varla að orðlengja um það. Hin 3 málin 

voru eiginlega öll eitt og sama mál, og þyk- 

ir mjer vænt um, að fá tækifæri til þess, að 

skýra frá hinu sanna í þessu máli, sem 

mjög margar missagnir og rangfærslur hafa 

verið útbreiddar um. Jeg hafði sem þáverandi 

málaflutningsmaður við yfirdóminn orðið að 

takast á hendur flutning á þessum 3 mál- 

um fyrir annan mann, Pál gestgjafa og 

fjekk sem umboðsmaður Páls skjölin í mál- 

unum ljeð í 14 daga. Á ákveðnum degi 

mætti jeg með skjölin og ætlaði þá að af- 

henda þau, en þá voru málin alls ekki tekin 

fyrir. Jeg varð því að ætla, að mótpartar Páls, 

sem voru sækjendur málanna, hefðu hætt við 

þau, enda voru þau öll ómerkileg meiðyrða- 

mál, sem sækjendur engan heiður gátu haft 

af, og með því að jeg hafði enga lyst til að 

geyma skjöl þau, sem jeg hafði meðtekið 

fyiir liönd Páls, afhenti jeg honum þau með 

þeim ummælum, að jeg sæi ekki betur, en 

að honum væri frjálst að gjöra með þau 

hvað hann vildi, þó hann vildi brenna þau. 

Eptir mínu áliti var þetta rjett, en 

hvort jeg hef skilið lögin rjett í þessu til- 

liti, það mun bæstirjettur dæma um á sín- 

um tíma; en það er þó auðsjeð, að það var 

ekki til að auka málaþras, að jeg ráðlagði 

Páli að brenna skjölin, heldur en að haida 

málunum undir dóm, og vil jeg í sambandi 

þar við geta þess, að jeg hef orðið að skýra 

landshöfðingja og ráðgjafanum frá öllum 

þessum málavöxtum, þar sem jeg sótti um 

leyli til þess, að mega sameina hin umgetnu 

3 mál í eitt mál fyrir hæstarjetti, og það 

leyfi fjekk jeg. En það er ólíklegt, að sá 

sami landshöfðingi, sem fyrir 10 árum síðan 

kom því til leiðar, að háum embættismanni, 

sem einn nefndarmaður mun þekkja, var 

vikið frá embætti sínu meðal annars sökum 

drykkjuskapar, óreglulegrar bókfærslu og
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málaþrass, mundi hafa gengið þegjandi fram 

hjá málaþrasi hjá mjer, ef slíkt yrði borið 

með rökum upp á mig. Loksins verð jeg 

að fara fáeinum orðum um skipun dóms- 

valdsins hjer á landi. Hin háttvirta nefnd 

virðist ekki að hafa tekið nógsamlega eptir 

því, að hin síðustu 600 ár, eða síðan iandið 

gekk undir konung, hafa í raun og veru all- 

.ir dómarar verið umboðsmenn konungs. 

Öllum dómurum landsins, nema hinum 3 

yfirdómendum, getur konungur þar að auki 

vikið frá völdum án dóms og laga. {>eir eru 

því stjórninni og landshöfðingja eins háðir 

og landshöfðingjaritarinn. En hver sá mað- 

ur, sem konungur setur til þess, að rannsaka 

eitthvert mál, á að gjöra allt, hvaö í hans 

valdi stendur, til að leiða sannleikann í Ijós 

hlutdrægnislaust og án tillits til þess, hvort 

þeir, sem rannsókninni er beint á móti, eru 

vinsælir eða ekki. f*að er vafalaus skylda 

slíks dómara, ef það er nauðsynlegt til þess, 

að leiða sannleikann í ljós, að taka mann 

fastan, þá að gjöra það, þótt það sje á jóla- 

nóttina. fað er.skylda dómarans, segi j?g, 

að taka þá menn fasta, sem kærðir eru fyr- 

ir rán og sem með ósannsögli eða á annan 

hátt staðfesta grnninn nm, að þeir hafa 

viljað leyna ófrjálsum verkum . . . .

Benidikt, Sveinssom Jeg novðist til 

þess, að biðja liinn háttvirta forseta að halda 

tungu þessa þingmanns í skefjum. Jeg 

heimla, að hann leggi þegar fram bækur 

þær og skjöi, sem sanna, að full og lögleg 

ástæða hafi verið til að taka þá menn fasta, 

sem hann hefur sett t fangelsi; jeg mót- 

mæli því, að hann hafi haft nokkra löglega 

ástæðu til þess, og jeg mótmæli þeim sakar- 

giptum sem ósönnum, sem hann ber upp á 

þá, sem hann hefur ofsótt með rjettarrann- 

sóknum sínum. Hin heiðraða deild vetður 

að fyrirgefa mjer, þótt mjer hitni, þar 

sem það er meðal annara systir mín, sem 

hefur orðið fyrir ákærum og ofsóknum þessa 

manns. En hvað meiðyrðum þingmannsins 

til mín sjálfs viðvíkur, þá skal jeg að eins 

minna menn á það, að alþingi sjálft heimt- 

aði, að stjórnin ljeti dómstólana skera úr

þeim sakagiptum, sem hún byggði á öllum 

ósönnum og ósönnuðum, en nei, og mun 

það jafnan standa með gullnu Ietri í sögu 

landsins, til ævarandi og maklegrar óvirð- 

ingar fyrir hina dönsku stjórn, að hún hafði 

eigi siðferðislegt þor og þrek til þess, að 

leyfa embættismanni að reka af sjer ósöon 

ámæli og rangar sakagiptir.

Jón Jónsson: Má jeg nú halda áfram. 

Jog sagði að þegar menn væru ákærðir fyrir 

rán, þá væri það skylda lögreglustjórans að 

taka þá fasta, þótt það svo væri á jólanótt 

eða nvársnótt, og er það bezt fyrir sak- 

borning sjálfan, að sem minnstur dráttur 

verði á slíku máli, því ekki getur hann 

sýkn orðið, nema málið verði ransakað . . .

Forseti: Jeg verð að biðja hinn heiðr- 

aða þingmann að halda sjer sem mest við 

efnið. Reyndar get jeg eigi verið mjög 

strangur við haiiu í því efni, af því að 

nefndai álitiö kemur svo víða við, en jeg vil 

þó biðja hann að leitast við, að vera sem 

næst efninu.

Jón Jómson: |>að er, eins og jeg tók 

fram, skylda þess umboðsmanns konungs, 

sem á að rannsaka tnál, að gjöra þetta 

hlutdrægnislaust, svo að bæði hinir saklausu 

og hinir seku geti komið i ljós, og þess 

vegna verða menn að fyrirgefa, þótt jeg hafi 

framið áreið, þegar jeg ætlaði, að hún mundi 

geta fengið þýðingu í málinu, þó jeg sæi 

vel, að slíkt varla yrði til að íþyngja sektar- 

ábyrgð þeirra, er fyrir sökum voru hafðir. 

Jeg tek það upp aptur, að jeg hef eigi tekið 

neinn fastan, sem hefur sagt satt. En þegar 

menn með lýgi reyna að glepja aðra og hylja 

sannleikann, þá verður rannsóknardómarinn 

að taka til sinna ráða. Hvað dómsaðgjörðir 

þær snertir, er mjer hafa verið á hendur 

faldar, get jeg ekki sagt annað, en að jeg 

muni reyna að fara svo með málið, sem jeg 

geti forsvarað fyrir drottni og samvizku 

minni, þó afieiðingin af því yrði ný ámæli 

af æðri og lægri, enda er eigi við öðru að 

búast í rnáli, sem er spillt af persónulegum 

æsingi og frekju.

Forseti: það hefur verið skorað á hinn
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heiðraða 2. þingmann Skagfirðinga, að hann 

legði fram bækur þær og skýrslur, spm bæru 

sönnur á mál hans.

Jón Jómson: J>ví miður er mjer það

ómögulegt, því jeg hef hvorugt lijer á þingi. 

Hin heiðraða nefnd hefur, meðan hún fjallaði 

um þetta mál, haft aðgang til að skoða 

rjettarbækur mínar og skjöl þau, er þeim 

fylgdu, og er það ekfei mjer að kenna, að 

nefndin ekki hefur notað þennan aðgang. 

Skyldi nokkur þingmaður fyrir utan nefnd- 

ina nú óska, að sjá hjá nijer rjettarbækur 

og skjöl, fyr en þetta mál verður útkijáð, 

er honum það vel komið, ef hann vill koma 

til mín eptir þing.

Jón Sigurðsson: Jeg bj'st við, að hin- 

um heiðruðu þingmönnum þyki nýlunda, að 

heyra mig tala af þingmannabekkjunum, 

en — ein nýlundan rekur aðra — og lijer 

er sannarlega n)'lunda á ferðum, þar sem 

nm þessa umboðsskrá er að ræða. fað er 

að vísu eigi algjör nýlunda, því það hefur 

opt áður komið fyrir í rjettarsögu lands 

þessa, og skal jeg leyfa mjer að nefna sem 

dæmi, að konungur gaf Árna Magnússyni 

og Páli Vídalín umboðsskrá til þess að dæma 

og rannsaka hin og þessi mál, en sú um- 

boðsskrá var allt annan veg en þessi, því 

að ef jeg skil þessa umboðsskrá rjett, [>á er 

með henni eigi að eins tekið fram íyrir 

hendurnar á lægri dómendur, beldur og 

yfirdóminum, og ef til vill hæsta-rjetti; það 

er alveg á valdi landshöfðingja, hvort málið 

skuli ganga til yfirrjettar. J>annig var því 

eigi varið með umboðsskrá Vídalíns og Árna 

Magnússonar. |>eir gátu tekið fyiir sjerstök 

mál, ef þau voru kærð fyrir þeim, og það 

mátti áfrýja til þeirra dómum, enda var þá 

enginn yfirdómur til nema á alþingi, og 

þetta var á vorum dimmustu einveldistím- 

um — jeg leyfi mjer að kalla þá svo —. 

En hverjir voru nú þessir menn? |>að var 

lögmaður landsins og islenzku- kennarinn 

við háskólann í Kaupmannahöfn, báðir hinir 

mestu ágætismenn, og þar á ofan tveir. Og 

jcg held, að í engu slíku Commissorio hafi 

verið færri en 2—3 menn, og þeir jafnan

afbragðsmenn. En nú er einn maður tekinn 

til þessa starfa. Jeg vil að vísu eigi fara 

í persónulegt manngreinarálit, en mjer er 

spurn: Hvað hefur þessi maður til síns

ágætis? J>að er eigi svo mikið, sem hann 

liafi æft sig í neinu dómaraembætti. Jú, það 

er satt, að hann er ritari landshöfðingja, en 

jeg veit, satt að segja, ekki, hvar í röðina 

jeg á að setja þann euibættismann. Jeg fyrir 

mitt leyti álít hann eigi mikið æðri en hrepp- 

stjóra. Jeg held, að hið mesta ágæti hans 

sje i því fóigið, að hann er laginn á að þefa 

upp smáyfirsjónir einstakra manna. pað 

getur verið, að ætlun mín sje rðng, en þessa 

ætlaði jeg að vjer þyrftum sizt við, Islend- 

ingar, því að minni hj'ggju er oss alls eigi 

hætlara til slíkra brota en öðrum, og stjórn- 

in gat unnið margt þavfara verk, en að 

senda mann fil þcss að snuðra upp smá- 

yfirsjónir vorar. Jeg álít þetta tiltæki 

stjórnarinnar alveg óþarft, og val hennar á 

manninum óheppilegt, sem mest má verða. 

En auk þessa liggur hjer, að minni hyggju, 

fiskur undir steini, að með þessari umboðs- 

skrá er gengið all-nærri dómsvaldinu og 

stjórnarskrá vorri, og jeg hygg, að mikill 

vafi sje á, hvort slíkt Cominissoriuin getur 

staðið með stjórnarskiá vorri. Að minnsta 

kosti er með þessu bent á, að stjómin virði 

eigi stjórnarskrá voia eins mikið og sjálfir 

vjer, því vjer höfum aldrei svnt oss líklega 

til þess, að brjóta stjórnarskrá vora, en hjer 

hefur stjórnin þó að miniiata kosti bent til 

þessa. Jeg vil biðja hina háttvirtu þing- 

menn að lesa 18. gr. stjórnarskráarinnar:

• Konungur veitir sumpart beinlínis, sum- 

«part með því að fela hlutaðeigandi sfjórn- 

«arvöldum á hendur leyfi þau og undanþágur 

«frá lögum, sem tíðkazt hafa eptir reglum  

«þeim, sem fn r ið  hefur verið eptir hingað 

«íj7«. En eptir sömu reglum, sem nú, hefur 

aldrei áður Commissorium gefið verið. Hjer 

er farið fram yfir hin fyrri Commissoría. 

Og það er hart af stjórninni, að hún skuli 

þegar á fyrstu 10 árunum fara að krukka í 

þá stjórnarskrá, sem hún hefur gefið. Jeg 

álít, að hjer sje virðing þingsins í veði, ef
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búið er að ráðast á eina grein stjórnarskrá- 

arinnar, þá munu fleiri eptir fara. Jeg tek 

það upp aptur: Virðing og sæmd alþingis

er i veði, ef eigi er tekið strangt og einbeitt- 

í taumana þegar í stað.

Þorlákur Guðmundsson: Ut úr orðum

hins háttvirta 2. þingmanns Skagfirðinga, 

þar sem hann sagði, að hann hefði álitið 

sjer skylt að rannsaka báðar bliðar þessa 

máls, til þess að komast eptir sannleikan- 

um, út úr þessum hans orðum vii jeg leyfa 

mjer að leggja þá spuruingu fyrir hann, 

hvort hann hefur rannsakað það, í hverjum 

tilgangi varðmaður kaupmanns Thomsens 

hafði skammbyssu á verðinum, sem hleypa 

mátti úr 7 skotum. Jeg var staddur á Bú- 

stöðum sem rjettarvitni hjá rannsókn- 

ardómaranum 1G. desember fyrra árs, þogar 

þar var yfirheyrður einn af þeim, er verið 

hafði við hin opinberu kistubrot, og hann 

bar það, að Eiríkur, þá verandi landsseti 

Thomsens, sem nú er farinn til Vesturheims, 

hefði sýnt sjer og öðrum áreiðanlegum 

manni þetta vopn; hann kvaðst því mest 

hafa farið í þá ferð, til að stilla til ftiðar, 

eða, að því er mig minnir að bókað væri, að 

varna blóðsúthellingu; og nú vil jeg leggja 

þá spurningu fyrir hinn háttvirta 2. þing- 

manns Skagfirðinga, hvort rannsóknardóm- 

ari í]lliðaármálsins hefur rannsakað, í hverj- 

um tilgangi Thomsen kaupmaður hefur feng- 

ið verði sínum skammbyssu þessa, jafuframt 

hvort þetta er leyfilegt, eða getur staðizt 

við gildandi lög hjer á landi, og vil jeg biðja 

þingmanninn að leysa úr þessari spurn- 

ingu.

H alldór Kr. Friðrihsson: Mjer virðist

umræðurnar um þetta mál hafa verið nokk- 

uð snarpar, og það einkum út af því, að 

landshöfðingjaritara Jóni Jónssyni hefur 

verið á hendur falið þetta umboð. En mjer 

virðist það eigi vera hjer aðalatriði málsins, 

hvort það er heldur þessi maður eða annar, 

sem umboð hefur fengið til að dæma í þeim 

málum, sem hjer ræðir um, heldur hitt, 

hvort gengið er ofnæiri stjórnarskrá vorri,

þeirri er konungur sjálfur hefur gefið oss; 

það á að vera að minni ætlun aðalumræðu- 

efni 1 þessu máli, enda þótt jeg gjarnan játi, 

að ef sjerstakan mann hefði þurft að skipa 

sem dómara í þessu máli, þá hefði sjálfsagt 

mátt fá einhvern liðlegri og bæfari til pess 

starfa, en þann sem nú er til þess skipaður. 

Jeg verð að lýsa því yfir sem minni skoðun, 

að hjer er gengið of nærri stjórnarskránni, 

og enda þótt að kunni að mega verja þetta 

commissorium sem eigi beint brot á stjórnar- 

skránni, þá verð jeg þó að segja, að eigi 

má ganga svo nærri stjórnarskránni, nema 

brýnasta nauðsyn krefji. Jeg ætla þetta um- 

boð hið sama sem að segja: Embættismað- 

ur sá, sem skipaður er og ætti að dæma 

í þessu máli, er óhæfur og ónýtur dómari, 

og því verður að setja annan. En það er 

undarlegt, að svipta þann embættismann 

þannig domsvaldi i þessu máli, en láta hann 

þó halda embætti sinu, því að ef hann er 

óhæfur dómari, hvi er honum þá haldið? 

Jeg verð að ætla þessa aðferð ósamkvæma 

rjettarfari voru, ósamkvæma sjálfri sjer, ó- 

liðlega og jafnvel ólöglega. pess vegna 

óska jeg, að umboðsskrá þessi verði af numin 

sem fyrst, og mjer finnst þessi aðferð svo 

óliðleg, að alþingi ætti eigi að þola slíkt.

Viðvíkjandi 3. uppástungunni vil jeg 

leyfa mjer að spyrja nefndina: ef þessir 2 

menn verða sendir, hefur þá nefndin hugsað 

sjer, að þeir færu upp á landsins kostnað 

eða fyrir alls eigi neitt, því að ef landið á 

að bera kostnaðinn af ferð þeirra, þá ber 

nauðsyn til, að þessi þingsályktun gangi 

einnig til efri deildar alþingis. Jeg fyrir 

mitt leyti ætla þessa 3. tillögu einnig ó- 

þarfa, og vil leggja til, að henni sje sleppt. 

Jeg verð að treysta því, að stjórnin taki 

allar ástæður eins til greina fyrir það, þótt 

sjerstakir menn sjeu eigi sendir til að fram 

fylgja þessu máli.

J ó n  Ólafsson: Jeg mun greiða atkvæði 

mitt með öllum niðurlagsatriðum nefndar- 

innar, en eigi sökum allra þeirra umyrða, 

sem höfð hafa verið nú hjer í salnum. Jeg 

verð að telja það málinu óviðkomandi og
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alls ósæmilegt, að beina svo, sem gjört hefnr 

verið, brigzlyrðum og meiðyrðum að einum 

þingmanni, og jeg hef einurð til að lýsa' 

yfir því, að jeg ber jafnmikla virðingu fyrir 

hinum háttvirta 2. þingmanni Skagfirðinga, 

sem öðrum þessum háttvirtu herrum, sem 

nú hafa látið hin þyngstu orð, sem þeir 

eiga til, dynja á bonum. Jeg held mjer, 

sem sagt, til ástæðna nefndarinnar, og mun 

greiða atkvæði með öllum ályktunum henn- 

ar, en virði smánaryrði þessara háttvirtu 

herra að vettugi.

Ján Sigurðsson: Jeg býst við því, að

jeg eigi part af sneið þeirri, sem hinn hátt- 

virti 2. þingmaður Suður-Múlasýslu gaf 

þingmönmim þ^im, sem talað hafa nú. Kn 

hinn háttvirti 2. þingmaður Skagfirðinga 

hefur sjálfur gefið tilefni til þess, að mn hann 

væri talað, því að ræða sjálfs hans snerist 

mest um sjálfan hann. Jeg vona, að þing- 

menn verði að játa það, að jeg forðaðist að 

tala um þingmauninn persónulega, sem mest 

jeg gat, en hann gaf sjálfur tilefni til um- 

tals um sjálfan sig með ræðu sinni, svo að 

mjer var eigi unnt að komast hjá því. Jeg 

verð því að álíta yfirlýsing hins háttvirta 

2. þingmanns Suður-Múlasýslu eigi á rökum 

byggða, en sprottna annaðhvort af mis- 

skilningi eða misheyrn.

Fram sögum aður: Jeg hef eiginlega

engu að svara hinum háttvirta 2. þingmanni 

Skagfirðinga, því það, er hann talaði um 

landshöfðingjaritarann, kom ekki við ræðu 

minni, nema ef vera skyldi það, sem hann 

fræddi oss um, að rilarinn mundi leita 

sannleikans í þessu máli. En þingmaðurinn 

sýndi oss eigi, hvar sanuleikurinn mundi 

fólginn vera í þessu máli. J>að er jafnan 

hægt að segja, að maður ætli að leita sann- 

leikans, en örðugra er að fylgja fram því 

loforði sínu í verkinu. Jeg vil leyfa mjer 

að spyrja hinn háttvirta 2. þingmann Skag- 

firðinga, hvort hann vill eigi bera landshöfð- 

ingjaritaranum kveðju mína, og spyrja hann, 

hrort hann álíti það eigi sannleikanum við- 

komandi í þessu máli, að fyrst sje skorið 

úr því með dómi, hvort Thomsen eigi einn

alla veiðina í ánum; hvort eigi sje áríðandi 

að vita það vissu, hvort þjóðjörðin Hólmur 

muni eigi eiga veiðirjett fyrir landi sínu 

samkvæmt áreið hins fyrveranda rannsókn- 

ardómara; einnig hvort eigi mundi æskilegt, 

að uin það væri dæmt, hvort þessir 33 sak- 

borningar muni sekir vera eptir 117. gr. 

hegningarlaganna um ólöglegt sjálftæki, eða 

eptir 298. gr. Enn fremur hvort búa ætti 

mál til eptir niðurlagi þessarar greinar, eða 

eigi. í annan stað vil jeg spyrja, hvort eigi 

væri rjett að rannsaka, hvort sjálftækið hefði 

verið ólöglegt, sjá 117.gr. begningarlagauna, 

eða leyfilegt, það er: liggi utan refsilaganna, 

sbr. þá 41. gr. í sambandi við þetta vil jeg 

bera npp fyrir landshöfðingjaritarann þá 

spurningu, hvort hann hafi gjört áreiðina 

með vilja húsbónda síns, eða hvort húsbónd- 

inn liafi eigi brjeflega eða munnlega lýst 

því yfir, að áreiðin heyrði eigi málinu til.

I þriðja lagi vil jeg leyfa mjer að spyrja 

hinu háttvirta 2. þingmann Skagfirðinga, 

hvort liann vill eigi bera landshöfðingjarit- 

aranum kveðju mína og spyrja hann, hvort 

þessi konunglpgi umboðsdómari muni hala 

[irek til þe?s í sannleiksleitun sinnis að 

byggja á áreiðinni, um leið og hann rann- 

sakar málið, en áður en hann lýkur á dóms- 

orði. Jafnframt vil jeg gefa houum þá upp- 

lýsing, að meðan þessi úrbrot hafa átt sjer 

stað, hafa bændurnir í Seltjarnarneshreppi 

og landeigendurnir kring um árnar lýst 

skýlaust skilningi sínum á laxalögunum 11. 

maí 1876. Enn bið jeg hinn sama hátt- 

virta 2. þingmann Skagfirðinga, að bera 

landshöfðingjaritaranum kveðju mína, og 

spyrja hann, hvort landsetarnir og hinir 

merkustu bændur liafi eigi skriflega borið 

sig upp fyrst við hreppsnefndina og skorað 

á hana að hlutast til, að taka þvergirðing- 

arnar úr ánum; hvort þeir, segi jeg, hafi eigi 

fyrst borið sig upp við breppsnefnd, svo við 

sýslumann, síðan við amtmanninn, og síðast 

við hina æðstu innlendu stjórn og beðið 

hana að skerast í leikinn. pegar þeim var 

engin áheyrn veitt af hreppsnefnd, af sýslu- 

manni, af amtmanni, þá bera þeir sig
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upp við landshöfðingjann í trausti til þess, 

að minnsta kosti mundi hann af embættis- 

röggsemi vernda eign þeirra gagnvart yfir- 

gangi. En hver varð embættisröggsemin? 

Sú, að höfðað var opinbert lögreglumál á 

hendurþeim. (Mnrgir: heyv!). J>að er heim- 

ildarlaust að kalla þetta «æsingar» og «æði», 

eins og stendur í flestum þessum brjefum 

og skjölutu, að kalla það þessum nöfnum, 

þegar heiðvirðustu menn sveitarinnar hafa 

borið sig upp við löggæzluvöldin, allt frá 

hreppsnefnd upp að iandshöfðingja, og eigi 

má skera úr því, hvort þeir hafa brotið lög- 

in, heldur elt eitt einasta atriði út úr allri 

þessari keðju; að kaila það rán og gripdeiid- 

ir, ef til vill, að taka sinn eigin hest, eins 

og dæmið var, sem jeg tók áðan. Ef jeg 

væri viss um, að hinn konunglegi umboðs- 

maður gengi svo langt, að bann ljeti sjer- 

staklega skera úr um veiðirjett Hólms gagn- 

vart veiðirjetti Thomsens og þar af fijótandi 

þvergirðingar hans, — ef jeg mætti treysta 

þessu, þá væru niðurlagsatriði þingsályktun- 

arinnar óþörf, nema sökum þess, sem hinn 

háttvirti þingmaður Suður-þingeyinga tók 

svo rjettilega fram, að hjer er með umboðs- 

skrá þessari gengið svo nærri stjórnarskrá 

vorri og stjórnfrelsi voru, að jeg sje eigi 

betur, en reknir sjeu óþyrmilega í hana hæl- 

arnir, og það eigi tárhreinir bælar, og rask- 

að sje hyrningarsteinum hennar. Fyrsta 

grein stjórnarskárinnar inniheldur þessi orð: 

<1 öllum þeim málefnum, sem varða Island 

sjerstaklega, er dómsvatdið hjá dómendum». 

|>á vil jeg segja: J>etta dómsvald verður þó að 

virða, og það má eigi skerða það meira en 

það hefur nokkru sinni skert verið, frá því er 

Jandið komst undir konung og fram að 

1874. Ef það nú sannast, að dómsvaldið er 

nú skert meira, þá, er farið með þessa frels- 

isskrá vora ekki svo vel, sem hún væri ekki 

til, heldur stigið feti framar, gengið nær 

henni, af því að hún er til. Að endingu 

skal jeg geta þess, að það mun vera alveg 

rjett, sem hinn háttvirti þingmaður Suður- 

pingeyinga sagði, að mál þetta skuli ekki 

koma fyrir yfirrjettinn, því að í niðurlagi

boðsskrárinnar stendur: «Er þú að lokum 

«hefur kveðið upp dóminn og auglýst hann 

i'hlutaðeigendum, skalt þú senda hmdshöfð- 

«ingja vorum yfir Islandi dómsgjörðirnar*. 

Nú vita menn, að ef dómur á að ganga til 

yfirdómsins, þá fer hann fyrst til amtmanns- 

ins, en ef hann skal ganga frá yfirdóronum 

til bæstarjettar, þá á hann að ganga gegn- 

um greipar landshöfðingjans. Jeg vil ekki 

geta þess til, að dómsgjörðirnar eigi ein- 

göngu að fara frá ritaraskrifstofunni til 

skrifstofu landshöfðingjans þar upp yfir; jeg 

ímynda mjer, að þær verði sjálfsagt sendar 

með brjefi til ráðgjafans, sem verður skarp- 

viturt brjef og eptir því góðgjarnt.

Jón  Jónsson: Jeg er, eins og jeg áður 

hef tekið fram, samdóma hinum háttvirta 

þingmanni Suður-J>ingeyinga um það, að 

valið á rannsóknardómaranum er mjög ó- 

heppilegt, og mest fyrir hann sjálfan. Jeg 

vona, að þingmenn fyrirgefi mig, þó jeg hafi 

talað um sjálfan mig, því að nefndin og 

framsögumaður neyddi mig til þess með 

brigzlyrðum sínum. Jeg hef ekki viljað gjöra 

mikið úr landritaranum, en jeg vil skjóta 

því til þingmanna, hvort hinn báttvirti 

þingmaður Suður-f>ingeyinga hafi haft á- 

stæðu tilaðsegja, að landritarinn væriaum- 

ari en hinn aumasti hreppstjóri. Jeg er 

ekki vanur að lögsækja fólk, og ætla því 

ekki að höfða mál út af þessum orðum, 

fremur en öðrum óvirðingarorðum, er þing- 

mönnum hefur þóknazt að hafa um 

mig, en jeg nefndi þau, af því að þau sýna, 

hve bágt menn eiga með að tala rólega og 

blutdrægnislaust í þessu máli. Jeg get ekki 

skilið, hvernig þingmönnum finnst umboðs- 

skráin vera brot á móti stjórnarskránni. Jeg 

tók það fram í hinni ræðu minni, að sjer- 

hver dómari hjer á landi, og jafnvel yfir- 

dómendurnir, eru umboðsmenn konungs, og 

geti því engum heilvita manni blandazt 

hugur um það, að stjórnarfyrirkomulag það, 

sem nú er, heimili konungi að setja dómara. 

I>að mun vera misskilningur, að halda, að 

dómur sá, er jeg kynni að kveða upp sam- 

kvæmt umboðsskránni, verði ekki áfrýjað.
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Jeg vil í því tilliti vísa mönnum til lög- 

fræðinganna, meðal annara til rita Nelle- 

manns, og benda á mitt «commissorium» í 

fjárkláðamálunum, og sýna fleiri yfirrjettar- 

dómar, að aðgjörðir mínar í þeim málum 

lágu undir yfirskoðun yfirdómsins. Hinn 

háttvirti þingmaður Eyfirðinga lagði mikla 

áberzlu á það atriði, að umboðsskráin skip- 

ar mjer að senda landsböfðingja dómsgjörð- 

iruar, þegar þær eru búnar, en þó ráðgjaf- 

inn vilji láta landsböfðingja og ekki atnt- 

mann ráða því, hvort áfrýja skuli málinu, 

hefur hann varla ætlað landshöfðingja að á- 

frýja málinu öðruvísi en samkvæmt hinum 

almennu lögum um slíka áfrýjun.

í>ingmaður Keykvíkinga skildi umboðs- 

skrána bvo, að með henni hefði bæjarfóget- 

anum í Reykjavík og sýslumanninum í Kjós- 

ar- og Gullbringusýslu verið vikið frá embætti. 

En þetta er ef til vill enn meiri misskiln- 

ingur, en misskilniugur þingmanns Eyfirð- 

inga, og veit jeg eigi betur, en að báðir 

hinir nefndu heiðruðu embættismenn bafi 

gegnt embættum sínum eins eptir að 

sjerstakur dómari var settur í Elliðaánum, 

og fyrir þann tíma, og hafa þeir varla öf- 

undað rannsóknardómarann af störfum hans.

Jeg vil að síðustu snúa mjer til bins 

háttvirta 2. þingmanns Norður-Múlasýslu. 

Jeg hef eigi viljandi dróttað neinu meiðandi 

að honum, því að jeg ber eins mikla virð- 

ingu fyrir honum og fyrir öðrum háttvirtum 

þingmönnum. En jeg vil benda honum á, 

að hafi það ekki verið rjett, að drótta að 

honum málaþrasi og að víkja honum frá 

embætti meðal annars sökum málaþrass, þá 

getur ekki heldur verið rjett, að nefndiu, 

sem hanu hefur setið í og verið að öllu 

leyti samdóma, dróttar málaþrasi að mjer, 

og vill láta mig heita minni mann, af því 

að jeg hef átt i málum við aðra. Mig minn- 

ir, að þingmaður Norður-Múlasýslu væri 

sækjandi i málum þeim, er hann var lagð- 

ur í einelti fyrir; en svo hefur þó verið 

háttað málaferlum þeim, er þingmaður Norð- 

ur-Múlasýslu og aðrir Defudarmenn ámæla 

mjer fyrir, að jeg er ekki sækjandi í nein-

um þeirra, og það er gamalt orðtæki, að 

enginn hefur lengur frið, en nábúi hans vill; 

en sá, sem sækir og stefnir einbverju máli, hef- 

ur mesta ábyrgð af því þrasi, sem af þvi leiðir.

Varaforseli: f>að er sjálfsagt naumast

vert að bæta við umræðurnar i þessu máli, 

sem nú hafa orðið bæði snarpar og langar 

og miður sæmandi, eins og nefndarálitið i 

málinu. Meðan jeg sat í forsetasætinu, 

vildi jeg ekki áminna þingmenn, fyr en 

brýnustu nauðsyn bæri til, enda er ekki 

óvanalegt, að lík orð falli, þegar talað er 

um laxveiðina í Elliðaánum. Jeg vil leyfa 

mjer að leiðrjetta 2. þingmann Skagfirðinga, 

þar sem hann sagði, að hinn háttvirti 

þingmaður Suður-J>ingeyjarsýslu hefði sett 

hann fyrir neðan lægstu hreppstjóra. |>etta 

er ekki rjett hermt; hinn háttvirti þing- 

rnaðui Suður-f>iugeyinga sagði, að hann 

vissi ekki, hvar liann ætti að setja hann, 

og að sjer fyndist ekki ástæða til, að setja 

hann mikið liærra en hreppstjórana; ætla 

jeg þingmanninum á sama standa, hvar 

hann er settur að þessu sinni. Um málið 

sjálft ætla jeg ekki að tala margt. Jeg 

hef ávallt reynt, að hliðra mjer hjá þessu 

máli, og vil gjöra hið sama enn. Jeg hef 

ekki átt þátt í að bendla þingið við það. 

Jeg hef einnig reynt til að hliðra mjer bjá 

þessu máli í hjeraði. Sumir sóknarmenn 

mínir liafa viljað ganga í málið og taka úr 

Elliðaánum laxakisturnar, en jeg hef getað 

hindrað þá frá þvi, því að jeg áleit þeim 

þetta óviðkomandi og ekki rjett, úr því 

yfirvöldin höfðu neitað að gjöra það. Jeg 

hef reynt að halda mjer fyrir utan þetta 

mál, en nú er jeg óviss um, að jeg geti 

það lengur, því að hjer er beinzt að þeirn 

manni, sem mest hefur fjallað um þetta 

mál sem dómari, og sem einnig hefur viljað 

vera laus við æsingar og hlutdrægni, og af 

allri alvöru befur reynt að taka mál þetta 

objectivt; það er sýslumaðurinn í Gull- 

bringu- og Kjósarsýslu; og eigi hann að 

standa fyrir rjetti út af aðgjörðum sínum í 

máli þessu, þá mun sýslubúum hans ekki 

lika það vel. Að vísu hefur einn, eða ef til
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vill 2 miður hlutvandir menn. sem voru 

forgöngumenn þess, að spilla veiðivjelunum 

í Giliðaánum, gripið til þess, að afsaka sig 

með því, að gjöra hdtunarorð yfirvalds síns 

að hvöt, þar sem þó samvizka þeirra verður 

að segja þeim, að þetta sje rangt, og þetta 

er borið fram, án þess að sýslumaður af 

viti, og það er sent til ráðherrans, án þess 

að hann af viti, og án þess að honum sje 

gefinn kostur á, að mótmæla þessuin ranga 

áburði og færa fram rök móti honum. f>essi 

aðferð er verð þess, að hún geymist í þing- 

tíðindunum. í>að er sannarlega ískyggilegt 

í þessu máli, ef þessi dómari, sem allir, sem 

til hans þekkja, viðurkenna að sje rjettsýnn 

og hlutdrægnislaus, og sem eins hefur kom- 

ið fram í máli þessu og reynt að bindra

allar ólögleg&r tiltektir, ef hann, segi jeg, á 

nú að standa fyrir rjetti og rekast úr dóm- 

arasæti í þessu máli. Að honum er með þess- 

ari umboðsskrá vikið úr dómarasæti í máli 

þessu, er ljóst, en að honum sje svo gott

sem vikið frá embætti, það held jeg mis-

skilning, enda mundi það of hart þykja und- 

irmönnum hans. Jeg fæ ekki betur sjeð, 

en að þetta umboð gangi mjög nærri stjórn- 

arskránni, sem bæði þing og stjórn á að 

virða, og álít jeg því, að umhoð þetta sje 

bæði óþarft og eigi ijett, en eigi mun jeg 

atkvæði um mál þetta greiða.

Framsögumaður: f>að er að eins eitt

orð, sem jegætlaði að segjabinum háttvirta

2. þingmanni Skagfirðinga, þó að hann hafi 

ekki gefið mjer neitt svar upp á spurningar 

mínar. Hann ætlaði að vefengja þann 

skilning minn á hinni konunglegu umboðs- 

skrá, sem laut að því, að málið gæti ekki 

komið fyrir landsyfirrjettinn, þegar hann 

væri búinn að dæma það, með því að vitna 

í hið konunglega umboðsbrjef sitt 7. októ- 

ber árið 1880, að hann átti eptir því að 

senda rannsóknargjörð sína til ráðgjafans. 

En jeg veit ekki, hvað hann vildi leiða út 

af þessum samanburði, því það er sitt bvað, 

að seuda rannsóknargjörð eða frumpróf til 

að vita, hvort mál skal höfða, eða að senda 

dóminn með dómsgjörðunum. Ef 2. þingmaður

Skagfirðinga er nokkuð skyldur þessum um- 

boðsdómara, þá gæti hann sagt honum, að 

þessi dómur gæti heyrt eins fyrir þessi um- 

mæli undir hæstarjett. |>að er og bert, að 

þótt bann þykist leita sannleikans, þá vill 

hann eigi út með þann sannleika, sem hann 

geymir í hinu lögvitra brjósti sínu.

Með því að fleiri óskuðu ekki að taka 

til máls, þá sagði forseti, að umræðunni 

væri lokið, og Ijet því cæst ganga til at- 

kvæða og'var:

I. 1. tillaga samþykkt með 21 atkvæði.
2. _  --- _  1 9 -

II. -------------- ---------  1 3 ------
Tillögunni var síðan vísað til síðari

umræðu með 20 atkvæðum.

SÍÐARI UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 67. fundi, 26. dag ágústmánaðar.

Framsögumaður (Arnljótur Ólafsson): 

Jeg hef ekkert að segja; einkum af því 2. 

þingmaður Skagfirðinga er ekki á fundi, get 

jeg ekki vænzt eptir að fá svar upp á spurn- 

ingar þær, er jeg lagði fyrir hann í gær. 

Hinn hæstvirti landshöfðingi hefur og ekki 

fremur fundið ástæðu til að vera á þessum 

fundi, en fundinum í gær. Jeg ætla þrí að 

bíða átekta um mótmæli þau, er fram kunna 

að koma. Jeg álít tillögurnar nauðsynlegar, 

eins og stendur, og jeg beld það minnsta, 

er vjer getum gjört, sje það, að sjá um, að 

málið verði borið upp fyrir stjórnina í Dan- 

mörku, og sjá um, að mishermingar sjeu 

ekki gjörðar.

Grímur Thomsen: Jeg vildi leyfa mj«r 

að spyrja hina háttvirtu nefnd, hvað til þess 

kemur, að hún vill senda 2 menn; nojer 

virðist 1 mundi nægja. Jeg veit reyndar, að 

það er siður í sumum löndum, t. a. m. Jap- 

an, að gjöra 2 sendiberra úr garði, til þess 

að þeir skuli passa hver upp á annan, en 

það er þó líklega ekki í þrí skyni, að nefnd- 

in hefur valið 2 menn til fararinnar.

Framsögumaður: Jeg skal geta þess,

að það er ekki hægt, að samlíkja þessari
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sendifðr við þær sendifarir ríbja í öðrum 

lðndum, sem þingmaður Borgfirðinga gat 

um. íslaud er ekki ríki. Nefndin ætlaði, 

að 2 menn væru það minnsta, því það er 

ÓÝarlegt, að senda að eins 1 mann, er dáið 

getnr eða slasazt úr för á annan hátt í þess 

háttar erindum. En vegna kostnaðarins 

hugði nefndin nægilegt, að 2 menn væru 

sendir.

HaUdór Kr. Friðriksson : pingsálykt-

unartillagan kveður svo á, að senda skuli

2 alþingismenn, til þess að framfylgja áskor- 

uninni við stjórnina í Danmörku, en alls 

ekkert er nefnt um kostnaðinn við þessa 

sendiför. Mjer virðist, ef kostnaðurinn á 

að greiðast úr landssjóði, þá hljóti efri deild- 

in og að samþykkja tillöguna; því jeg get 

ekki sjeð, að neðri deildin ein sje bær um, 

að ákveða fje til þessa. Og ef landssjóður- 

inn á að bera þennan kostnað, þá þarf þó 

einhverstaðar að gjöra ráð fyrir því fje, 

sem til þess þarf, en það er hvergi gjört.

Framsögumaður: Nefndin hugsaði sem 

svo: það er ekki hægt að vita, hver kostn- 

aðurinn verða kann, nje gjörandi að setja 

slika ótiltekna tölu á fjárlögin, enda 

voru þau þá komin upp í efri deild, og í 

þriðja lagi þyrfti þá mál þetta að koma fyrir 

efri deildina, sem ekki er tími til. f>eir, 

sem fara, verða því að fara upp á sinn eig- 

inn kostnað í þeirri von, að fá ómakið 

endurgoldið á aukafjárlögum seinna.

Jón Jónsson: Ut af spurningu 1.

þingmanns Árnesinga um skotvopn þau, sem 

getur um í rjettarhaldi mínu á Bústöðum 

að vökumaður Thomsens hafi haft, þá vil 

jeg skýra honum frá því, að þessi vöku- 

maður veiktist og dó skömmu eptir rjettar- 

haMið; Thomsen var þá ekki hjer á landi, 

og síðar, þegar hann kom, var búið að senda 

Táðgjafanum rannsóknina. petta atriði hef- 

ur því enn ekki verið ýtarlega rannsakað.

f>á kom 1. þingmaður Eyfirðinga fram 

í gær tneð ýmsar spurningar, og vil jeg 

reyna að leysa eins stuttlega og greiðlega 

úr þeim sem jeg get.

Fyrst vil jeg taka fyrir spurninguna

um, hvort dómi þeim, sem kynni að verða 

kveðinn upp í þessu máli, verði skotið til 

yfirdómsins eða hæstarjettar. Jeg skírskot- 

aði i gær til orða Nellemanns um þetta at- 

riði, og nú skal jeg leyfa mjer að lesa upp 

þýðingu á því, sem hann segir þar um. 

Dómur þeirra manna, sem commissorium 

hafa fengið, skal fyrir utan Kaupmannahöfn 

skjóta til yfirdómanna, sje sú upphæð, sem 

ágreiningur er um, minni en 100 rdl., en 

annars til hæstarjettar. Konunglegir er- 

indsrekar eru þannig háðir hinum almennu 

áfrýjunarreglum; og eptirlit hinna æðri dóma 

veitir tryggingu, sem mikið dregur úr þeim 

vandkvæðum, er skipun slíkra dómanda 

annars kynni að vera bundin. J>að er vafa- 

samt, hvort stjórnin hefur heimild til að 

skipa «commissión» til að dæma án áfrýjuu- 

ar». Tilskipun frá 11. júlí 1800 um lands- 

yfirdóminn á íslandi getur í 11. grein sinni 

um «commissoria», og segir hjer um bil 

þetta:» dómum þeirra manna, sem commis- 

sorium hafa, skal sömuleiðis skotið til yfir- 

dóms, þegar upphæð sú, sem ágreiningur er 

um, ekki nemur meira en 200 lóðum silfurs 

eða virði þeirra; en sje málið svo mikið, að 

það geti komið fyrir hæstarjett samkvæmt 

1—6—16 norskra laga, ber að áfrýja málinu 

beinlínis þangað*. Áfrýjun á dómi þeim, 

er kynni að verða kveðinn upp samkvæmt 

commissoric því, er hjer ræðir um, er þannig 

komin undir upphæð sektar þeirrar, er hlut- 

aðeigandi kynni að verða fyrir. Yerði hún 

ekki meiri en 200 kr., má áfrýja til yfirdóms, 

verði mun meiri, til hæstarjettar.

pá spurði þingmaðurinn, að því sem 

mjer heyrðist, hvort jeg væri samdóma yfir- 

dómnum í dómum þeim, er hann hefur 

kveðið upp í Elliðaármálinu. Jeg get ekki 

sem stendur svarað þessu öðruvísi, en að 

jeg muni reyna, að svo miklu leyti, sem 

það er nauðsynlegt til þess að dæma þetta 

mál, að rannsaka öll þau atriði, er getur 

um í dómum yfirrjettarins, þar á meðal 

það, hvort laxinn syndi á hliðinni; en 

ívort jeg þar eptir verði samdóma yfirdóm- 

inum eða ekki, get jeg ekki nú sagt.
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í  þriðja Iagi spurði hann, hvort jeg hjeldi 

ekki, að áríðandi væri að rannsaka, hvort 

Hólmur eigi veiði í ánum. það hefur, eins 

og skjöl nefndarinnar sýna, verið ágrein- 

ingur milli landshöfðingja og mín um þetta 

atriði. Jeg hef álitið mjög svo áríðandi, að vita 

um rjettindi þeirra jarða, er liggja fyrir ofan 

veiðitakmörk Thomsens, og til þess að koma 

að einhverri niðurstöðu um það, hjelt jeg 

þá áreið, er nefndin hefur látið prenta. p i 

spurði hann, hvort jeg hefði framkvæmt á- 

reiðina eptir tilmælum húsbónda mins. Jeg 

hef aldrei minnzt á áreiðina við hann. 

Hann er húsasmiður og hugsar um allt 

annað, en áreiðir og málarekstur.

|>á heyrðist mjer hann spyrja, hvort 

jeg mundi hafa þrek til þess, að byggja 

dómsúrslit þessa máls á áreiðinni. Um 

þrek mitt verða aðrir að dæma en sjálfur 

jeg, og vil jeg skjóta því til hins háttvirta 

þingmanns, að leysa sjálfur úr þessari spurn- 

ingu. í síðasta lagi kemur sú spurning, 

hvort jeg hafi rannsakað, hvað gengið hefði 

á undan stóra kistubrotinu í ofanverðum 

júlímánuði 1879. Hefði hinn háttvirti 

framsögumaður gjört svo vel að skoða 

rjettarbækur mínar, eins og honum stóð 

til boða, mundi hanD hafa sjeð, að jeg hef 

lagt fram öll þau brjef, sem bændur rituðn 

hreppsnefnd, sýslumanni og amtmanni, áð- 

ur en kistubrot þetta átti sjer stað. I>ar 

að auki sjest það af rannsókn minni, að 

oddviti hreppsnefndarinnar í Seltjarnarnes- 

hreppi fór með 3 öðrum bændum á undan 

brotinu til sýsluinanns, og skýrði honum 

munnlega frá, hvað þeir ætluðu sjer, en 

fyrst eptir að þeir voru búnir að brjóta, 

fóru þeir til landshölðingjans. Sýslumaður- 

inn höfðaði opinbert mál gegn þeim og 

dæmdi þá í sektir, og fyrst eptir að dómur 

þessi var dæmdur ómerkur af yfirdóminum, 

var mjer fengið málið til rannsóknar.

f>annig vona jeg mjer hafi tekizt, að 

leysa úr spurningum þeim, sem þingmaður 

Eyfirðinga lagði fyrir mig. I sarcbandi bjer við 

vil jeg út af orðum varaforseta í gær um, 

að raargir mundu sakna sýslumannsins í

Gullbringu- og Kjósarsýslu, ef honura yrði 

vikið frá embætti, og þar sem jeg ekki efast 

um, að líkt mundi fara hjer í Reykjavik, ef 

bæjai fógetanum yrði vikið frá völdum, að 

taka fram aptur, að rannsókn mín 

gefur ekki hið minnsta tilefni til að óttast, 

að Reykvíkingar og Kjósar- og Gullbringu- 

sýslu-búar muni missa hin ágætu yfirvöld, 

sem þeir nú hafa.

Framsögumaður: Jeg varð litlu fróð-

ari af þessu svari 2. þingmanns Skagfirð- 

inga. Mjer fannst það væri, eins og hann 

væri að fara í gegnum sjálfan sig, *eða fiá. 

kött». Hann svaraði engu þeirri spurningu, 

hvert tillit mundi verða tekið til áreiðarinn- 

ar við umboðsdóminn. Heldur ekki svaraði 

hann neinu til þeirrar spurningar, hvort nokk- 

uð það um samveiðirjettinn í ánum gæti 

komið fram í rannsókn málsins, er hefði i- 

lirif á sýknu eða sekt þessara 33 manna. 

pað þarf að rannsaka vandlega, hvort þessir 

menn hafa gjört árásir á eignir annara 

manna eða ekki, og því þarf að rann3aka, 

hvort Thomsen á einn veiði í ánni, eða 

hvort samveiðirjettur er i honni. í  298. 

gr. hegningarlaganna segir: «Ef nokkur

skemmir eigur annars manns», o. s. frv; en 

samkvæmt laxveiðalögum 11. maí 1876, 

eru allar ólöglegar veiðivjelar upptækar. Sje 

samveiðirjettur í Elliðaánum, eru veiðivjelar 

Thomsens eptir allra dórai ólöglegar, og þ?í 

upptækar, og sjeu veiðivjelarnar upptækar, 

eru þær eigi lengur Thomsens eign, og 

þeir hafa þá ekki skemmt eigur hans með. 

því að brjóía "þessar ólöglegu veiðlvjelar. 

Vegna þessa þarffyrst að skera úrþví, hvort 

veiðivjelar Thomsens kaupmanns sjeu lög- 

mætar eða ekki. En úr því verður einungis 

skorið með því, að rannsaka og fá fullqað- 

ardóm um, hvort veiðirjetturinn í ánum er. 

eins manns eða sameiginlegur/ J>etta skoða 

jeg aðalatriði málsins, eu þessu hefur þing- 

maðurinn engu svarað. Ánnað aðalatriðið 

er það, hvernig þessir 33 menn fóru að 

ráði sínu, eða bvað gengið var á uudan, 

áður en þeir gengu að kistunum og tóku 

þær upp 25. júlí 1879. þeir sneru sjer fyrst
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til gveitarstjdrnarinnar samkvæmt brjefi, sem 

jeg hef með höndum, dagsettu 5. júlí 1879; 

en 8. júlí sama ár skrifaði sveitarnefndiu 

sýslumanni. En eptir að sá árangur varð 

af þessum brjefum, sem varð, að hvorki 

sýslumaður nje sýslunefnd þorðu að taka 

þessar veiðivjelar úr ánum, skrifuðu þeir 

enn fremur amtmanni með jafnlitlum á- 

rangri. Síðast báru þeir málið upp fyrir 

landshöfðingja 25. júlí sama ár. En upp á 

það brjef kom ekkert svar, nema ef það 

var svarið, að opinbert lögregluinái var 

höfðað gegn mönnum þessum. Finnst 

nú hinum háttvirta 2. þingmanni Skag- 

firðinga, sem segist vera að leitá sann- 

leikans, að þessum mönnum sje eigi næstum 

varnað að bera fyrir sig sannleikann, ef 

þeir, eptir að hafa leitað til lögreglustjórn- 

arinnar á öllum stigum, frá sveitarnefnd- 

inni upp til hinnar æðstu stjórnar í land- 

inu, skulu dæmdir beint eptir 108. grein 

hegningarlaganna um það brot, að hafa 

tekið sjer það vald, sem þeir ekki höfðu ? 

Finnst honum sennilegt og sannleikslegt, 

að dæma þessa menn hart og vægðarlaust 

fyrir *æði», «ofsa» og «æsingar» ? Nefndin 

hefur ekki haft tækifæri til að láta prenta 

öll skjöl þessu máli viðkomandi, en 2. 

þingmaður Skagfirðinga hlýtur að vera 

þessum brjefum kunnugur, eða ef hann 

er þeim eigi kunnugur, þá á hann kost 

á að kynna sjer þau, og getur hann svo 

sent þau hinum konunglega umboðsdómara 

í málinu. Jeg bið þingmanninn, ef hann 

hefur þrek til, og álítur það samrýmilegt 

við umboðsskrána, að skýra mjer frá, hvort 

hann álítur rjett og sanngjarnt, að dæma 

menn í þessu svokallaða kistubrotsmáli eptir 

298. gr. hegningarlaganna, án þess að það 

komi til greina, hvort þeir með athæfi sínn 

hafi skemmt ánnars manns eign eða eigi. 

Hitt veit jeg, að hinn háttvirti þingmaður 

er mjer samdóma um, að opinberum friði 

hafi ekki verið raskað með þessum kistu- 

brotum, því að hann hefur sjálfur tekið 

það fram sem skipaður málaílutningsmaður 

við yfirdóminn, að þetta verk hafi ekki

fremur raskað almennum friði, framkvæmt 

við Elliðaárnar, heldur en þó það hefði

verið gjört inni í Surtshelli. En jeg vildi

þó mælast til þess, að hann vildi segja 

mjer, hvort hann er mjer samdóma um 

þetta atriði, eða hvort hann er það ekki, 

af því að hann hefur ekki að eins gefið

sig út fyrir að leita að sannleikanum sem

sannleiksvin, heldur einnig fyrir að vera

sannleiksvitni. pað er sannarlegt tilhlökk- 

unarefni, að vita og eiga von á, að sami

maðurinn, sem gjörði áreiðina og sótti og

varði málin við yfirdóminn, sem 8. og 9.

skjalið getur um, skuli eiga að verða hinn 

konunglegi dómari, einkum af því að hann 

er sannleiksvitni, því að sannleikuriun er 

ætíð einn og sannleikurinn er sjer ávallt 

samkvæmur, ella er hann ekki sannleiki. 

Jeg þekki engan sannleika, sem er sitt í 

hvert skiptið, annað veifið í útsuðri, en 

hitt í landnorðri. Jeg skal svo ekki þreyta 

þiugmanninn með fleirum spurningum, því 

að jeg veit, að hann getur ekki svarað 

nema einu sinni, en jeg vona. að hann 

sýni þrek og dug, ekki til að aua beint 

áfram, heldur til þess að fylgja ávallt hinni 

rjettu leið í þessari sannleiksrannsókn sinni.

J n n  Jón s ion : Sannleiksvitni hef jeg

aldrei kallað mig, en jeg vil bera sannleik- 

anum vitni. Jeg hef heldur ekki sagt, að 

jeg fremur en aðrir menn væri sannleiks- 

vinur, og vona jeg, að allir hinir háttvirtu 

þirigmeun elska sannleikann, en hata lvgina. 

f>ingraanui Eyfirðinga verð jeg enn fremur 

að benda á, að opt á satt kyrt að liggja, og 

þegar dómarinn á að rannsaka mál, þá er 

það skylda hans, að ganga að þessari rann- 

sókn án «forud(attet Mening». f>að var 

tekið fram um daginn, mig minnir af hin- 

um háttvirta 1. þingmanni Norður-Múla- 

sýslu, að þingmenn mættu ekki vera «for- 

udbestemte», ekki gieiða atkvæði eptir því, 

sero þeir höfðu fyrirfram tekið í höfuðið og 

án þess að vilja láta sannfærast, en dómar- 

ar eru enn meira en þingmenn skyldir til, 

ekki að hætta sannleiksrannsóknum sínum á 

miðri leið, og ekki að slá því föstu sem ó-
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bifanlegum sannleika, er þeim í svipinn 

þykir sennilegast. Að því er snertir það, 

sem jeg hef tekið fram í málsskjölum þeim, 

er nefndin hefur látið prenta, get jeg

að eins sagt, að þegar jeg samdi þessi skjöl, 

var jeg sannfærður um, að allt það, sem 

jeg sagði í þeim, væri satt; en hvort mjer 

þá hafi missýnzt í einstökum atriðum, get 

jeg ekki sagt nú. Hafi svo verið, vona

jeg, að mig muni hvorki vanta þrek nje 

sannleiksást til að játa það hreinskilnislega. 

Jeg vona, að hinir háttvirtu þingmeon sjái, 

að mjer er vorkunn, þó að jeg geti ekki 

nú sagt, hvernig dómur muni falla í mál-

inu, nje bent á, hver vörn muni bezt í

rnálinu; en jeg efast ekki um, að ef þing- 

maður Eyfirðinga fengi að halda vörn uppi

fyrir hina ákærðu, þá mundu þeir vera vel 

hólpnir.

Með því að eigi óskuðu fleiri að taka 

til máls, lýsti forseti því yfir, að umræð- 

unni væri lokið, og var því næst gengið 

til atkvæða, og var tillagan til þingsálykt- 

unar samþykkt með 15 atkvæðnm. Kvað 

forseti hana mundu verða senda til lands- 

höfðingja.

Á 68. fundi neðri deildarinnar, 27. dag 

ágústmánaðar, voru kosnir til utanferðar út 

af umboðsskrá Jóns landshöfðingjaritara 

Jónssonar 2 menn, og urðu fyrir kosningu: 

Tryggvi Gunnarsson með 17 atkvæðum, og 

Arnljótur Ólafsson — 14 — »—

og tóku þeir báðir kosningunni.

LXII. 

Gufuskipsferðirnar.

Tillaga til þingsályktunar um fyrirkomu- 

lag á gufuskipsferðum umhverfis strendur 

landsins. Frá fjárlaganefndinni. Álit og 

tilíaga fjárlaganefndarinnar er prentað í 

fyrri parti alþingistíðindanna, bls. 417—423.

Á 43. fundi neðri deildarinnar, 11. dag 

ágústmánaðar, skýrði forseti deildarmönnum 

frá, að hann hefði fengið tillögu til þings- 

ályktunar um fyrirkomulag á gufuskipsferð- 

unum kring um strendur landsins frá fjár- 

laganefndinni.

Á 45. fundi, 12. dag ágústmánaðar, var 

sú uppástunga samþykkt í einu hljóði, að 

ræða tillögu þessa í 2 umræðum.

FYRRI UMRÆÐÁ I NEÐRI DEILD, 

á 48. fundi, 15. dag ágústmánaðar. 

Framsögumaður (Tryggvi Gunnarsson): 

fjetta mál stendur nú talsvert betur, en þeg- 

ar það var rætt hjer á þingi árið 1879. 

Árið 1880 var farið nálega breytingarlaust 

eptir áætlun þingsins, og var sú áætlun vin- 

sæl af flestum. Árið 1879 og þar áður voru 

ferðirnar norður um lándið 3, eu árið 1880 

voru þær 5. En annað, sem er málinu til 

mikilla bóta, er það, að það hefur verið flutt 

úr höndum póststjórnarinnar og innanríkis- 

ráðgjafans, og er nú komið í hendur hinn- 

ar íslenzku stjórnar, sem styður málið með 

mestu velvild. Áður þurfti í marga staði 

að leita, ef menn vildu koma breytingum
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fram, og {*að til þeirra manna, sem eigi 

þekktu til, hvernig hjer er ástatt. Mjer er 

það kunnugt, að ráðgjafi íslands er þessu 

máli mjög velviljaður, og einnig kann jeg 

hinum hæstvirta landshöfðingja þakkir fyrir 

það, hvað vel hann studdi það eptir þing 

1879. Einnig hefur hætzt við ein ferð milli 

landa, nefnilega ein miðsvetrarferð. fetta 

allt til samans skoða jeg sem talsverða 

framför síðan átið 1879. J>ó munu nú eigi 

allir vera orðnir vel ásáttir enn þá, en þess 

verður langt að bíða, að allir verði ánægðir 

með annað eins rnál, og þetta mál er; það 

verða menn líklega aldrei, svo lengi sem 

skipin eru eigi nema 2. það er mikill 

vandi, að semja góða ferðaáætlun fyrir alia, 

því að landið er stórt og stijálbyggt. Flestir 

munu þó vera ánægðir með nr. 1, og þó að 

nokkur hlutinn sje eigi ánægður með það, 

þá má bæta úr því, með því að samþykkja 

nr. 2; því verði þeirri áætlun framgengt, þá 

bætir hún úr því, sem Sunnlendingum hefur 

verið mesta óánægjuefni. Jeg hefði kosið, 

að þingið vildi veita 3000 kr. til þess að 

nr. 2 fongi framgang, en jeg hef ekki þorað 

að koma fram með þá tillögu. Nefndin 

hefur ráðið fiá að samþykkja nr. 3; því sú á- 

ætlun er mest gjörð til þess að sýna, hve 

miklum eríiðleikum það er bundið, að láta 

skipin mætast í Reykjavík á hentugum tima. 

Sunnlendingar eru náttúrlega á þeirri skoð- 

un, að nr. 3 verði hentugra fyrir Suðurland, 

og skal jeg ekki berjast mikið móti því, því að 

bezt er að reyna á báðar hliðar að uppfylla 

sem mest óakir þeirra, sem hlut eiga að máli. 

En það vona jeg, að enginn aðhyllist þá 

breytingu, að annað skipið færi á milli 

landa en annað í kring um landið. Jeg hetd, 

að ekki sje ráðlegt fyrir deildina, að fara 

fram á það, því að annaðhvort verður það 

eiganda skipsins eða landinu of kostnaðar- 

samt. Vöruflutningur norður fyrir land verð- 

ur með þeim hætti svo dýr, að óttast má 

fyrir, að það yrði mjög lítið notað, því ef 

menn ætla að nota skipið, sem fer norður 

um land, þá verða þeir að borga flutning- 

inn kring um landið, auk þess fargjalds, sem

greiða þarf milli Reykjavíkur og Kaupmanna- 

hafnar, til þess að skipið geti borgað sig, 

en ef þeir borga ekki flutninginn, þá fær 

cigandi skipsins ekki annað en það, sem 

fæst fyrir ýmsar innanlandsbögglasendingar 

kring um landið. |>ó slík ferðatilhögun sje í 

marga staði álitleg í fljótu bragði, þá álít jeg 

mjög athugavert, að aðhyllast hana, vegna 

þess, að þær ferðir auðsjáanlega eigi geta 

borið sig fyrst um sinn.

Landshöfdinginn: Hin háttvirta fjár-

laganefnd hefur í nefndaráliti því, er hjer 

liggur fyrir um gufuskipaferðir, lagt það til, 

að alþingið samþykki eina þessara ferðaá- 

ætlana, er nefndin hefur samið, og bundið 

grpiðslu þess fjár úr landssjóði, sem 

veitt er í fjárlaganna 10. gr. G., því skilyrði, 

að fylgt verði þeirri ferðaáætlun, sem alþingi 

samþykkir.

Jeg efast nú ekki um það, að hinni 

háttvirtu nefnd hafi gengið hið bezta til 

með tiliögum þessum, en samt sem áður 

viiðast mjer þær óaðgcngilegar noma með 

breytingum, sem jeg vona að bæði nefndin 

og hin háttvirta deild geti aðhyllzt.

Fyrst er það, að það í formlegu tilliti 

virðist mjer óaðgengilegt, að binda greiðslu 

þess fjár, sem veitt er í fjárlögunum, því 

skilyrði, sem ekki er getið um í fjárlögun- 

um sjálfum, eða með öðrum oiðum: að lög- 

gjafarvaldið, konungur og alþingi í samein- 

ingu, sje háð skilyrði því, er verður sett af 

öðium hluttakanda löggjafarvaldsins. Sje 

það nauðsynlegt, að við hafa eitthvert skil- 

yrði fyrir fjárveitingum, þá er að mínu áliti 

ekki síður nauðsynlegt að tiltaka þetta skil- 

yrði í fjárlögunum sjálfum. Að eins með 

þessu móti verður nægilegt tillit tekið til 

þess, hvort hlutaðeigandi skilyrði sje að- 

gengilegt frá löggjafarvaldsins hálfu. Ann- 

ar málspatturinn, alþingið, hefur ekki heim- 

ild til, þegar búið er frá þess hálfu að sam- 

þykkja fjárlögin, að bæta við þau skilyrðum, 

sem óvist er hvort konungur vill staðfesta, 

en fjárlögin eru eins og öll önnur lög byggð 

á samkomulagi milli beggja hluttakenda í 

löggjafarvaldinu, og það er vitaskuld, enda
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er það aðalregla fyrir alla samninga, að 

þeim verði ekki breytt af öðrum œálsparti 

á eptir, nema með samþykki hins málsparts- 

ins. Sje það því nauðsynlegt, að binda

fjárveitinguna í 10. gr. C. 6 því skilyrði, 

sem hjer ræðir um, eða öðru, má sjálfsagt 

taka það inn í fjárlögin sjálf, en það er að 

mínu áliti «okomtitutionelt» að taka það 

upp í þingsályktun.

Eins og skilyrði það, sem stungið er 

upp á í 5. tölulið, þannig er óaðgengilegt í 

því formi, sem það liggur fyrir, eins virðist 

mjer það einnig að efninu til óaðgengilegt 

frá þingsins hálfu, og skal jeg leiða rök að 

því, með því að gjöra ráð fyrir, að bætt 

verði úr hinum formlegu göllum uppástung- 

unnar, og að skilyrðið verði sett í samband 

við hlutaðeigandi gjaldlið í fjárlögunum sjálf- 

urn.

Jeg man eptir því, að hinn háttvirti 

formaður fjárlaganefndarinnar, er, eins og 

kunnugt er, á hinar beztu þakkir skilið fyr- 

ir viðleitni sína í þessu máli, tók það 

sterklega fram á alþingi í hitt eð fyrra, að 

ekki dugi að fara inn í hin einstöku atriði 

ferðaáætlananna fyrir póstskipið, af því að 

það liggur í hlutarins eðli, að þingmenn 

aldrei verði sáttir um þau; hver vill, að skip- 

ið komi sem optast í sitt umdæmi. £>essi 

skoðun er alveg rjett, og einnig má draga 

hina nauðsynlegu komekvens úr henni, sem 

ekki síður er samkvæm hlutarins eðli, en 

hún er sú, að alþingið sje ekki fært um að 

semja ferðaáætlun handa gufuskipunum, svo 

að þessi áætlun dugi í öllum einstökum at- 

riðum hennar; það leiðir beinlínis af því, að 

þingmenn ekki geta orðið sáttir um hin 

einstöku atriði ferðaáætlunarinnar, að þingið 

heldur ekki getur ákveðið góða ferðaáætlun 

með tilliti hinna einstöku atriða hennar. 

Aptur á móti er það alveg eðlilegt, að þing- 

ið ákveði aðalatriði þessa máls, og samþykki 

grundvallarreglu, sem byggja skal gufuskipa- 

ferðirnar umhverfis strendur landsins á.

Jeg skal leyfa mjer að taka fram þau 

aðalatriði, sem að mínu áliti á að byggja

ferðaáætlun gufuskipanna á, og eru þau, sem 

nú segir.

1 Póstferðirnar milli Danmerkur og ís- 

lands skulu vera 10.

2. peim skal haga svo, að annað skipið 

(B) fari 3 ferðir milli landanna, og í hvert 

skipti norður um landið bæði á leiðinni út 

og á apturleiðinni, en hitt skipið (A) komi 

beina leið frá útlöndum lil Reykjavíkur, og 

fari beina leið frá Reykjavik til útlanda, en 

gjöri í hvert skipti hringferð tm  landið, svo 

að það komi við á svo mörgum höfnum í 

hinum fjórðungum landsins, sem kostur er 

á, og flytji til þeirra vörur, póstsendingar, 

farþega frá útlöndum og til útlanda með 

sama verði og skipið B.

3. Á sumarferðunum eiga bæði skipin 

að koma við á svo mörgum höfnum, sem 

unnt er, og skal koma við á aðalhöfnunum 

í hvert skipti, sem skipið fer milli útlanda 

og landsins, en á hinum höfnunum að 

minnsta kosti tvisvar eða þrisvar á hverju 

á r i; en aðalhafnir eru þessar: Seyðisfjörður, 

Akureyri, ísafjörður og Stykkishólmur.

4. Sumarferðunum skal haga svo, að 

alþingismenn geti með þeim ferðazt til og 

frá alþingi, og að svo miklu leyti sem unnt 

er, að skólapiltar og kaupafólk geti notað 

þær.

£>essi eru aðalatriði þau, sem að mínu 

áliti verður að taka til greina við samning 

ferðaáætlunarinnar, en öll hin atriðin ber 

að fela umboðstjórninni að semja um við 

Qelag það, er tekst á hendurað útvega skip 

til ferðanna. Svo langt á alþingið að mínu 

áliti að fara, en ekki lengra, með tilliti til 

ferðaáætlananna. Stjórnin á að bafa ábyrgð 

á, að þessu verði framgengt, en í öllum 

smáatriðum á hún að hafa fríar hendur, 

einmitt til þess, að mögulegt verði að fram- 

kvæma aðalatriðin.

Munurinn á ferðaáætlun nefndarinnar 

nr. 1. og fyrirkomulagi því, er jeg þannig 

hef bent til, er í raun og veru sá, að skipið 

A. eptir minni uppástungu kemur á báðum 

sumarferðum þess frá útlöndum beina leið
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til Reykjavíkur og fer þaðan beina leið til 

útlanda; eptir ftírðaáætlun nr. 1 kemur það á 

fyrstu ferð sinni beina leið til Reykjavíkur, 

en ekki á annari ferðinni, og þar að auki 

fer það frá Reykjavík í báðum ferðum norður 

um landið. Hin háttvirta nefnd játar, að 

það hafi verið annmarki á þessari til- 

högun gufuskipsferðanna, sem reynd hefur 

verið í fyrra, og sem verið hefur hin vin- 

sælasta hjá landsmönnum að undanskildum 

Sunnlendingum, að frá 12. júní til 8. októ- 

ber hafi órjettur verið gjörður Sunnlending- 

um bæði með tilliti til íiutnings á farþegum 

og brjefasendingum, og má vel bæta því við, 

einnig til vöruflutninga. Aptur á móti er 

sá hagnaður, sem ferðaáætlun nr. 1 hofur 

inni að halda fyrir Austfirðinga og Norður- 

landið mjög lítill, þegar vel er aðgætt, en 

Vesturlandinu er að mestu leyti fyrirkomu- 

lagið heldur baganlegra eptir minni uppá- 

stungu. Hún heldur því föstu, að skipið A 

á hverri þessara tveggja ferða geti flutt bæði 

vörur, farþega og póstsendingar beina leið 

frá útlöndum til allra þeirra hafna umhverfis 

strendur landsins, er það kemur við á, og 

einnig flutt vörur, farþega og póstsendingar 

frá þeim direkte til útlanda, því það er 

sjálfsagt, að landsmenn eigi að haga sjer 

eptir póstferðunum, en þeir geta eins vel 

með þessa fyrirkomulagi og með hinu, 5 

sinnum á ári hverju, notað póstferðirnar til 

flutninga frá útlöndum og til útlanda. A11- 

ur munurinn er ekki nema hægðarauki, sem 

í sjálfu sjer er óverulegur. Tökum til dæm- 

is Seyðisfjörð eða Akureyri; með því fyrir- 

komulagi, sem jeg bef bent til, geta menn 

ferðazt frá þeim til útlanda og frá útlöndum 

til þeirra 5 sinnum hvert ár, og sent vörur 

og póstsendingar, og fengið direkte eins 

mðrgum sinnum, og þeir geta kosið, hvort 

þeir vilja heldur nota skipið B til þess beina 

leið þrisvar um árið, eða A, með því tvisvar 

að leggja ferðina um til Reykjavíkur. Ept- 

ir ferðaáætluninni nr. 1 geta þeir farið beina 

leið ölluru 5 sinnum; aptur á móti verða 

allii Sunnlendingar eptir þessari ferðaáætlun 

öll 5 sinni að leggja ferð sína norður um

landið, og eigi ekki neinn kost á, að koma 

einu sinni alit sumarið beina leið til útlanda 

eða frá þeim til Reykjavíkur. Vestfirðingum 

mun það í öllu verulegu standa á sama, 

hvort ferðunum verði komið fyrir annað- 

hvort eptir áætlun I eða eptir minni uppá- 

stungu; þó mun þessi síðari að öllum jafn- 

aði vera þeim hagfelldari. En þetta er ekki 

jafnrjetti, og þess vegna verður að breyta 

áætluninni 1 í þá átt, er jeg hef bent til.

En hvort sem er, má álíta það óhent- 

ugt, að slá föstum nema aðalatriðum málsins, 

en fela ber stjórninni, er saunarlega ekki 

hefur neinn annan tilgang en þann, að koma 

gufuskipsferðunum á á sem haganlegastan 

hátt fyrir allt landið, að annast um það, 

innan þeirra takmarka, er sett verða, með 

því að ákveða þessi aðalatriði, og láta í 

hennar vald og ábyrgð, að semja við gufu- 

skipsfjelagið um hin einstöku atriði ferðaá- 

ætlunarinnar.

Jeg tek það upp aptur, að alþingið er 

ekki fært um að semja ferðaáætlunina svo, 

að hún verði fullnægjandi öllum lands- 

búum eða öllu landinu í hag, en alþingið 

er fært um og skylt til að ákveða aðalregl- 

ur þær, er ferðaáætlunina eigi að byggja á. 

Jeg skal þess vegna mæla sem bezt jeg get 

móti því, að alþingið ræði eða samþykki 

hin einstöku atriði ferðaáætlunarinnar, en 

mæla með því, að þingið í ályktun þeirri, 

er hjer getur um, ákveði aðalreglur þær, 

sem ferðaáætlunina eigi að byggja á, og 

skal jeg í þessu tilliti vísa til þeirra aðal- 

atriða, er jeg áður gat um.

Um þessi aðalatriði er ekki neinn á- 

greiningur milli stjórnarinnar og alþingis, 

og þess þarf því ekki við. að setja þau 

sem skilyrði fyrir greiðslu fjár þess, er 

ræðir um í fjárlaganna 10. gr. C. 6., úr 

landssjóði. En aptur á móti er það óað- 

gengilegt, að binda þessa greiðslu við það 

skilyrði, sem nefndarálitið stingur upp á í 

5. tölulið, og þetta getur þar að auki orðið 

hættulegt. Jeg skal í þessu tilliti vísa til 

samnings þess, er gjörður befur verið 12. 

janúar f. á. milli ráðgjafans og hins sam-
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einaða gufuskipaíjelags í Kaupmannahöfn, 

og sern prentaður hefur verið í stjórnartíð- 

indunum, 34. tölulið. í fyrstu grein þessa 

samnings segir, að póstferðirnar sknli gjöra 

samkvæmt ferðaáætlun, er fjelagið semur og 

ráðgjaíinn fyrir ísland samþykkir. En nú 

vill nefndin binda stjórnina við ferðaáætlun 

þá, er alþingið kynni að samþykkja; þetta 

er beinlínis í stríði móti samningnum frá 

12. janúar 1880, og getur gefið fjelaginu á- 

stæðu til að rjúfa þennan samning. Eptir 

því sem jeg fæ sjeð, mundi skilyrði það, er 

hjer ræðir um, veita fjelaginu heimild til 

að segja upp samningnum, vegna þess að 

stjórnin með þessu skilyrði ekki getur sam- 

þykkt aðra ferðaáætlun, þó að samningurinn 

heimiii Qelaginu að semja bana að áskildu 

samþykki ráðgjafans. En þá er úti um

strandsiglingarnar, að minnsta kostifyrstum 

sinn, jafnvel þótt að bæði stjórn og alþingi 

hafi verið umhugað um, að koma þeim í 

gott horf, og að þeim bafi beppnazt það

með því fyrirkomulagi, sem nú er, og er

byggt á samningnum frá 12. janúar þ. á., 

og þá má alþingið kenna sjálfn sjer einu 

um þennan óhagnað. Öpnur hætta getur 

einnig verið skilyrðinu samfara, og er hún 

sú, að rikisdagurinn, sem veitir fjeð til 

póstskipaferðanna milli Danmerkur og ís- 

lands, 40,000 kr. árlega, geti bundið þessa 

fjárveiting alveg liku skilyrði, t. d. að fjeð 

verðí því að eins greitt úr ríkissjóði, að fylgt 

verði þeirri ferðaáætlun, sem ríkisdagur-

inn samþykkir, sem sje t. a. m. byggt á 

þeirri aðalreglu, að samkvæmt lögum 2. 

janúar 1871, 6. gr., skuli gjöldin til póst- 

ferða milli Danmerkur og íslands greidd úr 

ríkissjóðnum, en þessum póstferðum eru 

strandsiglingarnar alveg óviðkomandi; þess

vegna gæti ríkisdagurinn bundið greiðslu

gjaldsins úr rikissjóði því skilyrði, að allar

póstferðirnar skuli vera beina leið milli

Kaupmannahafnar og Reykjavíkur. Jeg í- 

mynda mjer, að hinn háttvirti framsögu- 

maður svari upp á þessa mótbáru: «|>að

má ekki óttast fyrir því, að rikisdagurinn 

setji eins óskynsamlegt skilyrði fyrir greiðsl-

unni»; og jeg er honum alveg samdóma 

um það, að ekki sje ástæða til þess að halda, 

að rikisdagurinn fari svo óskynsamlega að 

í þessu máli, en jeg vona, að hann á hinn 

bóginn sje mjer samdóma um það, að ríkis- 

dagurinn getur gjört það eins vel og al- 

þingið getur sett það skilyrði, er hjer ræðir 

um. En það sem okkur greinir á, er það, 

að jeg virði skynsemi alþingis eins mikils 

og skynsemi ríkisdagsins. En setjum samt 

sem áður, að rikisdagurinn, þegar hann er 

búinn að fá þessa kenningu frá hálfu al- 

þingis, setji því um líkt skilyrði, — þá er 

einuig búið fyrst um sinn með strandsigl- 

ingarnar, og sjer í lagi búið með 5 póst- 

ferðir milli útlanda og hafna umhverfis 

strendur íslands.

Mjer er sannarlega eins annt um gott 

fyrirkomulag á gufuskipsferðunnm og hinum 

háttvirta framsögumanni, eða yfir höfnð að 

tala öllum hinum háttvirtu þingraönnum, 

og jeg vona, að jeg hafi haft tækifæri til 

að sýna og sanna það í verkinu; þess vegna 

mun mig taka það ekki siður sárt, ef 

strandsiglingarnar skyldu líða undir lok, og 

sjer í lagi ef vjer eigurn að kenna sjálfum 

oss einum um það. Yegna þess vil jeg 

skora á hina háttvirtu nefnd, að taka 5. 

tölul. aptur, og jeg vil leyfa mjer innan 2. 

umræðu að bera mig saman við hana um 

breytingar þær, er mjer virðast nauðsynlegar 

í 1. tötulið, til þess sem bezt að ná tilgangi 

strandsiglinganna. f>að er snertir 2., 3. 

og 4. töluliði, ætla jeg ekki að fjölyrða, «n 

jeg skal taka það fram viðvíkjandi 4. töhi- 

lið, að í samningnum frá 12. janúar f. á. 

hefur 3. gr. inni að halda ákvarðanir nm 

plássið á skipunum handa farþegum, og 

um fæðispeninga og flutningsgjald fyrir 

farþega, og að þessum ákvörðunum sjálfsagt 

má breyta með samningi við gufuskipsfje- 

lagið, og jeg vil bæta því við, að jeg ætla 

að mæla með því, að stjórnin leitist við, að 

koma á breytingum á þessum ákvðrðunum 

með samningum í þá átt, sem 4. töluliður 

fer í.

Jón Jóiwon : Auk þeirra 3 ferðaáæth- 
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ana, sem nefndin hefur komið með, er nú 

komin sú, sem hinn háttvirti landshöfðingi 

skýrði frá mnnnlega. Eptir áætlun hins 

hæstvirta landshöfðingja eiga 2 hringferðir 

ap koma' í staðinn fyrir 2 ferðir fram og 

aptur, en' sá munur er á hringferð og á ferð 

fram og aptur, að skipið á hringferðinni 

kemur ekki nema einu sinni að öllum 

öðrum höfnum en Reykjavík, en þegar 

skipið fer aptur sömu leið, kemur það 

tvisvar á allar hafnir nema á endastöðv- 

arnar. Eptir uppástungu landshöfðingja 

mundu því Vestfirðingar, Norðlendingar og 

Austfirðingar að eins fá skipið til sín 8 

sinnum, þar sem þeir samkvæmt ferða- 

áætluninni Nr. 1 fá það 10 sinnum. Hinn 

hæstvirti landshöfðingi gat ekkert um nr. 

3; þar hefði hann getað sjeð, að Heykvík- 

ingum er eigi órjettur gjör, en aptur verða 

þar Austfirðingar harðast út undan. Und- 

anfarandi ár hefur helzt hallazt á Sunn- 

lendinga og Vestfirðinga, en Austfirðingar 

hafa verið bezt settir, en Austfirðingar 

verða þó að viðurkenna það, að þeir geta 

eigi talizt standa Sunnlendingum eða Vest- 

flrðingum jafnfætis, að því er snertir vöru- 

magn og fólksfjölda, og fyrir því verða þeir, 

fipnst mjer, að sætta sig við það, þótt 

meira tillit sje tekið til Sunnlendinga og 

Veatfirðinga. peir kunna að segja, að 

*Camoent» komi hjer títt á sumrum og 

taki pdst með hverri ferð; en þá hafa Aust- 

firðingar síldarveiðaskip Norðmanna. J>ótt 

þessi skip Norðmanna flytji enn eigi póst, 

þá ber þess að gæta, að stjórnin hefur 

gjðrt ■ gangskör að þvf, að þau fari að gjöra 

þáð íraínýegis. Jeg er því nefndinni sam- 

dótiia ttm, áð annaðhvort beri að samþykkja 

nr. i eða nr. 3, en jeg vil gjöra nr. 1 að 

varauppástungu, en nr. 3 að aðaluppá- 

styngy, og yil jeg þá um leið gjöra nokkrar 

brey,tingar við nr. 3, svo að ferðirnar frá 

Reykjavík og til Reykjavíkur verði á hent- 

ugri tímum. i>að hefur ætíð verið sá galli

á póstskipsferðum, að skipin hafa legið ó- 

þarflega lengi hjer í Reykjavík. Ef legu- 

tíminn hjer í Reykjavík væri styttur, gæti 

sparazt svo mikill tími á 3 fyrstu ferðun- 

um, að skipið A gæti lagt af stað 25. maí 

frá Kaupmannahöfn til Reykjavíkur og 

þaðan norður um land, og þá gæti það 

komið aptur hingað seint í júnímánuði með 

þingmennina; sömuleiðis mætti þá haga 

ferðum skipsins B þannig, að það færi frá 

Reykjavík norður fyrir land fyrst í júlímán- 

uði, og flytti kaupafólk og skólapilta, en í 

septembermánuði færi til Reykjavíkur alveg 

eins og eptir ferðaáætlun nr. 3.

Arnljótur Ólafsson: Hinn hæstvirti

landshöfðingi gat þess í upphafi ræðu sinnar, 

að ólöglegt væri að binda fjárveitinguna 

skilyrði, sem eigi stæði á fjárlögunum. Jeg 

er þessu í sjálfu sjer samdóma, en jeg bið 

hina háttvirtu deild og landshöfðingja að 

gæta þess, að nefndin gat ekki tekið þetta 

til greiua i fjárlögunum, því að þá var eigi 

búiö að senvja þessa tillögu, er ljárlagafrum- 

varp nefndarinnar var samið. En jeg skal 

fyrir mitt leyti eptir megni stuðla til þess, 

að þetta skilyröi verði sett við 10. gr. C. 6, 

°g j eg v011a þái að hinn bæstvirti lands- 

höfðingi sje ánægður í þessu tilliti. En 

hinu get jeg ekki verið samdóma, að alþingi 

sje ekki fært um að dæma neraa má vera 

um grundvallarreglur eða aðalatriði máls 

þessa. Hjer á þingi sitja þjóðkjörnir menn 

úr öllum hjeruðnm landsins, og hljóta því 

að þekkja til; en það er eðlilegt, að hver 

skari dálítið eld að sinni köku, og vilji líta 

á hag síns hjeraðs, en þar fyrir er eigi á- 

stæða til að ætla, að þingið sje eigi fært um 

að dæma um smáatriðin. Úrslit þessa máls 

hljóta að vera komin undir samkomulagi 

milli þingmanna innbyrðis við umræður 

málsins og samkomulagi síðast við stjórn- 

ina. Jeg dreg ekki í efa viturleik nje góð- 

vilja ráðgjafans, en hitt segi jeg, að hvorki 

ráðgjafiun nje hinn hæstvirti landshöfðingi
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eru eins kunnir högunn og verzlunarviðskipt- 

um landsmanna, sem allir þingmenn saman. 

Jeg mótmæli því algjörlega, er landshöfðing- 

inn sagði, að nefndin segi, að Sunnlending- 

um hafi verið órjettur gjör með ferðaáætlun- 

inni 1879, eða þessari áætlun nr. 1. Nefnd- 

in segir að eins, að ferðirnar verði ekki 

beinar frá Reykjavík til útlanda; en Keyk- 

víkingar hafa áður heimtað, að ferðirnar 

væru beinar, og hafa í því efni fest fót sinn 

í stöðulögunum. En það er ekki til þeirra 

ferða, sem vjer eigum að Ieggja fje. heldur 

í sameiningu við vora dönsku bræður til 

ferðanna umhverfis landið. J>ess vegna er 

engin ástæða til að bregða nefndinni um, 

að hún hafi gjört órjett. Nefndin hefur

tekið það fram með nr. 2, hvernig ráða má 

bót á þessu fyrir Reykjavík. Jeg vil leyfa mjer 

að vekja athygli hins hæstvirta landshöfð- 

ingja og þingsins á því, hvernig nú stendur á. 

Stimon þykist standa sig við að láta gufu- 

skip ganga á milli hafna hjer á landi og 

Skotlands, án þess að fá einn eyri fyrir úr 

landssjóði. Austfirðingar og Norðlendingar 

geta haft nógar ferðir til útlanda með síld- 

arveiðaskipum Norðmanna. f>að er því 

fyrir Sunnlendinga og Vestfirðinga, að Nr.

1 er samið, og enn Nr. 2, ef stjórnin vildi 

taka það ásamt Nr. 1 náðarsamlega til 

greina. Áætlun sú, sem hinn hæstvirti 

landshöfðingi talaði um, er mjer óljós, og 

jeg ímynda rojer fiestum þingmönnnm, og 

fyrir því væri æskilegt, ef vjer fengjum að 

sjá hana í skýrslusniði á prenti. Nefndinni 

datt ekki í hug, að setja ráðgjafanum of 

þrönga kosti, en hún bar það traust til 

bans, að hann mundi eins geta samþykkt 

þessa áætlun fyrir árin 1882 og 1883, eins 

og hann samþykkti hana fyrir árið 1880. 

I>að kemur hjer fram sá undarlegi viðburð- 

ur sem optar, að þingið sýnir ráðgjafanum 

meira traust, en kemur frá einu sæti hjer í 

salnum.

Landshöfðingi. Hinn háttvirti fiam-

sögumaður fjárlaganefndarinnar talaði um, 

að ferðaáætlun sú, sem jeg stakk upp á, 

væri sjer óljós, og Ijet í ljósi þá <Ssk sínft, 

að lá tillögur mínar prentaðar sem íerða- 

áætlun. En eins og jeg hef áður tekið frBm, 

álít jeg, að það sje ekki ætlunarverk þings- 

ins, að ræða hin einstöku smáatriði' þessa 

máls, heldur að eins slá föstum aðalatrið- 

unum, því að meira geturþingið ekki gjört; 

par af leiðir aptur, að jeg get ekki sjieð 

neina ástæðu til að láta prenta fullkomna 

ferðaáætlun, heldur einungis taka fram að- 

alatriði hennar.

Framsögumaður: Hinn hæstvirti lands- 

höfðingi talaði um ferðaáætlun, sem jeg þyk- 

ist vita að hentug mundi verða að mörgu 

leyti, en meðan jeg hef ekki fyrir mjer töfl- 

ur, eða aðalatriðin úr þessari áætlun, setn 

hann hefur hugsað sjer, get jeg ekki dæmt 

um, að hve miklu leyti lians ferðaáætlun er 

hentugri, en sú, sem hjer liggur fyrir. Jeg 

veit líka, að landshöfðingjanum er eins hægt 

og nefndinni að skrifa sína áætlun upp í 

töfluformi; það þurfa menn að fá til að geta 

fullkomlega glöggvað sig á henni og dæöit 

um, hvor betri er. |>egar hinn hæstvirti 

landshöfðingi dæmdi um ferðaáætlunina nr. lt  

þótti mjer undarlegt, að hann skyldi ekki 

nefna nr. 2, sem einmitt bætir nr þeitt 

góllum, sem hann fann á nr. 1; Hinn 

hæstvirti landshöfðingi sagði, að það væri 

bættulegt, að setja skilyrði, því að við gtet- 

um átt á hættu, að ríkisþingið gjörði hið 

sama. Nú vil jeg skoða orð hins hæsivirta- 

landshöfðingja sjálfs. Hann sagði, að;þing- 

ið ætti að setja grundvallarreglur fyrir fertl-* 

unum, til nefna aðalatriðin, en lúta á vald 

stjórnarinnar að skipa fyrir um %ið ótnerki^ 

legra. Sje þessi grundvallarregla, eða •þessi: 

aðalatriði bindandi, eru það þá ekki lík» 

skilyrði? jú, sannarlega, og úr því, að lahds^ 

höfðinginn vill sjálfur, að þingið kvéði á utó 

öll aðalatriðin, þá get jeg ómöguléga sjeð,' 

að meiri hætta sje á því, að gjöra fullkómtiá,:
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ferðaáætlun, og kveða eins á um hina minni 

staði. Ef binda má skilyrðum komu skips- 

ins á Akureyri, ísafjörð, Stykkishólm, Seyð- 

isfjörð og Reykjavik, get jeg enga hættu 

sjeð við það, að binda kornu þess á hina 

minni staði, Yopnafjörð, Sauðárkrók, Dýra- 

fjörð m fl., sömu skilyrðum. Eptir þessu að 

dæma get jeg þá ekki sjeð, að nefndin 

gangi ráðgjafanum nær, en hinn hæstvirti 

landshöfðingi. Hvað snertir Djúpavog og 

Borðeyri, þá befur hinn hæstvirti landshöfð- 

ingi sjálfur áður mælt vel og röggsamlega 

fram með því, að skipið kæmi á þá staði; 

hver er þá hættan? Jeg sje hana ekki. 

Hinn hæstvirti landshöfðingi hefur mælt svo 

vel fram með ferðaáætluninni 1879, að það 

mundi enginn hafa betur gjöit,; en þessi á- 

ætlun, sem bjer ræðir um, er að kalla má, 

alveg sú sama, svo frá landshöfdingjaus 

hálfu vona jeg að ekkert sje að óttast, þó 

nr. 1 verði samþykkt. Hinn hæstvirti lands- 

höfðingi talaði um, að hætta væii búin fiá 

hálfu gufuskipafjelagsins danska, að það 

vildi ekki ganga að áætlun þessari. Yjer 

værum þá ekki svo dauðans-illa farnir, þótt 

svo væri; en mjer er óhætt að segja, að það 

þurfum við heldur ekki að óttast. f>að get- 

ur ekki rofið samninginn fyrir þá skuld, að 

þessi áætlun verði tekin, því hún er hin 

sama hjer um bil, eins og sú var, sem það 

er bundið við með áður nefndum samningi, 

og mjer er óhætt að fullyrða, að fjelagið vill 

ekki heldur gjöra það, því að forstjóri þess 

fjelags, Kock, er ferðaáætlunni meðmæltur 

og álitur, að hún sje sjer og okkur hentug. 

Jeg ímynda mjer því, að landsböfdingicn 

beri i þessi efni allt of mikinn kvíðboga. 

Jeg mundi reyndar fyrir mitt leyti vel vera 

fús á, að bæta inn í 5. tölulið orðinu: *uð- 

alatriðum*, þannig, að meining greinarinn- 

ar væri sem líkust því, er mjer skildist 

landshöfðinginn fara fram á, því að jeg álít 

slíka viðbót alveg bættulausa fyrir þingið að 

aðbyllast, af því jeg veit, að stjórnin vill ekki

annað en hið bezta í þessu máli. Jeg vona, að 

svo fari, ef hinn hæstvirti landshöfðingi vill 

styðja þetta mál, og ef sunnlenzkir kaup- 

menn vilja styðja, að nr. 2 komist á, með 

því að nota duglega skip það, sem þar er 

ráðgjört, til vöruflutninga, að þá muni öll 

óánægja Sunnlendinga hverfa. Víst er það 

merkilegt, eins og neínt hefur verið, að 

hugsa sjer, að «Cawoens» skuli ganga milli 

landa fyrir einn enskan kaupmann allt 

sumarið án hins minnsta styrks, en að allir 

kaupmenn hjer í Revkjavík til samans geti 

eigi orðið ásáttir um, að nota í einingn eitt 

skip yfir hásumarið, svo það fái fullan 

farm tvær ferðir, en sjeu þeir svo skeyting- 

arlausir og kærulausir, að vilja ekki nota 

skipið, og þannig dálítið styðja að beinum 

milliferðum milli Reykjavíkur og útlanda 

fyrir sig og aðra hjer á Suðurlandi, þá verð 

jeg að segja, að mjer er sama um þeirra 

óánægju; sje það meining þeirra, að fá bein- 

ar samgöngur milli Reykjavíkur og Kaup- 

mannahafnar fyrir brjefin sín eingöngu upp á 

kostnað hinna landsfjórðunganna, þá get jeg 

ekki verið þeim meðmæltur. Nr. 3 sýnir, 

að nefndin hefur einnig haft í huga, að 

láta skipin mætast í Reykjavík, en hún gat 

með engu móti komið þvi svo fyrir, að 

skipin gætu mætzt þar á hentugum tíma 

fyrir alla þá, sem þurfa að nota þau. Jeg 

vona, að hinir heiðruðu þingmenn hafi ekki 

skilið ræðu mína eða tillögur í þessu máli 

svo, að jeg hafi viljað halda Norðurlandi 

fram meira, en vera ber, en setja aðra 

landsfjórðunga hjá. Jeg veit með sjálfum 

mjer, að jeg hef nú og áður valið það, er 

mjer fannst vera hentugast, þegar litið er 

á þarfir landsins í heild siuni, en ekki eins 

einstaks fjórðungs.

Landihöfðinginn: Hinn heiðraði 1.

þingmaður Suður-Múlasýslu vísaði til orða 

minna í þessu máli á þingi 1879, en jeg 

verð að minna þingmanninn á, að þá var 

öðru máli að gegna, því að þá var ekkert



1141

neinu skilyrði bundið, og var að eins farið 

fram á, að stjdrnin leitaðist við, að farið 

væri sem mest eptir tillögum eða áætlun 

þingsins. Jeg tók það fram áðan, að jeg 

befði í byggju, að bera mig saman við 

nefndina áður en til 2. umræðu kemur, og 

vona jeg, að við þá getum komið okkur 

saman um þær breytingar, sem mættu miða 

að því, að tilgangi stjórnarinnar og alþingis 

yrði náð. Jeg tók svo eptir, að í svari 

hins háttvirta 1. þingmanns Suður-Múla- 

sýslu lægi bending til þess, að hann væri 

ekki ófús á, að breyta 5. töluiið, eða bæta 

inn í orðinu : • böfudairiðí •; en það liggur í 

augnm uppi, að það er nauðsynlegt að 

greina, hvað eru aðalatriði, því að annars 

gæti það orðið misskiiningi undirorpið.

Ján  Úlaftson: Hinn hæstvirti lands-

höfðingi Iagði mikla áherzlu á það í ræðu 

sinni, að alþingi gæti ekki samið ferðaáætl- 

un eins vel og stjórnin; að það ætti einung- 

is aö slá föstum aðalatriðunum í ferðaáætl- 

uninni. En hvað eru aðalatriði? og hvað 

eru ekki aðalatiiði? Um þetta greinir 

menn einmitt á. Við álítum til dæmis að 

taka það aðalatriði, að skipið komi á vissar 

hafnir, og að það komi á þær í þessari ferð, 

en ekki hinni. Jeg tek það aptur fram, hver 

ætti að vera fær um að semja ferðaáætlun, 

ef ekki fulltrúar þjóðarinnar, sem eru komn- 

ir hjer saman frá öllum sýslum landsins? 

Jeg get ekki skilið, hvað ætti að geta talað 

fyiir því, að stjórnin hefði betra vit á þessu 

máli en landsmenn sjálfir, enda hefur 

reynslan skorið hjer skörulega úr; vjer höf- 

um reynsluna fyrir oss tim það, hversu 

höndulega það hefur tekizt til, þegar stjórn- 

in hefur verið ein um hituna, að ráða áæt.l- 

unioni. í  bitt eð fyrra setti þingið áætlun, 

sem fylgt var í fyrra, og með hana voru 

menn ánægðir um allt land, nema hvað 

þetta Keykjavíkur-nöldur heyrðisthjer í höf- 

uðstaðoum. f>á sýndi þingið, að það getur 

samið áætlun, sem unnt er að fylgja og öll-

um gegnir vel. Nú í ár hefur stjórnin sett 

nýja áætlun upp á sitt eindæmi, þá áætlun, 

sem nafntoguð mun verða og lengi í minn- 

um höfð. 1 ár fara skipin hvort á eptir 

öðru með 5 daga millibili kring um landið, 

þannig að fyrra skipið hefur tekið alla far- 

þega, brjef og vörur, þegar hitt kemur, og 

leiðir þá náttúrlega af því, að hreint ekkert 

gagn verður að seinna skipinu. J>að má sigla 

tómt á eptir hinu og elta það, engum lif- 

andi manni til nokkurs gagns, eigendum skip- 

sins til skaða og til ergelsis fyrir alla lands- 

menn, sem horfaá ósómann, og vita, að þessi 

slysalegi eltingarleikur fer fram upp á þeirra 

kostnað, því þeir hafa lagt fjeð fram til 

ferðatina. Meiri reynslu en þessa þurfum 

við ekki fyrir því, að stjórnin geti ekki gjört 

heppilegar ráðstafanir í þessu máli. Einmitt 

af því, að nefndin vildi ekki hafa þessar al- 

gjörlega gagnslausu ferðir, einmitt af því, að 

nefndin gjörsamlega vantreystir stjórninni 

til, að setja áætlun, sem sje byggð á hags- 

munum alls landsins, en ekki á kaupmanna- 

jarminum í Keykjavík, einmitt þess vegna 

hefur nefndin viljað halda þessu skilyrði 

fram, að fje verði því að eins til ferðanna 

greitt úr landssjóði, að fylgt verði áætlun 

þeirri, sem þingið samþykkir. Jeg segi hin- 

um hæstvirta landshöfðingja það í fullri al- 

vöru: J>ingið, sem er skipað mönnum gagn- 

kunnugum viðs vegar um land og kunnugum 

hagsmunum hinna ýmsu landshlula — þing- 

id hefur betra vit á, að semja hentuga á- 

ætlun, en Reykjavíkurkanpmenn, landshöfð- 

ingi og ráðgjafi allir til samans. J>að befur 

verið tekið fram, að rikisdagurinn gæti kom- 

ið með annað skilyrðið á móti, og sett npp 

aðra ferðaáætlun og sagtsvo: *Jeglegg ekki 

fje til strandferðanna, nema minni áætlun sje 

fylgt*. Við þá grýlu er jeg alls ekki hrædd- 

ur. Gjöri ríkisdagur og ráðgjafi svo vel, ef 

þeir vilja. Ef í það færi, gætum við verið 

án alls saiflkrulls við póstferðirnar milli ís- 

lands og Danmerkur. Vjer þurfuro ríkis-
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dagsins ekki við; vilji hann sýna oss nokkra 

ósanngirnj eða gufuskipafjelagið danska, þá 

fari ríkisdagur og gufuskipafjelag í friði 

bvert á land, seœ þau vilja, fyrir oss; en 

reyndar er ekki hætt við þessu. Samkvæmt 

stöðulögunum er ríkissjóður skyldur, að 

halda uppi gufuskipsferðum milli íslands og 

Danmerkur; frá því getur stjórnin ekki geng- 

ið. En þótt upp úr slitnaði með strandferð- 

irnar, þá gætu íslendingar fengið langt um 

ódýrari ferðir kring um landið með öðru móti, 

en þeir verða nú að hafa, svo jeg er heldur 

ekki hræddur við þá grýlu, að ferðirnar um- 

hverfis landið falli niður. Jeg veit, að það 

er hægðarleiknr að fá stærra skip, og betra 

og hentugra en Arcturus fyrir hjer um hil 

37,100 kr. um 5 mánuði, þar í talin skip- 

leiga, fólkslaun og kol og assúranse á skipi. 

Jeg hef tilboð um þetta frá •Bergenske 

Dnmpskitmehkub*. Nú kostum við 18,000 

kr. upp á strandferðir, og ef við drögum 

þá upphæð frá 37,000 kr., þá verða eptir

19,000 kr., en þann mismun vona jeg að 

væri liægt að vinna upp, einkum þegar 

þess er gætt, að matsalinn á «Arcturus» 

verður að gjalda eigendum skipsins 6000 kr. 

um árið fyrir að mega hafa matsöluna. 

þessar 6000 kr má líka draga frá 19,000 

kr., því eins mættu þær renna inn í lands- 

sjóð, ef hann hjeldi skipið; þá eru nú eptir 

einar 13,000 kr., sem þarf að vinna upp á 

vörum og farþegum; en svona lagað skip 

rúmar farrn svo mikinn, að ef skipið fengi 

fullan farm í einni ferð af 5 fram og aptur, 

þá mundi fyrir það fást um 20,000 kr., svo 

þó það gengi tómt allar binar ferðirnar, og 

þó ekki sje reiknað neitt fyrir fargjaldi far- 

þega, hefði landið þó samt hag á, að taka 

skipið á leigu og hafa sjálft ferðirnar. fað 

er engin furða, þó þessi dönsku skip frá 

»det jorenede Dampskibsielskab» sjeu illa 

ræmd hjer, því fjelag það er svo illa kynnt i 

sjálfri Danmðrku, að þar sem það hefur náð 

að verða eitt um liituna, þykir ekki undir

því búandi. Frá Esbjerg á Jótlandi hefur 

fjelagið náð undir sig öllum gufuskipsferðum 

til Englands, og er þar nú svo komið, að 

bændur nálægt Esbjerg, sem þurfa gripi að 

senda til Englands, senda þá nú yfir á Fjón 

og þaðan með enskum skipum til Englands; 

svo sanngjarnt eða hitt heldur er fiutniogs- 

gjald fjelagsins. í vetur sóttu menn um 

til ríkisdagsins, að fá hjálp til að byggja 

nýja höfn, sem fjelagið gæti ekki einokað, 

og mælti stjórnin með þessu, því hún við- 

urkenndi ósanngirni hins sameinaða gufu- 

skipafjelags. Hinn háttvirti landshöfðingi 

sagði, að Sunnlendingum hefði verið sýnt 

ranglæti í þessu máli, og nefndin hefði 

játað það, en hún hefur aldrei játað þetta; 

hún hefur að eins sagt, að Sunnlendingum 

væri vorkunn, þótt þeir væru óánægðir. |>eir 

voru orðnir svo vanir, að hafa yfirburði 

yfir allt land í þessu efni, að von var þeim 

sviði fyrst í stað að vera settir lítið meira 

en jafnfætis öðrum hjeruðum landsins. Hafi 

ranglæti verið nokkrum sýnt áður — og 

það hefur verið gjört — þá var það ekki 

Sunnlendingum, heldur hinum landsQórð- 

ungunum. Ullu íslandi n e m a Iíeykjavík 

hefur áður verið órjettur gjör, og því viður- 

kunnir nefndin, að Keykvíkingum geti verið 

vorkunn, þegar nokkuð, þó lítið sje, er tekið 

frá þeim og lagt til hinna landsfjórðung- 

anna. Jeg kem aptur til þess, sem jeg tók 

áður fram, að stjórninni hefur farizt miður 

en vel, þegar hún hefur átt að ráða ferðum 

gufuskipanna. Hvaða tillögum hefur hún 

fylgt? 1881 hefur hún ekki annað betra 

að fara eptir en tillögur kaupmauna í Reykja- 

vík, svo sem sjá má af stjórnartíðindunum 

fyrir 1880, B. deildinni, bls. 110. Eptir 

þeirra tillögum er sett áætlunin i ár. Stjórn- 

in álítur þá álit kaupmanna í Reykjavík 

meira vert en álit þingsins; stjórnin álítur 

hagsmuni Reykjavíkurkaupmanna meira virði 

en hagsmuni alls landsins. Er nú þessi að- 

ferð stjórnarinnar hvöt til, að leggja stjórn-
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inni þetta vald í hendur? Nei ! Höldum 

fast við 5. niðurlagsatriðið, og einmitt ræða 

landshöfðingjans ná heíur sannfært mig um, 

að það er einmitt þörf á, að taka þessa á- 

kvörðun upp í sjálf fjárlögin, þegar við fá- 

um þau aptur frá efri deild.

Halldór Friðrihsson: Jeg skal eigi

vera margorður í máli þessu. Jeg get fyrir 

mitt leyti verið hinum hæstvirta landshöfð- 

ingja samdóma í fiestu því, er hann sagði. 

Hinn háttvirti framsögumaður sagði, að 

áætlun sú, sem hann hefði gjört 1879, hefði 

verið svo vinsæl. Já, það getur verið, að 

hún hafi verið það hjá GránufjeJaginu, og 

á Norðurlandi og Austurlandi, en hjer á 

Suðurlandi hefur hún sannarlega verið allt 

annað en vinsæl, enda er fullkomin ástæða 

til þess, því að Sunnlendingum var sannar- 

lega gjörður mikill órjettur með þeirri á- 

ætlun, þar sem þeiru var varnað að geta 

skrifað til Danmerkur og fengið svar aptur 

á styttri tíma en á 2 mánuðum. Ef 

«Camoens» hefði eigi komið hjer við á 

Suðurlandi í sumar, þá væri ekki einn 

fiskur seltlur enn frá Suðurlandi hjá þeim 

kaupmönnum, sem hjer eru búsettir. |>að 

er ávallt verið að tala um Eeykjavík, eins 

og enginn verzlunarstaður sje til á Suður- 

landi, nema hún, en þar eru þó 24 verzl- 

endur, sem ættu að geta notað gufuskips- 

ferðirnar. Hinn háttvirti framsögumaður 

sagði, að Suunlendingar gætu farið að leigja 

sjer gufuskip, en hví geta Norðlendingar 

ekki gjört hið sama? pað eru minnst vöru- 

flutningar með gufuskipum, sem Sunnlend- 

ingar sækjast eptir, heldur er það það, að 

geta komið brjefum sinum greitt og hagan- 

lega til útlanda. í  áætluninni nr. 1 eru 

Sunnlendingar útilokaðir frá að geta komið 

brjefum sínum svo fljótt, sem þeir þurfa, til 

útlanda. En því er svo varið með þetta, 

eins og svo margt annað, ef Norðlendingar 

einungis fá það, sem þeir hafa hug á, þá 

er nóg; um Sunnlendinga er ekkert hugsað.

Og þó hlýtur hver, sem hugsar um málið, að 

játa, að mest er undir því komið, að greiðar 

og góðar samgöngur sjeu milli útlanda og 

höfuðstaðar landsins, þar setn embættismenn 

og stjórn landsins hefur aðsetur, og þar 

sem að mest er verzluuin. |>etta er svo

augljóst, að jafnvel hinn háttvirti framsögu- 

maður verður að játa það. En þegar litið 

er á ferðaáætlanirnar, þá er auðsjeð, að 

nr. 1 er öldungis óhafandi, ekki einungis 

fyrir Beykjavík, heldur og fyrir allt Suður- 

land. En aðalhugsunina í nr. 3 get

jeg fellt mig við; með henni fær bæði 

Norðurland, Vesturland og Austurland 

sömu hagsmuni, og þau bafa við nr.

1> °g þá getur Suðurland komið brjefum til 

útlanda eptir þörfum. |>að er ekkert á móti 

því, að einhverju verði breytt i ferðaáætlun 

þessari, t. a. m. einhverjum komudegi, ef 

hann þykir óhentugur, því að jeg er engan 

veginn að berjast fyrir þessum eða þessum 

degi, heldur fyrir því, að sambandið milli 

Suðurlands og útlanda sje haganlegt. Jeg 

er á máli hins hæstvirta landshöfðiugja i 

því, að jeg álít, að þingið eigi ekki að semja 

fullkomna ferðaáætlun, heldur að eins taka 

fram aðalgrind (skema) áætiunarinnar. En 

að þingið sje að taka til, að skipið eigi að 

koma á þessa og þessa höfn þennan og þenn- 

an sjerstaka dag, í því er engin hugsun. 

ÍMngið getur eins vel farið að semja áætl- 

anir um póstferðir. J>ingið á, eins og jeg 

hef þegar tekið fram, að eins að semja að- 

algrind fyrir gufuskipsferðunum, en hið ein- 

staka semur umboðsstjórnin, og hagar þvi 

eptir ástæðum. Jeg neita því alls eigi, að 

þingið sje fært um, að semja fullkomna 

ferðaáætlun, en það geta komið ýms atvik 

fyrir, sem því er eigi auðið að sjá við, eða 

ákveða fyrir fram. J>að efast enginn um 

það, að t. a. m. hinu háttvirti 1. þingmaður 

Eyfirðinga geti sagt, hvenær hentugt sje að 

skip komi á Eyjaíjörð, en tálmanir þær, er 

fyrir geta komið og raskað áætlun hans.
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ef þingið semur fullkomna áætlun, og setur 

það sern skilyrði fyrir fjárveitingu, að henni 

verði fylgt, þá getur það eigi# skilizt öðruvísi 

en svo, að þingið vilji ekkert fje veita til 

gufuskipsferða, nema áætlun þess sje að öllu 

leyti tekin til greina. f>að dugar eigi, að 

vitna til þess, að «Camoens> og hin norsku 

síldarveiðaskip komi hingað til landsins, og 

að það megi nota þau, því að það getur eigi 

verið rjett, að haga gufuskipsferðum eptir því, 

hvenær «Camoens» kann aðkoma, eða hvort 

hann kemur. Hinir heiðruðu uppástungu- 

menn hafa haft það fyrir augum, að «Ca- 

moens-> mundi koma hjer á Suðurland, og 

þess vegna hafa Sunnlendingar orðið á hak- 

anum, en hver getur ábyrgzt það, að «Ca- 

moens» komi bjer næsta sumar? Og ef hann 

kemur eigi, þá eru Sunnleudingar svo gott 

sem útilokaðir frá samgöngum við útlendar 

þjóðir. Og þótt nú «Camoens» komi, þá 

nýtur Reykjavík eigi fremur góðs af því en 

aðrir hlutar landsins. «Camoensi> kemur 

hingað mestmegnis til þess að kaupa hesta 

og kindur, og hann er því eigi fremur buud- 

inn við Suðurland, en hina fjórðunga lands- 

ins. Jeg fyrir mitt leyti vona, að þingið 

eigi fallist á áætlunina nr. 1, því að það er 

hin sama áætlun, sem hjer á Suðurlandi bef- 

ur verið svo óvinsæl, en það er eigi nóg, að 

hún sje vinsæl í Eyjafirði og á Au9turlandi. 

Hin heiðraða nefnd ætti að taka aptur þess- 

ar áætlanir og semja nýja áætlun eptir á- 

ætluninni nr. 3, samkvæmt því sem hinn 

hæstvirti landshöfðingi hefur tekið fram. 

(Arnljótur Ólafsson: Nei). Jú segi jeg.

Nefndarálitið er þó eigi meira en nefndarálit, 

en sannarlega engin lög.

Uolgeir Clnusen: Jeg er samþykkur

hinum háttvirta 2. þingmanni Suður-Múla- 

sýslu í því, að jeg vil ekki binda mig við 

neitt sjerstakt gufuskipsfjelag, heldur fó 

gufuskipsferðir kring um landið, þar sem jeg 

get fengið þær beztar og ódýrastar. Hvað

• Camoens» við víkur, þá vil jeg fyrir mitt 

leyti ekki einu sinni fara út í Engey með 

honum, hvað þá heldur lengra. I>etta er 

flatbotnaður bátur, sem er ætlaður til þess 

í stórám, að fara um, þar sem grunnt er,og svo 

er yfirbygging á honum, sem er svo aumlnga 

úr garði gjörð, að maður veit ekki, hvenær 

skipinu hvolfir og maður stendur á höfðinu, 

með fæturna upp. fegar jeg sá áætlunina 

nr. 1, þá fannst mjer hann blása á norðan, 

en eigi nógu mikið, þvi þá hefði kannske 

áætlunin fokið burt. Jeg sje það af áætl- 

uninni, að strandferðaskipið á að koma við 

á Borðeyri, en það get jeg eigi ímyndað 

mjer geti haft framgang, því Hrútafjörður 

er ómældur upp. (Arnljótur Ófafsson: |>á er 

að brúka «Camoeus»!j. f>að er ekki skip. 

Hvað síldai veiðaskip Norðmauna snertir, þá 

er jeg sannfæiður um, að það er ómögulegt, 

að fá þau til þess að koma og fara á til- 

teknum dögum, því þeir verða sína veiði að 

stunda. Ef ferðaáætlun þessari verður haldið, 

eins og hún er hjer fyrirhuguð, þá neyðast 

kaupmenn i Keykjavík líklega til þess, að 

leigja sjer gufuskip. (Jón Ólafsson: Bravo!). 

Ef það.er meiningin með áætluninni nr. 1, 

að ekkert gufuskip komi til lieykjavíkur, 

fyr en það hefur farið kring um landið, þá 

er hún óbrúkandi, því et ríkisdagurinn á að 

leggja fje til gufuskipsferðanna, þá verður 

hann að ráða nokkru um það, hvernig ferð- 

unum sje hagað. Jeg skal leyfa mjer næst, 

þegar mál þetta kemur fyrir, að leggja fram 

áætlun, sem jeg hef í höndum, og sem jeg 

hef lagt fyrir hina heiðruðu nefnd, en húu 

eigi tekið tillit til.

Þorsleinn Thorsteinson: |>essar um-

ræður sýna það, að það er illt að gjöra á- 

ætlun, sem ölluiu líkar. Höfuðatriðið, sem 

hinir heiðruðu þingmenn, er síðast töluðu, 

tóku fram, var það, sem menn fara nú 

bráðum að þreytast á, nefnilega það, að hann 

blási á norðan. Eptir því sem jeg ætla, 

kemur þetta til af því, að þeir ávallt vitna
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f áætlunina Nr. 1 og Nr. 3, með öðrum 

orðum: J>eir gjöra sjer ómak fyrir að sýna, 

að hann sje á norðan, en muna eigi eptir 

áætluninni Nr. 2; en það gleður mig, að 

hinn háttvirti framsögumaður kvaðst ætla, 

að fá mætti áætlun líka þessari, því hann 

er bæði kunnugri gufuskipsfjelaginu og 

stjórninni en flestir aðrir bjer. Ef binn 

háttvirti þingmaður Reykvíkinga vildi taka 

tillit til áætlunarinnar Nr. 3, þá gæti hann 

verið ánægðor, en hvers vegna kemur hann 

þá ekki með aðra áætlun, sem er betri, og 

sem allir geta orðið ánægðir með ? Hinn 

hæstvirti landshöfðingi ljet það í Ijósi, að 

hann væri hræddur um, að gufuskipsfjelagið 

eigi mundi fallast á þetta, og þá mundi 

gufuskipsferðunum lokið. {>etta er jeg alls 

eigi hræddur við, því jeg álít, að fjelagið 

hafi eigi tekizt á hendur þessar gufuskips- 

ferðir af velvilja við íslendinga, og það 

væri í sannleika leitt, ef gufuskipsfjelagið 

hefði þá hugmynd um íslendinga, að þeir væru 

að þiggja ölmusur af því, því fjelagið sýnir, 

með þvíað það hefur tekið þær að sjer, að 

það hafi hag af því, og jeg hygg, að 

það hafi ábatazt svo á ferðum sínum til 

landsins, að það eigi vilji missa af þeim. 

Fjelagið er og að mörgu leyti og víst í alla 

staði heiðvirt og golt fjelag, þótt ekki hafi það 

ávallt sýnt okkur þann greiða, sem það hefði 

getað og sem maður hefði mátt vænta af 

góðum skiptavinum. f>að var t. d. í vor 

að miklar vörur voru í Skotlandi, sem 

mönnum lá á að fá, sjerstaklega þá á fyrstu 

ferð skipsins í kring um landið, en það hafði 

þá ástæðu fyrir, að taka eigi vörur þessar, 

að það væri svo hlaðið. En sannleikurinn 

var sá, að það var fermt með miklu meiri 

kolum, en það þurfti á að halda, því það 

gat og fengið næg kol bæði á ísafirði og 

hjer, og hefði því vel getað tekið þessar 

vörur í stað kolanna, og mundi fragtin af 

vörum þessum fyllilega hafa borgað mismun- 

inn á kolaverðinu á Skotlandi og hjer. Jeg

held, aðeinsogbin danska stjórn hefurhujp- 

að um gagn vort, eins muni hún hugsa uín 

gagn Dana, en það mundi beinlínis verða 

óbeinlínis skaði fyrir Dani eða máske rjett- 

ara fyrir danska kaupmenn, ef við yrðum 

að fá framandi þjóða skip til vöruflutninga, 

því þá mundi smátt og smátt minnka höndl- 

unarviðskipti vor við þessa bræðraþjóð, og 

hið danska gufuskipsfjelag hefnr hlotið að 

standa sig við ferðirnar, úr því það befur 

haldið þeim áfram. f>að var alls eigi mein- 

ing nefndarinnar, að treysta sjer að semja 

svo fullkomna áætlun, sem ekki gæti raskazt 

og jeg efast nm, að slík áætlun um sjóferðir 

nokkurn tíma hafi verið búin til; því til 

þess þyrfti maður að vera almáttugur Og 

ráða yfir vindi og fleiru. Eða treystir hinn 

heiðraði þingmaður Reykvíkinga sjer til þess, 

að ráða fyrir stormi og ís, svo ekkert hindri 

skipin. Jeg er sannfærður um, að þingið 

er miklu færara um að semja áætlun, en 

stjórnin, því, eins og áðan var tekið fram, 

hljóta þingmenn, sem eru frá öllum hjeruð- 

um landsins að vita miklu betur en stjórnin, 

hvað hjer hentar. Jeg vona, að hinn hátt- 

virti þingmaður Reykvíkinga, sem er að tala 

um norðanvindinn, komi með sunnatikælu, 

til þess að vega upp á móti honum. Að 

nefndin hefur minnzt á «Camoens», er að 

eins til þess að sýna, hve vel Reykjavík er 

sett að því, er viðvíkur sambandinu við 

útlöndin.

Grímur Thomsen: Jeg skal eigi tala 

mörg orð og sízt í þá átt, hverjir mest gagn 

hafi af ferðaáætluninni, Norðlendingar, Sunn- 

lendingar, Yestfirðingar eða Austfirðingar. 

Jeg get borið um það, að áætlunin nr. 1, 

sem er mjög svipuð ferðaáætluninni, er sam- 

þykkt var 1879, var ekki tilbúin í því skyni, 

að gjöra einum landshluta lægra undirhöfði 

en öðrum, og hinn heiðraði 1. þingmaður 

Suður- Múlasýslu — jeg er því kunnugur — 

á engar átölur skildar fyrir hlutdeild sín^ 

í því máli, en jeg ætla að eins áð benda &
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það, hver skilyrði þingið getur sett fyrir 

gufuskipsferðunum. Meðan Díana var hjer 

§em strandsiglingaskip, voru lagðar til ferð- 

anna 96,700 kr., en síðan ferðirnar komust 

í hendur gufuskipsfjclaginu, hefur það feng- 

ið 58,000 kr. ítíkissjóðurinn hefur lagt til

40,000 kr., og þar við bætast 18,000 kr. frá 

laodssjóði. Og þessa upphæð á fjelagið eptir 

samningi að fá árlega fyrir að halda uppi 

gufuskipsferðum milli íslands og Danmerk- 

ur og fara hringferðir umhverfis landið. 

fessi upphæð í fjárlögum Dana gæti sjálf- 

sagt hækkað, að því er snertir beinlínis 

samgöngurnar milli Danmerkur og íslands, 

en við hringferðirnar umhverfis landið er 

stjórnin eigi bundin, nema fyrir eitt fjár- 

hagstímabil í einu. J>að er því varasamt 

fyrir þingið, að setja skilyrði, sem koma í 

bága við samninga þá, sem áður hafa verið 

gjörðir. Þegar þingið t. d. vill láta fæði á 

strandferðaskipunum kosta það og það, þá er 

það móti samningunum við gufuskipsfjelagið, 

og því getur þingið eigi farið fram á þetta, 

nema því að eins, að það vilji sýna gjörræði 

gegn samningunum. Jeg er alveg samdóma 

hinum hæstvirta landshöfðingja í því, að 

varasamt sje, að setja nákvæma ferðaáætlun* 

og binda því skilyrði, að ekkert fje verði 

veitt til ferðanna, nema þessari áætlun sje 

fylgt í öllu. petta er áhætta, einkum ef 

áætluninni er breytt frá því, sem hún var 

árið 1879. Jeg held, að hagfelldast sje, að 

kotpa sjer saman um einhver höfuðatriði í 

áætluninni, eins og hinn hæstvirti lands- 

höfðingi tók fram, en eigi binda fjárveiting- 

una við smáatriði. Ferðirnar eru 10 með 

j^núarferðinni, 6 með öðru skipinu, en 3 með 

hinu. Jeg veit eigi, hvort hin heiðraða 

nefnd hefur haft samninginn fyrir sjer, þeg- 

ar hún samþykkti ferðaáætlunina, en það 

veit jeg, að hún hefur eigi haft hann fyrir 

augum, er hún samdi nefndarálitið. Jeg á- 

lít ótilhlýðilegt, að vera að metast um það, 

hvort skipið kemur optar á einn en annan

stað. Ef strandsiglingarnar farast fyrir sökum 

metnings um komustaðina, þá munum við 

finna, hvað við höfum misst. Jeg ber eigi 

það traust tii hins háttvirta 2. þingmanns 

Suður-Múlasýslu, að hann geti fengið gufu- 

skip, sem fari umhverfis landið, með betri 

kostum, en við nú höfum. Jeg legg það 

því til, að [Tiiigmenn komi sjer saman um 

höfuðáætlunina, en jafnframt að 4. töluliður 

verði látinn falla burt.

Jón Ólafsson: f>að eru einkum 2 at- 

riði, sem jeg vildi leyfa mjer að svara. Hinn 

háttvirti þingmaður Keykvíkinga sagði, að 

þingið væri ekki fært um að semja ferðaá- 

ætlun, af því það gæti ekki sjeð fyrir ýms 

smáatvik. En þetta á jafnt við hvert það 

vald, er semur áætlunina, engu fremur við 

þingið en stjórnina. Eða hefur hún kann- 

ske nokkurn spásagnaranda til að sjá fyrir 

óorðna hluti? Nei, þingmaðurinn sannar þó 

allt of mikið, og þess vegna ekkert, því 

enginn getur sjeð fyrir óorðna hluti. Hinn 

háttvirti þingmaður Borgfirðinga hjelt, að 5. 

niðurlagsatriði nefndarinnar kæmi í bága við 

samning gufuskipafjelagsins og ráðgjafans. 

Nefndin hafði þennan samning fyrir sjer, 

en bann er að eins bindandi fyrir fjelagið, 

en ekki fyrir stjórnina eða alþingi. Stjórn- 

in hefur áskilið sjer rjett til að segja samn- 

inginum upp haustið 1881, og eins síðar, ef 

alþingi neiti að veita fje til ferðanna. Ef nú 

fjelagið ekki vill ganga að þessum kostum, 

hver neyðir oss þá til að eiga við þetta Qelag? 

fað eru til fleiri fjelög en þetta eina danska. 

Jeg skrifaði í vetur öðru gufuskipafjelagi, 

binu Björgvinska gufuskipafjelagi, sem er fullt 

eins áreiðanlegt fjelag, og fjekk það svar, að 

það vildi leggja til skip, töluvert stærra en það, 

sem vjer nú höfum, fyrir 5300 kr. um hverjar

3 vikur, eða í 5 mánuði fyrir 37000 kr., og þar 

í innifelast laun handa fólki, kol og fleira, og 

svo megum vjer sigla hvert sem vjer viljum, 

og alþingi ráða tilhögun ferðanna. Jeg 

skrifaði og öðrum ríkismanni i Bergen, sem 

sjálfur á gufuskip, og sem þingmaður Borg- 

firðinga mun þekkja (hano heitir G. E.



Lehmkuhl), og kvaðst hann treysta sjer til 

að útvega skip jafnvel með vægara verði en 

fjelagið f<5r fram á. Hann er sjálfur gufu- 

skipaeigandi, eins og jeg sagði, og sendi 

hann mjer leigumála á skipum sínum und- 

anfarandi ár, og af því hef jeg sjeð, að hann 

hefur verið mjög vægur, og var samningur- 

inn frá 1877, en nú er, eins og allir vita, 

leiga á gufuskipum miklu lægri og einlægt 

að Iækka. Tilgangur nefndarianar með þessu 

5. atriði var ekki svo mjög sá, að setja 

stjórninni harða kosti, heldur rniklu fremur 

til þess að koma í veg fyrir það gjörræði, 

sem opt hefur verið sýnt, þar sem það hef- 

ur alveg verið komið undir geðþekkni skip- 

stjoranna, hvort skipið kæmi á þessa og 

þessa höfn. Jeg vissi til þess í fyrra, að

skipstjórinn fór fram hjá einni höfn, þar sem 

hann átti að koma, og kenndi um þoku, þar 

sem 3 seglskip sigldu þó inn samtímis, og 

höfðu þó skipstjórar þeirra aldrei komið þar 

fyr, og þeim .hlekktist þó ekki neitt á. fess 

ber ef til vill að geta, að forstjóri gufu- 

skipaQelagsins Kock var á skipinu með sjó- 

veiki og magapínu, t)g lá á að flýta sjer 

til næsta lands, því maðurinn er lingjörður 

og bar sig illa.

5. töluliður er þannig nauðsvnlegur til 

að koma í veg fyrir, að dutlungar skipstjór- 

anna eða magapína Kocks verði hærra sett 

en þörf og hagsmunir þjóðarinnar.

Varaforseti: Gufuskipsferðirnar hafa á 

siðustu undanförnu árum bæði vakið mikla 

óánægju hjer á Suðurlandi og verið til skaða 

fyrir gufuskipafjelagið sjálft, því kaupmenn 

hjer hafa verið svo óánægðir, að þeir hafa 

varazt sem mest þeir hafa getað, að senda 

vörur með skipum Qelagsins, enda er tím- 

inn mjög langur, sem vörurnar eru á leið- 

inni með því fyrirkomulagi, ekki að tala um 

þann óþólandi tíma og kostnað, sem þetta 

fyrirkomulag hefur fyrir þá, sem vilja fara 

með skipinu til Kaupmannahafnar. Sá mikli 

dráttur, sem verður á ferðum póstgufuskip- 

anna, orsakast með fram af því, að skipin 

eru bundin við að koma við á Færeyjum í 

hverri ferð, og er það að hinu leytinu ekki í

neinu tilliti hagur fyrir ísland. Jeg verð 

að vera með nr. 1, en eingöngu með því 

skilyrði, að nr. 2 sje með, en að það geti 

komizt á, verð jeg að álíta miklar líkur til, 

enda ímvnda jeg mjer, að það skip gæti 

fengið fullan farm báðar leiðir. Um 5. tölu- 

lið man jeg ekki fyrir víst, — og þó held 

jeg að það hafi verið svo — að hann hafi 

ekki verið settur með samþykki allra nefhd- 

armanna, heldur hafi sumir viljað hafa, að 

það stæði: í ötlum aðalatriðum. Ef 4. tölulið- 

ur gæti ekki staðið, þá væri það sannarlega 

óheppilegt fyrir landsbúa, því það er sanifar- 

lega ekki ástæðulaust, að menn kvarta yfir 

því, hve dýrt sje að ferðast með gufuskip- 

unum, þegar menn ekki geta komizt til 

Kaupmannahafnar eða þaðan og hingað fyr- 

ir minna en 70—90 kr., og lakast er, að 

gufuskipið, sem hingað gengur frá Skotlandi, 

er fariðað taka það eptir, að selja farið svona 

dýrt. Aðbúnaðurinn er heldur ekki góðar, 

því sumir hafa sagt, að þeir gætu ekki hald- 

ið sjer þurrum jafnvel í rúmunum fyrir leka. 

fað væri því jafnvel ástæða til að minnka 

tillagið úr landssjóði, og óskandi, að stjórnin 

vildi reyna að semja við önnur fjelög, efþað 

fjelag, sem hún hefur samið við, gefur ekki 

betri kjör.

Jón Jónsson: Jeg get ekki verið hin-

um háttvirta varaforseta samdóma um, að 

vjer getum fengið nr. 2, án þess að leggja 

til meira fje en það, sem ferðirnar nú kosta, 

og heyrðist mjer þingmaður Suður-Múlasýslu 

ætla á, að viðaukatillag þetta mundi verða 

um 3000 kr. Jeg er enn á því, að Sunn- 

lendingar og Vestfirðingar hafa sanngirnis- 

kröfu á, að ferðaáætlun nr. 3 með breyt- 

ingum verði tekin fram yfir ferðaáætlun nr.

1. Húnvetningum og Skagfirðingum stend- 

ur bjer um bil á sama, hvor ferðaáætlunin 

nái gildi, en ísfirðingar fái brjef og send- 

ingar frá útlöndum minnst 3 dögum fyr 

eptir ferðaáætlun 3, en eptir ferðaáætlun 1, 

og því lengra sem suður eptir kemur, því 

meiri verður munurina; í Keykjavík erhann 

um 10 daga. J>ar að auki missa Vestmanna- 

eyingar allt gagn af sumarferðum skipsins

144*
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samkvæint ferðaáætlun nr. 1. Á landinu 

eru samkvæmt hinum síðustu prentuðu 

skýrslum um 70 verzlanir, og af þeim eru 

50 frá Vestmannaeyjum til Borðeyrar, sem 

gætu fengið brjef og vörur frá 1—10 dög- 

um fyr eptir nr. 3. pað eru þá 20 verzl- 

anir, sem hafa hag af nr. 1, en 50, sem 

hafa bag af nr. 3. £>ó jeg þannig haldi

fram ferðaáætluninni nr. 3. gagnvart nr. 1, 

er jeg ekki samdóma þeim þingruönnum, sem 

heldur vilja alls engar strandsiglingar en 

nr. 1; nei, þrátt fyrir galla þá, sein hafa verið 

á strandsiglingunum, hafa þær mjög mikla 

þýðingu og mega með engu móti falla nið- 

ur aptur. Ferðaáætlun nr. 1 er með öllum 

göllum hennar vissulega mjög mikil bót frá 

þeim ferðaáætlunum,sem voru áður,en strand- 

8Íglingar komust á gang.

Eiríkur Kúld: Jeg hefði óskað, að

nefndin hefði þó tekið tillit lil þeirrar ferðaá- 

ætlunar, sem formanni hennar var afhent. 

Jeg get ekki sjeð, að nr. 3 geti verið við- 

unandi, þar sem hvorki skólapiltar nje al- 

þingismenn geta þá notað ferðirnar, því 

fleiri þurfa að hafa gagn af þeirn en kaup- 

menn einir. f>að er undarlegt að heyra það, 

að ef menn taki nr. 1, einkum ef nr. 2 er 

með, þá sje Reykjavík eða Sunnlendingar fyrir 

borð bornir og gjörðir afskipta. Reykjavík 

er þó ekki bundin þeim skilyrðum, 

sem sumar aðrar hafnir eru bundnar, og 

hafa ástæðulaust orðiðað sæta í þessu tilliti, 

þar sem skipstjóranum er lagt í sjálfs-vald, 

hvortskipið kemur þar við eða ekki, ef honum 

líkar ekki veðrið eða útlit veðurs, eða þyk- 

ist eigi álíta höfnina næga fyrir skip sitt. 

fetta leiðir t. a. m. beinlínis af því skil- 

yrði, sem í seinustu ferðaáætluninni er sett 

um Stykkishólm. Skipstjórar póstgufuskip- 

anna kalla þá höfn má ske eigi góða fyrir 

sig eða skip sín, og geta þannig, ef þeim 

sýnist, látið vera að koma þar, þegar þeim 

sýnist, en þetta kemur af því, að þeir hafa 

í raun og veru aldrei legið rjett á þeirri 

höfn. Höfnin er í alla staði góð, þegar inn 

á hana er komið, að minnsta kosti hefur 

herskipið Ingólfur ekki hikað við að koma

á Stykkishólmshöfn og liggja þar, og þá ættu 

eigi stærri skip en «Valdemar» og «Arcturus» 

að geta komið þar ætíð inn. J>ess ber líka 

að geta, að Reykjavík er betur stödd en 

nokkur annar staður á landinu, þar sem 

hún hefur 3 ferðum fleira en aðrar hafnir, 

og ef þar við bætast 2 ferðir eptir nr. 2, 

þá er synd að segja, að Reykvíkingar sjeu 

afskiplir gjörðir af gufuskipsferðunum.

Hulldur Friðriksson: £>að er merki-

legt, sem hinn háttvirti 1. þingmaður ís- 

firðinga sagði, að vjer gætum ekki sjeð fyrir 

veður og vind; það datt mjer sannarlega 

aldrei í hug, en það eru ýms önnur atvik, 

sem þingið ekki getur sjeð fyrir. En látum 

nú svo vera, að veður og vindur komi, 

hvernig fer þá um þessa þingsályktun? Hún 

hlýtur að breytast. {>að er gott að vera að 

vísa mönnum til annara, en það hefur eng- 

inn sagt, að vjer værum bundnir við þetta 

danska fjelag; það eru reyndar miklir erfið- 

leikar með að liverfa frá því. Margir eru 

opt nógu fúsir á að gjöra tilboð, ef þeir fái 

þetta og þetta, en þegar til framkvæmdanna 

kemur, þá verður niðurstaðan önnur, og 

allt annað ofan á.

Við nr. 2 er gengið út frá því, að það 

kosti ekkert; en það kostar mikið; það 

gjörir enginn, að skuldbinda sjg til að 

senda skip tvisvar í 2 ár hingað til lands 

öldungis upp á óvissu, hvort þeir fá nokkuð 

fyrir eða ekkert, hvort þeir fá nokkurn 

farm eða ekki. Hinn háttvirti þingmaður 

Barðstrendinga var mjög á roóti nr. 3, af 

því að skólapiltar og alþingismenn gætu 

þá ekki notað ferðirnar; slíkt getur ekki 

verið neitt skilyrði við samning ferða- 

áætlunarinnar, og hugsunin í nr. 3 er bin 

eina rjetta. J>að væri eigi óhaganlegt, að 

láta brjef til Kaupmannahafnar, þangað til 

svarið væri komið aptur, vera 2 mánuði á 

leiðinni, eins og verður að vera eptir nr. 1. 

£f nr. 3 verður þannig komið fyrir, að 

skólapiltar og alþingismenn geti komizt með 

skipunum, þá er það mjög gott, en 

það má alls ekki vera conditio sine qua 

non.
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Framsögumaður: Jeg skal ekki eyða 

orðum að ferðaáætluninDÍ nr. 1 eða nr. 3., 

því þingmenn muou þegar vera búnir að 

átta sig á, bvað þeir ætla að gjöra í því

efni, en jeg ætla að minnast á 5. tölulið,

sem svo margt hefur verið talað um. J>ar 

stendur, «að fjeð verði því að eins greitt 

úr landssjóði, að fylgt verði þeirri ferðáætl- 

un, sem alþingi samþykkir». í  þessu orði 

« f y l g t »  liggur sú meining, að farið sje 

sem næst áæ tluninni, en þar með er ekki

sagt, að eigi megi breyta til í smáat-

riðum. fingmaður Borgfirðinga sagði, að 

það væri undarlegt, að taka til verð á fæði 

í skipinu með 4. tölulið, og gjöra það að 

einu skilyrðinu, og það væri brot á samn- 

ingnum, sem stjórnin hefði gjört við gufu- 

skipafjelagið; en þess er að gæta, að tölulið- 

ur 4. er ekkert skilyrði. í  tölulið 5. stend- 

ur, að útborganir fyrir ferðirnar sjeu bundnar 

við ferðaáœtlun þá, er þingið samþykkir, 

en fæðisreikningur er engin ferðaáætlun. 

Að öðru leyti er jeg þingmanni Borgfirðinga 

samþykkur um, að draga þyrfti úr orðunum 

í 5. tölulið, til þess að fara varlega. En 

þar sem er talað um, að ekki þurfi að eiga 

við danska gufuskipafjelagið nema með aðal- 

póstskipið, sem danska sljórnin kostar, þá 

vil jeg geta þess, að verði það ofan á, þá 

er áætlunin nr. 1 dottin úr sögunni, um 

leið að ekki er sami eigandinn að báðum 

skipunum, þá er ekki hægt að koma hent- 

ugu sambandi á milli skipanna; aðalpóst- 

skipið hættir þá að fara norður fyrirjilandið, 

og gengur að eins á milli landa, eða milli 

Kaupmannahafnar og Reykjavíkur, en hitt 

skipið gengur þá umhverfis landið, en þar 

af leiðir aptur, eins og jeg hef áður tekið 

fram, að fraktin verður of dýr, ef vörurnar 

eiga fyrst að koma hjer og síðan flytjast 

með öðru skipi kring um landið. Eigi 

þannig lagað fyrirkomulag að komast á, þá 

er það ekki hugsanlegt, nema sami eigandi 

sje að báðum skipunum, sem vill vinna til 

þess, að flytja vörurnar fyrir ekkert kring 

um landið, til þoss að fá allt af fullan farm 

handa því skipinu, sem gengur milli landa.

Vorði það ofan á, að hið norska skip rerði 

tekið, þá er þessu fyrirkomulagi lokið, sem 

nú er.

J>á tóku ekki fleiri til máls, og kvað 

forseti umræðunum lokið; bar hann því 

næst hin eiustöku atriði undir atkvæði og 

fjellu þau þannig:

1. tölul. samþykktur með 12 atkvæðum 

mót 4 atkv.

2. tölul. sarnþykktur með 16 atkvæðum 

mót 4 atkv.

3. tölul. felldur með 11 atkv. mót 10 atkv.; 

var þar við haft nafnakall, og sögðu

Já:

Friðrik Stefánsson,

Grímur Thomsen,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Kr. Friðriksson,

Jón Jónsson,

Ólafur Pálsson,

J>órarinn Böðvarsson, 

forkell Bjarnason,

J>orlákur Guðmundsson, 

forsteinn Jónsson.

Nei:

Eiríkur Briem,

Arnljótur Ólafsson,

Benidikt Sveinsson,

Egill Egilsson,

Eiríkur Kúld,

Jón Ólafsson,

Lárus Blöndal,

Tryggvi Gunnarsson,

|>órður Magnúpson,

I>orsteinn Thorsteinsson, 

porvarður Kjerulf.

4. töluliður samþykktur með 18 atkv.

5. — •— — »— — 16 —

Að tillagan gengi til 2. umræðu var 

samþykkt í einu hljóði.

SÍÐARI UMRÆÐA í  NEÐRI DEILD. 

á 54. fundi, 18. dag ágústmánaðar. 

Aætlanir um ferðir gufuskipanna voru 

á þessum fundi komnar frá
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1. þingtnanni Snæfellinga, sjá I, 474—475.

2. 2. þingmanni Skagfirðinga, ajá I, 476—
477.

3. þingmanni Reykvíkinga, sjá I, 478—

479.

Breyt i ngar- o g v i ð a uka uppá s t u ngu r  

við tillögu fjárlaganefndarinnar til þingsá- 

lyktunar í gufuskipamálinu.

a.

Við *Borðeyri, {>orIákshöfn og BlÖnduós» 

bætist: «ef kringumstæður leyfa*.

Th. Thorsteinson. Jón Óafsson.

b.

í staðinn fyrir >3. marz» komi: 13. marz.

Við Húsavík bætist: «16. maí».

— Skagaströnd bætist: «5. ág.»

Fjárlaganefndin.

c.

Til vara fyrir 1. og 2. í uppástungum 

nefndarinnar korai:

Að stjórninni sje falið á hendur, að 

semja fullkomna ferðaáætlun gufuskipanna, 

en gæti þess við samning þessarar ferðaáætl- 

unar:

Að annað gufuskipið fari 2 ferðiríjún- 

ímánuði, júlímánuði og ágústmánuði, að eins 

frá útlöndum til Reykjavíkur, og haldi þeg- 

ar til útlanda aptur, er það hefur affermt í 

Reykjavík og tekið þar farm.

Til vara:

Að gufuskipin mætist bjer í Reykjavík, 

er annað þeirra kemur frá útlöndum, en hitt 

er á beinni leið til útlanda.

Halldór Kr. Friðriksson. Grímur Thomsen. 

porkell Bjarnason. forlákur Guðmundsson.

Egill Egilsson. forsteinn Jónsson.

d.

Að gufuskipið komi við í forlákshöfn 

á leið sinni frá útlöndum til Reykjavíkur og 

á ferð sinni frá Reykjavík til útlanda í sum- 

armánuðunum fjórum sinnum, eða tvisvar 

sinnum hvora Ieiðina.

Halldór Kr. Friðriksson. Magnús Andrjesson.

Þorláknr Guðmundsson. f>órarinn Böðvars- 

son. Eiríkur Kúld. Eiríkur Briem.

e.

Við 5. tölulið:

1 staðinn fyrir: «fylgt verði þeirri ferða- 

áætlan»,

komi: • Fylgt verði í öllum aðalatrið-

um ferðaáætlun þeirri •.

Tryggvi Gunnarsson. Grímur Thomsen. 

Arnljótur Ólafsson. Guðmundur Einarsson. 

|>orlákur Guðmundsson. |>orsteinn Jónsson.

f.

Aptan við tillöguna bætist:

Til vara ályktar þingið:

Geti ráðgjaíanum ekki tekizt að koma 

á þeim breytingum á samningi sínum við 

«det forenede dampskibsselskab», sem að 

framan er ráð fyrir gjört, veitist honum 

heimild til að taka gufuskip á leigu fyrir 

landssjóðsins reikning, er fari fimm ferðir 

umhverfis strendur landsins samkvæmt á- 

ætlun þeirri, er hjer fer á eptir, og má 

hann gefa allt að 50000 kr. alls í leigu 

fyrir gufuskip í 5 mánuði, og sje þar í inni- 

falin skipleiga, fólkshald og kol og vágjald 

skips, en landssjóður hafi farþegjagjald alit 

og flutningsgjald og ráði kostsölu allri.

Skipið fer frá 

Björgvin, Leith eða 

öðrum stað í Noregi 

eða Skotlandi 

l.maí, komi á Sayðisfjörð, Eskifjörð, Djúpa- 

vog, og til Reykjavíkur um 9. maí;

þaðan aptur 12. maí, 

og komi á Stykkishólm, ísa- 

fjörð, Borðeyri, Sauðárkrók, 

Akureyri, (Húaavík eða) 

Vopnafjörð, Seyðisfjörð,Eski- 

fjörð, og þaðan út, komi til 

Björgvinar eða Leith um 25. maí.

1. júní. komi á Eskifjörð, Seyðisfjörð, 

(Vopuafjörð eða) Húsavík, 

Akureyri, Sauðárkrók (eða 

Skagaströnd), Borðeyri, ísa-



1151

fjörð, Stykkisbólm, til Reykja-

víkur um 14. júní 

þaðan aptur 18. júní 

komi á Berufjörð, Eskifjörð, 

Seyðisfjörð, til Björgvinar

eða Leith um 26. júní

l.júlí, komi á sömu hafnir sem á 

innleið í 1. ferð til Reykja-

víkur um 9. júlí 

þaðan aptur 12. júlí 

komi á sömu staði sem á 

útleið íl.ferð, og til Björg-

vinar eða Leith um 25. júlí 

31. júlí, komi á sömu staöi, sem á 

innleið í '2. ferð til Reykja-

víkur um 12. ég.

þaðan aptur um 16. ág.

komi á sömu staði, sem í 

útleið í 2, ferð, til Björgvin-

ar eða Leith um 24. ág.

29. ág. komi á Eskifjörð, Seyðis- 

fjörð, Akureyri, Sauðárkrók,

Borðeyri, ísafjörð, Stykkis- 

hólm, til Reykjavíkur um 14. sept.

þaðan aptur utn 19. sept.

komi á ísafjörð, Akureyri, 

Seyðisfjörð, Eskifjörð, til

Björgvinar eða Leith um 28. sept.

Færa má stjórnin til um fáa daga far-

daga og komudaga, en kunngjöri það al-

menningi fyrir fram; einnig má við koma 

á fleiri höfnum en hjer segir. I ferð hverri 

sunnan um land komi skipið á f>orlákshöfn 

og Vostmaanaeyjar, ef kringumstæður leyfa. 

Burtfarardagar frá Björgvin eða Leith, og 

eins frá Reykjavík, eru fast ákveðnir, en frá 

öðrum stöðvum fer skipið svo fljótt, sem 

það getur orðið tilbúið. Fargjald, vöruflutn- 

ingsgjald og kostpeningar skal sett af stjórn- 

inni, og má það aldrei hærra vera, en tíðk- 

azt hefur á póstgufuskipunum hingað til, og 

ekki hærra en á póstskipinu verður milli ís- 

lands og Danmerkur.

Jón Ólafsson. Benidikt Sveinsson. 

Magnús Andrjesson. porkell Bjarnason. 

porvarður Kjerulf. Th. Thorsteinson.

Framsögumaður (Tryggvi Gunnanson): 

f>að er erfitt að átta sig á öllum þeim skjöl- 

um, sem hjer liggja fyrir, einkum þar sem 

sum þeirra eru komin til mín að eins fyrir 

hálfum klukkutíma. |>að er leiðinlegt, að 

þurfa að fara yfir þau öll, en jeg verð þó 

að skýra frá áliti mínu á þeim í fám orð- 

um, og skal jeg þá fyrst tala nokkur orð 

um þá ferðaáætlun, sem hinn háttvirti 2. 

þingmaður Skagtirðinga er talinn höfundur 

að. f>að, sem jeg hef mest á móti henni, 

er það, að þar er ekkert samband á milii 

skipanna, og það er mjög óhentugt bæði 

fyrir farþega og aðra. Hinn háttvirti þing- 

maður hefur ljett undir með mjer með því, 

að setja á fótinn, að skipin mætist á tíma- 

bilinu 1.—5. júní milli Reykjavíkur og ísa- 

fjarðar, og 2. júlí milli f>órshafnar og Leith, 

og tvisvar mætast skipin milli Færeyja og 

íslands. f>au mætast þannig þrisvar sinn- 

um úti í hafi, og tvisvar hvergi, nema ef 

til vill einhverstaðar á Breiðafirði eða þar 

vestra, engum til gagns. f>að er því mjög 

óhentugt fyrirkomulag til þess, að Sunn- 

lendingar geti svarað brjefum frá Kaup- 

mannahöfn, sem hlýtur aðvera nauðsynlegt; 

en eptir þessari ferðaáætlun verður svarið 

að biða 24 daga, þar til skipið kemur til 

baka aptur norðan um landið og fer aptur 

til útlanda. Einnig er það galli, þar sem 

skipin eiga að mætast á Breiðafirði, því að 

þegar menn fara með því frá ísafirði og 

til Reykjavíkur og vilja fara strax aptur 

til baka, þá geta þeir það ekki, því að þá 

er hitt skipið farið frá Reykjavík norður 

fyrir land. Hjer í kring um landið fer 

skipið of hratt yfir, en liggur aptur of 

lengi í Kaupmanuahöfn (einu sinni frá 

5 — 17. ágúst). Jeg ætla svo ekki að tala 

meira um þessa ferðaáætlun, sem hinn 

háttvirti þingmaður Skagfirðinga hefur 

komið fram með; hún er mjög óhentug og 

vona jeg, að hún verði ekki samþykkt.

f>á er næst ferðaáætlun, sem hinn hátt- 

virti þingmaður Reykvíkinga hefur gengizt 

við, og eru á henni margir gallar. Skip-
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ið «/4rcturu8>, sem kostar landið 18000 

kr., fer 15. maí frá Kaupmannahöfn, og fer 

svo hriogferð í kringum landið, og kemur 

til Reykjavíkur 8. júní, og fer þaðan aptur 

10 júní norður um landið norður á Skaga- 

strönd; hann kemur hvergi við á þeirri leið, 

fyrri en þar; þaðan heldur skipið austur 

fyrir Jandið á Seyðisfjörð og kemur til 

Reykjavíkur 20 júní, og fer svo þaðan apt- 

ur 21. júní til Seyðisfjarðar og norður fyrir 

landið, og kemur t-il Reykjavíkur aptur 30. 

júní, en þá veit enginn maður neitt um 

skipið, fyr en að það finnst loksins í Reykja- 

vík 22 júlí. f>að er eptirtektavert, að skip- 

ið kemur hvergi við allt sumarið á kaflan- 

um frá Reykjavik til Skagastrandar og frá 

Seyðisfirði til Reykjavíkur; siglir það þannig 

að eins fyrir landspartinn frá Skagaströnd 

til Seyðisfjarðar, en hinir partarnir hafa 

þess engin not, og skipið brennir kolum til 

að fara 2/3 af loiðinni allt sumarið til 

einkis. Skagastrðnd verður eptir þessari 

ferðaáætlun nokkurs konar höfuðból, 

og það álít jeg mjög óheppilegt, því að það 

er alkunnugt, að höfo er þar mjög vond.

1. ágúst hverfur skipið aptur í Reykjavík, 

og kemur ekki fyrir fyr en 30. ágúst, og er 

þá enn í Reykjavík, og eptir 15. september 

dettur það gjörsamlega úr 8ögunni, og 

sjest ekki framar. Tíminn frá 28. maí til 

15. september, sem landið hefur gagn af 

skipÍDU, verður þannig talsvert skemmri en 

áður, þó eigi sje litið til þess tfma, sem 

skipið hverfur alveg úr sögunni, og sem 

má ske er meiningin með að nota skipið 

eitthvað til gagns, þó það sje hjer hulið; 

sem sagt, skipið fer eina heila ferð og tvo 

stubba. Yaldimar kemur prisvar sinnum á 

alla staðina fram og aptur frá Reykjavík og 

á ísafjörð og hvergi annarstaðar. Skipin 

koma þar nú 10 sinnum, svo að breyting 

þessi er auðsjáanlega til skaða fyrir þessa 

staði. Jeg álít það mikinn skaða fyrir 

Jandið allt, ef þessi ferðaáætlun kemst að.

£á  er enn ein ferðaáætlun fyrir gufu- 

skipin frá hinum hátlvirta þingmanni Snæ- 

fellinga. Á henni er sá galli mestur, að

ísafjörður er gjörður að endastöðvum, og 

ekki sjeð um, að skipin mætist þar, heldur 

er annað skipið vanalega í Kaupmannahöfn, 

þegar hitt er á ísafirði. f>ar kemur fram 

lík hugsun og í ferðaáætlun þingmanns 

Reykvíkinga með Skagastrandar-stöðvarnar. 

Ef maður vill eptir þessari ferðaáætlun fara 

frá Seyðisfirði til Reykjavíkur, þá verður 

hann að nema staðar á ísafirði, af því þar 

er ekkert skip til að flytja hann strax á- 

leiðis til Reykjavíkur; hann verður því að 

bíða á ísafirði allt að 3 vikum, þar til hitt 

skipið er komið frá Kaupmannahöfn. Eins er 

það, ef maður fer frá Reykjavík til Seyðisfjarð- 

ar,þá kemst hann ekki lengra en á Isafjörð, 

nema bíða þar jafnlangan tíma. Sama á sjer 

stað ineð brjefog varning allan, sem á að send- 

ast með skipunum, og er slíkt mjög bagalegt 

fyrir alla. Jeg skal taka til dæmis, ef hinn 

háttvirti þingmaður Snæfellinga vildi sjálf- 

ur fara með skipinu til Stykkishólms, þegar 

þing er úti, þá þarf hann að fara austur fyrir 

landið, og kemst samt ekki lengra en á Isa- 

fjörð, þar verður hann að bíða eða fara landveg 

heim til sín. Jeg verð því aðálíta þessa ferða- 

áætlun jafnmikinn gallagrip sem báðar hinar, 

fv í næst kemur enn þá ein ferðaáætlun 

eða viðauka-tillaga frá 6 þingmönnum; 2. 

þingmaður Suður-Múlasýslu er þár fremstur 

á blaði. Jeg vildi hafa getað mælt með 

þessari viðaukatillögu, því að það er nauð- 

synlegt að hafa eitthvað til vara, ef nr. 1 

skyldi ekki fá fram að ganga hjá stjórninni, 

en því er ver, að jeg get þaðekki fyrir göllum, 

sem á henni eru, og skal jeg nú leitast 

við að skýra frá þeim. Skipið á ávallt að 

fara hálfa ferð, og kemur frá útlöndum til 

Seyðisfjarðar, Reykjavíkur, ísaQarðar, Eski- 

Qarðar, og fer svo til útlanda aptur. f>eir, 

sem t. d. fara með skipinu frá Reykjavík 

til Eyjafjarðar, verða að bíða þar, þangað til 

skipið kemur aptur til baka frá Noregi eða 

Leith. f>á fer skipið öfugt í kring um land- 

ið við það, sem það fór áður, og getur þá 

tekið bæði flutning og •menD; það álít jeg 

heppilegt, en eigi þó fullnægjandí. Með 

þessu fyrirkomulagi tapast helmingur af
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ferðum þeim kring um landið, sem nú eru, 

því í ferðaáætlnn þessari eru ekki nema 

5 bálfar ferðir, í staðinn fyrir 5 heilar 

ferðir, sem nú eru, nefnilega 5 frá Kaup- 

mannahöfn og 5 þangað aptur, til flestra 

helztu staða á fandinu, og verð jeg að telja 

þetta talsverða apturfðr í samgöngunum. 

Jeg er eÍDníg bræddur um, að skipinu sje 

ætlaðúr allt of lítill tírai til hverrar ferðar, 

ef það á aðhafa nokkuð afvörum meðferðis, 

og að það því geti ekki haldið sinoi ferða- 

áætlun. Jeg veit heldur ekki, hvort þing- 

deildioni þykir það ráðlegt, að gefa ráðgjaf- 

annm leyfi til að fleygja út 50,000 kr. til 

þessara ferða; hingað til bafa ekki verið 

lagðar til nema 18,000 kr., og þótt ærið nóg, 

en þessi íuismunur er eigi a lllítill; þó að 

nokkrar tekjur komi upp í þetta fjárframlag, 

þá er hætt við, að þær nemi eigi svo miklu. 

Jeg álít hættulegt, að greiða atkvæði með 

þesfeari ferðaáætlun, þar sem ekkert opinbert 

eða bindandi tilboð er að byggja á, heldur 

að eins lauslegt framboð í prívatbrjefi; menn 

vita ekkert um, hve stórt skipið á að vera, 

hvort það er traust eða hentugt til manna- 

og vöruflutninga, hvaða hraða það hefur, og 

margt fleira, er kemur til álita. f>að er ó- 

möguíegt fyrir mig eða þingið að samþykkja 

þeösá viðaúkatillögu, og verð jeg því að 

leggja hana til hliðar, eins og hinar ferða- 

áætlaoirnar. fv í næst eru viðaukatillögur 

frá þingmanni Eeykvíkinga og öðrum. Hjer. 

er stjórninni falið á hendur að semja full- 

komna ferðaáætlun, nema hvað tiltekið er, 

að annað gúfuskipið fari 2 ferðir yfir sum- 

arið beina leið milli Keykjavíkur og útlanda. 

Jeg veit‘ ekki, hversii fúsir menn eru til að 

gefa þetta allt frá sjer^og atkvæðum þings- 

ins óg fela stjórninni það allt á vald, en 

jeg fyrir mitt leyti verð að mæla á móti 

þeirri tilhögun og þessari viðaukatillögn.

f>ví næst kemur riðaukanppástunga, að 

gufuskipið komi við á forlákshöfn, frá þing- 

manni Keykvíkinga og fleirum. Ef skipið 

gengur ekki fyrir sunnan landið yfir sumar- 

ið, þá verður það að gjöra sjer ferð frá 

Kéykjavík suðnr á porlákshöfn, er jég verð

að álíta nokkuð óhentugt, en fari skipið sáð 

ur fyrir, þá er ekkert á móti, að það k̂otfii 

jar við, ef menn treysta höfninni, að hún 

sje fær haust og vor; en jég efa þaðf;rjg«t 

jeg því heldur ekki aðhyllzt þéssa breyling- 

artillögu. . !

J>á er breytingartillaga frí mjer og fleiri- 

um þingmönnum. J>að er lítil breyting, sem 

hún fer fram á, en er þó til bóta. Menö muös, 

að hinum hæstvirta landshöfðingja vár þaÖ 

mikið áhugamál, að stjtfrnin þyrftiekki að 

rígbinda sig við ferðaáætlunina í ölluín smá- 

atriðum, og þvi höfum við komið með þessa 

breytingu, til þess að binda það eigi ströngú 

skilyrði, sem getur verið vafasamt, hékídr 

ætti stjórnin að eins að fylgja þeirri férða- 

áætlun, sem þingið setur í öllum hðfututrið- 

um. En höfuðatriði álít jeg 1. að skipið

gangi, eins og ákveðið er f þeirri ferðaáSetl-

un, sem þingið samþykkir, og að stjórain 

megi eigi breyta niðurskipun ferðantra frá

því, sem það hefur samþýkkt; 2. að skipið 

byrji ferðir sínar frá Kaupmannahöfti1 og 

Reykjavík á tilteknum dögum, sem: þingið á- 

kveður, og 3. að það komi á alla þá höfuð- 

verzlunarstaði, þar sem ekki eru hættulegST 

hafnir. En höfuðatriði get jeg ektó fta!iö 

fæðu, rúm o. s. frv., sem til nefnt/erl i "3.

tölulið, nje það, að skipið komi á raTasám- 

ar hafnir, þar sem hsétt Væri við iáðl'því 

hlekktist á. Ef skip, sem væri fnllt a f vör1- 

um og með marga farþega, brotnaði á þéiih 

stöðum, þá verða aUir farþegarnir í vattd- 

ræðum með sína ferð, auk alls annars tjóM, 

sem af strandinu kann að leiða; verðtlr því 

þingið að vera mjög varasamt í! |>tI, a& gjðra 

það að ströngu skilyrði, að skipið kómti á 

hættulegar hafnir; þar af gætu margir beðið 

tjón og gufuskipaferðirnar liðið stórán hnekkí. 

I>að væri æskilegt, að fá skip hingað í jan- 

úar, en eigi get jeg talið það með höfuð- 

atriðunum, og þori ekki að setja það séa 
skilyrði, því sú ferð hefur reynzt hættúleg, Og 

verður máske erfitt, að fá henni nú fram- 

gengt.

Jón Jómson: Yið fyrstu umræðu þ«Ssa 

máls fórust eínum þingmanni orð Hjét ‘trai
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bii á þá leið, að í ferðaáætlun nefndarinnar 

iBf. 1 bljes vindurinn að austan, í ferðaá- 

ætiuninni nr. 2 væri hann á sunnan, en í 

fetðítóætlun nr. 3, sem varð undir við at- 

-kv?eðagreiðsluna, bljesi vindurinn að vestan. 

Jeg ímynda mjer nú, að þingmenn hafi ekki 

iejlt hina síðast nefndu áætlun af þeirri á- 

($tæðu, að þeim væri ver við vestanátt en 

^ðrar áttir, heldur af því, að á nr. 3 voru 

rþoir yerulegu gallar, að skipin eptir henni 

e|íki gátu flutt kaupafólk, skólapilta og al- 

_þingismenn til og frá Beykjavík. Nú hef 

jeg gjört tilraun með að bæta þesea galla 

raeð þeirri ferðaáætlun, er jeg hef lagt fyrir 

þingið sem breytingaratkvæði við nr 1, en 

sem eiginlega er ferðaáætlun nr. 3, endur- 

samin með þeim breytingum, að nú geta 

bæði kaupafólk, skólapiltar og alþingismenn 

baft gagn af ferðum skipanna. Auk þess 

sem skipið getur samkvæmt benni komið til 

Beykjavíkur seint í júní, farið frá Beykjavík 

;6. júlí vestur og norður um land, og komið 

aptur suður seint í september, þábefurþessi 

ierðaáætlun þann mikla kost, að við fáum 6 

_strandsiglingar í staðinn fyrir 5,og jegvona, 

að framsögumaður sjái, að það mælir mikið 

með |wssari ferðaáætlun, ef hann kynnirsjer 

hana vel. Jeg hef ætlað skipunum 10—12

d,aga dvöl í Kaupm^nnaböfn, en jeg er ekki 

á móti því, að stytta þessa dvöl, og er það 

_þá bægt, að lengja dvölina í Kaupmanna- 

böffl. Að jeg ekki hef ætlazt til, að skipin 

.dveldu lengur í Reykjavík en á öðrum höfn- 

um, ikemur af því, að jeg ekki sje næga á- 

stæðfi til að gjöra einum komustað skipsins 

hærra up,dir höfði en hinum, og af þvi, að 

jeg vildi koma bjá því, að brjef og ferða- 

meftn að norðan og vestan tefðust í Beykja- 

yjk lepgur, en alyeg nauðsynlegt er til að 

jifliöripa og ferma skipið, enda vona jeg að 

^lJÍr pjái, að ástæða sje til, að burt rýma því, 

Að sltipin liggi bjer 10 daga aðgjörðalaus, 

að eins til þess að eyða fje úr ríkissjóði og 

J^^d»sjóði, án minnsta gagns fyrir lands- 

búa. f>að er alveg ljóst, að þegar nr. 3 er 

þa^nig bætt og lagað, þá er hún eins hag- 

jisfem fyrjr allt landið og ferðaáætlunin nr.

1, og jafnframt nemur bún burt halla þann, 

sem Vestfirðingar. og Sunnlendingar bingað 

til hafa orðið fyrir í gufaskipaferðunum.

Holgeir Clausen: f>að hefur mikið ver- 

ið talað um norðanvind og sunnanvind hjer 

í deildinni, en jeg ætla að biðja þingmenn 

að ímynda sjer, að nú sje hvíta-logn. Mein- 

ingin hjá ðllum er sú, að fá ferðunum þann- 

ig hagað, að þær verði að sem beztum not- 

um. Ef við hefðum nóga peninga, þá gæt- 

um við látið 6 gufuskip ganga á milli, en 

við verðum að sníða okkur stakk eptir vexti, 

úr því við höfum svo lítið fje, og reyna að 

verja því þó sem bezt. Jeg hjelt, að mín 

áætlun yrði bezt löguð, ef við fengjum ísa- 

ár. Nr. 1 tekur allt of lítið tillit til Beykja- 

víkur. Nr. 3 getur maður gengið að, með 

því að breyta því dálítið. Hvað snertir það, 

að fá skip frá Skotlandi eða Noregi, þá er 

tíminn til þess allt of stuttur, og jeg get 

ekki skilið, hvernig fara eigi að því. Hjer 

er ein ferðaáætlun, sem gengur upp og of- 

an ; hún er nú kann ske mikið góð, en jeg 

get þó ekki verið henni samþykkur, því þetta 

er svo nýr máti, að fleiri dagar ganga til 

þess, að setja sig inn í bann.

Jón Olafsson: Við fyrri umræðu kom

landshöfðingi fram með þá grýlu, að ef 5. 

atriði yrði samþykkt, þá gæti ráðgjafinn 

komið með annað skilyrði í gagnstæða átt, 

og gufuskipafjelagið vildi þá ekki ganga að 

samningunum, og afleiðingin af öllu saman 

yrðisú, að 'við fengjum engar gufuskipsferðir 

kring um landið. En jeg leyfi mjer að skoða 

þetta einungis sem grýlu. f>að er reyndar 

líklegt, að ef þingið hefur enga uppástungu 

til vara, þá verði fjelagið ófúsara að ganga 

að þeirri áætlun, sem þingið samþykkir; þess 

vegna hef jeg komið fram með þessa breyt- 

ingartillögu eða öllu heldur viðaukatillögu 

til vara, svo að fjelagið geti sjeð, að við 

stöndum þó ekki uppi ráðalausir, þótt það 

gangi ekki að þeim kostum, sem þingið set- 

ur því, og yrði það einskonar aðbald fyrir 

fjelagið. Jeg skal taka það fram, að breyt- 

ingartillaga mín kemur ekki í bága við neina 

af þeim ferðaáætluoum, sem liggja fyrir, því
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hón er að eins til vara. Jeg mun greiða 

atkvæði rnitt með hinni sðmu ferðaáætlun 

og við fyrri umræðu, af þrí að jeg álít hana 

bezta, en með minni til vara. Jeg held, að 

hinn háttvirti framsögnmaður hafí misskilið 

vaTa-áætlun mína, er hann sagði, að eptir 

henni færi skipið ekki nema 5 hálfhringa kring 

umlandið; þetta kemurvíst af því, að hann 

hefur miðað við Reykjavík, en ef miðað er 

við Austurlaud, þá veiða það 5 heilhringir, 

og mnnurinn er að eins sá, að minn hring- 

ur byrjar og endar á öðrum útgangspunkti, 

og er ástæðan fyrir því sú, að annað skipið 

gengur milli Kaupmannahafnar og Reykja- 

víkur, en hitt kring um landið, og er eðli' 

legast, úr því það kemur frá útlöndum og 

fer til útlanda líka, að byrja hringinn og 

enda, þar sem skipið kemur fyrst að landi 

og fer síðast frá landi í hverri ferð til og 

frá útlöndum. þá fann og framsögumaður 

það til, að tíminn væri of lítill; en það 

vinnst einmitt upp með því, að ákveða ekki 

fasta burtfarardaga, því reynslan hefur sýnt, 

að akipin hafa opt mátt bíða til einskis 

vegna hinna fastákveðnu brottfarardaga, þótt 

þau hafi verið tilbúin löngu áður, en það 

er miklu meiri skaði, að láta skip bíða eptir 

fám einum eða engum farþegum, einn dag 

eða fleiri, en að 5—6 farþegar bíði eptir 

skipinu einn sólarhring eða fleiri. |>á var 

hið 3., sem hinn báttvirti framsögumaður 

fann til, að kostnaðurinn væri svo gífurleg- 

ur, þar sem hjer væri farið fram á, að 

leggja fram 50,000 kr. en áðurhefði að eins 

lagðar verið 18,000 kr. til strandferða. En 

hann gætír þess ekki, að þær 18,000 kr. 

voru hreint og beint tillag, þar sem þessar

50,000 kr. eru að eins kostnaðar-framlag, 

sem vænzt er að endurgjaldist að meiru 

leyti, að jeg ekki segi að mestu leyti. Og 

þó að jeg hafi stungið upp á 50,000 kr., þá 

er það of hátt, og mundi ekki þurfa nærri 

svo mikið fje, en setjum nú svo, að það 

þyrfti, þá mundi það samt vinna sig upp, 

svo að tillagið yrði í raun og veru ekki 

einu sinni 18,000 kr. Jeg hef útvegað 

skýrslur um þetta frá gufuskipafjelagi í

Björgvin, og fengið þa^ svar, að fjeíagíð 

gæti leigt gufuskip, talsvert stærra en Arc- 

turus*, fyrir 5100 kr. um hveijar 3 vikur, 

eða um 36000 kr. í 5 mánuði, en þar f 

liggja fólkslaun, kol og ábyrgð. pegár nö 

tillagið er nú 18000 kr., þá yrðu að' éirrs 

aðrar 18000 kr., sem yrði að vinna upþ f fártó- 

og fargjaldi, til þess að ferðirnar kostuðu 

landið ekki meira en nú, og það mætti vinna 

upp í einni ferð til og frá útlöndum. ef 

skipið væri vel hlaðið. En nú koma menn 

með þá mótbáru, að það sje ekkert að marfcá 

þessi tilboð, og það komi annað hlj<5ð í 

strokkinn, þegar á eigi að herða. En þá 

skal jeg geta þess, að sá sami maður, sem 

útvegaði mjer þetta tilboð Qelagsins, er lika 

gufuskipa-eigandi sjálfur, og kvaðst bann geta 

útvegað skip jafnvel með enn vægári kjör- 

um, og sendi mjer því til nokkurrar sönn- 

unar leigumála («certepatie*) eins skips 

síns, sem henn hefur leigt öðrum áðui', og' 

jeg held, að engin ástæða sje til þéss1 að 

ætla, að við getum ekki_ fengið skip méð' 

sömu kjörum og aðrir, ef við höfum pen- 

inga í höndum. Jeg vona, að alKr g«tt að- 

hyllzt uppástungu mína, af því hón kémui' 

ekki í bága við neina af þeim ferðaásfetlúri- 

um, sem liggja fyrir, Hvað snertií breyt- 

ingartillöguna við 5. atriðið, að inh í bætist: 

«í öllum aðalntriðum •, þáhryggir þáft fflig, á® 

sjá tvo af meðnefndarmönnum mrnuni tínd- 

ir henni, því ef við samþykkjum þéssa bréyt- 

ingartillögu, þá er öll okkar fyrirhðfn ófyrif- 

synju og ferðaáætlunin alveg á valdi síjóTB  ̂

arinnar. Getur nokkuð verið ólíkaTa rá 

ferðaáætlun sú, sem þingið samþykkti í bitt 

eð fyrra, og sú áætlun, sem fylgt hefdr ver- 

ið í ár ? Að samþykkja þetta er því álvégj 

sama og segja við stjórnina: «f>ú ræður,

hvernig þú hefur það». f>að geta véri'ð 

deildar meiningar um, hvað sje aðalatriði. 

|>essi spurning kom fram í nefndínnr, og 

framsögumaður sagði: «Þetta er aðalat-

riði•; svo kom annar og sagði: *Nei, pni
er aukaatriði, en petta hjer er aðalatriði*, 

og jeg held, að meðal okkar 7 nefndarm’anna 

hafl verið 7 meiningar um, hvað vseri aðál-

145*
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?triði, :og œeðal 23 þingœanna hjer í deiltl- 

íddí gseti jeg bezt trúað að yrðu 23 tnein- 

ingar.utn það, og þegar stjórnin komi með, 

þá 24, þá hlytu allar að vera jafngildar, og 

þ(5 stjórnarinnar kann ske nokkuð rjetthærri 

en hvers einstaks þingmanns. Að hleypa 

þessum orð inn, án þess að þingið ákveði 

þá, hvað «aðalatriði» sje, það er öldungis 

sama sem að segja við stjórnina: «Farðu og 

hagaðu ferðunum, eins og þú vilt. Vjer þing- 

rfjienn gefum okkur upp á gat». f>á getum 

yjer eins vel lagt strax árar í bát og hætt 

alv^g að tala nokkuð um áætlanir, en geíið 

okkur upp á náð og ónáð stjórnarinnar.

K Halldór Friðriksson'. Jeg verð að taka 

uijdir með framsögumanni, að bjer er kom- 

ið svo margt af ferðaáætlunum og breyt- 

ingaratkyæðum, að það er naumast auðið 

að átta sig á því öllu. En þetta sýnir einmitt, 

að það er ekki auðhlaupið að málinu, að 

leysa það af hendi, svo öllum líki, eða som 

flestjr verði ánægðir. fað er orðið sannar- 

lsgt vandræðamál. Jeg vonast til, að hin 

heiðraða deild jáfi, að eins og ferðum hef- 

ur hagað 2 seinustu sumur, hefur Reykja- 

vik og Suðurland í heild sinni verið alveg 

út uudan; og er Eeykjavík þó sá staður 

landsins, sem mest ríður á að fá beinar 

ferðir. sem fljótastar og greiðastar, til Hafn- 

ar, einkum um sumartímann. Jeg hef áð- 

ur tekið fram nokkurn veginn hið sama, 

sem stendur í brjefi, er jeg hef fengið þessa 

efnis, oger undirskrifað af 31 búandi mönn- 

um hjer í Revkjavík; cg bið jeg hinn hátt- 

virta forseta leyfis að mega lesa þetta brjef 

upp, sakir þess, að tíminn hefur verið svo 

naumur, að ekki var kostur á, að leggja 

það fram, svo þingmenn gætu kynnt sjer 

það. (í>ví næst var brjefið með leyfi for- 

8eta lesið upp). J>að er mjög óheppilegt, 

eifl8 og jeg tók áður fram, að sá tími, sem 

hefur verið ætlaður til að ræða þetta mál, 

hefur verið svo stuttur, að eigi hefur verið 

auðið, að koma sjer saman við nefndina, 

og semja ferðaáætlun í sameiningu við hana. 

Jeg er sannfærður um, að framsögumaður 

skilur þessa ferðaáætlun, sein jeg lagði

fram, og sem hjer liggur fyrir, ef hann rill 

skilja hana; en mjer fannst hann ekki vilja 

skilja bana. (Tryggvi Gunnarsson: Hvern- 

ig á þá að skilja hana?) I>að er mjög hægt 

að sýna, og verður að vera hverjum manni 

Ijóst, sem les liana. J>á «Valdemar», eða 

hvort skipið, sem er, kemur hingað, og 

búið er að afferma það, fer það á hin- 

ar tilteknu hafair, það er að segja: 

Stykkishólm, Patreksfjörð, Dýrafjörð, Öu- 

undarfjörð, ísafjörð, og snýr þar aptur, 

kemur við á hinum sömu höfnum og áður, 

og heldur til Reykjavikur, en hitt skipið 

aptur á móti fer á sinni leið fram hjá 

þessum sömu stöðum, sem «Valdimar» kom 

á, og kemur fyrst við á Skagaströnd, og 

heldur svo austur fyrir landið og sunnan 

um landið til Reykjavíkur, og kemur til 

Reykjavíkur, áður en «Valdimar» fer frá 

Reykjavík til útlanda. Hagnaðurinn vid 

þetta fyrirkomulag er sá, að í hverri ferð 

kemst allt landið í samband við útlönd, 

það má senda brjef frá öllum blutum

landsins til útlanda með sömu ferðinni, og 

án þess að lengur standi á ferðinni til

nokkurra muna, heldur en þótt skipið kæmi 

að eins til Reykjavíkur frá útlöndum, og 

hjeldi þaðan beina leið aptur til útlanda. 

Eins og menn sjá, er hjer að eins um sum- 

arferðirnar að ræða; hinar standa óbreytt- 

ar. Eq að öðru leyti er frjálst að nota 

strandsiglingaskipið til hvers sem vera skal, 

hvort sem heldur vill til útlandaferða eða 

til ferða kring um landið. Með þessu

kemst ekki að eins Reykjavík, heldur allt 

landið í samband við útlandið sem greiðast, 

og það vona jeg að hinn heiðraði framsögu- 

maður játi, að það er verulegur kostur, þó 

eitthvað kunni annars að. þykja að þessari 

áætlun, eins og öðrum, því að þessari 

aðferð er það samfara, að sjeð er fyrir næg- 

um ferðum kring um landið og greiðum 

samgöngum við önnur lönd. Hinnháttvirti 

framsögumaður spurði, hvað yrði af skipinu

30. júní. |>á má senda það hvert á land 

sem vill, þó þingmaðurinn vildi senda það 

til Ameríku, ef það að eins er komið í



tæka tíð. - Jeg bind naig ekki við, að skipið 

skuli koma á hvern einstakan stað á til- 

teknuni degi, heldur við aðalatriðin, en 

bver aðalatriðin eru, þefur framsögu- 

tnaðar tekið fram, og er jeg honum sam-; 

dóma um það., En hvernig þessum 

aðalatriðum verður betur fyrir komið 

en á þennan hátt, fæ jeg ekki skilið. Jeg 

skyldi ekkert um, þetta tala, ef nr. 2 væri 

með, en það er barna^kapur, að ímynda sjer, 

að 3. skipið verði sent upp endurgjaldslaust, 

en sá litli flutningur, sera hin tvö skipin 

hafa, verður rýrari við það, að 3. skipið 

kemur að auk, því að vörumagnið eykst eigi 

hjer fyrir það. Menn eru svo kunnugir 

orðnir þessu, að þeir vita, að ferðirnar borga 

sig ekki. Jeg sje því eigi, að það sje auðið, 

að þetta 3. skip fáist nema með því móti, 

að sljórnin ábyrgist, að fjelagið verði skað- 

laust, eða borgi að minnsta kosti talsverða 

peningauppbæð fyrir þær 2 ferðir, sem nefnd- 

in ætlast til eptir Dr, Aðalógæfan er sú, 

að fjárlaganefndin hafði ekki nr. 3 sern aðal- 

uppástuijga; hefði það verið, hefðn allir verið 

nokkurn veginn ánægðtr; breytingum á þeirri 

ferðaáætlun befði mátt við koma milli um- 

ræðna, en cú er þeirri áætlun hafnað, og 

kemst eigi fremur að. J>að, sem jeg herst 

bjer fyrir, er að eins tyær sumarferðir milli 

K^ykjavíkur og útlanda, og jeg bef mjög 

slakað til vjð hinn heiðraða framsögumann. 

Um hinar aðrar uppástungur skal jeg ekki 

tala margt; þær hafa sjálfsagt einhverja 

kopti, en Ijklega einnig ókosti, einsoghinar; 

um það er ekki hægt að dæma á þeim 

stutta tíma, sem vjer höfum haft til um- 

bugsunar, þar sem þær komq svo seint fram, 

komu fyrst fram í dag. Uppástunga 2. 

þingmanns Suðnr-Múlasýslu getur verið góð, 

ef til ætlazt er, að annað skipið gangi að 

eins uiilli Reykjavíkur og útlanda. En aptur 

á binn bóginn vantar þá ákvörðun í, að 

annað skipið fari allt af eimingis þessa leið. 

J>að gtendur hvergi tekið fram, en það ætti 

þó að taka það frara, að annað skipið færi 

strandsiglingarnar, en hitt gangi sinn gang 

milli landa. En jeg er þó hræddur um, að mönn-

um þyki n6g, að snsra ót 50,000 kr. til 

strandsiglinganna. En geti flutningsgjald 

og aðrar tekjur orðið svo miklar, að mis- 

munurinn fari ekki langt fram úr 18000 kr., 

skal jegekkert hafa.móti þessari ferðaáætlun. 

En jeg vil ejga það víst, að hitt skipið gangi 

beina leið til Reykjavíkur og frá. Hinar 

tvær áætlanirnar á jeg ekkert við. Sumt í 

ferðaáætlun 2. þingmanns Skagfirðioga mætti 

víst taka til greina, ef nægur tími yæri til 

að hugsa um bana og laga hana. Rjettast 

væri, ef nefndin semdi enn eina áætlun, lagaða 

eptir þeim uppástungum, sem fram eru komn- 

ar, en þess er ekki kostur sakir tímaskorts. 

Út úr þessum vandræðum kom jeg því með þá 

uppástungu, að stjórninni væri falið að semja 

ferðaáætlunina. En vilji þingið ekki fallast 

á það, þá er hin uppástungan til þingsins 

til vara, að binda áætlunina að cins við það, 

að skipin skyldu mætast hjer í Reykjavík, 

annað á hingaðleið, og hitt á útleið. Eptir 

að mál þetta hefur verið rætt eins vandlega 

og gjört hefur verið, get jeg ekki sjeð, að 

nokkur hætta sje að fela stjórninni að semja 

áætlunina, því að hún hefur svo góðan styrk 

af ræðum manna og uppástungum. Oss 

kemur öllum saman um, að ferðirnar þurfi 

að vera sem haganlegastar, en nr. 2 hefur 

spillt öllu málinu. Jeg skal svo ekki t&la 

meira um þetta mál, en vona, að deildin 

játi og kannist við, að þótt jeg beri þetta 

mál fram fyrir Sunnlendinga, og tali þeirra 

máli, þá hafi jeg sýnt, að jeg vil í engu 

skerða rjett nokkurs annars, og að jeg hafí 

mikið til míns máls, allmikil rök við að 

styðjast.

Þorkell B/arnason: Jeg efast eigi um, 

að það er vilji allra þingmanna, að semja 

þær ferðaáætlanir, sem þorra manna mætti 

lika sem bezt, og það er mitt álit, að ferða- 

áætlanirnar nr. 1 og nr. 2 væru hentugastar, 

einkum ef nr. 2 gæti fengið framgang, en 

af því að vafí er á, hvort henni geti fram- 

gengt orðið, nema með töluverðum fjárfram- 

lögum frá Jandsins háHa, þá held jeg, að 

rjett væri, að gefa gaum áætlun hins heiðr- 

aða þingmanns Roykvikinga, af því að hún
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kemst niest áætlununum nr. 1 og nr. 2 f 

Jjvi, að geta orðið sem flestum að gagni, og 

með benni er oss Sunnlendingum bezt borg- 

rð. Jeg er alreg samdóma þeim heiðruðu 

þingmönnum, sem hafa stungið upp á því, að 

strandferðaskipið kæmi við í J>orlákshöfn. 

J>að er langt bil frá Reykjavík og austur á 

Djúpavog, og eins og til hagar, er forláks- 

höfn sú eina höfn á öllum suðurkjálka lands- 

ins fyrir austanFaxaflóa, sem gufuskipið getur 

komíð. f>að er yfir höfuð nauðsynlegt, að 

skipið komi á sem flestastaði, þar sem það 

nokkurn veginn örugglega getur legið, og að 

það komi á J>orIákshöfn, væri mikill hagur 

bæði fyrir Árnesinga og Rangæinga, því að 

það er hægra að sækja þangað vörur úr 

þeim sýslum, en til Reykjavíkur. Jeg vildi 

þar næst leyfa mjer að leita upplýsinga um 

það, einkum hjá hinum háttvirta 1. þing- 

raanni Suður-Múlasýslu, hvort það eigi sje 

skylda stjórnarinnar, er hún semur um 

gufuskipsferðir við gufuskipaQelagið, að sjá 

um það, að farþegum líði sem bezt að unnt 

er á leiðinni, og að heilsu þeirra sje sem 

bézt borgið. Hafi stjórnin samið um þetta 

við gufuskipsfjplagið, þá held jeg, að það 

hafi slundum gleymt þeim samningi. Jeg 

segi það eigi mín vegna, því sú tíð er liðin, 

heldur annara vegna framvegis, að sú með- 

ferð og sá beini, sem jeg og fleiri farþegar 

nutnm á öðru plássi á Valdimar í vor hing- 

að til landsins, geta eigi talizt góð að mínu 

áliti. Jeg segi fyrir mig, að jeg lá sjúkur í

2 daga, og gat eigi fengið hjá þjónustu- 

sveininum neitt af því, sem jeg bað um all- 

an þann tíma. Skipstjóri kom sjaldan ofan 

til vor farþeganna, sem sjúkir vorum, til 

þess að grennslast eptir, hvernig okkur liði, 

og jeg þykist eigi segja of mikið, þótt jeg 

*egi það, að þrifnaður hafi verið þar fremur 

lítill og bágborjnn, enda voru nú farþegar 

margir; en mjer sýndist líka viljinn til að 

hlynna að þeim ekki vera sem beztur. Sá aðbún- 

aður, sem þar var, getur að mínu áliti beinlínis 

orðið heilsu manna að tjóni; jeg held því nauð- 

syn væri á lækni á skipum þessum. f>etta hef 

jeg tekið fram, ekki til að ámæla Dðnum^ því

hjá þeim naút jeg alstaðar anriarstaðar velvild- 

ar oggóðsemdar, heldur af hinu, að jeg þykist 

viss um, að stjórnin,sem borgar svo mikiðfyrir 

þessar ferðir, muni vilja kippa þessu í lag, þegar 

hún fær vitneskju um, að þetta gengur öfugt.

Framsögumaður: Jeg skal nú ekki

vera margorður í þetta sinn. Hinn hátt- 

virti 2. þingmaður Skagfirðinga spurði mig, 

hvort jeg hjeldi eigi, að lagfæra mætti áætl- 

un þá, er frá honum hefði komið, svo að 

það mætti nota hana, og skal jeg svara 

honum því, að jeg held eigi, að það sje 

neinn mögulegleiki til þess, því jeg fæ eigi 

sjeð, að unnt sje að breyta ferðunum svo, 

að skipin hittist hjer í Reykjavík á hentug- 

uni tíraa, því annað skipið verður ávallt 

milli Danmerkur og íslarids, þegar hitt ligg- 

ur í Reykjavik. Jeg get heldur ekki sjeð, 

að það sje mögulegt, að færa svo til ferðir 

skipanna, að þær fjölgi um einaferð yfirsumar- 

ið. Eitt erþaðenn, sem jeg skal leyfa mjerað 

benda á, og það er það, að skipið á eptir 

þessariáætlun að fara norður fyrir land síðast 

í septbr. og fyrri hluta októbr., en slíkt finnst 

mjer eigi ráðlegt; jeg álít, að skipið eigi ekki 

að fara norður fyrir land síðar en seinast f sept. 

pessir 2 höfuðgallar eru á frumvarpi þessu. 

Hinn háttvirti þingmaður Snæfellinga áleit, 

að jeg misskildi ferðirnar í hans áætlun, og 

að maður þyrfti eigi að hindrast, af því að 

skipin snúa við á ísafirði, og maður fyrir þá 

skuld kæmist eigi lengra. En þetta er auð- 

sjeð, jafnskjótt og litið er á áætlunina, því 

skipið «B« er æfinlega f Kaupmannahöfn, 

þegar skipið «A» er á Isafirði, af þessu er 

auðsjeð, að menn geta eigi komizt áleiðis, 

en verða að bíða J>ess, að skipið komi frá 

Kaupmannahöfn. Jeg legg þessa áætlun 

alveg frá mjer; hún er óbrúknndi. Viðvíkj- 

andi áætlun bins háttvirta þingmanns Reyk- 

víkinga skal jeg bæta því við, að hring- 

ferðaskipið siglir í þarfir landsmanna ein- 

ungis frá Seyðisfirði til Skagastrandar; á 

þeirri leið kemur það við á höfnum og 

gjörir mikið gagn, en á leiðinni frá Skaga- 

strönd til Reykjavíkur gjörir það engum hið 

minnsta gagn, þvf það kemur eigi á neina



höfn á leiðinni. £jins er því varið 

milli Sejðisfjarðar og Reykjavíkur. Skipið á 

að eyða kolum og tíma þessar báðar leiðir 

til einskis, eða þá einungis til þess að geta 

verið ndgu fljótt til Reykjavíkur. Áætluuin 

er auðsjáanlega búin til fyrir Reykjavík. 

fað er eigi hægt að vera ánægður með, að 

landið skuli missa skipið úr sinni þjónustu 

frá 30. júní til 22. júlí, og frá 1. ágúst til 

mánaðarloka, þegar landssjóður þó borgar 

ferðirnar með 18,000 kr. Slíka áætlun get- 

ur þingið eigi Játið sjer lynda að senda 

stjórninni. Hinn heiðraði þingmaður Reyk- 

víkinga sagði, að það mætti nota skipið í 

þessum löngu millibilum, sem því eigi er 

ætlað að gjöra neitt, til þess að fara á því 

til Englands, Noregs, Ámeríku o. s. frv. 

Nei, það er sannarlega eigi meiningin með 

þessum 18,000 kr. styrk frá landinu til 

gufuskipsferðanna; það á að nota skipið allt 

sumarið í þarfir landsbúa. pað hefur verið 

talað mikið um áætlunina nr. 2. Jeg skal 

nú eigi fullyrða, að hægt veröi að fá henni 

framgengt, en mjer þykir það líklegt. J>eg- 

ar litið er til þess, að «Camoens» kemur 

hingað 5 sinnum á ári, þá er trúlegt, að 

eigandi skipsins geti samið við Reykjavíkur- 

kaupmenn um, að flytja fyrjr þá vörur. 

Vilji kaupmenn Qg aðrir styðja áætlun nr.

2, þá er mjög líklegt, að bægt verði að fá 

henni fraœgengt, og þá yrði með því full- 

nægt öllum landsfjórðungunum jafnt. Éptir 

breytingartillögu hins háttvirla þingmanns 

Reykvíkinga á Reykjavík eigi að eins að 

hafa 3 fyrstu og 2 síðustu ferðirnar bein- 

Iídís til sín, beldur á einnig að bæta við 

hana ferð um mitt sumarið. Reykvíkingar 

vilja hafa eitt skip fyrir sig, án þess aðrir 

hlutar landsins geti haft not af þvf.

Að síðustu skal jeg ráða deildinni til 

þess að aðhyllast áætlunina nr. 1 og nr. 2 

í sameiningu, en með varatillögu, að ef nr.

2 eigi fæst, þá megi annað árið fara eptir 

nr. 3; því vara-atkvæði mætti bæta við í 

efri deild. Jeg játa það, að nr. 3 er eigi 

góð fyrir alþingismenn, skólapilta og kaup- 

menn, en er hentug f mörgum greinumöðrum.

Halldór Kr. Friðriksson: |>að kann nú 

að vera happaráð, að vísa þessu til efri 

deildarinnar, og ætla að láta bana lagfæra 

það, sem ábötávant ér; en hvers vegna get- 

ur þessi deild eigi bætt úr göllunym sjál.f? 

Og hvað ferðaáætlun minni við víkur, þá er 

hinura heiðruðu þingmönnum, og sjerstak- 

lega hinum heiðraða 1. þingmanni Suður- 

Múlasýslu innan handar að fylla bana út, 

ef þeir vilja fresta umræðum til morguns, 

því að það er ekkert vandamál, að setja inn

2 fyratu gufuskipsferðirnar og tvær hinar 

siðustu, sem ætlazt er að verði óbreyttar. 

Hinn háttvirti framsögumaður var að tala 

um, að enginn hefði not af skipinu, þegar 

það kæmi hvergi við frá Reykjavík til Skaga- 

str^ndar, og eins frá Seyðisfirði til Reykja- 

víkur, og að skipið eyði að eins kolum og 

tíma með þessu. En hann getur þó líklega 

sjálfur sjeð, að hitt skipið einmift kemur á 

alla þá staði sem þetta fór fram bjá, en það 

fer svo hratt yfir einungis til þess að flýta 

fyrir samgöngunum milli Danmerkur og ís- 

lands. Vilji hinn háttvirti framsögumaður 

vinna það til, að senda skip hingað beina 

leið tvisvar á sumri, og láta það balda þeg- 

ar aptur til útlandá, þá er allt gott. En 

jeg get eigi skilið i, hvernig hinn heiðraði 

framsögumaður ætlast til þess, að það sjeu 

nógar vörubyrgðir fyrir 3 skip, þ<5 þær væru 

nógar fyrir Valdemar einan. Og þÓ er það, 

sem sent er af öllu landinu, alls eigi nóg 

til að fylla hann einn. Annaðhvort fengi 

þriðja skipið alls engan farm, eða þá ein- 

uogis nokkuð af farmi þeim, sem Valdemar 

annars fær, og þetta verður þá æði-miklu 

dýrara fyrir Iandssjóðinn. £að veröur einn- 

ig að gæta velað því, að aðalvarningur hjer 

syðra er fiskur, og sá fiskur fer eigi til 

Kaupmannahafnar, beldur mestallnr beina 

leið til Spánar, og verður því ekki fluttur 

með póstgufuskipinu. Vjer höfum ekki vöru- 

magn til að geta fermt 3. skipið; það veit 

jeg allt eins vel og hinn háttvirti 1. þing- 

maður Suður-Múlasýslu. Af þeim hjer um bil 

20000 skippundum, sem við höfum af fiski, er



flutt að minnsla kosti 15—16 þúsundir 

skippúnda til Spánar.

Magnús Andrjesson: Af því að hinn hátt— 

virti framsögumaður bar kvíðboga fyrir því, 

að gufuskipum gæti verið hætta búin, ef þau 

ættu að koma á forlákshöfn, þá vil jeg leyfa 

mjer að skýra frá, að samkvæmt áreiðan- 

legum vitnisburðum, er jeg hef fengið um 

það, er það alveg hættulaust. í  forláks- 

höfn er höfnin góð, og jeg er viss um, að 

skipið kemur á margar verrí hafnir á leið 

sinni umhverfis landið. f>etta sýndi sig í 

vor í miklu ofveðri, þá sakaði skip, sem lá 

á f>orlákshöfn, ekki hið minnsta, en í því 

sama veðri lá við, að skip á Eyrarbakka 

slitnaði upp. Jeg vil því mikið mæla œeð, 

að þessari breytingu verði framgengt. I*að 

er stórt svæði frá Reykjavík austur á Djúpa- 

vog, sem gufuskip kemur aldrei á, og stórar 

sveitir, sem gætu haft mikið gágn af því, 

að skipið kæmi einhverstaðar á þeirri Ieið, 

og þær sveitir eíga við mikla erfiðleika að 

stríða, hvað kaupstaðarferðir snertir, en for- 

lákshöfn er sú eina höfn á öllu þessu svæði, 

sem getur komið til álita að gufuskip komi 

á. Jeg álít því, að þetta ætti að verða sam- 

samþykkt.

J ó n  Jónsson: Jeg vil leyfa mjer að

benda hiuum háttvirtu þingmönnum á, að 

þoir, sem viljíi samþykkjá breytirigaratkvæð- 

ið um f>o!rlákshöfp, verða að ^ðbyllast ferða- 

áætlun mína, því samkvæmt henni gétur 

skipið komið að forlákshöfn optar en eptir 

nokkurri annari ferðaáætlun. Jeg vil taka 

það fram aptur, að áætlun mín er breyting- 

aruppástunga vjð nr. 3, og þeir, sem taka á- 

ætluu nr. 3 fram yfir nr. 1, geta eins vel 

aðhyllzt mína ferðaáætlun, þó að gallar 

kynnu að vera á henni. I'ramsðgumáður 

tók,,f|rani, að það væri mikíll galli, að tekip- 

in biðu ekkj hyort eptir öðru á Reykjavík- 

urhöfp, og yorkeDndi Reykvíkingum að geta 

ekki jafnóðum svarað brjefum þeim, er þéir 

fengju. Ed sjer baDD ekki, að fyrirkomulag 

það, seni samþykkt var við fyrstu .umræðu, 

er langtum óhaganlegra fyrir Reykvikingá 

en ferðaáætlun mín, þó skipin bíði ekki í

Reykjavík hvort eptir öðru. Loksins vil jeg 

leyfa mjer að skírskotá til ummæla hins 

háttvirta þingmanos Snæfellioga um vand- 

ræði þau, er getúr leitt af hafísnum, ef s'kip- 

in á vorin koma fyrst á Austfirði. Sam- 

kvæmt ferðaáætlun mÍDni koma skipin fyrst 

á Faxaflöa og Vestflrði, Og þar er ekki hætt 

við hafís.

Magnús Andrjesson : ' Jeg vil að eins 

leyfa mjer að Ieiðrjetta hinn háttvirta þing- 

mann Skagfirðinga viðvfkjandi f>orlákshöfn. 

Skipið getur vel komið þangað eptir 24. 

apríl eptir ferðaáætlun nr. 1, og 4. júlí og 

optar.

J ó n  Ólafsson: |>ar sem hinn háttvirti

þingmaður Reykvíkinga talaði um, að sjer 

þætti það að varatillögu mioDÍ, að eptir 

heooi yrði ekkert sambaod milli strandskips- 

ios og hios, er færi milli Reykjavíkur og 

útlaoda, þá verður hano að gæta þess, að 

það kemur því að eins til að fylgja áætluo 

mioni, að stjóroÍD hafoi or. 1 og 3, þá 

færi hitt skipið að eios milli Reykjavíkur 

og Hafoar, og var mjer eigi uDnt að fara 

eptir áætluo þess skips, er jeg samdi míoa, 

því áætluu um ferðir þess er eDgin til; en 

stjðrnin yrði að setja áætlun fyrir það skip, 

og er henni ætlandi, að hún hagaði svo 

ferðum þess, að skipio hittust i Reykjavík, 

því það er heoni iooan haodar. Eo það er 

áúðvitað, að sú áætluoin, sem siðar er sett, 

verður að lagá sig eptir þeirri, sem fyr er 

ákveðin. Að því er kostnaðinn snertir. þá 

vona jeg, að tekjur fáist upp í hann svo, að 

eigi verði laodiou til tjóns, þótt við aðra 

væri að skipta en þetta gufuskipsfjelag 

danska. Eptir þessum s'kýrslilm, sem jeg 

hef, getur það skip, sem fá má fyrir fje þáð, 

er jeg hef stungið úpp á, rúmað svo mikið, 

að farmgjaldið Demi 8000 kr. fyrir ferðioa 

upp og öðrum 8000 kr. fyrir ferðioa ú t ; 

það er til samaos 16,000 kr. Nú er það 

kuoDugt, að hagoaður við kostsöluna á 

pÓstskipum þessum hefur verið svo mikill, 

að fjelagið hefur selt þano rjett fyrir 

6000 kr.; þær geta því og komið oss til 

iooteKtár, Og verfia það þá með þessum áð-
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urnefndu 16000 kr., 22,000 kr. Leggjum nú við 

þessa upphæð styrkinn úr landssjdði 18000kr., 

það verður samtals 40000 kr.; þá eru eptir 

einar 10000 krdnur til að vinna upp á öll- 

um binum 4 ferðunum milli landa, og á 

öllum ferðom kring um land, og allt far- 

þegagjald; en það eitt getur unnið þetta 

fljótlega upp.; Og þess utan er það víst, að 

aldrei þyrfti svona miklu til að kosta. fað 

þarf heldur engin hætta að vera, að eigi fá- 

ist farmur, þdtt skipið gangi til Skotlands 

eða Noregs. Erá Skotlandi má flytja kol, 

salt, leirvöru og ýmsa álnavöru, og jafnvel 

korn, en þangað aptur ull og úrgangsfisk. 

Frá Noregi má flytja ealt; sjerstaklega mundu 

sildveiðendur nota það til þess; þaðan má 

og kaupa korn eins vel og frá Danmörku, 

því þótt það sje lítið eitt dýrara þar á staðn- 

um (í Noregi), svo sem hæst 50 aur. tunn- 

an, þá munar það meiru, að *fraktin» verð- 

ur <5dýrri þaðan, en frá Höfn. þangað má 

út flytja kjöt, fisk og síld, auk þessaðsenda 

má vörur yfir Noreg til Hafnar, er flutn- 

ingskaupið til Noregs er sett sanngjarnlega 

lágt. Að þvi er dagana snertir, stendur í 

viðaukatiilögunni, að stjórnin megi færa þá 

til, og með því móti má bæta úr þeim göll- 

um, sem vera kynnu á viðkomutíma skips- 

ins suustaðar. Mjer hefur heyrzt þessi við- 

aukatillaga fá góðar undirtektir, enda ferhún 

ekki t bága við neina af hinum áætlunun- 

Um; hún er< að eios til forsjálnislegs vara, 

svo að efeki verði strandferðalaust, ef stjórn- 

in fellst 'ekki á hinar áætlanirnar. Hún er, 

ef menn svo vilja, að sinu leyti eins og 

pönnukðkurnar, sem konurnar okkar gefa 

með kaffina, þegar eigi er annað fyrir hendi; 

hún er kann ske neyðarúrræði, en jeg vona: 

nauðtýnlegt neyðarúrræði. Jeg vil enn frem- 

ur minnast á brevtingartillögu okkar tveggja, 

að bæta inn í við í>orlákshöfn: «ef kringum- 

stæðor leyfa*. |>að lýtur einmitt að því, að 

meiri líkur eru til, að þetta fáist þannig orðað. 

Höfnin er lítt reyndnú, en ef hún reynist brúk- 

andi,þá er sjálfsagt, að hún verður sett skilyrð- 

Í8laust í ferðaáætlun á næsta þingi. Jeg vona, 

að uppástungumennirnir sjái, að þessi vjðauki

er heldur til að bæta; að minnsta kosti er 

hann sprottinn af því, að við vildum etyðja 

að því, að J>orlákshöfn kæmist inn á áætl- 

unina. - ' ■ 1' ' •
Framsögumabur: Mjer hefur gleymzt,

að minnast á breytingartillög'iina fiíá: fjár- 

laganefndinni. Hún fer fram á það, að skip- 

ið komi við á Húsavík 16. maí og á Skaga- 

strönd 5. ágúst. f>essu er bætt v ííl eptir 

ósk þeirra, er þar búa í nánð, og TOn'a jeg, 

að hinir báttvirtu þingmenn fallist 'á það, 

því að það breytir ekkert ferðaáætlutoinni. 

Svo er á breytingartillögu þessari íeiðrjett 

prentvilla í áætluninni, þar sem stendur 3. 

marz, en á að vera 13. marz. -

Var síðan gengið til átkvæða, og fjellu 

þau þannig:

1. Ferðaáætlun þingmanns Snæfellinga felld 

með 21 atkvæði.

2. Ferðaáætlun Jóns Jónssonar felld með 

13 atkvæðum gegn 9; var nafnakallvið 

haft og sögðu

Já:

Egill Egilsson,

Friðrik Stefánsson,

Halldór Friðriksson,

Holgeir Clausen,

Jón Jónsson, 

f>orkell Bjarnason, 

forsteinn Jónsson, 

porsleinn Thorsteinson, 

porvarður Kjerulf.

Nei:

Eiríkur Briem,

Magnús AndrjesSon,

Arnljdtur Ólafsson,

Benidikt Sveinsson,

Eiríkur Kúld,;

Grímur Thomsen,

Guðmundur Einarsson,

Jón Ólafsson,

Lárus Blöndal,

Ólafur Pálsson,

Tryggvi Gunnarsson, 

f>órður Magnússon, 

forlákur Guðmundsson.

146
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3. Ferðaáætlnn þingtnanns Keykvíkinga 

; felld með 15 atkvæðum gegu 5.

4. Breytingartillaga 2 þingtnanna felld

með 11 atkvæðum gegn 8.

5. Breytingartillaga frá fjárlaganefndinni

samþykkt með 16 atkvæðum.

6. Viðaukatillaga 6 þingmanna, samþykkt 

með 16 atkyæðum.

7. Breytingartillaga 6 þingmanna samþykkt 
með 18 atkvæðum.

8. Viiðaukatillögur 6 þingtnanna, fyrrihlut- 

; inn felldur með 12 atkvæðum gegn 10.

Siðari hlutinn feildur með 12 atkvæð- 

um gegn 9.

9. Breytingartillaga Jóns Ólafssonar og

fleiri samþykkt með 12 atkvæðum gegn 

10; var nafnakall haft og sögðu

Já:

Magnús Andrjesson,

Arnljótur Ólafsson,

Benidikt Sveinsson,

Friðrik Stefánsson,

Holgeir Clausen,

Jón Jónsson,

Jón Olafsson,

|>órður Magnússon, 

forkell Bjarnason, 

porsteinn Jónsson, 

forsteinn Thorsteinson, 

f>orvarður Kjerulf.

Nei:

Eiríkur Briem,

Egill Egilsson,

Eiríkur Kúld,

Grímur Thomsen,

Guðmundur Einarsson,

Halldór Priðriksaon,

Láru8 Blöndal,

Ólafur Pájsson,

Tryggvi Gunnarsson, 

f>orlákar Guðmundsson. 

fingsályktunartillagan í heild sinni með 

áorðnum breytingum samþykkt með 18 

atkvæðum.

Á 41.fundi, 20. dag ágústmánaðar, skýrði 

forseti efri deildar deildarmönnum frá, að

hann hefði fengið frá forseta neðri deildar tillögu 

til þingsályktunar um fyrirkomulag á gufu- 

skipsferðum umhverfis strendnr íslands með 

fylgiskjali (ferða-áætlun), og ljet hann út- 

býta þessum skjölum meðal deildarmanna.

Á 42. fundi, 22. dag ágústmánaðar, var 

sú uppástunga forseta samþykkt, að hafa 2 

umræður um tillögu þessa til þingsályktunar.

FYRRI UMRÆÐA I EFRI DEILD,

á 44. fandi, 23. dag ágústmánaðar.

Ferða-áætlunina og tillöguna, eins og 

þær voru samþykktar við siðari umræðu í 

neðri deild, sjá I, 556—559.

Einar Ásmundsson: Jeg er reyndar

ekki viðlátinn, að ræða mikið um þetta 

mál, sem er svo margbrotið, en jeg stend 

upp af því, að mjer finnsl ekki tilhlýðilegt, 

að málið fari umræðulaust til næstu um- 

ræðu. Jeg hef orðið þess var, að ýmsir 

eru mjög óánægðir með þessar ferðir gufu- 

skipanna, eins og þær nú eru, og það ef til 

vill ekki að orsakalausu. J>ær tillögur, sem 

komu fyrir neðri deild þingsin?, finnst mjer 

hafa þann annmarka, að þær eru ekki svo 

ljósar sem skyldi, þó þær í mörgum greinum 

sjeu nógu nákvæmar. Jeg ætla þá í fám 

orðum að skýra frá, hvernig ferðirnar með 

líkri tilhögun, og nú er, gætu orðið sem 

haganlegastar. Jeg álít reyndar, að þær 

gætu á annan veg verið langt ura hagan- 

legri, en sú tilhögun, er liggur svo fjœrri, 

að jeg álít, að ekki sje til neins að ræða 

um hana hjer að þessu sinni. En meðan 

svo er, sem nú er, að tvö skip ganga milli 

landa og umhverfis landið á sumrum, álít 

jeg beztgegna, aðannað skipið gengi hingað 

til Reykjavíkur beina leið frá útlöndum, síðan 

norður um, og svo til útlanda aptur frá 

Austurlandinu, en að hitt færi til Austur- 

landsins beina leið frá útlöndum og svo 

norðan um landið til Reykjavíkur, og því 

næst þaðan til útlanda aptur, þannjg að 

skipin mættust í hverri ferð í Reykjavík, 

Áætlun þessi hefur eiginlega verið lögð fyrir 

neðri deild þingsins, og var merkt nr. 3. 

E n . þar var sá annmarki á. að ferðirnar
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vorn settar óhaganlega, einkum fyrir þing- 

menn aö austan, norðan og vestan, og tel 

jeg það galla, því hver er líka sjálfum sjer 

næstur. Ef það er álitið nauðsynlegt, að 

þingið semji áætlun fyrir þessi skip, álít jeg, 

að tiltæbilegast væri, að taka þessa nr. 3, 

og laga hana svo í hendi sjer, að þær 5 

ferðir, sem kæmu á sumarmánuðina, væru 

svo, að bæði skipin kæmu seint í maí, júní, 

júlí, ágúst og septembermánoði til lieykja- 

víkur, en að hinar aðrar 5 ferðir skiptust 

þá sem haganlegast á hina 7 mánuðina, og 

gengi skipið þá til Reykjavíkur og þeirra 

næstu hafna, sem skipiðgæti koroið á, t. d. 

HafnarQarðar. Á þetta hef jeg nú að eins 

viljað drepa til þess, að málið færi ekki um- 

ræðulaust, en jeg veit, að menn eru mjer 

samdóma um, að málið er svo áríðandi, að 

það þarf að íhuga og ræða vel og vandlega. 

En eins og það er komið frá neðri deild 

þingsins, get jeg ekki fallizt á það óbreytt 

að öllu leyti.

Var málinu því næst vísað tll síðari 

umræðu með 10 atkvæðum.

SÍÐARI UMRÆÐA í EFRI DEILD, 

á 48. fundi, 25. dag ágústmánaðar.

B r e y t i n g a r t i l l ö g u r  

við tillögu til þingsályktunar um fyrirkomu- 

lag á gufuskipsferðunum umhvorfis strendur 

íslands, eins og hún var samþykkt af neðri 

deild.

a.

Við 1. lið: í  staðinn fyrir: «ilr. 1» komi:

• nr. 3», og aptan við töluliðinn bæt- 

ist: «þó þannig, að ferð skipsins B frá 

Reykjavík til Kaupmannahafnar í ágást- 

mánuði sje sett 2 dögum seinna, en 

gjört er i nefndri ferðaáætlun, og að 

skipin á ferðum sínum frá Kaupmanna- 

höfn til Reykjavíkur sunnan um land 

komi við á Hornafjarðarós, þegar því 

verður við komið«.

2. liður falli burt.

3. og 4. liður verði 2. og 3. liðttr. . ’

Varatillaga n í heild sinni falli barín.

Magnús Stephensen, Stefán Eiríkson. 

Sighvatur Árnason.

b.

1. Eptir: «nr. 1» komi: «og nr. 2 í 8ám* 

einingu*.

2. 2. stafliður falli burtu.

3. Eptir orðin: «Til vara ályktar þingið* 

korai:

°að ferðum gufuskipanna sje hagað 

eptir áætluninni nr. 3, ef eigi verður 

hægt að fá framgengt ferðaáætlunum 

nr. 1 og 2, þó þannig, að ferb skips- 

ins 6 frá Reykjavík til Kaupmanna- 

hafnar í ágústmánuði sje sett 2 dögam 

seinna, en gjört er í nefndri ferðaáætl- 

un, og að skipin á ferðum síaum frá 

Kaupmannahöfn til Reykjavíkur sunnan 

um land komi við á Hornafjnrðarós, 

þegar því verður við komið*.

En allur kaflinn: «Geti ráðgjafanum 

. . . . og Danmerkum falli burt.

Magnús Stephensen. Einar Ásmundsson, 

Bonidikt Kristjánsson.

Magnús Stephensen: Með því jeg

viðriðinn, báðar þær breytingaruppástungur, 

sem komnar eru frain við þetta mál( þá 

ætla jeg að fara um þær fáum orðw». 

Meiningin er sú, að þær seinni skuh ren 

breytingartillögur við þær fyrri. Pað var 

meining uppástungumanna, sem gjörðu fyrtfi 

breytingarnar, að þeir vildu helzt hafa fóröa- 

áætlun þá, er kom fram í neðri deildinni 

og auðkennd var nr. 3, þó þannig, að heoui 

væri vikið svo við, að ferð skipsina B frá 

Reykjavík til Kaupmannahafnar í < ágúst- 

mánuði væri færð aptnr um 2 daga, svo að 

þeir, sem fengju brjef (með hinu skipinu)

10. ágúst, gætu átt kost á að svara þeim; 

en það gætu að eins Reykjavíkurbúar, ef 

skipið færi þann 11., eins og í áætluninbi 

stendur; ef skipið aptur færi þann 13. ág., 

þá gætu líka þeir, sem fjær búa, t. a m. í 

Keflavík og jafnvel á Eyrabakka, svarað app

146*
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á brjef ?fn um hæl. 1 öðru lagi var stungið 

upp á, a,ð skipið kæmi við á Hornafjarðarós, 

þepr því yrði við komið. |>að sýnist ekki 

til tálma fyrir skipið, að koma þar, þegar 

veður leyfir. Höfnin er góð og innsigling- 

in greið; þar við bætist, að þetta er enginn 

kfdkur, því skipið er vant að þræða svo 

nærri landi, að þeir, sem nálægt kaupstaðn- 

um búa, geta sjeð það úr gluggunum hjá 

sjer.

Eins og jeg gat um, vildum við helzt 

koma ferðunum þannig fyrir, eins og farið 

er fram á í fyrri breytingaruppástungunum, 

«n síðar hefur mjer verið leitt fyrir sjónir 

úr fteðri deildinni, að þar væru svo margir 

andvígir þessu fyrirkomulagi, að það mundi 

pkiki verða samþykkt; þess vegna höfum við

— að nokkru leyti eptir þeirra tiilögum — 

komið fram með þessar nýju breytingartil- 

lögur, og álít jeg fyrir mitt leyti, að niður- 

staðan muni verða sama. Víð höfum viljað 

fallast á áætlunina nr. 1, þó þannig að nr.

2 . ,komi i sameiningu við nr. 1. það er 

gott, ef það kemst á, en geti þær ekki sam- 

einazt, og það er ætlan mín, að gufuskips- 

fjelagið gangi aldrei að því, þá kemur fram 

það sama, að farið verður eptir nr. 3. 

J>að, sem einkum þykir að þessari áætlun, 

er, að alþingismenn geti ekki komizt með 

gufuskipinu til og frá þingi. Jeg gjöri ekki svo 

flaikið úr þessn, því alþingismenn nota það 

ekki svo rdikið, að minnsta kosti er það 

ekki í sumar, og annað er það, sem er 

œeginatriðið í þessu máli, að þegar ferða- 

áætlunin er löguð eptir þörfum þingmanna, 

þá ræður hún, hve nær þingi er slitið. 

Hversu æskilegt sem það væri og áríðandi, 

að Iengja þingið um nokkra daga, þá er 

Ioku fyrir skotið með það, ef lengingin er 

undir því komin, að burtför póstskipsins 

sje líka frestað. f>að sýnir sig nú, að ekki 

er vinnaodi vegur að fá skipið til að bíða 

nokkra ðága eða, meira að segja, nokkrar 

stundir.

Varauppástungurnar frá neðri deildinni 

ero svo lagaðar, að það mun engum bland- 

ast hugur um, að fella þær alveg áu þess

að nota nokkuð úr þeim. Nr. 1 tnéð nr. 2

er hin æskilegasta ferðaáætlun, ’ eh; niður- 

staðan mun verða nr. 3.

Aðrar breytingar en þessar, sem jeg 

hef getið um, eru ekki fram komnar.

Ásgeir Einarsson: Jeg held jeg hvoiki

vinni mikið, þótt jeg fari að mæla i þessu 

œáli, og hins vegar er jeg ekki búinn að 

átta mig á því. Jeg var reyndar búinn 

að átta mig á því, að nr. 1 er sú eina á- 

ætlun, sem nokkurt gagn getur orðið að 

fyrir Norðurland. Að alþingismenn fóru

ekki með skipinu í sumar, kom af því, að 

ruglingur var á ferðnnum, svo engum manni 

var um það Ijóst, hve nær skipið mundi 

koma, og þess vegna var ekki hægt að nota 

það. En það er bezt að bera saman ferða- 

rcikninga þeirra, sem fara landveg, ogbinna, 

sem koma með skipinu, og sjá, hver verður 

hærri; jog held það muni þó nokkrum 

hundruðum króna, og svo getur það verið 

ónotalegt fyrir þá, sem eru orðnir gamlir 

eða lasnir, að fara landveg, En lijer er 

og annað atriði íhugunarvert,: sem jeg 

gjöri ekki minna úr, og það er það, að 

skólapiltar geta ekki farið með skipinu. 

Jeg skyldi þó ætla, að það væri ekki hvað 

minnstur hagur fyrir skipið, að geta flutt 

sem flest fólk. Jeg held, ef farið er eptir 

þessari áætlun nr. 3, þá sje það nokkurn 

veginn það sama fyrir Norðurland, eins og 

að segja, að skipið skuli ekki koma þar. 

Jeg skil ekki í því, að þeir, sem þaðan eru 

komnir, skuli geta gefið atkvæði með því. 

Nr. 3 er gott fyrir Reykjavík; það skil jeg, 

og sömuleiðis er það bezt fyrir þá, að fá 

nr. 2, því þeir munu geta byrgt það með 

vöruflutningum o. fl., svo ferðin borgi sig að 

mestu. En hvað því líður um Norðurland 

og Reykjavík, þá dettur mjer í hug það, 

sem sjera Hannes á Hólrni sagði í einu 

máli á þingi, «að það yrði dýrkeyptur blóð- 

mör Reykjavíkur með velfarnan alls lands- 

ins».

f>ví næst ljet forseti ganga til atkvæða, 

og fjellu þau þannig:
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1. Breyting 3 þingmanna (b.) samþykkt 

meö 9 atkvæðum.

1. töluliður þannig breyttur aaœþykktT 

ur með 10 atkvæðum.

2. að 2. töluliður falli burt, samþykkt með 

10 atkvæðum.

3. 3. töluliður samþykktur með 10 atkv.
4. 4. ---  --- ' _  8

5. Breyting sömu þingmanna:

Fyrri kallinn samþykktur með 9 atkv. 

Síðari kafii samþykktur með 9 atkv. 

Tillagan þannig breytt samþykkt með 9 

atkvæðum.

Forseti kvaðst mundu senda málið apt- 

ur iil forseta neðri deildar vegna breytinga 

þeirra, er á tillögunni hefðu verið gjörðar.

EIN UMRÆÐA í NEÐRI DEILD, 

á 68. fundi, 27. dag ágústmánaðar. 

Tillagan, eins og hún var samþykkt við 

síðari umræðu í efri deild, sjá I, 560.

Jón Jónsson: Mjer þykir efri deildin

hafa farið illa með þessa þingsályktunartil- 

lögn, þar sem hún hefur fellt niðurlagsatriði 

ályktunarinnar, eins og hún var, þegar bún 

kom frá neðri deildinni. Aptur á móti álít 

jeg það talsverða endurbót á ályktuninni, að 

nú er í henni tekið tillit til hagsmuna ann- 

ara bjeraða en Austfjarða, sv'o'að nú loks- 

ins er orðið útlit fyrir, að Seyðisfjörður og 

EskiQörður bætti að vera aðalstöðvar póst- 

skipanna umhverfis landið. |>að er sem sje 

Ijóst, að ferðaáætlanirnar nr. 1 og 2 varla 

geti fengið framgang án talsverðs kostnað- 

arauka, og þá verður nr. 3 sú ferðaáætlun, 

sem stjórnin verður helzt að taka tillit til. 

Hinn háttvirti 1. þingmaður Suður-Múla- 

sýslu mun bafa stungið upp á þessari ferða- 

áætlun af hvötum mínum, en samt verð jeg 

að taka fram, að þessi ferðaáætlun, eins og 

nefndin gförði hana úr garði, hefur verulega 

galla, því að eptir benni geta hvorki skóla- 

piltar, kaupafólk nje alþingismenn notað 

skipið. Jeg vona því, að stjórnin ekki fylgi

benni að ölla leyti, en lagi hana svo, að 

skipið gæti verið á leiðinni frá Reykjavík og 

til Reykjavíkur um sama leyti, og stungið 

var upp á. í ferðaáætlun þeirri, sem jeg lagði 

fyrir þingið við aðra umræðu þessa máls, 

þvi gufuskipaferðirnar verða ekki nema að 

bálfu gagnii, ef þeim er komið svo fyrir, að 

enginn skólapiltur og enginn kaupamaður 

getur netað þær*

Jrín Qfáfiwn: Jeg vil leyfa mjer að

benda 2. þingmanoi Skagfirðinga á það, að 

jog bef ekki orðið var við, að Austfirðingar 

hafi ráðið ferðaáætluninni. |>að er ekki hlut- 

drægni vor Austfirðinga að kenna, að skip- 

inu er ætlað að koma fyrst við Austurland, 

heldur náttúrunni. Jeg held, að á meðan 

hann getur ekki haft endaskipti á landinu, 

þá verði endastöðvar strandsiglinganna að 

vera í Reykjavík og á Austfjörðum, og er 

það skaparinn, en ekki Austfirðingar, sem 

hefur lagað landið svona. Jeg vil segja, að 

Eskifjörður hafi engin hlunnindi baft afgufu- 

skipsferðúnum áður; hann hefur einmitt 

heldur orðið út undan. Jeg vil taka það 

fram, aö það hefur ekki verið álitið fæit 

fyrir skip, að koma á neinar hafnir sunnan- 

lands frá Keykjavík og allt austur til Múla- 

sýslna, og þess vegna er full þörf á, að 

skipið komi sem optast á Djúpavog og Eski- 

Qörð. Um ræðu 2. þingmanns Skagfirðinga 

ætla jeg ekki að tala, og held jeg, að bún 

hafi verið byggð á misskilningi. En hvað 

þingsályktunina snertir, þá sje jeg ekki ann- 

að, en að deildin verði að fallast á þessa 3 

töluliði, en jeg vil ráða frá, að varaálykt- 

unin eins og hún er orðin, verði samþykkt, 

því að seiuast varð það ofan á, að fylgt 

skyldi verða «í öllum (lia/atriðum • þeirri 

ferðaáætlun, sem þingið samþykkti, en reynsl- 

an varð sú í ár, að benni var í tngu aðal- 

atriði fylgt. En ef varaályktanin verður 

samþykkt, þá getur stjórnin tekið nr. 3, sem 

er óbrúkandi, og fáist hún ekki einu sinni, 

þá hefur stjórnin lausar hendur. Jeg átít



því, að þegar þingið hefur einw sinni sam- 

þykkt góða ferðaáætlnn, þá eigi það að halda 

fast við hana.

Framsögumaður (Tryggvi Gunnarsson): 

Jpg get eigi sjeð, að mál þetta þorfi langra 

umræða við. Hjer getur eigi verið umtals- 

mál, að gjöra neinar breytingar, það er eng- 

inn tími til þess. f>að er annaðhvort að 

samþykkja málið, eins og það er komið frá 

hinni heiðruðu efri deild, eða fella það. En 

úr því fjárlögin hafa ákveðið 18000 kr. til 

gufuskipsferða, verð jeg að telja það sjálfsagt, 

að þingið vilji kveða fast á um það, bvornig eigi 

að haga ferðunum og fje þessu skuli verja.

Jn n  Ó ln fison : Jeg get eigi sjeð, að

það þorfi að valda neinum vandræðum, þótt 

varauppásiungan verði felld.

Forseti: Jeg verð að vekja atbygli

hins heiðraða 2. þingmanns Suður-Múlasýslu 

á því, að það er sama sem að fella málið í 

heild sinni, því þá er dmögulegt, að koma 

því fyrir sameiginlegt þing.

J ó n  Ó lafsson: f><5 raálið eigi komist

fyrir sameiginlegt þing og varauppástungan 

falli, má þó senda aðal-uppástungurnar 

stjórninni, ef pœr ná samþykki beggja deilda.

J ó n  Jón s to n : Jeg vil ráða þoim þing-

roönnum, sem eru móti fyrsta og öðru atriði 

ályktunarinnar, að greiða atkvæði með 3. gr., 

því það er bezta ráðið til þess að eyðileggja 

allt málið. Hinn háttvirti 2. þingmaður 

Suður-Múlasýslu sagði það satt, að skipið 

þyrfti að koma fyrst annaðhvort á Seyðis- 

fjörð eða í Reykjavík. En honum láðist ept- 

ir að sanna, að það endilega þyrfti fyrst að 

koma á Seyðisfjörð. Jú, jeg ?eit, að 1. þing- 

maður Suður-Múlasýslu, sem mun eiga verzl- 

un á Seyðisfiði, vill það, en það er ekki næg 

ástæða. Mjer finnst, að drottinn einmitt hafi 

bent okkur á, að skipið eigi aðkomafyrstá 

Faxafióa og Vestfirði, því þar er vanalegast 

íslaus sjór, þar sem þar á mót ís liggur opt 

fram yfir sumarmál fyrir Áusturlandi. At 

því að drottinn hefur hagað því svo, aðopt-

ast er íslaust á Suður- og Vesturlandi, virð- 

ist rjettast, að láta skipin koma þar fyrst, 

og auk þess er þar mest verzlun og mann- 

Qöldi. fetta mun alþingi játa, þegar áætl- 

un þessi nær samþykki þessarar heiðruðu 

deildar, og því vona jeg, að þingmönnum 

blandist ekki hugur um, að samþykkja á- 

lyktunina óbreytta, Hún verður til hags- 

muna fyrir alla aðra landsbúa en Austfirð- 

inga, |>ingeyinga og ef til vill Eyfirðinga.

G rím u r Thomsen: Jeg vona, að bin

heiðraða deild sjái nú, að það er eigi heppi- 

legt, að hafa eigi athugasemdir í fjárlögun- 

um. í fjárlögunum stendur ekkert skilyrði 

fyrir þeim 18,000 kr., sem veittar eru til 

gufuskipsferða, en hjer er gjört ráð fyrir,að 

áætluninni verði fylgt í öllum aðalatriðum.

Jeg álít nauðsynlegt, að samþykkja til- 

löguna, eins og hún nú liggur fyrir, því 

annars hefur stjórnin enga bendingu um, 

hvert skilyrði þingið vill setja fyrir fjárveit- 

ingunni, og jeg álít það skyldu vora gagn- 

vart hinum háttvirta 1. þingmanni Suður- 

Múlasýslu, að taka tillit til tillögu hans, eins 

og deildin samþykkti hana fyrst. £>essi 

heiðraði þingmaður á sannarlegt og maklegt 

lof fyrir tilraunir sínar til þess, að koma á 

hentugum póstskipaferðum um land allt.

Jeg vil ráða til, að samþykkja málið 

eins og það liggur fyrir, því ef málið fellur, 

þá er stjórninni alveg gefið á vald, að haga 

gufuskipaferðunum, eins og hún vill.

H a lldór Friðriksson: Jeg get ekki bet- 

ur sjeð, en að allar þessar umræður sjeu 

óþarfar, því að bjer er ekkert hægt að lag- 

færa. Málið verður að fara eins og það er, 

eða falla; það dugar hvorki að bæta neinu 

inn í eða fella neitt ú r ; því að þótt deildin 

vilji breyta einhverju, þá getur sú breyting 

eigi farið sem álit þingsins; það er eigi 

auðið, að bera breytinguna undir efri deild; 

tíminn er því til fyrirstöðu. |>að er því ann- 

aðhvort að gjöra, að gefa stjórninni alveg 

lausa taumana, eða samþykkja málið, eins og 

það liggur fyrir.
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Foraeli: Jeg veit, að jeg þarf eigi ?ð 
brýna fyrir hinni heiðruðu deild, að skilning- 
ur hins heiðraða þingmanns Beykjavíkur á 
þessu er alveg rjettur.

Með því eigi tóku fleiri til máls, var

noálið borið undir atkvæði, og var það sam 
þykkt með 18 atkvæðum.

Forseti kvaðst þá mundu senda þings 
ályktunina til landshöfðiugja, sem f u 11 n 
a ð a r á 1 y k t u n frá alþingi.

lx iu .

Ályktun viðvíkjandi alJungishúsÍHU.

Mál þetta kom til umræðu á fundi, sein 
þingmenn áttu með sjer 6. dag ágústmánað- 
ar. Var þá kosin 5 manna nefnd til að 
íhuga málið og gjöra uppástungur um það. 
í þá nefnd voru kosnir:

Árni Thorsteinson,
Hallddr Kr. Friðriksson,
Tryggvi Gunnarsson,
Grímur Thomsen,
Bergur Thorberg.

Álit nefndar þessarar er prentað í fyrri 
parti alþingistíðindanna, bls. 480.

Síðan var málið aptur rajtt á sameigin- 
legum fundi allra þingmanna 25. dagágúst- 
mánaðar, og voru uppástungur nefndar- 
innar þar samþykktar, og enn fremur aú 
uppástunga, að tekin yrðu niður mer̂ in á 
framhlið alþingishússins, ljónin og þorskur- 
inn, og skrifaði forseti hins sámeinaða al- 
þingis landshöfðingja um þetta mál brjef það, 
sem hjer fer á eptir:

• Á almennum fundi alþingis, 6. dag þ. 
m., var kosin nefnd, sem meðal annars átti 
að skýra frá áliti stnu um, hvort alþingi 
ætti að eiga hlutdeild í umsjón hins oýja 
alþingishúss. Eptir að nefnd þessi hafði 
komið fram með álitsskjal sitt, sem jeg leyfi

mjer að senda bjer með eitt prentað exem- 
plar af, áttu alþingismenn í dag fund með 
sjer, og var á þeim fundi meðal annars ályktað:

1. að umsjón binS nýja alþingishúss 
skyldi falin landsstjórninni að öllu leyti á 
sama hátt og umsjón hverrar ahnarar al- 
menningseígnar.

2. að béra skyldi fram fyrir berra lands- 
höfðingjann þá ósk alþingismanna, að tekin 
verði niður merkin af framhlið alþingishúss-
ins (Ijónin og þórskurinn).

Um leið og jegleyfi mjer. virðingarfyllst 
að skýra herra landshöfðjngjanum frá þessu, 
skal jeg geta þess, að eptir umræðunubi á 
fundinum var ástæðan fyrir hinni síðari á- 
lyktun sií, að alþingismönnum virtdst hjnir 
umræddu merkjaskildír yera syo litlir, og 
óálitlegir, að þeir fremijr óprýddu en prýddu 
alþingishúsið. .

Jafnframt leyfi jeg mjer að senda hjer 
með skrá yfir þá eptirlátnu rauni Jóns sál. 
Sigurðssónar og frn Ingibjargar Einarsdóttur, 
er alþingismaður Tryggvi Gunnarsson hefur 
gefið íslandi, og hefur munum þessum verið 
komið fyrir í herbprgi þyí, sem er á öðrúm 
sal í útnorðurhorni alþingishússins*.



Ráðstafanir vegna óáranar.

Tillaga til þjngsáiyktunar um ráðstaf- 
anir vegna yfirstandandi óáranar. Frá 1. 
þingmanni Rangæinga. Tillagan er prent- 
uð í fyrri parti alþingistíðindanua, bls. 72.

Á 8. fundi efri deildarinnar, 14. dag 
júlímánaðar, gat forseti þess, að hann befði 
fengið tillögu til þingsályktunar um ráð- 
stafanir vegna óáranar, og á 9. fundi, 15. 
dag júlímánaðar, var sú uppástunga forseta 
samþykkt, að hafa eina umræðu um tillögu 
þessa.

EIN UMRÆÐA í ÉFRI DEILI), 
á 10 fundi, 16. dag júlímán.

Flutningsmaður (Sighvatur Árnason): 

|>að, sem dró mig til þess,’ a5 koma með 
þessa tillögu til þingsályktúnar, var 'bú 
skoðuD bæði mín og margra aniiara, að 
hin mesta nauðsyn væri, að vera viðbúinn 
í tíma þeim voðalegu afleiðingum, sein hinn 
síðastJiðni geysibarði vetur og þar éptir 
fylgjandi kalda vor getur' baft í för með 
sjer á þeim tíma, sem næst fer í hönd, ef 
nokkuð út af ber. Til þess að af stýra 
þessu, álít jeg þinginu skyit áð gjöra sitt 
bezta, til, og Jjví kom jeg 'með þessa tillögu 
til þing8Íns um að setjá nefnd, er reyndi 
til, að finna liið beztá ráð ‘og skynsamleg- 
ustu uppástungur, til að af stýra hinum 
hættulegu afleiðingum, é,r df binni yfirstand- 
andi dáran kunna að fljóta. Jeger sannfærður 
um, og hið sama votta inargar sögqr, b æði 
að norðan og víðar að, að tíðin ér viðsjár-
verð með tiílili til slæmrá afleiðingá.. ÁHir

■ , • ’ ■ 11 r f í i 
muna eptir vetrarharðindunum, sem tæmdu
heybyrgðir manna, og vorkuldunum og hret-
unum, sem skemmt befur gróðurinn, og ef
nú hjer á eptir fylgir slæm nýting og barð-
ur vetur, þá er auðsjeð, hvernig fer á eptir.
Menn kunna kannske að segjá, áð engin

hætta sje næsta vetur, því að bændur geti 
jetið skepnur sínar, ef í bart fer, og er það 
nokkur ástæða, en þá er árið þar á eptir, 
sem afleiðingarnar lenda á. Nú eru það 
nokkrir, sem má ske engar eða sárfáar sauð- 
kindur bafa, og ekki nema nokkrar kýr, sem 
verður að leggja má ske að helmingi á hlið- 
iua í haust, svo að þeim, sem eigi hafa 
annað við að styðjast, er þegar voði búinn, 
í vetur. Ef nú þingið, sem vonandi er, 
finnur það skyldu sína, að reyna aðafstýra 
þessum voða, þá vona jeg, að það kjósi 
hefnd, sén isjálfsagt er það eina meðal til 
þess, að þetta mál i heild sinni verði vand- 
lega íhugað, og þau ráð fundin, sem bezt 
geta komið að gagni. Svo skal jeg ekki 
fara fleirúm orðum um þetta naaðsynjamál, 
þar tiljeg heyri undirtektir annara þing- 
manna deildarinnar.

Einar Ásmunds«on: Jeg get nú ekki
í þetta sinn verið á sama máli, sem 1. þing- 
maður Rangæinga, en það kemur þó reynd- 
ar ekki opt fyrir, að við erum ekki samdóma. 
Mjer er ómögulegt að sjá, að nefqd, sem 
kosin yrði á þessu þingi, gæti ráðið neina 
verulega bót á afleíðingum harðítidaiina á 
síðasta vetri, énda ætla jeg, að ekki vô  fremur 
hállæri ýfir landinu nú I ár, en opt endra- 
nær, hvorki yfir Norðurlandi nje Suðurlandi 
eða öðrum fjórðungúm landsins. Veturinn 
næsti á undan binum síðasta var blíður og 
góður, og sjeii þessir tveir síðast liðnu vetur 
lagðir samán óg látnir bæta hvor annan 
upp, þá vérða þeir álls ekki meirá en sem 
svarar tveim meðalvetrum. Svo geta menn 
heldúr ekkert um það sagt nú, hverjar muni 
verða afleiðingarnar; það er alls ekki víst, 
að þær verði eins voðalegar, eins og sumir 
kvíða fyrir. Menn voru vel búnir undir 
veturinn síðasta, og svo kom góður þati í
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vor eptir harðindÍD, svo þá rættist vel og 
æskilega úr þeim. í þessu efni hefur annars 
hver sína skoðun, en mín skoðun er sú, að 
ekki líti háskalegar út nú, en opt og einatt 
áður. Jeg álít, að menn ættu eigi að venja 
sig á, að leita undir eins til alþingis,' þótt 
óhagstætt tíðarfar beri að höndum nokkrar 
vikur eða mánuði, heldur álít jeg, að happa- 
sælast verði, að hver einn reyni að bjarga 
sjer sjálfur í lengstu lög með dugnaði og 
framsýni, sparsemi og þrifnaði. |>ó þingið
kunni að hafa mikinn mátt til að hjálpa, 
þá getur það með engu móti bjálpað ðllum, 
ef allir gjöra sjer að reglu að leita hjálp- 
ar hjá því. Vjer bændur höfum að von 
minni í þetta sinn nógan mátt til að hjálpa 
oss sjálfir, ef vjer viljum og reynum. J>að 
er ekki gott, að innræta mönnum þá von, að 
úr landssjóði eða viðlagasjóði komi steiktar 
gæsir fljúgandi í munn þeirra, heldur verða 
þeir að læra, að bjarga sjálfum sjer í lengstu 
lög, með dugnaði, starfsemi og sparsemi. 
f>etta bið jeg þingmanninn vel að hugleiða. 
Enginn taki orð mín svo, að jeg vilji ekki 
landi og lýð hið bezta, sjer í lagi bænda- 
stjettinni; en jeg álít henni betra og hollara 
að nota eigin krapta sína, heldur en að mæna 
vonaraugum til landssjóðs. En skyldi það 
koma fyrir, sem jeg vona að ekki verði, að 
mikil og almenn bágindi verði manna á 
meðal næsta ár, þá situr stjórnin við stýrið, 
og mun hún finna einhver góð ráð til, að 
bæta úr þeim, ef meno geta það með engu 
móti sjálfir.

Flutningtmaður: það er sannast að
s«gja, að mál mín eiga erfitt uppdráttar fyrir 
þingmanni Eyfirðinga. En jeg efast ekki 
um, að allt sje sannfæring bans, sem hann 
talar gego þeim. Jeg játa það fúslega, að 
einn og sjerhver eigi að bjárga sjer sjálfur 
og reyna að komast af til bins ýtrasta, og 
gjöra allt sitt til, að þurfa ekki að liggja 
uppi á öðrum, hvorki að gjöf nje láni, en 
jeg álít það líka skyldu þingsins og stjórn-

arÍDnar, að gjöra sitt til þess, að bjarga, 
ef í nauðirnar rekur, en til þess að þingið 
gæti haft ráðin og hjálpina á reiðum hönd- 
um, ef á lægi, kom jeg fram með þessa 
tillögu mína. Jeg efast heldur ekki um, 
að innanlandsstjórnin taki strax í taumana, 
ef neyð upp á kemur, en um hitt efast jeg, 
hvort hún getur gjört það svo fljótt, $éái 
þarf, ef ekkert Qe er til þess ætlað sjér- 
staklega. Hjálpin getur komið of seint, en 
«það er of seint að byrgja brunninn, þegar 
barnið er dottið ofan í», og «seint frjð ð̂ 
festa, þá fjendur ríða um hlað•.

Árni Thorsteinson: Jeg er alveg sam-
dóma þingmanni Eyfirðinga um það, að 
bændur verði sjálfir að nota eigin krapta 
sína. En annars er jeg á sama máli sem 
flutningsmaður um það, að það geti komið 
fyrir, að landsstjórnin þurfi að hlaupa und- 
ir bagga. Samt sem áður fæ jeg eigi sjeð, 
hvað nefnd, sem nú yrði kosin á þessu þingi, 
ætti að starfa; það gæti varla orðið neitt 
verulegt, þar sem bættan er enn eigi kom- 
in eða fyrir hana verður sjeð. Ef þingið 
eða stjórnin þarf að skipta sjer nokkuð af 
þessu máli, þá yrði það, að mínu áliti, að 
vera gegnum íjárlögin, því að þetta mál 
stendur í svo nánu sambandi við þau. í 
þeim mætti ákveða, að fje skyldi veita á 
fjárhagstímabitinu í þessu skyni, ef þörf 
gjörðist. J>ess vegna vildi jeg helzt, að þessi 
tillaga til þingsályktunar hefði ekki komið 
fram nú, því að nefnd, sem nú yrði sett, 
þekkir ekki hættuna og getur ekki dæmt 
neitt um afleiðingarnar. Jeg vil því fyrir 
mitt leyti heita flutningsmanninum því, að 
íhuga þetta mál, þegar fjárlögin koma til 
þessarar deildar, og vildi jeg því helzt nú 
ráða flutningsmanni til, að taka tillögu sína 
aptur nú þegar.

Benidiht Kristjánsson: Hjer getur eigi 
verið að tala um neina hættu fyr en á 
komandi ári. Skepnuböld voru góð á næst- 
liðnu vori, og fjenaður orðinn með fleira
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móti yfir land allt, og ef grasbrestur verður 
í sumar, geta menn fækkað fje sínu, og 
þurfa ekki að setja meira á, en þeir hafa 
heybyrgðir fyrir. Má því líka gjöra ráð fyrir, 
að bú manna verði að byrgari að mat- 
björg fyrir komandi tíma, ef til vill til ann- 
ars vetrar. En ef svo liti út, að menn 
treindu eigi lengur hinn meiri forðann, en 
þótt minni hefði verið og eigi til annars 
vetrar, þá er það skylda sveitastjórnanna, að 
hafa vakandi auga á því. Jeg get heldur 
ekki sjeð annað, en að landsstjórnin geti ver- 
ið viðbúin að af stýra því í tíma,' að voða- 
legar afleiðingar hljótist af. Mjer finnst

ekki þurfa að ákveða neitt um þetta í fjár- 
lögunum. Landsstjórnin hefur nóg fje til 
umráða, sem hún getur veitt annaðhvort sem 
lán, sem sveitin eða sveitirnar þá borguðu 
aptur síðar, eða þá, ef menn vildu það held- 
ur, sem fjárstyrk, og mætti þá fá staðfest- 
ing þingsins fyrir þessari Qárreiðu eptir á, 
á næsta þingi. Jeg sje því enga ástæðu til, 
að nefnd verði sett til að íhuga þetta mál.

Síðan Ijet forseti ganga til atkvæða, og 
var tillaga þessi um nefnd felld með 8 at- 
kvæðum móti 3.

LXV. 

Endurskoöim laga um skipuu prestakalla.

Tillaga til þingsályktunar, um að setja 
neffld til að endurskoða lög um skipun 
prestakalla, 27. dag febr. 1880. Frá 2. 
þingmanni Norður-Múlasýslu. Tillagan er
prentuð í fyrri parti alþingistíðindanna 
bls. 59.

Á 8. fundi neðri deildar, 12. dag júli- 
mánaðar, skýrði forseti deildarmönnum frá, 
að hann hefði fengið tillögu þessa, og á 10. 
ifnndi, 15, dag júlímánaðar, var sú uppá- 
sfcunga samþykkt, að tillagan yrði rædd í 
einni umrseðu.

: EIN UMRÆÐA í NEÐRI DEILD,
á 14. fundi, 19. dag júlímánaðar. 
Flutningsmaður (Benidikt Sveimson): 

í>ingdeildin mun minnast þess, hversn örð- 
ugt lög þessi áttu uppdráttar 1879, bæði 
hjer í þessari deild og í efri deildinni. J>etta 
sýna bæði þingræðurnar og atkvæðagreiðslan 
um málið. Að vísu er það satt, að ekki er

langt um liðið, síðan lög þessi náðu stað- 
festingu, en svo er þó langt síðan og svo 
mikið hefur gjörzt síðan, að það verður að 
vera hverjum manni ljóst, að eins og lögin 
áttu örðuga leið gegnum deildina í hitt eð 
fyrra, eins mun þeim örðugt að ryðja sjer 
til rúms í rjettarmeðvitund þjóðarinnar. 
|>etta kemur Ijóslega fram í umkvörtunum, 
sem koma frá landsmönnum sjálfum, frá 
stjórninai oghjer á þinginu; og allar þessar 
raddir gjöra svo mjög vart við sig, láta svo 
mikið til sín heyra, að jeg get ekki betur 
sjeð, en að fyllsta ástæða sje til þess fyrir 
þingið, að taka þær til greina, að gjöra til- 
raun til, að greiða götuna fyrir því, að nauð- 
synlegar breytingar verði gjörðar á lögum 
þessum, þó ung sjeu. I>að, sem hjer þarfað 
breyta, það, sein er aðalgallinn á þessum 
lögum, er að minni hyggju það, að við 
samning þeirra og umræður hefur að eins, 
eða að mestu leyti, verið lögð áherzlan á
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aðra hlið málsin9, og það er krónuhliðin; 

það er krónubandið, sem bjer hefur verið 
bundið, eins og 1. þingmaðtir Eyfirðinga 
komst að orði, en ekki sálarbandið, ekki það 
innra andlega band, kærleikans, rjettlætisins 
og frelsisins band, sem á að samtengja 
prestinn og söfnuðinn. Lesi menn alþingis- 
tíðindin fyrir árið 1879, ogmunu fleiri verða 
á mínu máli um þetta. En þegar þessar 
tvær hliðar málsins voru aðgreindar, var það 
aðgreint, sem eptir eðli sínu ekki má að- 
greina og ekki á að aðgreina. Hinar and- 
legu þarfir safnaðanna eru nefnilega, þegar 
vel er að gætt, óaðgreinanlegar frá hinni 
hliðinni. Grundvöllur þessa máls er, að all- 
ir söfnuðir eru jafnrjettháir í peningalegu 
og andlegu tilliti, og á hinn bóginn, að 
prestarnir hafi einnig samsvarandi jafnrjett- 
iskröfur á báða bóga, því að staða þeirra 
og köllun allra er jafnþýðingarmikil, jafnhá- 
leit og jöfnum veraldlegum og andlegum skil- 
yrðum bundin. Hver maður verður þá að 
sjá, að mismunurinn á prestaköllunum, eins 
og hann er í lögum 27. febr. 1880, er beint 
og blátt áfram ranglæti, bersýnilegt rang- 
læti, bæði á móti prestunum og söfnuðun- 
um. Söfnuðir í þeim brauðum, sem illa eru 
launuð, geta ekki átt von á, að fá eins góða 
presta og söfnuðir þeirra brauða, sem vel 
eru launuð. Fátæku brauðin, eða söfnuðir 
þeirra, verða þá auðsjáanlega á hakanum. 
Sama er að segja um prestana sjálfa á þess- 
um brauðum ; þeir verða einnig settir hjá, 
þar sem þeir þó eiga sama rjett til launa 
og prestar í betri brauðum. Setjum, að 
söfnuðum yrði veittur rjettur til að kjósa 
sjer prest, og þetta er á vörum þingsins; 
er þá ekki í augum uppi, að sá söfnuður, 
sem hefur rífieg laun að bjóða presti sínum, 
fái betri prest en hinn, sem lítið hefur að 
bjóða? Jú sannarlega. Prestarnir eru líka 
menn, og er ekkert náttúrlegra, en að þeir 
fari þangað, sem þeim er betur launað. Mis- 
munur prestakallanna veldur öðru tjóni, og 
það er það, að prestar sækja burt frá einu 
brauðinu til annars; þeir ganga, ef sú sam- 
líking ætti við, frá Heródes til Pilatusar, og

þeim hættir við, að skoða veru sína á brauð- 
unum sem að eins um stundarsakir. fetta 
hefur skaðlegar afleiðingar, hann byggir ekki 
upp prestsetrið, gjörir ekki jarðabætur, fest- 
ir ekki það ástarband, sem hann á að festa, 
til safnaðarins, af því. að hann skoðar sig 
sem framandi, sem eins konar gest hjá 
söfnuðunum, og að hann eigi þar að eins 
dvalarstað um stundarsakir. Jeg hef sjeð 
þess sorgleg dæmi, að nýtur prestur og góð- 
ur kennimaður hefur, og það nýlega, farið frá 
hræðilega niðurnýddu brauði, af því að hann 
viídi ekki kosta þar neinu til, og hann vildi 
ekki kosta þar neinu til af því, að hann 
ætlaði sjer ekki að njóta þess, heldur fá 
annað feitara brauð. Sakir þessara innri 
aðalgalla á þessu máli, þessari löggjöf, legg 
jeg það til, að nefnd sje kosin til að íhuga 
málið í heild sinni, ef vera mætti, að hún 
sæi ráð til að bæta úr þessum allsherjar 
vandkvæðum, sem fyr eða seinna hlýtur að 
verða þessum lögum að fótakefli, og blómg- 
un kristilegrar kirkju hjer á landi. Jeg er 
veraldlegrar stjettar maður, og er því ef til 
vlll ekki eins gagntekinn afbinum kristilega 
rjettlætis- og jafnrjettisanda eins og hinir 
háæruverðugu geistlegu herrar, en sýni þá 
hver, sem sýna vill, að þeir gallar, sem jeg 
hef bent á, sjeu ekki sannir og rjett til 
greindir, að það sje því ekki takandi til greina, 
sem jeg hef nú rnælt. Felli þá deildin málið, 
ef hún vill; afleiðingarnar munu innan 
skamms sýna sig.

Þorketl Bjamason: Jeg get eigi verið 
hinum heiðraða 2. þingmanni Norður- 
Múlasýslu samdóma um það, að nauðsyn 
beri til að setja nefnd til þess, að endur- 
skoða lög 27. febr. 1880. Lög þessi eru 
svo ung, að ekki er komin enn fullnægjandi 
reynsla fyrir því, hvort þau eru brúkanleg 
eða ekki. Mál þetta var svo vel undir búið, 
áður en það kom á þingið 1879, að svo má 
að orði kveða, að alls hefði verið gætt: bæfti 
rjettar safnaðanna og presta, og þarfa 
hvorratveggja. pað var fyrst rætt ná- 
kvæmlega á hjeraðsfundum, síðan var skipuð 
utanþingsnefnd, til að hugleiða málið, og frá
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nefndinni gekk það til stjórnarinnar, og kotn 
frá henni aptnr sem frumvarp til þingsins. 
Hinn heiðraði þingmaður lalaði um það, að 
mál þetta hefði áttörðugt uppdráttar á síð- 
asta þingi í báðum deildum; en getur hann 
efaztum,að það mundi nú einnig eiga örð- 
ugt, ef það væri tekið fyrir, og má ske að 
því yrði alveg spillt úr því, setn nú er? 
fað virðist og því minni nauðsyn bera til, 
að taka þetta mál fyrir í heild sinni, þar 
8em hverri sókn er heimilt, að koma fram 
með umkvartanir utn sóknarmálefni sín fyrir 
þingið, hvort sem heldur eru kvartanir um 
sóknarskipun og tillögur um hagkvæmara 
fyrirkomulag þeirra, eða það eru kvartanir 
um, að brauðið sje illa launað. Og þegar 
kvartanir koma þannig, er það rjett aðferð, 
að þingið taki þær til íhugunar. |>að er 
auðvitað, að lög þessi eru mannaverk, eins 
og annað, sem vjer gjörum, (fíenidíkt 

8veinsson: Slæmt mannaverk), og gallar 
náttúrlega á þeim, og þessa galla ber að 
leiðrjetta, þá er þeir eru orðnir augljósir, er 
bent hefur verið á þá og þeir gjörðir ber- 
sýttilegir. Hinn heiðraði þingmaður sagði, 
að lög þessi ættu örðugt með að ryðja sjer 
til rúms hjá þjóðinni. fað má vel vera, að 
svo sje fyrst í stað. Jeg skal taka til 
dæmis Kjalarnesþing, sem sameinuð hafa 
verið við Mosfells- og Reynivallapiestaköll. 
Pyrst eptir sameining þessa ljetu menn í 
ljósi megnustu óánægju yfir henni, en nú, 
þegar 6 ár eru liðin síðan, hygg jeg að 
margir mundu svara, ef þeir væru spurðir 
að, hvort þeir vildu skiljast aptur frá, að 
þeir gæfu ekki um það. Hinn háttvirti 
þingmaður talaði um, að það væri krónu- 

bandið, sem þingið hefði fjallað um, er lög 
þessi voru samin, en eigi sátarbandið. Hvað 
því viðvíkur, hygg jeg þó, að sálarbandið 
geti fengið að njóta fullkomins rjettar síns, 
þar sem hjeraðsfundunum í lögunum um 
stjórn safnaðarmála er heimilað, að bera 
upp tillögur sínar um sjerhvert kirkjulegt 
málefni. £>á talaði hann um, að það væri 
mesti skaði fyrir söfnuðina, að prestar væru 
ójafnt launaðir, er leiddi til þess, að þoir

vildu skipta um, til þess að fá betri brauð. 
Jeg verð að álíta það sanngjarnt, að þeir 
prestar hafi von um að fá betri laun með 
tíma, sem betur gæta skyldna sinna, sem 
betur rækja sína köllun en aðrir. Og jeg 
get ímyndað mjer, að það sje einmitt mikil 
hvatning fyrir prestinn, að gæta skyldu sinn- 
ar með árvekni, að hann sjer, að hann get- 
ur átt von á betri kjörum seinna meir og 
aðgang að betur launuðu embætti. Að 
prestar skipti um branð, verð jeg að telja 
miklu fremur gagnlegt en skaðlegt, því að 
með prestaskiptum er opt Iíka skipti á and- 
legum skoðunum, og það getur einmitt orð- 
ið til þess, að vekja nýtt andlegt líf, þar 
sem hætt er við, að það kunni að dofna, ef 
sami prestur er mjög lengi í sama brauði. 
Hinn heiðraði þingmaður sagði og, að prest- 
ar bættu eigi jarðir sína, þar sem þeir hugs- 
uðu um, að komast burtu sem bráðast. Jeg 
verð að segja, að það sje eigi aðaltilgang- 
urinn og eigi aðalætlunarverk presta, að 
starfa að jarðabótum, heldur hitt, að kenna 
guðsorð og góða siði. Jeg vil því mæla 
móti því, að nefud verði kosin í þetta mál, 
því ef það verður niðurstaðan, að sú nefnd 
ræður til að hreifa fyrir alvöru þessu máli, 
er það óheppilegt;

Varaforseti: Jeg hef heyrt marga segja: 
Fallega fórust hinum heiðraða 2. þingmantii 
Norður-Múlasýslu orð í gær, og hygg j<>g, 
að hann hefði gjört rjettast í, að láta við 
það standa, en halda eigi þessa ræðu í dag, 
því að í dag halði hann í fæstum greinum 
rjett að mæla. í gær talaði hann af lif- 
andi sannfæring, í dag ekki, í gær af ljósri 
þekking, í dag af óljósri. Hann sagði, að 
lög þessi hefðu átt örðugt uppdráttar á þingi. 
Jeg vil minna hann á, að svo er um fleiri 
þingmál, t. a. m. lagaskólann; það mál hef- 
ur fallið á fleiru en einu þingi. (fíenidikt 

Sveinsson: Nei!). Jú. Hann sagði, að lög 
þessi ættu erfitt með að ryðja sjer til rúms 
í sannfæring þjóðarinnar. J>á verð jeg að 
vera samdóma hinum háttvirta samþingis- 
raanni mínurn og segja, að engin reynslu- 

sönnun sje fyrir því. í mínu prófastsdæmi
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hefur engin óánægja komið í Ijós út af lög- 
um þessum, og hvergi, þar sem jeg þekki 
til. Hitt skiptir meiru, þar sem hinn hátt- 
virti þingmaður segir, að eigi hafi verið 
hugsað um aðalatriöi málsins á þinginu
1879, heldur að eins um krónurnar. fessu 
verð jeg að mótmæla með öllu. Bæði jeg 
og fleiri af mönnum þeim, sem í nefndinni 
voru, hugsuðu einmitt eínkum og sjerstak- 
loga um hinar andlegu þaríir safnaðanna. 
|>«tta mál var fyrst rætt á hjeraðsfundum, 
síðan á osynodus», þar næst aptur á 
hjeraðsfundum, einmitt þannig, að eigi prest- 
ar, heldur söfnuðurnir skyldu hafa yfirgnæf- 
andi atkvæði. f>etta mál var þannig rætt 
á 2 hjeraðsfundum, og voru uppástungur 
þeirra beggja mjög svipaðar; síðan var sett 
utanþingsnefnd í málið, og ræddi hún það 
ýtarlega á mörgum fundum. pessar uppá- 
stungur, þetta álit hjeraðsfundanna hafði nú 
alþingi fyrir sjer 1879, og áleit sjer skylt að 
fara eptir því sem mest, og taka það til 
greina í öllum höfuðatriðum. Hinn heiðr- 
aði samþingismaður minn hefur hrundið 
nægílega áburðinum um hrónuband það, 
sem hinn báttvirti flutningsmaður talaði 
um, en eins og meðferð málsins sýnir, að 
áburður þessi er rangur, svo vil jeg mót- 
mæla honum með öllu. Jeg skal annars 
játa það, að mjer er eigi fullkomlega ljóst, 
hvað hinn háttvirti fiutningsmaður vill 
með tillögu þessa. Ef það er meining 
hans, að vilja umsteypa gjörsamlega öllu 
og gjöra nýjan himin og nýja jörð, þá gæti 
orðið fróðlegt að sjá þá breytingu. En ef 
hann vill að eins gjöra nokkrar breytingar, 
þá vil jeg benda lionum á 4. grein nefndra 
laga; hún hljóðar svo: «Nú vilja söfnuðir
breyta skipun sókna eða brauða, og hjeraðs- 
fnndur samþykkir, þá er rjett að landshöfð- 
ingi með ráði biskups samþykki breytinguna»,
o. s. frv. Lögin benda þannig sjálf á, hverja 
leið skal ganga, ef bæta þarf úr göllum á 
þeim, sem augljósir verða. f>etta er sú lög- 
lega leið, en eigi hitt, að comlruera eptir 
hugmyndum, er maður býr sjer sjálfur til, 
og ekki er byggð á reynslusönnun. Hinn

heiðraði fiutningsmaður sagði, að allir söfn- 
uðir og allir prestar hefðu jafnar kröfur. 
Jú, jeg sem Sunnlendingur bef jafna kröfu 
til að hafa minna regn, en jeg hef, og Norð- 
lendingurinn til að hafa minni kulda. En 
rjettur manna er að nokkru leyti bundinn 
við hæfilegleika þeirra og margt fleira. |>að 
var mikið talað á þingi 1879 um jöfnuð 
brauðanna, og þá var það rjettilega af ráðið, 
að minni ætlun, að bæta hin rýrari brauðin 
svo, að þau væru lífvænleg, en láta þó hin 
beztu brauð eigi vera launuð hærra en svo, 
að laun þeirra væru hófleg. J>að er eðlilegt, 
að hin beztu brauð hreppi annaðhvort hinir 
beztu prestar eða þeir, sem gamlir eru og 
lengst hafa unnið í víngarðinum Eptir 
hverjum mælikvarða sem hinn háttvirti flutn- 
ingsmaður vill mæla, held jeg þó, að hann 
fái eigi annan sanngjarnari. J>að er jafnan 
hægra, þar sem fá eru embætti, að hafa 
jöfnuð á þeim, en þar sem prestaköll eru 
svo mörg, eða 140 á landinu; þá er erfiður 
jöfnuðurinn, þar sem 140 embætti eru; enda 
þarf ærið fje, ef þau eiga öll jöfn að vera, ef 
launin eiga að vera svo há, að með sanni 
verði sagt: «þetta eru nóg laun fyrir hvern 
sem er». Hinn háttvirti flutningsmaður 
taldi það galla, að prestar tlyttu opt af 
brauðum, en jeg get eigi talið það galla 
í öllu, og getur það jafnvel í andlegu tilliti 
haft kosti. I>egar prestur hefur setið í 
sama brauði 40—50 ár, og hefur prjedikað 
út af sömu guðspjöllunum þann tíma, þá 
virðist breytingin geta orðið bætandi. Að 
prestar gjöri síður jarðabætur, af því að 
þeir flytji, er með öllu rangt. Að betri 
brauð eru til, getur einmitt verið bvöt fyrir 
prestinn, að bæta sitt brauð; þessa hvöt 
hefur margur haft, og hana hef jeg sjálfur 
haff, og jeg efazt ekki um, að hinn heiðr- 
aði flutningsmaður mundi sjálfur hafa hana, 
ef hann væri prestur. Jeg vil ráða alvar- 
lega hinni heiðruðu deild, að láta þetta mál 
bíða á þessu þingi, láta reynsluna sýna 
gallana og bjeraðsfundina koma með breyt- 
ingartillögur. Jeg skal fúslega játa galla á 
lögum þessum, því að margt var við að
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stríða, þá er þau voru samin, og margt fór 
reiður, en ætlazt var til. En grundvöllur 
laganna er rjettur, og margir hafa talið, að 
ef nokkuð væri, þá hafi verið farið allt of 
langt í því, að jafna brauðin, því ísjárvert 
er, að taka stórfje frá einni kirkju til ann- 
arar.

Flutningsmabur: Jeg má fullyrða, að
þessir tveir háttvirtu herrar hafa fjarskalega 
misskilið mig. Jeg afbið mjer, að jeg hafi 
ávítað hina háttvirtu nefnd, sem fjallaði 
um málið á þinginu í hitt eð fyrra. Vara- 
forseti sagði, að hún hefði átt við mikið að 
stríða; það veit jeg ekki; jeg dæmi að eins 
um lögin, eins og þau komu seinast úr 
hennar höiidum, og eins og þau liggja fyr- 
ir nú. En játa skal jeg það fúslega, að þau 
bera ljósan vott um sorglega baráttu á 
millum holdsins og andans. peir segja 
lögin hafi enga reynslu enn. Hvað kemur 
þá til þess, að næstum hver maður segir 
lögin sjeu óhafandi, ef það cr satt, að þau 
þurfi meiri reynslu? Hvað kemur til þess 
til dæmis, að nefndin lagði til, eins og 
varð, að Skinnastaðir og Garður væru sam- 
einuð, þar sem Jökulsá á Fjöllum beljar á 
milli, versta vatnsfall á íslandi, og sem 
hvergi er reið fjalls og fjöru í milli, opt 
með svo ægilegum öldum, að langt er yfir 
það, að hún sje ferjandi á þeim stað, sem 
presturinn á að fara yfir hana? Hvaða vit 
er nú í slíkri sameiningu þvert ofan í vilja 
safnaðanna? J>essi brauð leggur nefndin 
til að sjeu sameinuð, ogþað, vel að merkja, 
þvert ofan í tillögur hjeraðsfundarins 
(Varaforseti: Nei). Jeg er kunnugri mál-
inu; jeg er valdsmaður í þessum þinghám, 
og þekki, að sameining Skinnastaða og 
Garðs er bæði óhafandi í sjálfu sjer og 
þvert ofan í vilja bæði safnaðanna og til- 
lögur hjeraðsfundarins, sem á undan lögun- 
um gekk. Og hvað kemur til þess, að 
stjórnin sjálf hefur komið með frumvarp inn 
á þingið til að breyta þessum lögum, ef þau 
eru góð ? En nú hefur mjer ekki dottið í 
hug að breyta þeim á þessu þingi; jeg hef 
einungis farið fram á, að þau væru ihuguð

í nefnd til undirbúnings. Jeg legg alla á- 
herzluna á rjettlætið og jafnrjetti safnaðanna 
og prestanna; það eru grundvallaratriði máls- 
ins; fram hjá þeim má ekki ganga. En 
þetta vill hinn háttvirti 1. þingmaður Kjós- 
ar-og Gullbringusýslu eigi heyra á nafn nefnt. 
Nei, því hann segir, að rjettlæti og jafnrjetti 
sjeu á regni eins og sólskini, hita og kulda, 
hríð og hálku. Góðar eru samlíkingar hinna 
geistlegu herra, góð er skoðun þeirra á jafn- 
rjetti og rjettlæti, máttarstólpunum undir 
öllum borgaralegum lögum og mannlegri 
fjelagsskipun. Kyn er þó . . .! Smámót- 
bárur ætla jeg ekki að elta. Mjer er nóg, 
að meginsetning mín stendur óhrakin sem 
hús á bjargi byggt, að gnindvöilur málsins 
sje jafnrjelti safnaða og presta. Sú rjett- 
lætissetning á yfirborðinu, að feitu brauðin 
hafi átt og eigi fasteignirnar, hefur verið 
rofin í lögunum 27. febr. 1880, án þess þau 
þó fullnægði hinu skilyrðinu, jafnrjettinu, 
sem að vera bar. Lögin eru hálfverk. þau 
eru grundvaHarlaus, því rjettlætið hafa þau 
rofið, og jafnrjettinu fullnægja þau ekki.
2. þingmaður Gullbringusýslu sagði góðu 
prestarnir væru á góðu brauðunum. Skyldi 
það vera svo alstaðar? Skyldi hann sjálfur vilja 
láta við hafa þennan mælikvarða sem áreið- 
anlegan dóm um sjálfan hann ? Skyldu menn 
þá eiga að læra að verða góðir prestar á litl- 
um brauðum ? fessi nýja lífsalda, sem þeir 
háttvirtu geistlegu herrar tala um, skyldi 
hún koma þaðan ? Frá krónu uppbæðinni? 
Jeg hjelt, að þessi nýja lifsalda lægi í 
ritningunni sjálfri, sem ótæmandi lífsupp- 
sprettu. Hún bjelt jeg væri nægileg lífsupp- 
spretta öllum prestum, hve lengi sem þeir eru 
prestar í sama brauðinu.

J>á er hjer var umræðunni komið, 
beiddust:

Jón Olafsson, 
f>órður Magnússon,
J>orlákur Guðmundsson,
J>orsteinn Jónsson, 
þorkell Bjarnason, 
þórarinn Böðvarsson,
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Grímur Thomsen,
Holgeir Clausen, 

að umræðunnm væri hætt, og var það sam- 
þykkt.

J>ví næst bar forseti 
tillöguna sjálfa, og var bún 
atkvæðum gegn 5.

undir atkvæði 
felld með 13

LXVI. 

Safn af gildandi lögnm.

Tillaga til þingsályktunar um safn af 
gildandi lögum. Frá 1. þingmanni Eyfirð- 
inga, 1. þingmanni Suður-Múlasýslu, 1. þing- 
manni Skagfirðinga, og 1. þingmanni Norð- 
ur-Múlasýslu. Tillagan er prentuð í fyrri 
parti alþingistíðindanna, bls. 142.

Á 17. fundi neðri deildarinnar, 21. 
dag júlímánaðar, skýrði forseti deildarmönn- 
um frá, að bann hefði fengið tillögu til 
þingsályktunar um safn af gildandi lögum, 
og á 18. fundi, 22. dag júlímánaðar, sam- 
þykkti þingdeildin þá uppástungu forseta, 
að tillaga þessi skyldi rædd í einni umræðu.

EIN UMRÆÐA í NEÐRI DEILD,
á 52. fundi, 17. dag ágústmánaðar.
Flutningsmaður (Arnljótur Ólafsson:) 

Jeg ber bezta traust til þess, að bin hátt- 
virta þingdeild finni það með mjer, og játi, 
að mjög æskilegt væri, að eiga safn af gild- 
andi lögum hjer, því að þótt vjer eigum
• Lovsamliug for ísland», þá innheldur þetta 
safn nálega 9/io parta lög, sem ekki gilda 
framar, en inniheldur aptur á móti ekki mörg 
þau lög, sem enn gilda ’njer og standa í 
lögbókum Dana og Norðmanna. Vjer hljót- 
um því að finna til þess, hve örðugt það er, 
þótt vjer eigum þetta umgetna lagasafn, 
hvað gildandi lög eru, en ef til væri laga- 
safn það, er hjer ræðir um, væri það fyrst 
og fremst auðkeypt fyrir menn, því að það

kostaði varla meira en Vg part af því, sem 
«Lovsamling for ísland» kostar, og gæti því 
hver þingmaður keypt það og átt. í öðru 
lagi er það mjög hentugt, að hafa í einu 
bindi nákvæmt efnistal eða registur, svo 
hægt sje að sjá, hvað til heyrir hverjum 
bálki laganna, bvað t. a. m. heyrir til dóm- 
skipun, ýmsum greinom þegnlagabálks o. s. 
frv., og með því móti væri auðvelt að fá 
gott yfirlit yfir hin gildandi lög. J>etta 
lagasafn hefur sjálfsagt talsverðan kostnað í 
för með sjer, en fjárlaganefndin hefur með 
tilliti til þessa fært svo mjög upp 16. gr. 
fjárlagafrumvarpsins, sem inniheldur fje það, 
sem ætlað er til verklegra og visindalegra 
fyrirtækja. Jeg skal svo eigi orðlengja 
meira um þetta, en vona, að allir, sem fróð- 
leik unna, sjeu mjer samdóma.

Jó n  Jónsson: Jeg vil og leyfa mjer
að mæla með þessari tillögu. Jafnvel þótt 
maður eigi •Lovsamling for ísland*, getur 
slíkt ágrip af hinum gildandi lögum og það, 
er getur um í uppástungunni, komið manni 
að miklum notum.

Fleiri tóku eigi til máls, Ijet þá forseti 
ganga til atkvæða, og var þá tillagan sam- 
þykkt í einu hljóði, kvaðst þá forseti mundu 
senda hana til forseta efri deildar með til- 
mælum um, að leggja hana fyrir deildina.
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Á 40. fundi efri deildarinnar, 19. dag 
ágústmánaðar, skýrði forseti frá, að hann 
hefði fengið frá forseta neðri deildarinnar 
tillögu, til þingsályktunar um safn af gild- 
andi lögum.

Á 41. fundi, 20. dag ágústmánaðar, var 
sú uppástunga forseta samþykkt, að hafa 
eina umræðu um tillögu þessa.

EIN UMKÆÐA í EFRl DEILD,
á 42. fundi, 22. dag ágústmánaðar.
Tillagan, eins og hún var samþykkt af 

neðri deild, sjá I, 551.
Magnús Stephensen: Mjer er ekki ljóst, 

út á hvað þessi þingsályktunartillaga geng- 
ur; hvort meiningin er, að gefa út bók, sem 
segi, bvaða lög sjeu gildandi hjer, og bvaða 
lög gildi hjer ekki, eða hvort meiningin er 
sú, að gefa út lagasafn, sem innihaldi þau 
lög, er útgefendurnir fyrir sitt leyti álíta 
að sjeu hjer gildandi. Sje þetta síðara mein- 
ingin, þá get jeg fremur skilið tillöguna, en 
sje hitt meiningin að gefa út autoriseraða 
lögbók, svo að allt sem í bókinni stæði, væri 
lög, en annað ekki, þá fer tillagan fram á 
það, sem löggjafarvaldið að minni ætlun get- 
ur ekki samþykkt, því samkvæmt stjórnar- 
skránni geta engir aðiir en dómstólarnir 
skorið úr því, hvað sjeu lög, og hvað ekki; 
löggjafarvaldið getur sjálfsagt með lagaboði 
gjört út um það, að það og það skuli vera 
lög, og hitt skuli ekki vera lög, en þaðget- 
ur ekki falið neinum öðrum á hondur, að 
skera úr því. Sje það aptur meiningin, að 
gefa út safn af lögum, sera útgefendurnir 
fyrir sitt leyti álíta að sjeu bjer gildandi, 
þá hefur þetta í fyrsta lagi talsverðan kostn- 
að í för með sjer fyrir landssjóðinn. Hvert 
bindi af stóra lagasafninu, sem er 17 bindi, 
kostaði landssjóðinn allt að 2000 kr. fetta 
lagasafn yrði nú miklu styttra en það, sem 
jeg drap á, en jeg er viss um, að það yrði 
þó fleiri en eitt biudi, ogmundi það þá ekki 
kosta landssjóðinn lítið fje. í öðru lagi 
væri þetta hið mesta vandaverk fyrir útgef- 
endurna; hjer er farið fram á, að safna sam- 
an í eina heild öllum lögum og lagagreinum̂

sem hjer á landi eru gildandi, að undan* 
teknu því, sem enn er í gildi af Jónsbók; 
eptir þessu eiga útgefendurnir þá að tína úr 
lögum Kristjáns V., norsku lögum og dönsku 
lögum, allar þær lagagreinir, sem hjer eru 
gildandi ; sömuleiðis eiga þeir að safna því, 
sem enn er í gildi úr Kiistinrjetti gamla 
eða Kristinrjetti forláks og Ketils og úr 
Kristinrjetti Árna biskups, og meta, hvað enn 
er í gildi og hvað ekki, og svo loks að fara 
yfir allan þann grúa af tilskipunum, kon- 
ungsúrskurðum o. s. frv., sem síðar hafa út 
komið, og rannsaka, hvort og að hve miklu 
hvert einstakt slíkt lagaboð hefur verið lög- 
leiti hjer, og hvort það sje enn í gildi. Jeg 
ímynda mjer, að örðugt mundi verða að fá 
menn til að vinna að þessu safni, og 
það mundi verða landssjóðnum mjög dýrt 
að gefa það út. Jeg verð því að vera á
móti tillögunni, hver sem svo hefur verið 
meining neðri deildarinnar með henni.

Jón  tjetursson: Jeg er alveg samdóma 
hinum háttvirta 4. konungkjörna þingmanni. 
Jeg álít þetta alveg ókljúfandi verk. J>ar 
sem þeir tnenn, er að lagasafni þessu ynnu, 
hlytu að ganga í gegnum öll eldri lög og 
yngri og taka úr þeim klausu og klausu, 
sem enn væri hjer gildandi. Auk þessa á- 
lít jeg ekki grundvöllinn rjettan í ákvörðun 
tillögunnar, því jeg álít, að helzt ætti'að 
byrja á Jónsbók, og segja, hverjar af ákvörð- 
unum hennar sjeu úr gildi numdar og hverjar 
sjeu enn gildandi; sama er að segja um 
Kristinrjett; það yrði líka að gæta að, hvort 
ekki væri neitt í honum, sem enn væri gild- 
andi hjer á landi. Jeg held því, að þingið 
ætti ekki að skora á landshöfðingja um út- 
gáfu slíks lagasafns.

Sighvátur Árnason: Jeg er að nokkru
leyti á sama máli, sem hinir báttvirtu þing- 
menn, er talað hafa um þessa tillögu frá 
neðri deildinni, en jeg vil bæta því við, að 
jeg álít, að þessi tillaga sje ekki borin upp 
á rjettum tíma. Löggjöf vor er einmitt nú 
að umskapast og myndast á ný, og því ætti 
að draga útgáfu slíks safns, en jeg skaljáta 
það, að slíkt lagasafn gæti verið æskilegt að



fá á sínum tíma. £að liggur einmitt fyrir þiog Síðan ljet forseti ganga til atkvæða, og
af þingi, að endurnýja löggjöf vora i stóru var tillagan felld með öllum atkvæðum. 
og smáu, og því álít jeg rjett, að fresta þess- 
arí tillögu í þetta sinn fyrir það fyrsta.
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Lxm
I\jettindi ýmis8a trúarflelaga.

Tillfga til þingsályktunar, að oeðri 
deild s«tji nefnd til að semja frumvarp til 
laga um 1 rjettiodi þeirra trúarfjelaga, er ekki 
eru í þjdðkirkjunni. Frá 2. þingmanni 
Suðar-Múlasýslu, Tillagan er prentuð í 
fyrri paiti alþingistíðindaoua, bls. 279.

Á 18. fandi neðri deildarinnar, 22. dag 
júlímáoaðar, skýrði forseti deildarmönnum 
frá, að hann hefði fengið tillögu þessa, og á 
37. ftuidi, 8. dag ágústmánaðar, var sú upp- 
ástunga ŝ mþykkt, að útkljá tillöguna í einni
uöaraeðu.

EIN UMBÆÐA í NEÐfil DEILD, 
á 43. fundi, 11. dag ágóstmánaðar.

, Fintnwig»tfux6\tr (Jón Oiaftson): Jeg
setla mjpr ekki að tftla ixitt í máli þessu, 
«n ósk* þ088 einungis, að nefnd verði sett í 
það( og: óeka og vona, að við þá nefndar- 
kos îag» w«ði «igi geogið fram fajá binni 
(Midlogtt' 8tj«tt {ArnHéiur óldfutm: Ætli það

væri ekki eins gott að hafa lagamann líka). 
Jú, vafalaust!

Ualldór Friðrihsson: Hvað á þessi
nefnd eiginlega að gjöraP Ekki getur hún 
samið lög, því það er orðið of seint.

Flutningsmaður: Ef nefndin flýtir sjer
með frumvarpið, getur það þó ef til vill 
gengið gegn um þingið enn þá. Jeg vil í 
öllu falli mælast til þess, að nefndin sje 
kosin. Geti hún eigi lokið málinu, getur 
þó verk hennar orðið undirbúningur undir 
næsta þing.

Porlákur Guðmundston: Jeg vil leyfa 
mjer að stinga upp á 3 manna nefod.

Var því næst samþykkt að kjósa afcyldi 
nefnd í málið, og hlutu þessir kosningu:

Jón Ólafsson með 15 atkvæðuai.
Þorkell Bjarnason með 11 atkv.
Lárus Blöndal með 11 atkr.
Frá nefndinni kom eigi neitt ilit, og 

kom málið eptir þetta eigi til nmraða á 
þinginu.
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Fyrirspnrn til

um skilning á 7. gr. laga, 27. febrúar 1880, 
um stjórn safnaðamála. Frá 2. þingmanni 
Suður-Múlasýslu. Fyrirspurnin er prentuð 
í fyrri parti alþingistíðindanna, bls. 61.

Á 8 fundi neðri deildarinnar, 12. dag 
júlímánaðar, skýrði forseti frá, að fyrirspurn 
til landshöfðingja væri til sín komin frá 2. 
þingœanni Suður-Múlasýslu, viðvíkjandi skiln-' 
ing á 7. gr. í lögum um stjórn safnaðar- 
mála, 27. febr. 1880, og á sarna fundi leyfði- 
deildin, að fyrirspurnina mætti upp bera.

Á 14. fundi neðri deildar, 19. dag júlí- 
mánaðar, var fyrirspurnin borin upp.

Jón  Ólafsson: fessi fyrirspurn er
sprottin af 7. gr. laga um stjórn safnaðar- 
mála og skipun sóknarnefnda og bjeraðs- 
nsfnda. Greinin hljóðar þannig: «£egar 
ipMstakall ér undir veitingu, hefur hlutað- 
«i^»ndi! sóknarnefnd rjett á, að mæla fram 
nreð'einnm umsækjanda». 
i; Nú befur svo komið fyrir, eins og. flest- 

um er kunnugt, að sóknarnefnd hefur skrif- 
að biskupi og beðið að láta sig vitâ  bverjir 
Btóhtuiinm brauðið, sem þá- var undir veit- 
ingu. Nefndin gekk út frá' því, að bún ætti 
hehating á, að vita nm nðfn allra þeirra, er 
um brauðið sæktu; bún bugðist í þurfa að 
þekkja -þá- alla, til' áð geta mælt fram með 
einum feinstðliu mum8ækjanda. Lögm frá 
27. febr. 1880 veita sðfaaðinum rjett til 
êssj »ð ^mæla jneðíieinum umsækjanda. En 

veitSngarvaldSð er eigi b̂undið við . meðmæl- 
inguna; það eru því að eins siðferðislegi áu 
hrif, sem sóknarnefndirnar geta haft á veit- 
inguna, en nokkurn juridiskan rjett, til að 
eiga þátt i veitingunni, hafa þær ekki; og 
þegar nú þessi rjettur er svo óendanlega rýr, 
þá er auðsætt, að bann þolir ekki, að af 
bonum sje klippt; og alveg óþolandi verð 
jeg að kalla það, þegar söfnuðirnir eru sviptir 
rjettinum að nota þennan sinn litla lög- 
heimilaða meðmælisrjett. Má vera, að lögin

sjeu biskupinum ógeðfelld, en allir hljóta að 
kannast við, að það er ekki lagalegur vegur, 
að biskupinn reyni að eyða ábrifum laga, 
sem honum eru ógeðfelld, með því, að leggja 
þann skilning í þau, sem er óeðlilegur, en 
það virðist mjer biskupinn bafa hjer gjört. 
Hvernig landshöfðinginn tók í málið, er 
kunnugt af brjefi bans til biskupsins 30. 
•oSt. f. á., og hlaut öllum að vera mjög ó- 
geðfellt, að hann skyldi fallast á þennan 
skilitfng herra biskupsins, og hryggir það 
mig stórum, að svo skyldi reynast. J>að 
getur ekki verið tilgangur laganna, segir 
biskupinn, að láta söfnuðina fá nokkurn 
þátt í veitingarvaldinn, heldur sje þeim ein- 
ungis með þessn gefinn kostnr á, að ségja 
álit sitt um umsækjendur. En hvernig á 
jeg að segja um prestana, er att bránðið 
sækja, bvern jeg vil af þeim bélzt tfjóða, eða 
mæla fram með éinum þeirra, nemajeg' eigi 
kost á að vita, hverjir þeir eru. Tit áð geta 
valið, -er nauðsynlegt að vita, utíi hvað er 
að velja. -Sje því heimitt að nieita mjer um 
að vita það, hverjir sækja, hvaða ijktt' höf 
jeg þá til að velja? fessi rjettur, sem 
söfnuðunum er gefinn með 7. gr. áðurgreindra 
Iaga, fellur um koll og verður að alls engu 
við binn óeðlilega ’ bkilning veiting- 
arvaldsins á greininm," og  skil jeg þá' ekki, 
hvaðö þýðingu hún hefur í lögunum. En 
má vera hinn háttvirti landsböfðíngi skýri 
greinina fýrir mjer og skilning hennar á 
þann hátt, er mjer verði fnlinægjandiv o& 
æt)a' jeg þ*f aO bíða þeás, ef svd k&Bn1 að 
verða.

Landshöfðinginn: Fyrirspurn hins hátt- 
virta 2. þingmanns Suður-Múlasýslu hljóðar 
þahnig: «Hvernig skilur veitingarvaldið á-
kvæði 7. gr. i lögum um stjórn safnaðar- 
mála, dagsettum 27. febrúar 1880?» og þessi 
lagagrein er þannig hljóðandi: «{>egar
prestakall er undir veitingu, hefur hlutað-
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eigandi síknarivefnd rjett á ,að mæla fraro 

með finum nmsækjanda^.

|>essi l»gagrein virðist n̂jer í, sjálfu sjer 
auðskilÍD, og þar að auki gefa umræöurnar 
om hana á alþingi í hitt eð fyrra góða leið- 
beinjngu til þess að skilja bana, og hefur
þetta verið tekið til greina í brjefi lands-
böfðingja til biskups, sem hinn háttvirti
þingmaður einnig vísaði til í ræða sinni frá
30. nóvember f. á., og sem prentað beíur 
verið í stjórnartíðinduauin, 8. tölulið, hls. 
1 7 2 . ;|>etta þrjef virðist mjer reyndar hafa 
inni að haida. nægílegt svar upp á fyrir- 
spurnina, en jeg skal samt scm áður, eptir 
tilefni því, sem hún gefur, bæta nokkram
athugasemdum við það.

þegar frumvarp það til laga um stjórn 
safnaðarmála og skipun sóknarnefnda og 
hjeraðsnefnda, sem staðfest er með lögum 
27. febr. f. á., var samþykkt af neðri deild 
alþingis í hitt eð fyrra, var bætt við 7. gr. 
þessum. orð(iai: «og he.fur hún (sóknarnefnd- 
in) hpimting á, að meðmæli hetinar sjeu 
tekio til greina við veitinguna, aðsvo.miklu 
leytj, sem þau eru á rökom byggð’ , en 
þessi síðari málsliður greinarinnar var fejld- 
ur úr . af efri d̂ ildinni, og hin háttvirta 
neðri deild fjellst á breytinguna, þegar 
frumyarpið samkvæmt þingsköpunum kom 
bjqf til einnar uifliæðu, og má ganga úr 
skugga um það tqeð því, að Iesa ajþingistíð-
i.ndw, sjpr í lagi bls. 645, 646; 649, 662 og 
663, að alþingi hefur ekki lagt neina aðra 
þýðing í greipjna, en sjálf orðin í henni bera 
Uíieð $jor.. Kd þa« get$ ekkj loisskilizl; þan 
veita isóknarnpfndiani rjett tii, þegar preata- 
kaíl er undir veitingu, að mæla fram með 
einqm umsækjanda, og brjef landshöfðingja 
af 30. ■ ■ október f. á. tekur það fram með 
berum orðum, að «það leiði af sjálfu sjer, 
að þegar sóknarnefnd vill neyta þessa rjett- 
ar síns,■■ ef slík meðmæli eru á góðum rökum 
þyggð, verður tekið tilhlýðilegt tillit til þeirra 
sið veitingu prestakallsins-.

Lögin frá 27. febrúar f. á. veita ekki 
sóknarDefndunuro neina hlutddild í veitinguuni 
sjálfri, og það var með berum orðuto tekið

frana í - umr?eðapum um lagafrapivarpið á 
alþingi 1879, að þ̂ tta væri ekki tilgapgjir 
þess, og það var einroitt til þes»< að takai 
af allan vafa um það, aði $fri deild þreytti 
ákvöiðun þeirri, er jeg nýlega gat mp,,t ,7, 
gr., og skaljeg S því táltiti vísa til orða hina 
háttvirta þingmanns Norður-pingejinga ,(a  ̂
þingistíðindin; 1879, II, bls. 659—60 0, s. 
frv.) og þennan tilgang breytingarinnar ka,ptVr 
aðist hinn háttvirti framsögumaður í þgssftr* 
hpiðruðu deild við, þegar málið hjer v»r til 
einnar umræðu í síðasta skipti, þar sem 
hann sagði (sþr. alþingistíðindin 1879 bls. 
662—63): *J>Ó hefur hún (þ. e. efri deildip} 
kippt þessari ákvörðun út úr 7. gr. «og 
hefur hún heimtingá* 0. s. frv.; «þessi breyjt- 
ing er ekki óveruleg, en veldur þó ekki stór- 
skaða á Iögum þessum» , 0. s. frv. til «n?eO 
eptirritið af meðmælisbrjefi sínu í höndup*.
7. greinin gjörir heldur ekki veitiogarvald- 
inu að skyjdu, að senda hlutaðeigandi póka-i 
arnefnd skrá yfir umsækjendurna, enda. gæti 
þetta. eptir því sem hjer á landi hagar til, 
opt valdið óbærilegum drætti á veitÍBgu 
brauðsins; greiirin bendiv ekki eiuusinpj með 
einu orði að þv.í, og hún gæti að mínn,!álij.i 
ekki gjört það* nema meö því sama,að taka 
það fram, sem einmitt var tijgangur alþinĝ  
is í hitt eð fyrra að varast, semsjfl : að 
veita söfnuðiiDum1 hLutdeild í vpiUng'Up#i 
sjálfri. Getur veriðj að eiphver þingmaíuif 
kynni að hafa haft þenna *Bagtanketj en 
hann kom ekki fra<n í umræðunqm, ogjw; 
þannig alveg iþýðingarlaug. Jeg skal .að. iftY# 
stöddu ekki dæma ,um það, hvort þyílíkiiáTi 
kvðrðun um hlutdeild sóknarnefuidSarifUiar 
í veitingarvaldinu kynni að hafahaftþau 
áhrif, að lögin ekki hefðu 'veiið.̂ taðfest, 
oins og nokkrir þingnjetin gjörðu. ráð:.fytÍTw 
en eins og þau eru samþykkt af alþingi og 
staðfest af : hans hátign konungipuifl, 
veita þau ektj súkna,rnefndunum nwnfl 
hlutdeild í veitingarvaldinu, og skipa heldr? 
ur ekki fyrir, að leita skuli álita hlutað.A 
eigaodi sók.namefndar, . óður . en bra$>ðn 
ið sje; veitt, en .7. gr, le$tur ;það alveg()á 
valdi sóknarnefndarilmar, hvort ;hÍD/ Vî ji
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neyta rjettar síns til aO mæla með einnm 
umsæbjanda, og hvernig hún vilji gjöra 
það { hverju einstðku tiifelli; en gjöri 
hún það, jeg tek það upp aptur, «þá verða 
meðmæli hennar tekin til greina við veit- 
inguna, að svo miklu leyti sem þau eru á 
rökum byggð», eins og segir í 7. grein 
lagafrnmvarpsins, eins og neðri deildin hafði 
orðað það í hitt eð fyrra, þó að efri deildin 
hafi fellt þessi orð úr frumvarpiuu.

Yeitingarvaldið skilur þannig ákvæði 7. 
greinar í lögum um stjórn safnaðarmála og 
skipun sóknarnefnda og hjeraðanetnda frá 
27. febr. 1880, samkvæmt orðum greinar- 
innar og anda þcim, sem alþingi í hitt eð 
fyrra lagði í greinina.

Jon Ólafsson: Jeg er hinum hæst-
virta landshðfðingja þakklátur fyrir skýring- 
ar þær, er hann hefur í tje látið á 7. grein 
safnaðarlaganna, en jeg verð þ<S að játa, að 
þessar skýringar hafa ekki getað sannfært 
mig um, að hans skilningur á greininni sje 
rjettur. Jeg verð að ganga út frá því, að 
greinia hafi einhverja þýðingu; en eptir skiln- 
ingi hins hæstvirta landshöfðingja efast jeg 
nm hún hafi nokkra þýðingu. fví ekki get- 
nr biskupinn, ekki landshöfðingi, ekki al- 
þingi, ekki jafnvel hans hátign konungurinn 
bannað söfnuðunum að mæla með einhverj- 
am presta þeirra, er um brauð sækja. Nei! 
pennan rjett höfðu söfnuðirnir áður, en tjeð 
lög komn út, og hann verður ekki frá þeim 
tekinn; en úr því þeir höfðu þennan rjett 
áðar, geta þessi lög heldur eigi hafa gefið 
þeim hann; og þá er þessi grein, þessi ákvæði 
til einskið nýt. En jeg hygg minn skiln- 
ingur sje rjettari, en hins hæstvirta lands- 
böfðingja, og hygg jeg, að greinin gefi söfn- 
uðinnm noTckum rjett, og að það megi skilja 
hana svo, að hún veiti söfnuðinum rjett, ekki 
tíl þess að eiga hlutdeild í veitingunni, 
heldur rjett til að eiga kost á, að koma fram 
með tillögur sínar, og það er allt annað. 
Áður höfðu 8öfnuðirnir rjett til, að mæla 
með einum afþeim sækjendum, er þeir vissu 
am; nú hafa þeir rjett til að vita um alla 
sækjendur; því söfnuður getur ekki með

rökum mælt með einum, nema þeir þétki 
alla, sem um er að velja. Jeg skál ekki 
nota tækifæri þetta til að kasta steini á 
veitingarvaldið fyrir það, sem það hefur gjðrt, 
sízt fyrir það, að það hafi ekki baft tillit til 
meðmæla sóknarnefnda, þegar þau hafa legið 
fyrir. þetta er allt annað mál. Um það 
setja lögin engin takmörk, hver áhrif með- 
mælin skuli hafa á veitingarvaldið. En fyr- 
ir hitt ámæli jeg biskupinum, að hann með 
því, að neita sóknarnefndum nm að fá að 
vita, hverjir um brauð sæki, sviptir þá mögu- 
legleikanum til að koma fram með meðmæli. 
En í því trausti, að það skilji greinina 
frjálslega og *loyalt• framvegis, þá leyfi jeg 
mjer að bera upp þá tillðgu, að þingið fall- 
ist á svo hljóðandi dagskrá:

«í því trausti, að veitingarvaldið vilji 
skilja þessi lög á frjálslegri hátt framvegis, 
óskar þingdeildin að tekið sje fyrir næsta 
mál á dagskránni».

Landshöfðingi: Jeg skal leyfa mjer að 
geta þess, í tilefni af dagskrá þingtíoanus- 
ins, að á þessu ári, síðan lögin komu út
27. febr f. á., hafa komið fyrir 18 braoða- 
veitingar. Meðmæli komu fram frá sóknar- 
mönnum úr Hólma og Odda prestaköllum, 
en þá voru ékki aóltnarnefndir skipaðar f 
brauðum þessum, svo 7. gr. tjeðra laga átti 
þar ekki við. Um 11 brauð, nefnilega: Hof 
og Spákonufell, Ríp, Fjallaþing, Skinnastaði, 
Presthóla, Selvogsþing, Garpsdal, Húsarík, 
Hofsþing á Höfðaströnd, Flatey og Mývatns- 
þing, sótti ekki nema einn maður í hvert 
skipti, og hafði þá 7. greinin ekki mikta 
þýðingu fyrir þau. í tvð brauð, Akureyri 
og Gilsbakka, eru skipaðir þeir prestar, sem 
söfnuðurnir mæltu með, en um 3 brauð, 
Árnes, Stafafell og f>ingmúla, komu engin 
meðmæli frain.

Mjer virðist því veitingarvaldið skilja 
þessa umræddu 7. grein mjög *Hberalt», 
eða, eins og þingmaðrinn kemst að orði, 
*loyalt», og þess vegna finnst mjer 'ekki 
nauðsyn fyrir hina heiðruðu deild, að 8am- 
þykkja dagskrá þá, sem hinn háttvirti 2. 
þingmaður Suður-Múlasýslu stakk upp á.



(Mn Ötmfnóni Þetta öfr allti BdiaO eo j«g 
talaDi um). Sins og jeg hingað til hðf 
skitifi 7. gr. lagaoDa frá 27. fobr. 1880, og 
jeg b«ld jeg hafi skiliö faana •libtralt*, 
ei«8 ætta jeg að gjöra i embœttiístöða 
mittni, 8to iéngi sem greinin er í gildi.

Ljet forseti þá ganga til atkræða nm 
dagskrárappástanguna, en sökanl öglöggrár 
atktseOagreiðsla var við haft nafnakall og 
sðgða

Já:
Arnljótur ólafsson,
Benidíkt Sreinsson,
J^n ólafston,
Ólafnr Pálsson,
Friörik Stefánpson, 
fdrður Magnússon, 
f>orláknr Gnðmundsson,

þorateian Jónason, 
porvarðar Ejðralf.

IRei sögðn:
Eiríkur Briem,
Magnús Andrjesson,
Eiríknr Kúld,
Grímnr Thomsen,
Guðmnndur Einarsson,
Hallðór Friðriksson,
Holgeir Clausen,
Lárns Btóndal,
Tryggvi Gunnarssoö, 
ptírarinn Böövarsson, 
f>órkell Bjamason.

Eg31 Egilson, Jón Jónsson og forsteinn 
Thorsteinson voru ekki á fundi.

Var uppástungan þannig feld með 11 
atkTæðom gegn 9.

LXIX. 

Fyrirspurn til kBdshöfðingja

um árangnrinn af áskorun neöri deildar al- 
þingig 1879 til landshðfðingja nm prentun 
fyrirlestrta prestaskólakennaranna. Frá 1 þing- 
manni Eyfirðinga. FyritBpurnin er prentnð 
í fyrri parti alþingístíðindanna, bls. 136.

Á 15. fandi neðri deildar alþingis, 20. 
dag júlímánaðar, gat forseti þess, að hann 
hefði fengið fyrirspurn tii landshöfðingja 
fri 1. þingmanní Eyfirðinga, viÖTÍkjandi 

prwntun á fyrirlestrntt kennaranna f presta- 
skólanum, og á 18. fandi, 22. dag júlimán- 
aðar, samþykkti deildin, að fyrirspurn þessa 
mætti bera npp.

Á 36. fundi neðri deildar, 6. dag á-,

gústmánaðar, var samkvæmt dagskránni 
fyrirsparn þesei borin npp.

ArnljÁtvr Ólaftson: Jeg hef leyft
mjer, að koma fram með fyrirspurn þessa, 
og hef það gjört f því meira trausti, sem 
jeg sje af ráðgjafabrjefi 25. mat 1880, að 
landshöfðinginn hefnr dyggilega fram fylgt 
ályktun þingsins í hitt eö fyrra, og borið 
þetta upp fyrir ráðgjafannm, og hann tekið 
þvi vel og STárað, að æskilegt væri, að fyr- 
irlestrar 1 prestaskólanum eða kennslubæk- 
ur ræru prentaðar, eða að minnsta kosti 
að keDnaramir tækju til þær kennslnbæknr, 
se» þ«ir legðn til grundvallar fyrir fyrir- 
lestrnm sinnm á prestaskólanum. Ráðgjaf- 
iön játar þvi, að þingsályktnnio sje á góð-
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utn rökum byggð, ög. iað árí5̂ ndi sje, að 
lærisveinar hefðu fyrír aj'er bákj sem lægi 
til grundvallar fyrif nánari útlistun fyrir- 
lestranna, og þeir því gsðtu f&rið! eptir. En 
fyrirspurn mín lýtur aíð því, :bver árangur 
hefur orðið, síðan þetta ráðgjafabrjef kom 
út, og befði jeg tískað, að hann væri 
eins góður eptir sem áðnr. ‘ f>að er eigi 
mín meining, að’ ætlást til þé89, að kenn- 
ararnir láti preuta kennslub&kur í öllum 
þeim vísindagreinum,sem þeir kehna í skdl- 
anum, því að það yrði alit of urafangsmikið. 
heldur mætti nægja fyrst uui sinb að prenta 
kennslubækur í guðfræði og siðfríeði, en til 
taka að öðru leyti, hvaða btíkam þeir eink- 
um fylgdu, svo að stúdentarnir gætu aflað 
sjer þeirra. Hitt hygg jeg væri mjðg nyt- 
samt og gagnlegt fyrir guðfræðinga í land- 
inu, og enda fyrir sdknarnefndir, að fá út- 
gefnar á voru máli prentaðar kennslubækur 
í guðfræði og siðfræði. Að svo mæltu skal 
jeg bíða eptir svari frá hinum hæstvirta 
landshöfðingja.

Landshöfðinginn: Hinn háttvirti 1.
þingmaður Eyfirðinga hefur í fyrirspurn 
þeirri, sem hjer ræðir um, óskað upplýsing- 
ar um það, hver árangur hafí orðið af þeirri 
ályktun alþingis, er hún skoraði á lands/ 
höfðingja, að gjöra nauðsynlegar ráðstaf- 
anir til þess, að forstöðumaðqr;pr#tai!{4lWií 
og kennarar láti sem allra fyrst prenta
fyrirlestra sína sem handrit, noroftþcir beldr 
ur kjósi, að gefa út á Qárhagstíniabiliuu: 
1880—81 kennslubók í kennslugreinum! sín- 
um.

Hinum báttvirtu þingmönnom er það 
kunnugt af brjefi ráðgjafans frá 25. maí f» 
á., er birt befur verið í stjórnartiðindunum 
B. tðl. 88., sem hinn háttvirti flutnings- 
maður gat um, að jeg eptir að hafa leitað: 
álits stipt8yfirvaldanna og hlutaðeígandi
kennara við prðstaskólann, bafi borið spurs- 
málið undír úrskurð ráðgjaftute. Samkvæmt 
þessu brjefi hefur forstöðumanni tjeðran 
mentanar-stofnunar verið tilkynilt. iað ráfk 
gjafinn með tilliti til hins atutta námatíma1 
við prestaskólann álíti það æskilegt, aði

kAQnArafnÍT taktnarki ,8önJ mest vii, v«rða 
fyrírldstrív serii þarf að skrifa uppvogjiesa 
vðgoa hífur Vérið skorað á kennarana, ann- 
aðbvort að láta pretita fyrirlestra sína, eða 
þá stuttar; kennslub*kar í vísindágreimim 
þeim, et þeir kenria, eða nota þær kennsln- 
bœkur, sem ;aðtir rithöfundar hafa sárbið á 
fslenzku, dönsku eða þýzku, og sem þeir 
kunna að álíta vel fallnar til að við hafast 
sem undirstaða eða viðauki við fyrirlestrana, 
og hefur þeim jafnfratíit verið skýrt frá, að 
búast mætti við, að til þesa ,yrði veittur 
styrkur af fjo því, sem í 15. gr.iQárlaganna 
er ætlað til vísindalegra fyrirtcefcja.

Eptir að þessi heiðraða deild hafði 
samþykkt, að fyrir3purn hinfe háttvirta þing- 
manns Eyfirðinga ætti að taka til nmræðu, 
hef jeg skorað á stiptsyfirvöldin, að gefa 
mjer skýrslu um, hvað gjört hafi verið í 
tilefni af umgetnu brjefi ráðgjafaos frá 25. 
maí f. á., og einkum um það, hvort kenn- 
arar skólans hafi gjört nokkra gangskör að 
því, að blýðnast fyrirmælum þessa brjefs. 
fessa skýrslu frá forstöðumanni skólans 
hafa stiptsyfirvöldin sent mjer með brjefi 
frá 29. júlí þ. á., og segir í henni: «að
kennendur prestaskólans hafi enn þá ekki 
Jiaít tækifæri til og enn þá ekki sjeð sjer 
fært að gefa út kennslubækur, sem við hafa 
metti i UL , igriifdvallar við kennsluna á 
prestaskólanum, því bæði útheimtir því lík- 
ur atarfi nægilegan tíma og undirbúning, 
og hefur í fðr með sjer kostnað, sem kenn- 
endunum yrði ofvaxið, nema með, talsverð- 
um . opinberum styrk, en á hiun bóginn 
bafa rfcenrte.ndurnir gjört sjer far uin að 
takmarka eins og unnt er fyrirlestra 9Ína, 
og mutiu láta sjer annt um, að gjöra það 
fraœyagis, , einkum með því að auka hinö 
munnlegu yfirheyrslu og yfirfara með atú- 
dentUDUin í rnunnlegu prófi og yfirbeyrslu 
kennslugreinir guðfræðinnar eptir skrifuðum 
fyricleatrum, sem undirstöðu við konnsluna. 
Qg {oksins hefur forstöðumaðurjea-getrð 
þess, að kennendurnir hafi í buga,i jafn-r 
skjótt og kringumstæðurnar leyfa þeim og 
þoir ,geta átt i von á bæfilegAm gpinberum
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styrk til þess, að láta þreota og !gtfa út 

IeDgri'eða 9tyttri kennglabækur ( eisbvérj- 

um > gréiDum : guðfræðitvöar, sent > við hafa 

mætti Sert lerðarVfðl og BndirstCíðu 'nð 

kénnslunai á prestaskólahum*. 1

Af fcesstt Imá^éjá/hvað gjörfc'héfuí' ver-r 

ið frá 6tj|órriarinnífi' hálfo í  til«fni ‘af ályktun 

er fyrirsptírhi»í getur öm, og hvir á- 

rangor að svo stðdðu hafi verið af þessuní 

ráð9tðftlnum. Eptir ̂  utnræðanuiÉi í neðri 

daild áQnngis í‘ h ítt«ð fyrra Toru all»r þing- 

menn «aáid4ma am það. að æskilegt *véri M  

Bbora á 4«noaraAa tóð ■ pre&ta9kólatyn, að 

semja og' tóta prenta kennslubækur >1 

keftn8lagfeÍDtfita síéiim, beldur en að leggja 

fyrir þá a& láta þrenta lyrirlestra síaa. o^ 

var hinh háttvirbi : fiataingbmaður einnig á 

þvf máli. fa r  8em jeg fyrir mitfc leyti verd 

að vera á Bömu skoðun, og þar sem enginí 

vafi getur leikið á þvf, að til þess að semja 

þvflikár kennslubækur þarf mikinn tfma og 

talsverðatv köstnað, Tirðist loforð það, er 

skýrsla íö'rstððnmannsins hefur inni aðhalda, 

að' kewBéhdurnir við prestaskólann ætli jafn- 

skjótt ' og kringumsúeöurDar leyfa þeim, «g 

þeir geta á lt von; á hæfllegum opinbqrom 

styrk til þessa fyrirtaékis, að- láia prenta og 

gefa ðt lehgri eða styttri kénusíubákur f 

eínfeVírjtim greinum' gaðfrséðinnar, sím yið 

hafá mætti éem leiðarvísi og! undirstöðu 'við

: I '• : 11 . / I i i 11:'' * .■: ’M

■ . i i h  ; I / ••. i ■: ! : i . . |  •.]■ |- .  i 'm '= * =
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Fyrirspurn til

um breytingu á reglugjörð fyrir hinn lærða 
skóla í Reykjavík, 12. dag júlímánaðar 1877. 
Frá þingmanni Eeykvfkinga. Fyrirspurnin 
er prentuð í fyrri parti alþingistíðindanna, 
bls. 407.

kwinsiuna á prestaskólahum, fullnægjandi að 
svo ■ stðddu, og það terður samkvæmt þessu 
loforði að miklu leyti að vera komið undir 
þvf, bvort 15. gr. fjárlaganna um styrk til 
•vísindalegra fyrirtækja verði þannig úr garði 
gjð'fð ttá hálfu aiþingið, að mögulegt sje að 
styðja að því, að þetta kforð verðí efnt. Ef 
svo verður, og jeg leyfi mjer að vona, að 
hinn báttvirti flutningsmaður gjöri f þessu 
tilliti það, er i hans valdi stendur, þá efast 
jeg ékks um, I a& vjer á fjárhagstímabilinu 
1882—83- fánm kennslubækor þær, er hjer 
ráðij- um, ogi8em jeg einnig fyfir mittleyti 
álít nauösyfll^ar og æakiiegar.

Amfjffttur Ó/áfsson: Jeg er hinbm 
bæðtvirta landíhðfðingja þakklátur fyrir 
skýrslu iians og góðar undirtektir. En af 
því að hann eihkum í niðurlagi ræðu sinnar 
gat þesst að kennslabækur mundu koma út, 
efí nægilegti fje tæri fyrir hendi því til 
styrktarj.þásr jeg fyrir mitt leyti fús til að 
sbyðja að því, Xð svo verði, enda vona jeg 
hann bafi sjað. aðf 16. gK fjárlagafromvarpsins 
hqfar sjerstaklega verið þetta faaft fyrir aug- 
um. Af því að jeg er vel ánægður með 
undirtektir hing bæstvirta landshöfðingja, 
áJít jeg fyrirspurni»ni fullkomlega svarað, og 
þvf inegi ganga til næsta máls á dag- 
skránni. 1

't ■■•■'. '■'! .1: :< . .:■! '... ■.'!•;
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landshöfðingja

Á 31. fundi neðri deildar alþingis, 2. 
dag ágústmánaðar, skýrði forseti deildar- 
mönnum frá, að hann hefði fengið fyrirspurn 
til landshöfðingja frá þingmanni Eeykvíkinga 
viðvíkjandi breytingu á reglugjörð hins lærða



1184

skóla, og á 33. fundi, 4. dag ágústmána&ar, 
leyfðj deildin, að þingtnaðQrion mætti bera 
spurninguna upp.

Á 52. fundi aeðri deildar, 17. dag éu- 
,  gústmánaðar var fyrirspurnin tekin fyrir 

samivæmt dagskráani.

Halldór Kr. Friðrikaton: Eioa Og mörg- 
um er kunnugt, vakti reglugjörð fyrir hinn 
lærða skóla í Baykjavík, dags. 12. júli 1877, 
töluverða dánægju manna á nteðal, og var 
mikið ritað um bana í blöðunum. í>etta 
varð tilefni til þes*, að á alþibgi 1879 var 
skipuð nefnd til þess að gjöra uppástungur 
um ýmislegt viðvíkjandi hinum lærða skóla, 
og um endurskoðun rtglugjörðarinnar. Nefnd 
þessi komst að þeirri niðuretöðu, að eigi 
væri vanþörf á, að reglugjöcðin væri endur- 
skoðuð, og samþykkti þingið þá, áð lands- 
höfðingi skipaði hina föstu kennara skólans 
í nefnd til þess, ásamt 2 öðrum rnönnum. 
í>essa uppástungu vildi ráðgjafion ekki sam- 
þykkja, en sagði landshöfðingja með brjefi 
7. nóv. 1879, að hann skyldi blutast til um, 
að rektor og hinir föstu keonarar við skólann 
endurskoðuðu reglugjðrðina, og gjörðu uppá- 
stungur til breytioga á henni. Samkvæmt 
þessu bjelt rektor skólans 4—5 fundi með 
hinum föstu kennurum til þess að ræða 
málið, og gjörðu þeir ýmsar uppástungur til 
breytinga á reglugjörðinni, og voru þær 
breytingar margar verulegar. |>essar tillög- 
ur voru sendar til stiptsyfirvaldanna með 
brjefi 30. dag júnímán. f. á. |>essar breyt- 
ingar voru þannig lagaðar, að þær þóttu 
mikils verðar, og áríðandi, að þær kæmust 
sem fyrst á, en nú er liðið heilt ár og 
ekkert svar komið enn frá ráðherranuH).

Oss hefur langað til að vita, hyernig (áð- 
gjafion hefur tekið uodir þessar tiUögur̂  
bvort hann befur viljað samþykkja þær, eða 
hafna þeim, eða hverjum af þeim haqn vill 
hafna og hverjar samþykkja, en það ræður 
þó að ðllam líkindum, að þeir menn, er 
lengi hafa kcnnt við skólann, hafi bezfc vit 
á, hvað skólanum hentar bezti og hversn 
kennsluoai Verði haganlegast fyrirkomið, »vo 
að hún komi að sem mestum notum fyrir 
lærisveina. f>eðs vegoa hef jeg lejft mjer 
að bera upp þessa spurningu fyrir hinn 
hæstvirta landahöfðingja, og akal jeg ekki 
tala öeira, fyr en jog heyri evar hans.

LandshöfHngi: Út af fyrirspurn bins
háttvirta þingmanss Beykvfkinga skal jeg 
leyfa mjer að skýra deildinni frá þvf, að jeg 
hef með brjefi stiptsyfirvaldaopa frá 5. apríl 
þ. á. tekið á móti uppástungum kenuanda 
skólans, er jeg með brjefi 25. s. m., ásamt 
með tillögum minum, sendi ráðgjafanum, 
og fór þetta brjef með næsta skipi hjeðan 
næst á eptir. Nú hef jeg eno ekki feogið 
svar, en jeg vona, að jeg verði búi«a nð fá 
það fýrir byrjun næsta skóla-árs, 1. okt, 
og það álít jeg sje nógu soemma.

Halldór Kr. Friðriksson: Jeg hef oú
fengið þá skýringu, sem jeg beiddist, en 
mjer þykir ledtt, að srarið skuli ekki vera 
komið eao. J>að hefði verið heintugast, að 
það hefði verið komið fyrir inutökupróf í 
skólann í vor, svo að auðið hefði verið að 
koma kennslunni fyrir næsta ár, eins og við 
ætti eptir breytingunum á reglugjörðinni. 
En mjer þykir leitt að vita til þess, að brjef 
um áríðandi mál skuli vera heilt ár á leið- 
inni frá stiptsyfirvöldunum til hins bæst- 
virta laodshöfðiogja, og jeg leyfi mjer að 
vona, að slík brjef gaDgi fljótar næst.
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Nefhdarkosningar.

A .
Á 2. fundi hins sameinaða alþingis, 6. 

dag júlímánaðar, kom til umræðu samkvæmt 
dagskránni:

1, kosning nefndar til að rannsaha og 

úrshurða ferðakostnaðarreikninga alþingis- 
manna tamkvœmt 37. gr. kosningarlaganna.

Eiríkur Kúld stakk upp á 3 manna 
nefnd, og var það samþykkt án atkvæða- 
greiðslu. Fyrir kosningu urðu:

Einar Ásmundsson með 17 atkvæðum.
Eiríkur Kúld með 9 atkvæðum.
Grímur Thomsen með 8 atkvæðum.
2, kosning nefndar, til að rannsaha 

kjörbrjef og kosningar, samhvcemt 3. gr.

;þingsk<jpa alpingis.

Forseti: Jeg álít rjett, að kjósa þessa 
nefnd nú, þó að ekki sjs neitt rerkefoi fyrir 
hana nú sem stendur; það er þá bægra að 
taka til hennar síðar, ef á þarf að halda. 
Eptir .mínum skilningi á þingsköpunum álit 
jeg, að nefnd þessi skuli standa fyrir allan 
kjörtímann, en ekki þurfi að kjósa nýja 
nefnd í byrjun hvers þings.

Benidikt Sveinsson: Jeg fyrir mitt
leyti get ekki sjeð, að nauðsyn sje á, að 
kjósa þessa nefnd nú þegar. Nú sem stend- 
ur er ekkert verkefni fyrir hendi fyrir þessa 
nefnd, og jeg sje enga torfærni á, að kjósa 
hana, þegar verkefnið kemur handa henni.

Eiríkur Kúld: Mjer sýnist beinlínis 
skylda, að kjósa nú í þessa nefnd, og það 
einmitt nú, því að það er liltekið í þing- 
sköpunum; þó að nú sitji allir á þingi, þá 
getur orðið snögg breyting á því. Hinn 
heiðraði þingmaður, sem síðast talaði, veit, 
að Iífið breytist opt skjdtlega, og svo getur 
farið, að einhver af þeim mönnum, sem nú 
hafa sæti á þingi, deyi allt í einu; þá þarf 
að rannsaka kjörbrjef hins nýja þingmanns, 
en tií þess þarf að vera búið að kjósa 
nefndina. Mín meining er því sem sagt, 
að nefndina skuli kjósa nú þegar, og það 
hlýtur og að hafa verið meining löggjafans.

Benidikt Sveinsson: Jeg ætla að eins

að leyfa mjer að gjöra dálitla athuga- 
semd um atvik, sem þingmaður Barð- 
strendinga virðist ekki hafa íhugað sem 
skyldi, og hún er sú, að binir kosnu nefnd- 
armenn geta einnig dáið, og hvernig fer þá?

Halldór Friðrihsson: Jeg ætla ekki að 
gjöra þessa nefndarkosningu að neinu kapps- 
máli; mjer fyrir mitt leyti stendur hjer um 
bil á sama, hvort nefndin er kosin eða kosin 
ekki; þó að hún gjöri ekkert og hafi ekkert 
verkefni fyrir, þá sýnist mjer ekkert vera á 
móti henni, því að *superflua non nocent*. 
En það er eitt, sem jeg vildi vekja athygli 
þingmanna á; menn verða að gjöra sjer 
ljósa hugsun og þýðing greinar þeirrar, 
sem skipar fyrir um þessa nefndarkosningu, 
og samband hennar við aðrar greinar ])ing- 
skapanna. í 3. og 1. grein er blaodað 
saman, hvað gjöra skuli í byrjun þings eptir 
nýjar kosningar, og því, sem gjöra skal í 
byrjun hvers þings. í 2. grein þingskap- 
anna stendur svo: «Eptir að hinir nýjuþing- 
menn þar næst bafa unnið eið að stjórnar- 
skránni, skal kjósa forseta og undir stjórn 
hans varaforseta og 2 skrifara fyrir bið 
sameinaða alþingi. Kosningin gildir fyrir 
allan þingtímann pað ár». Hjer getur hugs- 
unin ekki verið, að forsetinn sje kosinn fyrir 
allan kjörtímann, heldur að eins fyrir eitt þing 
í senn, og að bann skuli kjósa á hverju þingi. 
Aptur er í 3. gr. fyrir skipað, að kjósa skuli 
hina 6 þjóðkjörnu alþingismenn til efri deildar, 
og sú kosning gildir fyrir allan hjörtxmann. 

Yfir höfuð verður að vinsa úr hverri grein, 
hvað við á á hverju þingi. Nú er svo á- 
kveðið í 1. gr., að þingið skuli ganga í þrjár 
deildir, til þess að prófa kjörbrjefin, og get 
jeg því samkvæmt þessu með engu móti sjeð, 
að það þurfi framar að rannsaka þessi brjef. 
Tilætlun 4. greinar hlýtur því að vera sú 
ein, að nefndin, sem kjósa á, 1. rannsaki 
að eins þau brjef, sem kunna að koma fram, 
meðan ájþinginu stendur, 2. þau, semþing- 
ið þegar í byrjun ekki hefur tekið gild, og
3. að rannsaka þær kærur, sem snerta kosn-
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ingar, sem þegar eru teknar gildar. En nú 
er ekki líklegt, að slíkar kærur komi fram 
hjeðan af, enda áttu þær að koma þegar í 
upphafi, en nú er það of seint; verð jeg því 
að álíta nefndarkosninguna alveg óþarfa nú 
sem stendur, þar sem ekkert verkefni getur 
verið fyrir hana lagt á þessu þingi. En þó 
að nefndin verði nú kosin, getur það engan 
veginn átt sjer stað, að hún skuli standa 
allan kjörtímann; það sjest ljósast á því, að 
forsotarnir, sem eiga að hafa sæti í nefnd 
þessari, eru kosnir fyrir eitt þing í senn, 
og geta því orðið aðrir 1883, en nú eru; 
líka getur svo farið, að einmitt þeir menn 
af þingmönnum, sem í nefndina eru kosnir, 
verði forsetar, og hvernig fer þá með nefnd- 
ina? Mjer finnst yfir höfuð nauðsynlegt, að 
komast til ljósrar og fastrar hugsunar um 
þetta, svo þingmenn geti haft fastar reglur 
að fara eptir. Jeg verð því að vera þeirrar 
skoðunar, að þessi nefnd sje nú alveg óþörf 
og gagnslaus.

Benidikt Sveimson: Jeg er hinum
heiðraða þingmanni Beykvíkinga alveg sam- 
dóma, en ætla að eins að bæta því við við- 
víijandi tilfellum þeim, sem geta komið fyr- 
ir, að kærumar geta allt eins vel fram kom- 
ið móti þeim, sem sitja í nefndinni. Jeg 
álít því alveg rjett og sjálfsagt eptir þing- 
sköpunum, að sleppa kosningu þessarar 
nefndar.

Jón Jómson : Jeg ætla að leyfa mjer 
að bæta því við, að þetta mál hefur komið 
til umtals áður á þinginu, og var þá fellt. 
fað lýsir því ósamkvæmni hjá þinginu, ef 
það nú skyldi samþykkja þessa nefndarkosn- 
ing, og jeg skal taka það fram, að það er 
alveg Ijdst, að kjósa skal í hvert skipti, sem 
kæror koma fyrir; ef kærurnar koma, þá á 
að skera úr þéim hjer á þinginu; annars 
getur það orðið hættulegt fyrir málfrelsi 
tóanna; það gæti nefnilega komið fyrir, að 
kærur kæmu fram gegn nefndarmönnum 
sjálfum og væriþað móti allri reglu, ef þeir 
ættu segja álit um sin eigin mál.

Foneti: Um leið og jeg get þess, að
það er eigi rjett ■ hermt hjá þingmanni 
Skagfirðinga, að mál þetta hafi verið fellt 
áður, heldur að eins samþykkt, að kjósa eigi 
á þeim fundi, þá skal jeg samkvæmt ský- 
lausri fyrirskipun þingskapanna skora á 
menn að kjósa 3 manna nefnd.

Benidikt Sveimson: Mjer þykir kyn-
legt, að eigi skuli mega fresta nefndarkosn- 
ingunni; því það og ekkert annað er sam- 
kvæmt lögunum. £ó að jeg játi, að forseti 
hafi mikið vald, þá álít jeg þó, að hann hafi 
ekki vald til þess, að banna mönnum að 
koma fram með uppástungur um það, sem 
lögin fyrir skipa.

Forseti: Uppástungan kemur of seint,
því að þingmaðurinn hefur ekkert leyfi til 
að tala; hann er búinn að tala tvisvar áður.

Jón  Jónsson, 2. þingmaður Skag- 
firðinga, skoraði þá á þá þingmenn, sem 
væru sjer sammála, að ganga með sjer burt
úr þingsalnum, og gekk hann af fnndi á-
samt Jóni Ólafssyni, 2. þingmanni Suður- 
Múlasýslu.

í>ví næst voru í nefndina kosnir: 
Magnús Stephensen með 12 atkvæðum. 
Benidikt Sveinsson — 9 —•—
Lárus Blöndal — 8 —

B .
KOSNING YFIRSKOÐUNAKMANNA 

landsreikningsins fyrir árin 1880 og 1881.
/  neðri deild fór fram kosningin áyfir- 

skoðunarmanui af hennar hálfu á 65. fundi, 
25. dag ágústmánaðar. Fyrir kosningu varð 
þingmaður Borgfirðinga, Dr. phil. Grimur 

Thomsen, með 12 atkvæðum.
t  efri deild fór kosning á yfirskoðunar- 

manni af hennar bálfu fram á 48. fundi,
25. dag ágústmánaðar, og var hinn 4. kon- 
ungkjörni þingmaður, yfirdómari Magnús 

Stephensen, kosinn yfirskoðunarmaður með 
10 atkvæðum.
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þingstörf.

A /
RÆÐA FOESETA NEÐRI DEILDAR, 

á 25. fundi, 28. dag júlímánaðar. 
Forseti: Jeg finn mig tilknúðan, að 

víkja nokkrum orðum til hinnar heiðruðu 
deildar. Jeg veit, að hinir háttvirtu þing- 
menn hafa tekið eptir því, að í dag er 
vinnutimi þingsins hálfnaður, og vil jeg í 
fám oröum skýra frá, hvernig sakir standa 
fyrir þinginu í heild sinni með þingmál. í 
þessari deild eru framlögð 57 lagafrumvörp, 
ogfefrideild 16; það eru samtals 73 laga- 
frumvörp; þess utan eru framlagðar 8 þings- 
ályktunartillögur hjer í þessari deild og 2 í 
efri deild; og enn fremur eru fram komnar
2 fyrirspurnir. Alls eru þá komin til með- 
ferðar 85 þingmál. pegar við nú lífcum á, 
hve mörgum af þessum málum er ráðið til 
lykta, þá eru það að eins tvö mál, og getur 
hvorugt þeirra heitið þjóðmál eða mikils- 
varðandi; það eru sem sje: «frumvarp til 
laga um löggilding verzlunarstaðar á Hest- 
eyri í ísal]arðarsýslu», og «fumvarp til laga 
um löggilding verzlunarstaðar á Kolbeins- 
árósi í Skagafjarðarsýslu*. Jeg hef enn ekki 
kynnt mjer, á hverju stigi málin eru í efri 
deild; en hjer í deildinni eru þau á því stigi, 
að af 67 málum, sem lögð eru fyrir þessa 
deild, auk þeirra, sem koma frá efri deild- 
inni, eru 16 frumvörp felld eða tekin aptur, 
og hafa sum þeirra kostað deildina tals- 
verðan tíma. Önnur 16 eru komin nokkuð 
á veg, sem sje til 2. og 3. umræðu, en 30— 
40 mál eru alls ekkert á leið komin, því það 
er ekki teljandi, þd 1. umræða sje að eins 
byrjuð í 3—4 málum. f>ingmenn sjá sjálfir 
eins vel og jeg, að ekki lítur vel út með 
þetta ástand, og það er óhætt að fullyrða, 
að þó við ynnum frá morgni til kvelds, og 
þó við enda legðum saman nótt og dag, 
yrði ekki helmingi allra þessara mála til 
lykta ráðið á þessu þingi, svo að mynd 
verði á. Það er fjærri mjer, að álasa þing- 
mönnum fyrir það, þó svona sje illa statt; 
mjer er það vel kunnugt, að þeir hafa unnið

vel og dyggilega að málunum, hver eptir 
því sem hann hefur haft föng á. Orsökin 
til þessa er allt önnur; hún er sú, að þing- 
menn færast of mikið í fang; þeir taka að 
sjer of mörg mál til ílutnings, og svo einnig 
það, að umræður hafa orðið allt of langar 
um sum mál, sem í sjálfu sjer eru lítt 
merkiieg eða umvarðandi. Jeg finn það 
skyldu mína, að benda deildinni á þetta, og 
jeg ræð deildinni til að snúa huga sínum 
einungis að liinum stærri málum, og hinum 
allra-helztuáhuga- málum þjóðarinnar. Væri, 
að jeg ætla, vel til fallið, að þingmenn 
kæmu sjer saman um, hver af hinum mörgu 
málum, sem nú liggja fyrir, þeir helzt kjósa að 
nái fram að ganga á þinginu, og mundi jeg 
fúslega taka tillögu þingmanna til greina í 
því tilliti. Til hægðarauka fyrir þingmenn 
mun jeg láta prenta skrá yfir málin og út- 
býta henni, til að sýna, hver málin eru, og 
hve langt þau eru á veg komin. Jeg finn 
og skyldu mína, að benda deildinni á,aðþað 
er alls kostar nauðsynlegt, að menn tak- 
marki umræðurnar um hvert einstakt mál, 
svo sem unnt cr, því þær taka mestan vinnu- 
tímann upp. Sum mál eru að vísu þess 
eðlis, að þau þarf að ræða ýtarlega, en mörg 
mál eru þannig vaxin, að ekki virðist þörf á, 
að ræða þau eins mikið og gjört er, og ættu 
þingmenn því að takmarka umræðurnar um þau 
rneir, en þeir gjöra. Sjer í lagi sný jeg máli 
mínu að fjárlaganefndinni. Jeg skal leyfa 
mjer að minna hana á, að á seinasta þingi
1879 fram fór 1. umræða um fjárlögin dag- 
ana 26. til 28. júlí, það er að segja að 1, 
umræðu um fjárlögin var einmitt lokið í 
dag í neðri deild, en nú er ekki farið 
svo mikið sem að prenta nefndarálitið. 
Menn muna þó víst, í hverjum herkjum 
þingið átti í hitt eð fyrra með að koma 
fjárlögunum af í tækan tíma. Að síðustu 
vil jeg skora á hinn háttvirta formann 
fjárlaganefndarinnar að gjört allt, sem í 
hans valdi stendur, til að flýta fyrir málinu.
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B .
RÆÐA FORSETA NEÐRI DEILDAR, 

á 68. fundi, 27. dag ágústmánaðar. 
Forseti: Dagskráin er þá á enda, og

vjer höfum lokið störfum vorum að sinni. 
Jeg get eigi á þessum fundi útbýtt meðal 
þingmanna skrá yfir mál þau, sem þingið 
hefur haft til meðferðar þennan þingtíma, 
en jeg vonast eptir, að þingmenn geti þó 
fengið skrá þessa í dag. Málin eru alls, 
sem útkljáð eru, milli 30 og 40, og þótt 
þau kunni eigi öll að vera jafnmikil 
nauðsynjamál, þá hafa víst flutningsmenn 
þeirra komið með þau í bezta tilgangi. Jeg 
held, er vjer lítum til baka, þá sje furðu- 
mikið unnið á svona stuttum tíma, og jeg 
veit, að allir hljóta að játa með mjer, að það

er mikið mein að því, hversu sá tími er 
stuttur, sem helgaður er löggjafarþingi voru. 
Jeg er viss um, að störf vor hefðu orðið 
mikið betur af hendi leyst, ef tíminn hefði 
verið svo sem 2 viknm lengri, þótt eigi hefði 
verið meira

Jeg er hinum háttvirtu þingmörinum 
þakklátur fyrir umburðarlyndi það, sem 
þeir hafa sýnt mjer á þessum þingtíma. 
Jeg vona, að þeir, að minnsta kosti er þeir 
eru heim komnir, gleymi þeim ófullkomleg- 
Ieikum, sem verið hafa á forstöðu minni. 
Jeg kveð svo að lokum alla þingmenn með 
þeirri ósk, sem jeg er viss um að býr í 
allra brjóstum, að hinn algóði blessi þau 
störf, sem vjer höfum unnið saman að og 
Ieyst af hendi.

J)ÍDglok.

Á 4. fundi hins sameinaða alþingis, 27. dag 
ágústm., las forseti upp yfirlit yfir mál þau, 
sem höfðu verið til meðferðar á þessu þingi. 
Að því búnu kom landshöfðinginn inn i sal- 
inn og gat þess, að þingtíminn, sem lengdur 
hefði verið samkvæmt konungsúrskurði 25. 
maí 1881, nú væri á enda, og þingstörfun- 
um lokið. Lýsti hann því síðan yfir í nafni 
og umboði konungs, að

alþingi Yæri slitið.

Stóð þá upp forseti neðri deidar og 
mælti:

Leugi lifi konangur vor 

Kristján hinn IX.,

og risu þá allir þingmenn upp, og tóku 
undir það í einu hljóði.

Síðan var gengið af fundi.
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yf i Y a 1 þ in g i s k o s t na ð i n n 1 8 8  1.
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' 1 1. FæðUíp'eniiigar og feirðalcostnðður alþingisœanna.
• i  ! - l í i í l l l r - ' .

Fæíi^ning. Feríakostn. 
Kr. Aur.

Samtals. 
Kr. Aur.

l. Bergur Thorberg (að œeðtöldum 12. kr. fyrir . IJ, i ; '1

> ■ forsetastðrf eptir þing) « • « « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '*:'l u' ; . 360 i;i 1 .* ( * 360 »
2. Eiríkur Briem . . . • • • • * • * • * -u S48 ■ .';' • • •  *;'■ 348 . ,
3. Eirikur Kúld. . . . • •  • « « 1 i •  ! •  4 ■ i’: • ! , ,384 27 » . j 411 •
4. Áitai Thorsteinson • • • « ■ * • • • - . 348 : . ■ i n * • 348 .
5. Arnljótur Ólafsson . •  • •  • .  .  .  *11 ■ H! r. i 450 U 100 ; » • 5 5 0 . .
6. Ásgeir Einarsson . . •  • • • •  •  • • • i  444 I 103 20 547 20
7. Benidikt Kristjánsson •  •  •  • «  «  »  •  • 492 333 *  : • » ■ 825 .
8. Bénidikt Sveinsson . «  «  «  • « ,  •  A  >  - • 492 . .333 • .  825 i  * ,

9. Egill Egilsson .  .  . •  •  •  •
!

•  »  *  *  • ' * : l i ,  .348 ; ! ■ :  * i.:3 4 8 : • »  i

}0. Eipa? Ásmu,«d̂ a9n f . ! V i  i f / . i N i  : * ■ ) r i i ■ i í ,  : ...450,,, ,  120 » 570 •

11. Friðrik Stefánsson 432 200 • 632 •

12. Grímur Thomsen 360 • » 360 •

13. Guðmundur Einarsson 402 111 « 513 .
14. Halldór Friðriksson . 348 » » 348 .
15. Holgeir Clausen .  . ^  .  . 384 27 » 411 .

348 » » 348 •

690 207 50 897 50
348 • • 348 .
492 300 ■ 792 .
414 200 » 614 •

21. Magnús Andrjesson . 366 47 » 413 .
22. Magnús Stephensen . 348 1» • 348 .

408 128 58 536 58
24. Pjetur Pjetursson 348 » » 348 »

25. Sighvatur Árnason . 396 112 » 508 »

348 » » 348 »

Flyt 10548 2349 28 12897 28
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Fæðispening. Ferðaikostn.

Kr. Kr. a.
Flutt 10548 2349 28

27. Skúli f>orvarðarson............................................... 396 112 »
28. Stefán Eiríksson.......................................... 534 300 40
29. Tryggvi Gunnarsson...................................... 420 86 »
30. pdrarinn Böðvarsson (að meðtalinni borgun fyrir 

forsetastörf eptir þ in g).................................. 378 » •

31. J>drður Magnússon................. t \ <•.! j i ' /  . 456 172 »

32. forkell Bjarnason........................................... 360 24 »

33. f>orlákur Guðmmiðssoq . , , . . . . . . , 360 » •

34. |>orsteinn Jd n sso n ...................................... 420 140 »

35. porsteinn Thorsteinson . . . . . . . . . 414 60 80
36. forvarður Kjerulf . . . , , . . . . . .522 135 60

Samtals 14808 3380 8

II. Annar kostnaður:
Til innanþiogsskrifara................. ... . j -  ̂ . , . .
Fyrir ýtíjisleg ritstörf om ! eptir þing. .............................. v  . .
Til þing«veina og» húsgæzhnbftnns................................................... ....
Prenttt slqala um þingtbnann og pappír í þaa . . . . . . . .
Pappír! ög öanur ritföng ■'< í ,  ..........................................................................................................................

Samningur og preotun á Mkaskrá alþingis...................................... ....
Fyrir Wkavöriilu órin 1880 og 1 8 8 1 ........................................... ....
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Samtals.
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12897 28 
508 » 
834 40 
506 »

378 » 
628 » 
384 » 
360 » 
560 » 
474 80 

* 657 60 
18188 8

2250 » 
1092 75 
531 66 

2085 30 
141 70 
219 93 

, 80 » 
52 48 

172 91 
7900 .

32714 81
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