
Föstudaginn, 1. dag júlimánaðar 1853, var alþingi íslendinga
sett í Reykjavik. Áður en þingið val' sett, var guðsþjónusta
haldin í dómkirkju bæjarins, og prédikaði prófessor P. Peturs-
son, dr. theol. og ridd. af dbr., og lagði út af Kól, 3., 17.

Auk konúugsfulltrúa, herra amtmanns P. Me"'deðs~ ridd.
af dannebr. og dannebrogsm., og skrifara hans, voru þessir al-
þingismenn viðstaddir:

A. Konún!/kjörnir:
1. þórður Sneinbjarnarson, konferenzráð og jústitiarius í

yfirdóm inum.
2. .1.P. Haosteln, amtmaður í norður- og austur- amtinu.
3. H. G. Thordersen, biskup yfir Íslandi.
4:. þórður Jðnassen, jústizráð, assessor í yfirdóm inum.
5. P. Petursson, dr. og prófessor, forstöðumaður presta-

skólans.
B. þjóðkjörnir:

1. Jón Guðmundsson~ lögfræðingur, frá Reykjavik, fyrir
Skaptafellssýslu.

2. Pall Siqurðsson, hreppstjóri, frá Árkvörn, fyrir Rángár-
vallasýslu.

3. lY1a.'lnús Andrésson, hreppstjóri, frá Syðra - Léngboltí,
fyrir Árnessýslu.

4. Guðmundur Brandsson, hreppstjóri, frá Landakoti, fyrir
Gullbringu-og Kjósar- sýslu.

5. Jón Thorstensen, jústizráð, landlæknir, fyrir Reykja-
víkurbæ.

6. Sera Hannes Stephensen, prófastur, fyrir Borgarfjarðarsýslu.
7. Jón Si.qurðsson, hreppstjóri, frá Tandraseli, fyrir Mýra- og

Hnappadals- sýslu.
8. Sera E. Ó. Kúld, aðstoðarprestur i Flatey, fyrir Snæfells-

nessýslu (varaþíngmaður).



9. Se\'3 Guðmundur Einarsson, prestur á Kvennabrekku,
fyrir Dalasýslu.

10. Sera Ólafur Sioertsen , l'l'ófastlll' og prestur í Flatey,
fyrir Barðastrandarsýslu.

ll. .Tón Sigurðsson, arkivsekritéri frá Kaupmannahöfn, fyrir
Ísafjarðarsýslu.

12. Ásgeir Einarsson. bóndi á Kollafjarðnrnesi; (yrir Stranda-
sýslu.

13. 111. R. Ólsen, umboðsmaður ú þíngeyl'llm, fyrir Húnavatns-
sýslu (varaþingmaður).

1.1. Jón Samsonsson, bóndi, frlí Keldudal, fyrir Skagafjarðar-
sýslu.

15. Stefan Jonsson. umboðsmaður, frá Reistará, fyrir Ey ja-
fjarðarsS'sln.

16. Sera .JÓn Kristjánsson, prestur, frá Yzta-Felli, fyrir Suður-
þingeyjarsýslu.

17. Jðn Jðnsson, hreppstjóri, fr,í Múnkaþverá, fyrir Norður-
þíngeyjarf'ýslu.
Hinn 6. konúngkjörni þingmaður, þórður Guðmundsson,

kammerráð, sýslumaður í Árnessýslu, var ekki á fundinum.
Sömuleiðis voru hinir þjóðkjörnu þíngmenn úr Norður- og Suð-
ur-Múlasýslum ókonmir. Fyrir Vestmannaeyjar getur ein ginn
þingmaður mælt, því að þar verður ekki kosið.

Konúngsfulltrúinn setti þíngið með svo lútandi ræðu:

Hdttoirtu alþin.qismentl, dstkæru landar!
Állur en ver, sem hingað erum kanaðir af kouúng'inurn,

eður valdir af þjóðinni, tökum til samvinnu þeirrar, er fyrit·
oss liggur, álít eg skyldu mina, að ávarpa yður með fáeinum
orðum.

Síðan alþingi seinast kom saman 1849 (þvi þetta þing má
álíta sem framhald af þeim 3 þingum, er á ulldan eru geingin),
hefur ei all-lítil breytíng orðið til hins betra í ríki og löndum
konúngs vors. þá var mikill hluti ríkisins í uppreistarmanna
og. fjandmanna hendi, og um aðra hluti þess sveimuðu óvina-
herflokkar. En síðan hefur Dönum tekizt með slíkri hreysti,
er áunnið hefur þeim verðskuldeða virðingu meðal norðurálfu-
þjóðanna, að reka óvini sína af höndum ser; og nú er svo
komið, að konúngur vor hefur náð aptur veldi sínu í öllum
sínum erfðalöndum -
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Af því hætt þótti við þvi orðið, að karlleggur ~á, sem kom-
inn er af Friðriki konúngi hinum 3., og sem nú, síðan einvalds-
stjórnin byrjaði, setið hefur lllann eptir mann að ríkjum i Dana-
löndum, mundi hráðum undir lok líða, hefur vor allra-mildasti
konúngur, af umhyggju fyl'ir velferð þegna sinna, og i þeim
tilgállgi, að allt ríkið gæti saman halrlizt, gjört þá ráðstöfun,
að ríkið allt skyldi gánga i erfðir til Prinds Christjmzs af
Glíícksborg, nær karlleggur Friðriks þriðja er undir lok liðinn.
þessi ráðstöfun k onúngslns hefur feingið samþykki allra stór-
veldanna í norðurálfnnni , og flestra annara ríkja, og þjóðin
hefur henni einnig vel tekið, og á hana fallizt í einu hljóði ;
því Prinds Christjan, sem í kvennlegginn er kominn af Frið-
riki konúngi 5., og er giptnr systurdóttur Kristjáns kon-
úngs áttunda, er danskur að sinnislagi, og velþokkaður af
þjóðinni, af þvi hann á stríðsárunum, þegar svo margir brugðust,
var konúnginum og þjóðinni trúr. þar á móti el' annað atriði,
viðvíkjandi breytíngu hinna gömlu konúngserfða, hvar um stj óm-
inni og nokkrum hluta hins danska ríkisþíngs ekki enn þá
hefur getað komið saman, nefuilega, hvort nú skuli strax taka
úr lögum ríkiserfðirnar í kvennlegginn, eða ekki. En vonandi
er, að um þetta atriði muni síðar einíng á komast.

þegar ríkiserfðamálið el' til lykta leitt, mun bráðum ný
stjórnarskipun verða samin fyrir allt ríkið, er nákvæmar sam-
teingi alla þess parta, því nú sem stendur er þannig háttað, að
veldi konúngs vort er takmarkað í hinu eiginlega Danmerkur-
ríki við löggjafarvald það, sem ríkisþíngið hefur, en í hertoga-
dæmunum er hann einvaldur. þegar þessi almenna stjórnar-
skipun ríkisins er komin i lag, mun að líkindum verða tekið
til nákvæmari yfirvegunar, hvernig stjórnarskipun vors elskaða
föðurlands á beztan hátt verði fyrir komið,

Frumvörp þau, sem eg af stjórnarinnar hendi hef að leggja
fyrir yður í þetta sinn, heiðruðu alþingismenn! eru hvorki mörg,
né, hvað þau flestu af þeim áhrærir, yfirgripsmikil; en á meðal
þeirra er þó eitt, nefnilega jarðamatsmállð, sem er einkanlega
vandasamt og margbrotið; og ef því á vel fyrir að koma, eður
ef það á al'l geta til góðra lykta leiðzt, þá mun ei afveita, þó
allir þingsins beztu kraptar leggist á eitt, til að nota þann
undirbúning, sem fyrir hendi er, og þann grundvöll, sem þegar
er lagður, og sem i mörgu mun þurfa lagfæríngar við, svo vel,
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að viðunandi undirstaða, an meiri kostnaðar fyrir landið, verði
fundin, til að byggja þar á góð og sanngjöru skattgjaldslög.

Eg fulltreysti því, að alþingi með einingu, áhuga og sam-
einuðum kröptum muni vinna þannig að þeim málefnum, er
her koma til umræðu, að afdrif þeirra verði sem heilladrjúgust
fyrir land og lýð, fyrir alda og óborna.

Hvað stöðu sjálfs min her á þinginu snertir, til hverrar
eg, mill' óvænt og lítt undirbúinn, hef kallaður verið, þá játa
eg einlæglega, að mig vantar bæði þekkingu, reynslu og krapta,
til að standa svo i henni, sem vera ber, ser i lagi þegar eg lít
j huganum til þeirra manna, sem her hafa áður i líkum sporum
staðið ; en eins og eg er mer þess meðvitandi, að eg hef ein-
lægan vilja, til að leita þess, sem eptir minni heztn sannfær-
ingu er réttast og sannast í hverju málefni og heillavænlegast
fyrir föðurlandið, eins vænti eg, að hinir heiðruðu alþingismenn
bæði muni virða mel' til verkunar ófullkomleika minn, og taka
vægt á því, er mel' kann yfir að sjást, en laga svo störf sin,
að það litla, sem eg kann að geta til lagt þeim til eflingar, verði
að sem beztum notum.

Og í þessu trausti, og með hugann halinn til ha n s, sem
styrkir serhvert gott og hreinskilið áform, lýsi eg nú, i vors
allra- mildasta konúngs nafni, því yfir, að

ALþÍNGI ER SETT.
Að ræðulokum svaraði einn þingmanna:
Leinqi Lifi konúnqur vor, Friðrik Mun sjðundi, og tóku

þingmenn undir það í einu hljóði.

Konúngs{ulltl'úi: Eg vil nú eptir alþlngistllskípuninni,
47. gr.; skora á hina heiðruðu þingmenn, að koma fram með
mótmæli þau, er einhver þeirra kynni að hafa móti kosningum
þingmanna.

J. Sigurðsso'1l, arkívsekr.: :þar eð eg hef heyrt, að nokkur
vafi mundi vera um kosningu varaþíngmanns Húnvetninga, leyfi
eg mer að bera fram þá ósk, að þingmenn mættu fá að vita,
hvernig á þessari kosningu stæði,

Konúllgs{ulllrúi: Eg vil kveðja hinn heiðraða þingmann
Skaptfellínga, til að bóka þær umræður, er verða kunna um
kosningarnar, meðan eg stýri þingstörfunum og forseti ei er
valinn; annars er eg þessu máli ekki iVO kunnugur, að eg geti
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vel skýrt frá því, og væri þvi bezt, að varaþingmaðurinn, sem
her er viðstaddur, vildi gjöra það.

R. M Ólsen: Eg skal með mestu áuægju gjöra grein fyrir,
hvernig mig minnir að til geillgi með kosningar i Húnavatns-
sýslu. Í allri sýslunni voru 147 kjósendur, og af þeim mættu
einar fimmtán sálir á kjörþiuginu, og þóttu mönnum það ein-
hverjar hinar vestu heimtur, hval' læknir Skaptason fekk flest
(mig minnir 12) atkvæði, og prófastur sera JÓH Jónsson i Stein-
nesi þar næst, en hann skoraðist strax undan, að vera varafull-
trúi, vegna heilsubrests og embættisanna i var þá strax kosinn
varafulltrúi, og bar eg þá gæfu til, að öðlast flest atkvæði. Her
ætla eg ei að meta, hvort þetta viðvik kjörstjórnarinnar hafi
verið lögmætt; en mel' sýnist það liggja i augum uppi, að þó
það ekki væru lög; að kjósa strax, þegar svona stendur á, þá
mættu og ættu það að vera lög, þvi það sparar mikla fyrirhöfn
og talsverðan kostnað.

Hvað mér ~jálfum við víkur, fann eg það strax 1844, að eg
aldrei gæti orðið minni ástkæru fósturjörðu að liði sem þing-
maður, því þar til hef eg einga hæfilegleika ; en þar á móti get
eg ei sagt, að fjárhagur minn se svo aumur, að eg þurfi mer
og millum til viðurværis þá skildínga, er eg her gæti nurlað
mer sem þingmai'lur. Mætti eg leysast héðan og halda heim

.til minna elskuðu Húnvetnínga, ynni eg tvennt með því, fyrst:
að spara ætt jörðu minni þíugpeníuga, án hverra eg get lifað
góðu lífi, og þar næst, að veita búi mínu forstöðu, þvi þar til
er eg betur kjörinn, þar eð eg hef meiri hæfilegleika til að vera
bóndi á þingeyrum, en þingmaður her i þiugsalnum, eins og eg
líka vona, að eg með búsrjórn minni geti meir gagnazt þjóðíé-
laginu, en með þingsetunni.

Guðmundur Brandsson : Mel' er óljóst af ræðum þing-
manna, sem orðnar em, hvað því muni valdið hafa, að hinn
kosni aðalþíngmaður Húnavatnssýslu getur ekki mætt á þessu
þíngl, hvort kringumstæðum hans er svo varið, að hann má
ekki missa sig heiman að til þess, eða aðrar tálmanir hindra
þetta. Eg heyri sagt, að varafulltrúinn hafi ekki tekið á móti
kosningu, og að þá hafi IIÝ kosning fram farið, sem nú er verið
að dæma um hvort gilda skuli efla ekki; en það væri þó víst
fýsilegt að vita, hvers vegna hinn kosni þíngmaður getur ekki
verið her í þetta sinn, því einginn skýrir frá, að hann hafi
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neitað kosningunni, svo þar til verða þá að vera einhverjar aðrar
orsakir, en sjálfs hans viljaleysi. að verða vel við tiltrú og
óskum kjósanda sinna.

KonúlIf/sful/trúi: Eg veit ekkert það í lögu III, er gjöri
kosningu varaþingmannsins frá Húnavatnssýslu ógilda; þvert á
móti álít eg það r()tt, að kjörstjóruiu, þegar hinn kosni varafull-
trúi, eptir að atkvæði voru greidd og auglýst á kjörþinglnu,
lýsti þVÍ yfir, að hann gæti ekki tekið á móti kosningunni sem
varaþingmaður, strax þar á þínginu let velja annan varaþing-
mann; því einúugis með því, að láta kjósa 2 menn fyrir kjör-
dæmið, nl. alþíngismann og varaþingruarm, fullnægði hún að
öllu skyldum sínum eptir löggjöfinnl ; og það hnekkir að mínu
áliti ekkert gildi varaþingmanns - kosningarinnar, þó hanu, eins
og á stóð, væri valinn ser í lagi, þar bókstafnum í kosningarlögun-
um ekki varð beinlínis fylgt, og það því síður, sem margir
skynsamir menn eru þeirrar meinlngar, að, þótt kosningarlög
vor ekki gjöri ráð fyrir slíkum kosningannáta, se það þó hent-
ugra og meira tl'yggjalldi, að velja alþingismanninn ser og vara-
þíngmanninn ser.

Jón Guðmuudsson: Hinn háuvirti konúugsfulltrúi sagði
fyrir skemmstu, að ekki væri neitt það í alþíngislögunum, sem
~jörði kosningu varafulltrúans, sem her ræðir um, ónýta, og
að vísu mun það ekki liggja heiulinis í alþingfstilskipuninui.
En til el' samt kanselíbref eitt (eg man ekki dagsetníngu á
því), sem skýrir þetta svo, að þó varafulltrúiun skorist undan,
að þiggja kosuiugu, þá þurf ekki að kjósa upp aptul'; VIII'

það og ekki gjör·t Mr í haust, t. d. hvorki í Reykjavík ne í
Gullbríngusýslu, og eg man, að kjörstjó-inn sklrskotahi , því
til styrkíugar , til þessa kanselihrefs í auglýsingu sinni um
kosnínguna; af) sönnu liggur nú ekki það beinlínis í kanselihref-
inu, að kosníngin skuli vera ónýt, ef kosið yrði um aptur fyr-
ir undanskomu varafulltrúa, þó að það segi, að ekki þurfi þess
vegna að kjósa upp aptur; en svo mikið er samt ljóst, að
kosníng þessa nýja varafulltrúa var öldúngis óþörf .

•/. P. Haostein : Eg verð að vera sömu meiningar, og hinn
hæstvirti kouúngsfulltrúi, um kosningu varaþingmanns Hún-
vetnínga, að hún er að minni ætlull lögleg. Eg bið þíngið að
yfirvega, hvernig fara mundi eptir þess skoð Ull, ef bæði fulltrúi
og varafulltrúi skorast undan kosningu á sama kjörfundi.
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l(011língs(ulltrúi bað menn greiða atkvæði um það, hvort vara-
þingmaður Húnvetninga væri rétt kosinn eða ei.

R. JJl. Olsen: Orð min eru ætíð barnaleg ; eg vona þíngið
ætlist ei til, að eg gefi atkvæði um gildi mitt sem varaþing-

. maður Húnvetninga '?
K01/úl/gs(ulltrúi: Nei; þvi það væri að gefa atkvæði í

eigin sök.
Síðan voru atkvæði greidd, og 'voru 7 með, en II móti

kosningunni. _
G. Einarsson: Eg leyfi mer að geta þess, að eg sat, eins og

fáeinir fleiri, í hvorttveggja skipti, hæði þegar atkvæði voru
greidd með og á móti kosningu varaþíngmanns Húnvetninga ;
þ\.j eg fyrir mitt leyti þykist ekkert atkvæði geta greitt í þessu
máli, fyr en að eg fræðist enn betur um, hvernig á málinu
stendur .

J. P. Haustein : Orsökin til, að þingmai'\ur Húnvetníuga
mætir her ekki, er sú, að eg, sem amtmaður hans, hef bannað
honum, að vera svo leingi fjærverandi fi'á umdæmi því, sem
hann á að gegna sem læknir, og það bann á þingið ekki með
að ónýta.

Konúngs/'ulltrúi: Amtmnðueinn í norður- og austur- nmtinu
skýrði mer bréflega frá, að hann hefði seð sig neyddan til, að
hanna alþingismanní Húnvetninga, lækni J. Skaptasyni, að fara
hingað á þíng, og eiga þíngsetu her í sumar. þetta varð eg
að álíta sem löglega hindrun, þar eð eg ei gat annað álitið, en
að læknirinn væri skyldur að hlýða yfirboðara sínum; eg kall-
aði því varaþingmaun Húnvetnínga til alþíngis; og seinna hef
eg feingið bréf frá lækni J. Skaptasyni, hvar í hann tjáist ekki
geta komið til alþíngis í sumar, þar hann álíti Sel' skylt, að
hlýða nmtmanni sínu Ill. það kemur ekki alþingi við, að fella
eður ónýta yfirvaldsins úrskurð, og eg get því ekki skotið því
til þingsins atkvæða, hvort forföll alþíngi:'.lllannsins frá Húna-
vatnssýslu Sf!U gild eða ekki. Sé 'nokkur ekki ánægður með
úrskurð amtmannsins í þessu tilliti, verður hann ei öðruvísi á-
friaður, en að bera sig upp um hann við hlutaðeigandi stjórn-
arherra. En skyldi nokkur alþingismaður vera þeirrar meiníngar,
að her S6 einstökum mönnum óréttur gjör, verður hann að fara
með það eptir alþinglstilskipuuinni, 77. gr .

•I. Sigurðsson, arkivs.: Eg ætlaði, að ekki mundi þurfa, að gjöra
sérstaka uppástúngu um þetta mál; það eina, sem eg óskaði all

7



fá að vita, er það, hvernig staðið hati á kosningunni, og á því,
að sjálfur þingmaðurinn fyrir Hímavatnssýslu, læknir Jósef
Skaptason, mætir ekki á þínginu, þó hann se her í bænum.
Og þegar þetta er nú amtmanninum að kenna, eins og hann
hefur nú þegar sjálfur sagt, þá vildi eg, að þíngið feingi að vita
orsakir og ástæður til þess, svo sem t. a. m. að læknirinn má
ferðast hingað, en þó ekki vera á þíngi, hvort honum hefur
verið skipað, að vera heima, skilmálalaust, og án þess að eiga
kost á, að hjóða mann fyrir sig, o. s, frv. þetta sýnist mel'
þingið geta krafizt að fá skýrslur um, þegar talað er um þing-
mann og komu hans til þings eða fjærveru, og eg se ekki,
með hverjum ástæðum hinn háttvirti amtmaður getur neitað
þinginu um þessar skýrslur .

•/. P. Hanstein : Eg skal gjöra mínum yfirboðurum grein
fyrir mínum gjörðum, en her legg eg einga skýrslu fram fyri!'
þeim .

J. Sigurðsson, arkívsekr.: það getur þó varla verið mjög
ísjarvert fyrir amtmanninn, að segja ástæður fyrir því, sem hann
hefur gjtirt í þessu efni; eg held jafnvel, að alþíngistilskipnnin
sjálf í 12. gr. gefi ástæðu til að vænta þess; því þar sem kon-
úngur segir þar, að hann ætlist jafnvel til, að embættismenn ekki
nema í ýtrustu nauðsyn neiti kosníngum, þá er auðsætt, að það
hlýtur einnig að vera skylda hinna yfirboðnu embættismanna,
að letta svo undir með þeim, sem undir þá eru gefnir, 'Ið þeir
geti gegnt þessari köllun sinni, Ef þessu færi fram, að hvet'
amtmaður og biskupilm tæki upp á ástæðulaust, að skipa hverjum
manni, sem þeir ættu yfir að segja, eins bændum og öðrum, að
sitja heima, þá gæti farið svo, að amtrnennirnir einir kæmi til
þings, allir konúngkjörnir, og hefðu þeir þá tækifæri til, að neita
hver öðrum um ástæður sínar .

•/. P. Haustein : Eg held mer til þess, sem eg hef áður
sagt um þetta mál; því eg veit ekki til, að þíngið eigi neitt með
að heimta ástæður fyrir yfirvalda-úrskurðum, eða fella þá.

Konúnfls(ulllrúi: það mun aldrei til þess koma, að arnt-
menn banni bændum her á landi, að taka á móti kosningum
til alþingis eða koma á þíng; en öðru máli skiptir það um
embættismenn, fJrir hverjum opt kann svo á að standa, að
þeir ekki megi yfirgefa embætti sín. EIl slíkir embættismellll
eiga þá tregðulaust að hlýða yfirboðurum sinum; því annars
getur eingin stjórn eða ~óð regla staðizt ; hvar á mótl þeir
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hlutaðeigendur, el' óánægðir kunna að verða með slíka úrskurði,
verða að bera sig upp um þá á æðri stöðum .

.I. Sigurðsson, arkívsekr.: Eg er fullkomlega samdóma þeirri
reglu, sem hinn háttvirti konúngsfulltrúi nú setti fram, um að"
nauðsyn væri, að undirgefnir embættismenn hlýði yfirmönnum sín-
um, en eg verð að geta þess, að læknir Jósef Skaptason er ekki
embættismaður; því ef hann hefði verið það, þá hefði hann þurft
að fá leyfi stiptarntmanns til að mæta. það hefur heldur aldrei
verið ætlun mín, ai'l þinginu bæri að leggja ályktun á úrskurð
amtmannsins; en eg álít nauðsynlegt, að fá fullkomna upplýsing
um málið á allar síður, og því ætla eg amtmann ekki hafa
nokkurn rétt til að neita; fáist ekki þessi upplýsing, þá verður
þíngmönnuin málið allt óljóst, og þeir geta þá ekki annað en
greitt atkvæði móti varaþíngmanninum, þó ekki se annað móti
kosninguuni en lítil(jörleg formvilla .

.I. P. Havstein: þessa átti eg sízt von frá alþingismanni.
Ísfirðinga. Jósef Skaptason er með k onúngsúrskurð i settur til
þess, að gegna öllum læknisstörfum í Húnavatnssýslu og nokkr-
um hluta Skagafjarðarsýslu, hvar af flýtur, að hann hefur allar
sömu skyldur á herðum, sem aðrir opinberir læknar. Ai'I öðru
leyti skýt eg því til þingsins sjálfs, að meta innihald ræðu
þingmanns þess, er talaði, en excipera frá þessu [oro með
öllu.

J. Sigw'ðssoll, arkivsekr.: Eg verð að ítreka það aptur, að
læknir .TósefSkaptason er ekki embættismaður, og eg ætla það Sf!

fullar ástæður til, að mótmæla og sporna við þvi, að hinir yfir-
boðnu embættismenn taki upp á að bægja þeim mönnum frá
að gegna köllun sinni til þings af þeim ástæðum, sem þeir
geta ekki síðan verið þekktir að skýra fi'á.

Undir eins og eg greiði atkvæði móti gildi kosníngar vara-
þingmannsins úr Húnavatnssýslu, þá hlýt eg að lýsa því yfir,
að eg ábyrgist amtrnanninum í norður- og austur- amtinu, þó
Húnavatnssýsla þar fyrir verði þíngmannslaus, því það er
honum einum að kenna en eingum öðrum.

AS.'1eirEinarsson: Mer virðast töluverðir formgallar á
kosníngu varaþingmannsins frá Húnavatnssýslu ; því menn hafa
almennt skilið svo alþingistilskipunina, að ekki ætti að kjósa á
ný, meðan einn alþingismaður eða varaþingmaður væri til. þann-
ig vissi eg, að herra assessor Jón Petursson, þegar hann var
sýslumaður mínu í Strandasýslu, áleit ekki þörf, að kjósa vara-
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þingmann í Strandasýslu, meðan eg væri óhindraður sem 31-
þinglsmaður, og sama meining heyri eg að hafi verið her í
Reykjavík við seinustu kosningar, og því einginn varaþingmað-
ur valinn, þegar sá kosni tók ekki mót kosningunni. Mer virð-
ist því fljótlega hafi verið valinn á ný varaþingmaður Húnvetn-
ínga, og held eg, að sá fyr valdi hefði áður átt að vera búinn
að fá kjöl'bretið, sem kosningarstjórar munu skyldugir að gefa
út, samkvæmt 12. og 46. greinum í alþingistiIskipuninni. Ekki
hefur neinn heldur vitað um bann mót alþingtsmanninum til
þingsetu þd, og hef eg enda heyrt, að sá setti amtmaður í
norðurnmtinu hafi ekki bannað alþingismanni Húnvetnínga ferð-
ina. Eg get því ekki eptir framan sög(')u ál itið kosningu vara-
þingmanns Húnvetninga fullkomlega löglega eða formlega, þó
þn(') mætti álítast frjálslegt, a(')þílJgi() gjöl'(')i hana gilda með at-
kvæði sinu, ef eillgillu væri [iiugrnaður fyrir sýsluna. þessar
athugasemdir vildi eg gjöra, áður en eg gæfi atkvæði.

G. Einarsson: Eg vil fyrir hvern mun ekki missa vara-
þíngmann Húnvetninga Ólsen úr þínginu, en get samt, eptir
sannfæríngu minni, ekki áliti/') hann rett kosinn að lögum. Hel'
að auki er það athugaudi við þetta mál, að þó að þetta þing
tæki varaþingmann Húnvetninga gildan og góðan, þá verð-
ur það óvíst, hvort hin siðari þing taka hann gildan; en
sömu forföll eður önnur geta komið fyrir þingmanninn sjálfan
fyrir næsta þing. Húnvetningar þurfa þvi að hafa eitthvað áreiðan-
legt fyrir ser, svo að þeir geti hagað ser eptir þvi í þessu máli,
og kornið því svo fyrir eptir ástæðum, að sýslan verði ekki
þingmannslaus í annað skipti, fyrir þær orsakir, sem í manna-
valdi stendur að rá(')a bót á .

•JÓn hreppstjóri Sif/ll7'ðsson: Eg hef lagt þá þýðingu í
alþlng istilsk ipunina og ser í lagi 8. greinina, að ný kosning eða
auko-kosníng eigi þá einúngis að fara fram, þegar hvorki er til
þingmaður ne varaþ'ngmaður, svo að horfir til, að alþingissæti
verði autt, og má slíkt sjá af' því, að þó sjrilfm alþingismaður-
inn forfallist eða deyi, þá skeður eillgin aukakosníng, þegar
varamaður er til i því þykir mer þessi aukakosning í Húna-
vatnssýslu nokkuð undarleg (þó varamaðurinn afsakaði sig),
meðan alþiugismaðurlnn sjálfur var til staðal', og að öllu leyti
óforfallaður, og þvi gaf eg atkvæði mitt á móti lögformi þess-
arar aukakosningar. En ail hinu leyti mundi eg vera fús á, a1l
halda heldur þessum umtalaða varaþingmanni í þinginu (þar nú
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er ekki kostur á þeim rétta alþíngismanni), heldur en alþíngis-
sæti Húnvetnínga sé autt, ef spursmálið væri lagt svoleiðis fyrir
þingið, og eg þá ætti nú þann kosningarrétt,

Konúnqsfulitrúi: 'þetta skiptir öllu öðru máli; því þó
kanselíið hafi álitið svo, að ei þyrfti nýja kosníngarfundi að
kalla saman til kosnínga, þú annaðhvort fulltrúi eða varafull-
trúi dæi eða geingi úr leik á annan hátt, þá er þú ekkert í
lögum móti því, að kosníng fulltrúa eða varafulltrúa fari fram
upp aptur á sama þíngillu, þegar aunarhvor þeirra, sem
þá var valinn, strax geingur úr leik. Að öðru leyti skal eg í
tilliti til þess, sem einn hinna heiðruðu þíngrnanna fram færði,
geta þess, að atkvæði það, sem þíngið nú greiðir um þetta mál-
efni, öldúngis ekki skuldbindur í minnsta máta hin eptirfylgj-
andi þíng. En að öðru leyti þykir mer mjög illa til takast,
ef þíngsins atkvæði skyldu falla svo, að þíngið missti duglegan
þíllgmann, og eitthvað hið fólkríkasta og að mörgu merkileg-
asta kjördæmi í landinu yrði fulltrúalaust á þessu þíngi.

Let þá konúngsfulltrúi, vegna þess að honum þótti hin
fyrri atkvæðagreiðsla óglögg, aptur greiða atkvæði um það,
hvort varaþingmaður Húnvetninga væri ret! kosinn eða ekki,
og urðu nú 10 með, en II móti. Vek þá varafulltrúinn þegar
af þínginu.

G. Einarsson: Eg vil leyfa mel', að fara þess á leit við
hinn háttvirta konúngsful!trúa, hvort þess se einginn kostur,
að þíngið geti leyft varaþíngmanni Húnvetninga setu á þíngÍIm
i þetta skipti, þó að það vegna Iítilf,jörlegs formgaJla á kosn-
ingunni hafi álitið hann ekki rétt kosinn að lögulll eptir strang-
asta skiluingi. ~Ier sýnist þetta svo sanngjarnt. Húnvetníngar
hafa og líka kosið hann sjálfir í raun 0.'1 vall, þó ai'! þeir hafi
ekki kosið hann rétt-að forminu til, eptir áliti þíngsins (Saman-
bel' Alþ. t. 1845, bls. 8-9).

Konúngsfulltrúi: þetta getur öldúngis ekki átt sel' stað;
flví þann þíngmann, sem þíngii'! einu sinni með atk væhafjölda
hefur álitið ekki að vera rétt kosinn, getur það ómögulega
kjörið inn í sama þíng aptur .

•/. P. Haost ein : Eg vil spyrja, hvort allir þíngmenn sen
húnir að legIlJa fram kjörhref sín.

Konúnqsfulltrúi: Eg skal nú því næst skýra þínginu frá,
að eg fyrir mitt leyti ekki hef nein mótmæli að fram færa gegn
kosningum alþingismanna, el' allir hafa sýnt mer kjörhref sín,
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að undan teknum alþíngismanni frá Mýra- og Hnappadals-sýslu
sem gleymt hefur kjörbréfi sinu; en eg get, sem hlutaðeigandi
amtmaður, eptir kjörbókum téðrar sýslu vitnað um, að hann er
rctt kosinn. Enn fremur skal eg skýra þinginu frá, að alþingis-
maðurinn frá Snæfellsnessýslu, fyrfllIn aðstoðarprestur Fr. Egg-
ertsson á Akureyjum, hefur lýst þvi yfir, að hann ýmsra hind-
rana vegna geti ei komið til alþingis, og tilkynnt þail varafull-
trúanum, aðstoðarpresti E. Kúld í Flatey, sem hingað el' nú
kominn, og er til staðar á þinginu. Sömuleiðis hefur einn af
þeim konúugkjörnu alþingismönnum, kammerráð og sýslumað-
ur þ. Guðmundsson á Hjálmholti, í bréfi, el' eg meðtók her á
þínginu í dag, tilkynnt mer, að hann vegna bú færslu, heimilis-
anna og embættisstarfa ekki geti verið hel' til staðar á þínginu
í sumar, og mun eg þvi, svo fljótt sem skeð getur, kalla hinn
konúngkjiirna varaþingrnann, land - og bæjar-fógeta V. Fin-
sen til þíngsetu í stað hins frávikna .

Ján hreppstjóri Sigurðsson: Eg hef líka við höndina köll-
unarhrefil'l f1'á stiptamtmanni.

Konúnqsfulltrui skoraði því næst á hinn elzta þíngmann,
k onferenzráð þ. Sveinbjörnsson, að láta kjósa forseta.

Konferenzráð þ. Sveinbjörnsson bað þá amtmann J. P.
Hsvstein og jústizráð þ. Jónassen, að rita upp atkvæði við
forsetavalið.

Voru síðan atkvæði greidd, og var .JÓn Siqurðsson, arkiv-
sekritéri, kosinn með 12 atkvæðum (H. Stephensen próf. fékk 7,
en biskup H. G. Thordersen 1 atkv.) .

•JÓn Sir/urðssoll, arklvsekriterl, tók þá forsæti, þakkaði
þingmönnum fyriI' það transt, er þeir bæru til sín og mælti:
Eg tekst á hendur, að gegna þessari vandasömu skipun þíngs-
ins í þein-i von, að allir hinir háttvirtu þingmenn muni vilja
aðstoða mig, og dæma vægilega um, hvað mer kann að yfir-
~ást, og í því trausti, ail hinn háttvirti konúngsfulltrúi að sínu
leyti gjöri allt, hvað í hans valdi stendur, til þess, að samvinna
vor allra gæti farið sem bezt og skipulegast fram, og orðið
heilladrjúg fydr land og lýð.

Síðan kvaddi hann menn til, að velja varaforseta, og var
þá kosinn Hannes Stephensen, prófastur, með 18 atkvæðum
(nmtm . .1. P. Havstein og jústizráð Jónassen feingu sitt at-
kvæðið hvor).

ll. Stephensen þakkaði þínginu fyrir traust það, er það bæri
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ti) sín, og kvaðst því fúsari á, að taka móti kosningunni, sem
hann ætlaði, að sín mundi ei við þurfa á þessu þíngi.

Forseti bað menn að velja tvo þíngskrifara, eins og siður
væri til, og voru þá valdir Guðmundur Einarsson, prestur,
með. 14, og Vilhjdlmur Finsen, land-og bæjar-fógeti, með 12
atkvæðum

Konúngsfulltrúi afhenti því næst forseta til útbýtíngar
meðal alþíngismanna konún,qlerla auglýsín.qu til alþín.qis um
árdnqur af þp!lule.qum tillö,fJum þess o.q öðrum uppástúnqum.
a fundinum 18-19, og er hún svo hljóðandi:

Ver Friðrik hinll SjOundi, af guðs náð
Danmerkur konungur, Vinda og Gauta, hertogi í Slés-
vík, Holtsetalandi, Störmæri, þéltmersld, Láenborg og
Aldinhorg, sendum Voru trúa alþingi kveðju gui'ls og Vora!

Anægjusamlegt hefur Oss verið, að sjá það af störfum al-
þingismanna Vorra árið 1849, hve dyggilega þeir hafa kapp-
kostað, að efla gagn Vort og landsins.

Ver böfum vandlega látið íhuga tillögur þingsins um laga-
frumvörp þau, sem undir það voru borin, og önnur álitsmal
þess og uppástúngur, og munum Ver nú skýra frá, hvað í þeim
efnum hefur verið af ráðið:

I.
þessar réttarbætur hafa hirtar verið um þau má], er Vort

trúa alþíngi hefur sent Oss tillögur um:
1.) 20. júní 1849, tilskipun um veiði á Íslandi.
2.) 28. september 1849, lög um kosningar til þjóðfundar

þess á Íslandi, sem heitið er í konúngsbrefi 23. sept.
1848.

3.) 18. ágúst 1850, opið bréf um, hvenær manntalsþing skal
halda i Norður-Múlasýslu.

4,) 25. september 1850, tilskipun um nokkrar breytíngar á
erfðalögunum á Íslandi.

5.) 2. apríl 1853, opið bréf, er breytir opnu breti, dagsettu
4. dag maímánaðar 1778, um rekarétt á Íslandi.
A réttarbótum þessum getur alþingi séð, að athugasemdir

þíngmanna við frumvörp þau, er undir það voru borin, hafa verið
grandgæfilega ihugaðar, og frumvörpin löguð eptir þeim, skýrð
og aukin.
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þar að auki er Suður - og Norður- 'þingeyjarsýslu aptur
steypt saman eptir tillögum Vors trúa alþingis, en lÍ hinn bóg-
inn hefur Oss, eins og þínginu, þótt ísjárvert, að veita samþykki
Vort til, að Mýra og Borgarfjarðar sýslum yrði steypt saman.
þingið hafði við sama tækifæri látið í ljósi þá ósk, að takmörk-
um Vestfirðingafjórðúngs yrði ekki haggað, og höfum Ver fall-
izt á það.

II.
Um þegnlegar bænarskrár. er Vort trúa alþingi hefur sent

Oss, birtum ver alþingismönnum:
1) Eptir fH'gnlegri bæn alþíngis, um rýmkað verzlunarfrelsi

handa Íslandi, var frumvarp um það efni borið undir
þjól'lfunflinu i Reykjavík 1851, og að því búnu samið nýtt
frumvarp, og borið undir ríkisþíllgið, sem seinna er slit-
ið, og er þetta nýja frumvarp í aðalatriðunum lagað eptir
tillögum alþingis og hins áður nefnda þjóðfimdar.

En það, sem alþíngi hefur líka beðið um, at nokkur ný
kauptún verði tekin upp á Íslandi, eður að minnsta kosti
leyft að hafna sig og verzla á nokkrum tilteknum stöð-
um, þar sem ekki eru löggild kauptún, þá varð það ekki
tekið til greina eptir fyrirkomulagi því, sem hinni íslenzku
verzlun er ætlað eptir frumvarpinu.

þó er leyfi það, er gefið er áður, til að sigla til Kross-
víkur á Akranesi til verzlunar, með úrskurði Vorum 2.
marz þ. á. endurnýjað um 2 ár.

2) Ver höfum veitt alþíngi bæn sína, að embættismenn og
ekkj IIr þeirra greiði gjöld tiljafuaðarsjéðanna, og er þetta
birt í opnu href 8. júnimán. 1851.

3) þar sem alþingi hefur bei'lið um, að alþingiskostnaðinum
yrði jafnað niður betur og sanngjarnar en áður, er um
þetta birt opið href 2. marz þ. á.

4) Ver höfum ekki fundið nægar ástæður til að fallast lÍ þá
þegnlegu beiðni Vors trúa alþingis, að samið verði laga-
frumvarp, er lÍ kveði, að skrifa skuli upp, og rita í bæk-
ur, sem til þess séu gjörðar, landamerki allra jarða á
íslandi.

5) V 0I't trúa alþingi hefur beðið um, að breyting væri gjörð
á aðferð þeirri, sem höfð er við samningu verðlagsskránna
á íslandi. En með því Oss hafa ekki virzt ástæður þær
fullgildar, sem færðar eru til fyrir nauðsyn og nytsemi
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þess, gð breyta aðferð þeirri, sem nú er höfð og vel
hefur reynzt, skulu reglur þær, sem til eru teknar í kon-
únglegum úrskurði, dags. 16. dag júlímán. 1817, og-til-
skipun s. d., um árlegar verðlagsskrár á Íslandi, gilda
eins og að undanförnu. 'þó hefur hlutaðeigandi yfir-
völdum á Íslandi verið boðið, að auglýsa fyrir alþýðu,
að ætíð skuli byggja verðlagið í skýrslum þeim, er
verðlagsskrárnar á ári hverju eru gjörðar eptir, á því
verði, sem vörurnar hafa haft, þegar þær hafa verið
borgaðar með peningum.

6) Eptir þpgnlegri bæn Vors trúa alþingis, um -breyting á
tíundargjaldi til prests og kirkju, er birt opið href, dags.

·18. d. marzmán. þ. á., og er þar farið eptir tillögum þíngsins.
7) Eins og Ver kunngjörðum Voru trúa alþingi í auglS'síng

Vorri, dags. 19. d. mai mán. 1849, að Ver, eptir því sem
á stóð, gætum ekki orðið við þegnlegri bæn alþingis, sem
haldið var 1847, að íslenzkan á lögum þeim, sem sett
eru á Íslandi, yrði staðfest með undirskrjpt Vorri, eins
höfum Ver heldur ekki getað veitt alþing! bænheyrslu, er
það á ný 1849 beiddist hins sama.

8) þar sem alþíngið hefur beðizr, að íslenzka verði eingaungu
við höfð í öllum embættisstörf um og embættisbréfum á
Íslandi, hefur ekki þótt ástæða til, að gjöra neina ný-
breyting í þvi efni.

9) Út af beiðni alþingis um, að tilskipun, dagsett 29.
d. maimán. 1744, um helgidaga - hald, tilsk ipun, dags.
27. d. maimán. 1746, um húsvitjun, tilskipull 3. d. júní-
mán. sama ár um húsaga, og tilskipun sama dag um
hitt og þetta í hjúskaparmálefnum, o. s. frv., verði endur-
skoðaðar og lagfærðar, hafa allir amtmenn á Íslandi og
hiskupinn verið heðnir um tillðgur sinar.
Um hina fyrst nefndu tilskipun lutu tillögur þessara

emhættismanna að öllu samtöl du að því, að hún væri úrelt,
og þyrfti að semja nýja tilskipun um sunnu-og helgidaga-halrl,
og að hreyta ætti tilskipun, dags. 26. d, ~arzmán. 1845., fyrir
Danmörku þannig, að hún gæti átt við á Islandi. Samkvæmt
þessu hefur nú verið samið frumvarp til tilskipunar um það
efni, sem lagt verður fyrir alþingi, er halda á í sumar. Aptur á móti
voru flestir emhættismennirnir á Íslandi á eitt sáttir, að tilskipun,
dags. 27. d. maím. 1746, um húsvitjun, og fyrri hluti tilskipunar
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3. a. júnimán. 1746 um húsa ga, eður kaflinn um barnauppeldi,
eigi enn, þeg31' á allt er litið, vel við, og að þessi laga boli ættu
því að standa óbreytt fyrst um sinn, og er því endurskoðun
á þeim látin bíða. Um ákvarðanir þær, sem eru í hinni síðast
nefndu tilskipun, um húsaga, þá höfðu reyndar yfirvöldin á
Íslandi látið i ljósi, að þær ættu ekki við þennan tíma, og öll
þörf væri á nýju lagaboði um þetta efni. En það, sem þarf til
undirbúnings á þvílíku lagaboði, hefur ekki enn getað feingizt;
en aptur hefur mál þetta þó ekki virzt svo yfirgripsmikið, að
þörf væri á að setja nefnd, til að búa það undir (eins og sumir
höfðu farið fram á), og það yrði líka of mikill kostnaður.

Tilskípun 3. d, júním. 1746, um hitt og þetta i hjúskapar-
málefnum, o. s. frv., þótti því síður þörf á að endurskoða, sem
tilskipun þessa má álíta orðna ógilda með seinni lagaboðum,
að minnsta kosti þegar undan er skilin 15. grein hennar.

Til staðfestingar úrskurðum Vorum, þeim er nú hefur
verið um getið, höfum Ver sent yður þessa auglýsíng VOI"'d,
og heitum Voru trúa alþingi hylli Vorri og konúnglegri mildi.

Gefið í höll Vorri Friðriksborq, 23. da.q maímánaðar 1853.
Undir Vorri konúnglegu hendi og innsigli.

þvi næst lagði konúngsfulltrúi fram fyrir þingið :
1. Frumvarp til tilskipunar um stofnun barnaskála í

ReyAjavík.
2. Frumvarp til tilskipunar Um sunnu- og heZqida.qa-

Itald á Íslandi.
3. Frumvarp til opins bréfs um fjölgun þíngstaða í

Árnessýslu; öll með prentuðum ástæðum.
4. Konún.qlegt álitsmál um jarðamatið.
Skriflega útleggingu af þar all lútandi konungsúrskurði las

konúngsfulltrúi upp, og afhenti síðan forseta. þessi úrskurður
er þannig hljóðandi: .

Ráðherra innanríkismálefnanna hefur 21. d. þ. m. þegn-
samlegast borið það fram fyrir konúng, að jarðamat það, sem
gjört hefur verið á Íslandi, yrði lagt undir álit alþingis, og hefur
konúngi 23. d. þ. m. mildilegast þóknazt að úrskurða þannig:

að konúngsfulltrúa á alþingi þessa árs verði allra-
mildilegast boðið, að leggja fyrir alþingi jarðamats-
málefnið , ásamt öllum skjölum og skilríkjum, er
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(11'1 því lúta, og skora á það, að íhuga nákvæmlega
hæði aðalatriði það, sem talað er UIlI í skýrslu I'HC\-
herrans, og það el' við þurfa þykir', til að greiða mál-
efni þetta betur, og koma þYÍ fyrir haganlega.

Enn fremur kvaðst konúngsfuJltrúi mundi á næsta fundi
leggja fyrir þíngið þær almennu tilskipanir, sem út eru komnar
fyrii' Danmörku árin 1847-52, í þvi skyni, að þingið segi álit
sitt um, hverjar af þeim eigi að fá gildi á Íslandi, og með
hverjum breytingum.

Forseti kvað nú ei fleira fyrir hendi í þetta sinn, en á
morgun yrðu, ef til vill, nefndir kosnar í málefnin. Ákvað hann
þá fund næsta dag kl. II f. m.

Fundi slitið.

2. júlí - annar fundur.
Forseti: Samkvæmt því, sem hinn háttvirti konungsfull-

trúi skýrði frá her á þínginu í gær, hefur hinn konúngkjörni
þíngmaðl\l', kammerráð þ. Guðmundsson, afsakað sig frá þing-
setu; hefur því konúngsfulltrúi í hans stað kallað hinn kon-
úngkjörna varaþingmann land- og bæjar-fógeta V. Finsen, og
el' hann nú kominn her á þing í dag.

Eptir alþingistilskipuninui, 53. gr., má konúngsfulltrúi taka
þíllgskrifurllnum aðstoðarmenn; eg leyfi mer því, eptir undirlagi
því, sem okkar á milli er gjört, að mælast til þíngsins vegna,
að teknir verði tveir aukaskrifarar.

Konúngs/'ulltrúi: Eptir tilmælum forseta hef eg kvatt 2
menn til aukaskrifara, cand. :M. Grímsson, og cand. philos.
Th, Thorstensen, og eru þeir her til staðar á þinginu í dag.

Enn fremur skal eg, eptir því sem eg drap á í gær, leggja
fyrir þíngið þær almennu tilskipanir, sem út. eru komnar fyrir
Danmörku á árunum 1847 - 52, í því skyni, að þingið segi
álit sitt um, hverjar af þessum tilskipunum og lagaboðum eigi
að fá gildi á Íslandi, og með hvaða breytingum, og skal eg,
til að skýra þetta málefni, birta þinginu innihald bréfs frá ráð-
hena dómsmálanna, dags. 23. maím. þ. á., svo hljóðandi:

l\leð úrskurði konúngs frá lO. nóv. 1843 er það gjört
konúngsful!trúanum á alþingi að skyldu, í serhvert skipti, er
þingið kemur saman, að leggja fyrir það þær seinast útkomnu
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almennu tilskipanir fyrir Danmörku, sem ekki með s~rsWku
lagafrumvarpi el' ætlazt til að gjörðar verði gildandi fyrir Ísland,
og að skora á þingið um, að segja álit sitt, bæði um það, hverj-
ar af nefndum tilskipunum gjörast skuli gildandi fyrir Ísland,
og eins um það, hvaða breytíngar á þeim kynnu virðast að vera
nauðsynlegar.

Af tilskipunum þeim, sem út eru komnar á árunum 1847-
1852, hefur dómsmála-stjórnarherrann ser í lagi til greint eptir-
greindar tilskipallir sem þær, et' allareiðu mættu álítast gildandi
ber á landi, án þess þær væru her innleiddar með sérstöku
lagaboði, nefnilega:

1. Opið bréf fI'á 17. febr. 1847, áhrærandi málsfærslulaun máls-
færslumannanna við hæsta rétt í jústlzmálum þeim, er þeir
færa sem verjendur.

2. Lög frá 5. aprll 1850, um aðgáng útlendra Gyðinga, til að
dvelja her i ríkinu.

3. Lög frá 25. apríl 1850, um að auglýsingar í Altonaer
Mel'cur séu af teknar.

4. Lög frá 29. desember s. át" um það, hvernig beita skuli
ýmiss konar tegundum hegningar-erfiðis.

5. Lög frá 3. janúar 1851, um prentfrelsið.
Af tilskipunum þeim, sem út hafa komið á nefndu tíma-

bili, meinti dómsmála-stjórnarherraun, að Ser í lagi mundi geta
orðið spursmál um, hv'ort ei ætti að lögleiða á Íslandi eptir-
fylgjandi lagaboð, sem út hafa komið geguum fjárbirzlustjórn
rik isins {Finantsministeriet}, nefnilega: lög frá 30. júní 1850,
um ávísun embættislauna og greiC'lslu þeirra fyrir fram; eptir-
launalögin frá 5. janúar 1851, og lög af sama data um skuld-
bindingu embættismanna til að leggja í ekkjukassa.

Dómsmála-stjórnarherrann hefur því skrifazt á við féhirði
rlkisins ber um, og hefur hann að sönnu ei verið á móti því,
að nefnd lög yrðu send kont'mgsfulltrúanum á alþingi, til þess
þau yrðu lögð fyrir þíngið, en þó þar hjá látið í ljósi, að eins
og þessi lög nú þegar eru geingin i gildi fyrir embættismenn-
ina á íslandi, svo munu þau og framvegis verða látin gilda
fyrir þá, hvort sem þau eru lögð fyrir alþíngi ellegar ekki.

Hvað hin fyrst nefndu lagaboð áhrærir, hefur dómsmála-
stjórnarherrann bætt því við, að ef lagaboðið nr. 1 væri löggilt
á íslandi, mundi vera réttast, að geta þess, að konúngsbréf frá
21. desember 1831 mundi verða að heimfæra til þeirra þar í
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nmgetnu málsfærslulauna til hæsta-réttar málsfærslumannanna,
sem verjanda í íslenzkum jústizrnalum; að það al'l sönnu ræður
af) líkindum, all lagabo~ið nr. 2 nú sem stendur ekki eigi
vii'l fÍ íslandi, en það muni þó geta að borið, þegar íslenzka
verzlunin er orðin frjáls; samt að það mundi eiga vel við, ef
lagaboðið ur. 5 um prentfrelsið, yrði lögleitt á Íslandi, að breyta
þe!'s ll. grein, eins og skeð er í frumvarpi því, með hverju
ti~ð lagaboð er lögleitt á Færeyjum.

Loksins getur stjórnarherrann þess, að það se undir al-
_þingi sjálfu komið, að taka til yfirvegunar, hvort nokkur (inn-

ur, en þau ofan ámiunstu, af þeim almennu lagahoðum, er út
hafa komið á ofan nefndu tímabili, ættu að öðlast lagagildi lÍ
Íslandi.

Konúngsfulltrúiml kvaðst mundu aflienda nefnd þeirri, er
kosin yrði í þetta álitsmál, tilskipanir þær og lög, sem honum
væru til handa komnar frá dómsmála-stjórnarherranum, og eins
frumvarpið um, að lögleiða preutfrelsislögin og fleiri tilskip-
anir á Færeyjum.

Forseti: þai'l liggur þá fyrst fyrir, að kjósa nefndir, til að
yfirvega frumvörp þau og konúngl eg á litsmál, sem konúngs-
fulltrúi lagði fyrir þingið í gær. Bið eg þá, a1l fyrst verði
kosin nefnd í frumvarp til tilskipunar um SUn1m- o,qhelqi-.
daqa - kald á Íslandi, og vildi eg mælast til, að einhver þing-
manna stíngi upp á, hversu marga menu muni þurfa í hana.

Biskup ll. G. Thordersem í þessu máli finnst mer ekki
vera komið eins mikið undir mannfjöldanum, eins og undir því,
að þeir séu vel valdir, og held eg því það se nóg, að þeir séu
3, og virðist mer það vel fallið, að þeir séu ekki einúugis
geistlegir, heldur til að mynda 1 geistlegur, 1 lagamaður og 1
bóndi, eða ef 5 væru, þá 2 geistlegir, og 2 lagamenn og 1
bóndi; eg tek þetta fram fyrir fram einúngis til þess, að láta
meiníngu mína í ljósi.

Ás.qeir Einarsson, E. Kúld og fleiri mæltu fram með 5
manna nefnd, þar málið væri svo yfirgripsmikið; og þar eð
einginn mælti á móti því, bað forseti þingmenn, að gánga til
atkvæða, og voru þessir valdir:

Hannes Stephensen með 16 atkv .
•Iðnassen, St. Jónsson og P. Pétursson, hver með 15

og H. G. Thordersen með 10
Eptir að forseti var búinn all lesa upp atkvæðin, kvað
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hann næst, al\:!kjósa nefnd, til að yfirvega "frumval'p til til-
skipunar um stofnun barnaskóla i Reylfjavík", og mæltist til,
að einhver stýngi upp á, hvað marga mundi þurfa í hana.

Hannes próf. Stephensen stakk upp á 3 manna nefnd, og
mælti einginn móti því. Let þá forseti gánga til atkvæða, og
voru þessir kosnir:

H. G. Thordersen með 17 atkv.,
17. Finsen 15

og E. Kúld 11
Forseti las þá upp atkvæðin, og bað menn þá, að kjósa

menn í nefnd, til að yfirvega "frumvarp til opins brefs um
fjöl,qun iþing.ftaða i Árnessý",'lu", og óskaði, að einhver vildi
stinga upp á, hvað marga skyldi í bana kjósa.

H. Stephensen stakk upp á 3 mönnum, og þar eð einginn
mælti móti því, þá voru atkvæði greidd og þessir kosnir:

Konferenzráð þ. Sveinbjörnsson og M. bóndi Andrésson,
hvor með 19 atku.,

og Pdll Si,qurðsson bóndi - 14
Forseti bað menn því næst velja menn í nefnd, til að

yfirvega "'iOnúnglegt álitsmál um jarða matið á Íslandi"; og
einhvern að stinga lIllp á, hvað marga skyldi kjósa í hana .

Jðn Guðmunds.wn: þetta er svo áríðandi mál og yfirgrips-
mikið mál, að eg held eigi, að í nefndina megi kjósa færri
en 9 menn, því her er mikið undir kunnugleika komið.

Biskup var sömu meiningar um þetta, og er einginn mælti
móti 9 manna nefnd, lf~t forseti greiða atkvæði, og voru þessir
kosnir:

Havstein með 20 atkv.,
Jðn Guðmunds.wlI 19
.J.• JÓnsson á l\Iúnkaþverá 18
Ó. Sívertsen og Sveinqjörnsson með 17 atkv. hvor,
Ásgeir Einarsson, Guðmundur Brandsson, J. Samsons-
son . með 15 atkv. hver,

og M. Andrésson 14
Forseti las upp atkvæðin, og bað menn velja nefnd, til að

yfirvega ukonúnglpgt álitsmál um innleiðslu hinna dönsku
lagahoða" .• sem konúngsfulltrúinn hafði minnzt á i gær, og
ýtarlegar útlistað nú fyrir skemmstu.

Var þá stúngið upp á 5 manna nefnd, og er einginn mælti
á móti því, let forseti greiða atkvæði, og voru þessir kosnir:
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Jðnassen . . . . með 17 atkvæðum,
Haustein - 16 --,
.IOll Guðmundsson og Jon Sigw'ðsson í Tandraseli,
hvor. . . . . . með 15 atkv.,

og sera Jðn Kristjansson með 12 atkvæðum.
Forseti las upp atkvæðin, og kvað þá liggja næst, að velja

2 menn, til að vera ritstjóra alþíngistíðindanna, eins og siður
hefði verið áður her á þíngunum.

Voru þá atkvæði greidd, og voru valdir þeir:
P. Petursson með 20 atkvæðum,

og .JÓn Guðmundsson - 19
Forseti las upp atkvæðin, og lýsti þvi yfir, að nú væri

ekki fleira fyrir hendi að gjöra í dag. Bað hann þíngmenn, að
láta sig sem fyrst fá bænarskrár ljær, sem þeir hefðu til þessa
alþíngis, með afskriptum handa konúngsfulltrúa. Kvaðst hann
þá vona, að á morgun gæti hann fest upp dagskrá til mánudags,
en þá mundi þíngbókin og verða komin Í lag, svo hún yrði þá
lesin upp, þó það yrði ekki í þetta sinn.

Fundi slitið.

4. júlí - þriðji fundur.
Allir á fundi.

Forseti gat þess, að hann hefði tekið 2 aukaskrifara utan
þíngs, til að skrifa þingbækurnar, og ætti önnur þeirra að leggj-
ast við skjalasafn þingsins, en hin að sendast út, og að skrif-
urum þessum yrði borgað eptir arkatali. Hann bað því næst
þingskrifarana, að lesa upp gjðrðabókina frá 1. og 2. fundi, og
las G. prestur Einarsson hana upp, og var hún samþykkt.

Forseti tjáði því næst þinginu frá, að hann hefði feingið
hjá konúngsfulltrúauum nokkur eæemplðr af ýmsum tilskipun-
um, þeim sem nefndar eru í hinni konúnglegu auglýsingu , og
látið leggja fram hjá hverjum þingmanni 1 exemplar af hverri.
þessi lagaboð eru: tilskip., dags. 20. júní 1849, um veiði á
íslandi; opið href, dags. 18. ágúst 1850, um hvenær manntals-
þíng skal halda í Norður-Múlasýslu; tilskip. dags. 25. sept 1850,
um nokkrar breytingar á erfðalögunum á íslandi; opið hrét,
dags. 2. apríl 1853, um reka á Íslandi; auglýsing, dags. 4. marz
1853, um siglingar til Krossvíkur á Akranesi; opið bréf, dags.
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8. júní 1851 um skyldu embættismanna og ekkna þeirra , að
gjalda til jafnaðarsjóðanna; opið bl'er, dags. 2. marz 18;)3, er
lÍ kveður nákvæmari greiðslu alþingiskostnaðarins ; opið href,
dags. 18. marz 185:3, er á kveður nákvæmar tíundargjald til
prests og kirkju á Íslandi; af kosníngarlögunum 28. sept,
1849 sagðist hann ekki hafa feingið svo mörg exemplðr, að
þeim gæti orðið býtt út milli þingmanna, þar eð stiptamtið hefði
ekkert eptir af þessu lagaboði.

Hann gat þess, að bænarskrár þær, sem til sín væru komn-
ar, væru lagðar fram á lestrarsalnum. og að hann hefði sett
nokkrar þeirra á dagskrána, svo þvi yrði lokið af, að velja i
nefndir, til að íhuga þær, og las upp yfirlit yfir þær 28 bænarskr.ir,
sem inn til hans þá voru komnar, og er það svo látandi :

1. Bænarskrá frá þíngvallafulldinum, að alþíllgi gángi hlifðarlaust
eptir' skýrum og greillilegum reikningi, (I) yfir al{língis-
kostnað og greiðslu hans, og ll) yfir inn- og út-gjöld jafn-
aðarsjóðsins í suðurarminu þau árin, sem reikningur hefur
ekki gefinn verið.

2. Bænarskrá fl'á sama fundi, að alþingi skori á stjórnina, að
flýta fyrir frumvarpi til fl:jálslegrar sveitastjórnar her á
landi.

3. Bænarskrá frá sama fundi, að alþingi krefjist, að fá skýlam-
an reikning prentsmiðju landsins, og sjá svo um, að hún
komist i það horf, sem þíngillu þykir hentugast framvegis.

4. Bænarskrá fra sama fundi, ai'l alþillgi skori fast á stjórnina,
að bót fáist sem fyrst á skattgjaldslögum vorum.

5. Bænarskrá frá sama fundi, að alþingi beri þá bæn fram fyr-
ir konúnginn, að hann veiti oss frjálsar] kosningarlög, en
ver eigum nú að að bila, einkum í sömu stefnu og þau,
er alþingið samdi 1849 og konúngur þá samþykkti.

6, Bænarskrá frá sama fundi, að alþingi skori á k onúnglnn,
að ha un minnist sem fyrst réttinda vorra og heityrða sinna
í href sínu af23. septembr.1818, og gjöri oss á þann hátt, sem
alþingi getur álitið haganlegastan fyrir land vort, hluttak-
andi í stjórnarhét þeirri, sem hann gefur samþegnum vorum.

7. Bænarskrá frá sama fundi, að alþingi kosti alls kapps um,
að fá að vita, hvort konúngsfulltrúinn á þjóðfundinum, for-
setinn og hinir aðrir konúngkjörnu hafi gefið nokkurt álit
um tilhögun stjórnarinnar hjá oss eptírleiðis eða ekki, og
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ef þvílíkt álit hafi verið gefið, þá að sjá svo um, ab sem
fyrst verði gefinn kostur á, ab sjá það á prenti.

8. Bænarskrá frá fundinum á Kollabúðum, með 41 nöfnum, að
alþingi semji bænarskrá til konúngs um, að hann sem
fyrst veiti oss frjálsa verzlun, samkvæmt þvi, er beðið var
um á þjóðþinginu 1851.

9. Bænarskrá frá sama fundi, með 41 nöfnum, að alþingi biðji
konúng um, að staðfesta með undirskript sinni útleggingu
þeirra lagaboða og nýmæla, er löggildast eiga her :t landi.

10. Bænarskrá frá sama fundi, samþykkt af 78 þingmönnum,
að þeir biðja alþingi, að beiðast þess af'stjérninni, að hún
veiti oss Íslendingum Illi stjórnarskipun, er meiri hluti
nefndarinnar á þjóðþinginu 1851 stakk upp á, með þeim
breytingum, sem alþingi nú stingur upp á.

11. Bænarskrá frá fundinum á Kollabúðum, samþykkt af öllum
fundarmönnum í einu hljóði, að alþingi sendi konúngl bæn-
arskrá um, að alþingistollur verði greiddur af tleirum gjald-
stofnum, en nú er tekið af, og reikningar yfil' alflingistoll-
inn auglýstir á hverju ári.

12. Bænarskrá frá Ísfirðingum af Kollabúðafundi, með 9 nöfn-
um, um, að tilskipun 20. júni 1849, um veiði á íslandi,
megi standa með öllu óbreytt.

13. Bænarskrá frá fundi á þórnesi, með 20 undir skrifuðum
nöfnum, að senda konúngi bænarskrá um, að frumvarp til
laga um sveitastjórn á landi her verði lagt fyrir alþingi hið
fyrsta, og að þar í verði skipað, að á hverju vorhreppskila-
þingi séu kosnir nokkrir menn, eptir sveitarstærð, til aðstoð-
ar við sveitarstjórana.

14. Bænarskrá frá sama fundi, með 20 nöfnum, all alþíngi fylgi
því fram við konúng, að sett verði hið fyrsta skeð getur
bráðabyrgðarlög um lausafjárskatt, svo að skatturinn byrj-
aði strax á 1 hndr., og yxi þaðan ab einhverri vissri tiltölu,
eptir því sem tíundin hækkaði.

15. Bænarskrá frá Mýrasýslu, með 33 nöfnum, að alþingi ann-
aðhvort semji frumvarp, eða biðji um frumvarp frá stjórn-
inni, um kaupgjaldsbækur handa hjúum.

16. Bænarskrá frá sýslufundi í Árnessýslu, með 44 nöfnum, að
alþingi beri þá bæn fram fyrir konúng, að hann láti búa
til, og sem allra-fyrst leggja fyrir alþíngi, frumvarp til laga
um sveitastjórn á Í~landi.
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17. Bænarskrá úr Ísaljarðarsýslu, með 11 nöfnum, að ef hið nýja
jarðamat verði fellt á alþingi, flá verði fyrst um sinn jafn-
að jarðahundraðatalið þar í sýslu eptir hinni seinustu virð-
ingu, svo að hundraðatala sýslunnar stæði óbreytt, svo
sem nú.

18. Bænarskrá úr Norður- þingeyjarsýslu, með 53 nöfnum, að
alþingi útvegi leyfi konúngs til þess, að prentsmíðjan á Ak-
ureyri megi prenta allar andlegar bækur með sama rett]
og hin sunnlenzka hefur haft; sömuleiðis, að allri stjórn
og tilhögun á prentsmiðju landsins verði hrundið í það lag,
að hún geti stabið í fullum skilum, og undaufarnir reikn-
ingar hennar sýndir á prenti.

H). Bænarskrá úr Snæfellsnessýslu, með 31 nöfnum, að alþingi
biðji konúng um, að allur selur se friðaður kring um allt
land fyrir hyssuskotum, eða í hib minnsta á öllum þeim
vikum, fjörbum og flóum landsins, frá yztu anunesjum, hvar
varplönd, nótna- eða uppidráps-selveiði er eða getur verið;
og til vara, að allur látur- og út- selur se friðaður fyrir byssu-
skotum, þó skjóta megi farsel, hvar eigi er of'nálægt nótna-
eða uppidráps-velði eptir veiðilagatilskipuninni.

20. Bænarskrá úr Dalasýslu, með 28 nöfnum, með sama nið-
urlagi og hin næst fyrirfarandi.

21. Bænarskrá úr Skagafjarðarsýslu, með 23 nöfnum úr Viðvík-
ur, Hóla og Akra hreppi, að alþingi leiti konímglegs sam-
þykkis til, að hreppstjórarnir megi framvegis njóta undan-
lJiígu frá fatækra- gjaldi, sem þeim var veitt með kOI1-
ímgsbr. 21. júlí 1808, eu svipt af þeim með konúngsúr-
skurði 14. apríl 1819; eða að hvetjum hreppstjóra yrði veitt
í lauuaskyni 50-90 álnir af auka- útsvörum búanda.

22. Bænarskrá úr sömu sýslu, með 87 nöfnum úr ýmsum hrepp-
um sýslunnar, með sömu uppástúugu,

23. Bænarskrá úr sömu sýslu, með 87 nöfnum úr ýmsum hrepp-
um sýslunnar, af')alþíngi sendi konúngi bænarskrá, að prent-
smiðjan á Akureyri fái að njóta að nokkru leyti réttinda
hinnar gömlu Hóla- prentsmiðju, og öðlist jafurátti í öllum
greinum við prentsmíðjuna í Reykjavík.

2-1. Bænarskrá úr Mýrasýslu, með 41 Höfnum, með sömu uppá-
stúngu, viðvíkjandi friðun á sel, eins og Ill'. 19 og 20 her
fyrir framan.

25. Bænarskrá úr Skagafjarðarsýslu, með 61 nöfnum úr Sketil-
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staða, Sauðár og Staðar- hreppum, að alþíngi biðji konúng,
að setja nefnd, til að semja frumvarp, sem síðan verði lagt
fyrir a]þíngi, 1, til lagaboða um húsagann. húsmenn, lausa-
mellll og vinnuhjú her á landi; 2, til lagaboðs um héraða
og sveita hagfellda og skipulega innbyrðis stjórnsemi.

26. Bænarskrá úr sömu sýslu, með 25 nöfnum, með sömu upp-
ástúngu.

27. Bænarskrá úr sömu sýslu, með 23 nöfnum úr Viðvíkur,
Hóla og Akra hreppum, að alþingi sendi konúngi bænar-
skrá um, 1, að kosningarlögin fl'á 28. sept. 1849 verði lög-
leidd með þeim breytíngum, sem alþíngi stingur upp á; 2,
að alþíngi verði haldið á þingvöllum sem fyrst; 3, að dag-
peningar þingmanna, 3 rbd., verði mildilegast niður færðir til
2 rhd.; 4, að kirknajarðir og timburhús i verzlunarstöðum
greiði alþíngistoll; 5, að atkvæði þingmanna i hverju máli
verði greidd með nafni, og þannig prentað í alþíngistíð-
indunum.

28. Bænarskrá úr sömu sýslu, með 45 nöfnum úr ýmsum hrepp-
um sýslunnar, með sömu uppástúngum og hin næsta á undan.
Hann sagðist vænta þess, að þingmenn hefðu kynnt ser

bænarskrárnar á lestrarsalnum, og að þær yrðu færðar inn í
þingtiðindin.

Síðan tók forseti fram bænarskrá um verzlunarmálið frá
fundinum á Kollabúðum (nr.B), og spurði þingmenn, hver þeirra
vildi gjöra hana að uppástúngu sinni, svo nefnd yrði kosin í
málinu .

. Jdn Guðmundsson: Ef ekki aðrir, þá gjöl'i eg hana að
minni uppástúngu.

Forseti las upp bænarskrána svo látandi :

Heiðruðu alþingismenn og fulltrúar Íslendinga!

það hefur þegar leingi verið samhuga bæn og vilji þjóð-
arinnar, að rýmkað væri um verzlunarlög Íslands, og fór seinast
bænarskrá um það efni frá þjóðþinginu 1851 til stjórnarinnar,
og hafði hún lagt frumvarp til verzlunarlaga Íslamls fyrir
ríkisdaginn í vetur; en þar eð þessu er enn ei leingra komið,
þá biðjum ver yður, heiðruðu alþingismenn Íslendinga! enn á ný
þegnsamlegast að ánýja þá samhuga ósk og bón allra Íslend-
inga við stjórnina, að hún sem fyrst leysi af oss hin fornu
bönd, er helzt ti] le ingi hafa legið á verzluninni, og biðjum
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yður þvi, á alþingi í sumar að semja þegllsamlega bænarskrá
til vors allra-mildasta konúngs, um, að hann sem fyrst veiti
oss frjálsa oerxlun, samkvæmt því, er beðið var um á þjóð-
þinginu 1851.

Guð sé með yZlur öllum!
Kitað á frjálsum fundi að Kollabúðaeyrum 21. d. júním. 1853.

Siðan afhenti hann hana Jóni Guðmundssyni. Hann gat þess, að
þingmenn mundu hafa ser hugfast, að her væri einúngis að tala
um, hvort nefnd ætti að setja í málunum, eður ekki.

Konún.qsfulltrúi: það kynni að sönnu að virðast miður
nauðsynlegt, að senda nú konÍft1gi nýja hamarskrá um verzlun-
arfrelsi fyrir Ísland, þar eð stjórnin og þingið eru sammála
um þetta efni, og þar eð það er alkunnugt, að stjórnin á næst
liðnum vetri hefur lagt fyrir ríkisþingið í Danmörku frumvarp
til verzlunarlaga fyrir Ísland, sem í öllum höfuðatriðum er
samkvæmt uppástungu þeirri, er kom frá þjóðfundinum 1851;
og það er því líka miður tilhlýðilegt, hvernig bænarskráin frá
þíngvallafund:I1um er orðuð í niðurlagi sínu. En samt sem áður
vil eg ei vera því mótfallinn, að málefni þetta verði nú tekið
til yfirvegunar her á þinginu, og nefnd kosin í því; því eg
hef heyrt það með rökum, þó eg hafi í embæt.tisskyni ekkert
um það feingíð, all frumvarp það, sem lagt var fyrir rikis-
þingið, hafi mætt töluverðri mótspyrnu og mótmælum erlendis,
og gæti það vel verið, að sumt af því, sem farið er á flot í
mótmælum þessum, væri ei Íslandi alls kostar hentugt; og í-
mynda eg mer því, að stjórninni mundi ei vera það ógeðfellt,
þó að mótmæli þessi væru tekin til yfirvegunar her á þínginu, og
hún gæti feillgið að heyra álit alþingis um þau, áður en málinu
er til lykta ráðið .

•JÓn Guðmundsson: Mer er ánægja að þvi, að konúngs-
fulltrúinn stefndi ræðu sinni í líka átt, og eg vildi benda. það
eru einmitt líka þessi mótmæli og samtök danskra eða útlenzkra
kaupmanna, sem ættu ekki að eins að hvetja alþingi til, að
endurnýja þessa bæn sína, heldur einnig til þess, að sýna, hv-að
þau séu miður holl, og hrekja þau. Með fram hefur og þingið
tækifæri til, að votta gleði sína yfir þvi, og viðurkenna, hversu
stjórnin hefur fallizt á tillögur þjóðfundarins og hinna undanförnu
alþínga í verzlunarmálinu. í tilliti til þíngvalla-bænarskráar-
innar er eg á sama máli og hinn háttvirti konúngsfulltrúi, að
mer þykir niðurlag hennar miður heppilega orðað. Hvað tölu
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nefndarmanna í þessu máli snertil', álít eg, að 3 manna nefnd
mnni nægja; því her er ekki að ræða um neitt nýtt mál, eða
undir búa það frá stofni, heldur að eins, að skýra nákvæmar
einstök atriði þess .

.Jón hrepp st. Siqurðsson : Skyldi þíngið ekki geta fallizt
á, að senda ávarp um þetta til stjórnarinnar í einu hljóði, án
þess að kjósa nefnd, því sú aðferð kynni að tefja minna fyrir
þinginu, sem nóg hefur að starfa, en mál þetta kunnugt og
margútrætt áður her á þingum.

Forseti: þó ávarp væri sent, þyrfti samt að kjósa til þess
nefnd; en það er undir nefndarmönnum komið, hvort þeim þykir
nauðsynlegt, að taka fram viss atriði í þessu máli í nefndar-
áliti sínu.

þ .. Iðnassen : En hafa menn þá mótmælin'( þvi annars
verður þeim ekki svarað; ef maður á að geta rekið þau, þá
þarf maður að hafa þau og þekkja.

Jón Guðmundsson: þó maður ekki hati beinlínis mótmæl-
in hjá ser, vita menn þó, all þau hafa komið fram; því danskir
kaupmenn hafa alls ekki borið það af ser, sem er komið fram
i dönskum blöðum um samtök þeirra og mótmæli.

Forseti: þar eð ein ginn mælir á móti nefnd, og stúngið
hefur verið upp á 3 manna nefnd, bið eg þíngmenn að kjósa 3
menn i nefnd, til að íhuga þetta mál.

þ. Sveillfyörnsson,' Eg fyrir mitt leyti verð að biðja
þingið, að hlífa þeim, sem eru í þessari umfangsmiklu nefnd
um jarðamatið, því ef maður á að eyða kröptum sínum til
margs annnars, kynni eitthvað að brenna við; við, sem erum i
þessari nefnd, höfum uóg á okkar könnu.

þvi næst var geingið til atkvæða, og urðu þeir kosnir:
H. prófastur Stephensen með 17 atkv.
P. amtmaður Haustein 15

og .1. lögfræðingur Guðmundsson - 12 -
og las forseti atkvæðin upp.

Forseti,' þá er næst að taka málefni þau, er við koma
sveitastjórn, og em komnar 7 bænarskrár, sem þar að lúta.
Eg leyfi mer að spyrja hina háttvirtu þíngmenn, hvort nokkur
þeirra vill gjöra það málefni að sinni uppástúngu, svo þing-
menn geti látið í ljósi ætlun sína um, hvort kjósa skuli nefnd
í það eða ekki.
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H. Stephensen: Eg er fús til, að gjöra þetta málefni að
minni uppástungu.

Afhenti þá forseti honum allar bænarskrár þær, sem að
sveitastjórn lutu.

II. Stepkensen, Bænarskrárnar fara ekki allar í eina
stefnu, og sumar af þeim fara í fleiri efni, en sveitastjórnina
eina. E/;!: vil því gjöra bænarskrána frá þíngvöllum að undirlagi
málefnis þessa.

Forseti: :Má ske hillir háttvirtu þingmenn vilji þá láta í
ljósi meiningar sínar um aðalatriðin í þessu máli, og ef þeir
mæla með, að nefnd verði sett, þá jafnframt, hvað marga muni
þurfa í hana.

JJI. Andrésson: :Mer þykir þetta mál svo miklu varða, að
eg sting upp á, að nefnd verði kosin í það, og ætla eg eigi
færri nægja í hana en 5 menn.

H. G. Thordersen: Eg má að vísu játa það, að eg hef
ekki lesið bænarskrár þessar, en sveitastjórnin hefur jafnan
legið mer, og liggur mer enn, mjög á hjarta. Og þar eð mér
virðist málefni þetta eitthvert hið mikilvægasta mál, þá mæli
eg með því í krapti, að í það verði kosin nefnd, og efalaust 5
manna nefnd.

P. Petursson: Eg er í þessu á sama máli og hinn virðu-
legi þíngmaður Árnesíuga, og leyfi eg mer að bæta því einu
þar við, að mer finnst, að það, að svo margar bænarskrár eru,
víðs vegar að úr landinu, komnar hingað um þetta efni, se ljós-
astur vottur þess, hversu almennt tilfinning manna fyrii' þessu
málefni se vöknuð. Eg ætla og ekki, að í þessa nefnd muni
veita af að kjósa 5 menn, og það því síður, sem bænarskrárn-
ar fara nokkuð sín í hverja átt. Eg álít það og í alla staði
tilhlýðilegt, að þíngi(,) veki atlJygli stjómarinnar á þessu máli,
þar sem sveitastjórn her hlýtur að verða serstaklega löguð eptir
hinu serstaklega ásigkomulagi lands þessa og landsháttum, svo
það er varla ætlandi. að stjórnin geti lagt frumvarp til hennar
fyrir alþingl, nema þíngið se áður búið að gefa henni einhverja
leiðbeiníngu til þess. En varúðarvert þykir mer það þó fyrir
nefndina, að fara mjög lángt út i málefni þetta, eða gjöra það
mjög margbrotið og flókið, því þá er, ef til vill, hætt við, að
stjórnin geti ekki tekið uppástungur þíngsins til greina, eða
rimað þær saman við þá tilhögun, sem verða kann á stjórn
landsins yfir höfuð. Verði þar á móti mál þetta ekki tekið
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her fyrir á þessu þíngi, þá er eg hræddur um, að af því kunni
að leiða, að nokkur dráttur verði á þess konar frumvarpi frá
stjórninni, að minnsta kosti þángað til Danir eru búnir að koma
sinni eigin sveitastjórn í lag, og koma á nýjum sveitastjórnar-
lögum hjá ser, og má þá búast við, að þeir sniði frumvarpið
til hinnar Íslenzku sveitastjórnar meira þar eptir, en her kynni
að eiga við, eða vera hentugt.

Ó. Sioertsen: þegar menn líta til þess, að holt er heima
hvað, og að bezt verði við komið, að byrja frá því minna til
hins meira í flestum efnahag manna, þá er þvi fremur mælandi
með nefnd í máli þessu, sem her sýnist, að byrjunin geti orðið
undirbúningur, og að her se umvarðandí, að byrjunin komi
heiman að frá oss, en ekki frá annari þjóð, sem miklu miður þekk-
ir landshagi vora og sveitakjör. en ver sjálfir ættum að geta
þekkt. En þó verð eg að álíta mál þetta svo vandamik ið, að
eg tel mjög umvarðandi, að vel takist að velja í nefnd þessa,
og hversu vel sem það tekst, vil eg þó hreifa því, að allir
hinir heiðruðu þíngmenn vildu aðstoða nefndina með gói'lum
ráðum og athugasemdum, sem þeir kynnu að hafa annaðhvort
i huga eða hendi. Eg mæli því með, að í nefnd þessa veljist
ei færri en 5 menn.

H. G. Thordersen: það þarf í raun og veru ekki að ræða
mikið um þetta mál, en þó vil eg minnast á það, að eg ætla
bezt, að málefni þetta byrji sem einfaldlegast og íslenzkuleg-
ast, sem unnt er. þai'l hefur jafnan vakað fyrir mer um það,
að eins og bænin geingul' út frá hjartanu, eins geingi þetta
mál út frá heimilunum. Eg vil því hvetja þíngmenn til, að
velja þá menn í nefnd í þetta mál, sem mest eru islenzkulegir,
og óska, að drottinn hjálpi þeim, til að leysa starfa sinn sem
bezt af hendi.

As.qeir Einarsson: Mig minnir, að áður hafi verið stúng-
ið upp á því á alþingi, að stjórnin sendi híngað sveitastjórnar-
frumvarp, og mælti eg á móti því af þeirri ástæðu, að (lpt hef-
ur verið kvartað yfir því, að lög vor ættu her illa við, af því
þau væru sprottin af útlendri rót, enda sagði konúngsfulltrúinn,
sem þá var, Bardenfleth, að af sveitastjórnarlögum Dana
mundi lítii'l dæmi verða d!'egið, sem her ætti við. Fellur mer
því vel meining sú, er nú hreifir ser her hjá hinum konúng-
kjörnu þingmönnum í þessu falli.

En hvað það snertir, er hinn heiðraði þingmaður Barðstrend-
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inga sagði, að bezt væri að byrja neðan Il~, þá gaf það mer þá
hugvekju, að þegar þingið semdi uppástúngu til sveitastjórnar-
laga, þyrfti það að hafa í huga yfirstjórn þá, sem væri yfir
sveitastjórninni, svo ekki yrði þreingt ofmjög að sanngjörnum
aðgjörðum sveitastjórnarinnar.

Árið 1847 minnir mig að hinn hæstvirti konímgsfnlltrúi,
sem nú er, gæti þess, að hann hefði í huga, að leggja fram
sveitastjórnarfl'UllIvarp, og gæti verið, .áð hann hefði eitthvað
llUgsað um það mál síðar, og væri halli) vís til, að leiðbeina
uú nefnd í þessu máli, ef hún væri kosin.

G. Brandsson: Ef mig minnir rétt, þá taka bænarskrárn-
ar ekki fram galla þá, sem nú eru á sveitastjórn her í landi,
ne heldur, hverjar bætur þar ættu við, og hefði það þó án efa
orðið til mikils gaglls fyrir þingið, og ekki held eg, að sá finni
mikið til, sem ekki getur sagt frá því, hvernig eða hvar hann
er veikur. En þeir, sem bænarskrárnar hafa samið, ætla má
ske þinginu að ráða úr þessu. þó er það nokkuð efasamt; því í
sumum bænarskránum er þess beðizt, að þingið biðji stjórnina
eingaungu að búa til ný sveitastjórnarlög, en aptur fara aðrar
fram á nokkuð annað, og þessu áþekkar hafa mer heyrzt ræð-
ur þingmanna þeirra, sem talað hafa um þetta. En ef að nú
þingið sky ti þessu til stjórnarinnar, þá væri það víðurkenning
um, að þjói'lin gæti ekki sjálf úr því ráðið, og játaði sig þar
með lítt hæfa, til að taka þátt í löggjöf sinni. Eg minnist
þess líka, að herra biskupinn sagði, að bezt væri, að stjórnar-
bót vor byrjai'li á hinu lægsta stigi, og held eg þá, að hún ætti
að byrja á hússtjórninni; því mer finnst hún vera undirstaða
sveitastjórnarinnar.

H. G. Thordersene Hússtjórn og sveitastjórn eru sam-
einaðar.

G. Brandsson: það getur verið; en þó hugsaði eg, að hús-
stjórnin lægi nær hverjum einstökum manni.

Jðn Jónsson: Hafi eg tekið rett eptir orðum þingmanns-
ins frá Strandasýslu, þá skilst mer, að her á þíngi riður fyrri
hefði komið í umræður frumvarp til sveitastjórnarlaga, og ef
það, sem mer svo skildist, hefði verið frá einum hinum helzta
manni í landinu, þætti mer miklu varða, hvað um það Iiði, og
það feingist að sjást, ef kostur væri á því, og vildi eg óska, að
konúngsfulltrúinn, sem eitthvað mun þekkja til þess, skýrði
þinginu frá, hvort þall er til, eða hvar að finna.
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Konúngsfulltrúi: Í tilliti til þess, er hillir heiðruðu þing-
menn frá Stranda- og þingeyjar-sýslu áðan létu í ljósi, skal eg
geta þess, all eg á alþíngi 1847 let þá meiníngu i Ijósi, að æski-
legt væri, að betrl sveita stjórn kæmist á her hjá oss á Íslandi,
en nú á ser stað, og að hún væri grundvölluð á frjálsari lög-
um, en nú gilda; en samt mun eg varla, eptir því sem mig tíl
minnir, hafa lofað því, all semja frumvarp til sveitastjórnar,
enda var málefni þetta þá ekki svo lángt á leið komið, og síð-
an hafa timarnir og kringumstæðurnar hindrað mig frá því. Eg
get ei annað, en verið þeim heiðruðu þingmönnum, sem áður hafa
talað, samdóma í því, all undirstalla til sveitastjórnarlaga verði
að leggjast hér i landi, og að slík undirstaða, hentuglegast
muni verða til búin af þeim mönnum, -sem gjörkunnugir eru
sveitalífinu her á landi, og nákvæmlega þekkja, hvernig því
til hagar. þar eg nú tel þall víst, all nefnd muni verða sett í
málinu, skal eg með ánægju gefa henni allar þær upplýsingar
og leiðbeiningar, sem eg er fær um.

P. Petursson: Eg verð að leyfa mer að taka það fram,
svo menn misskilji ekki orð mín áðan, all eg meínti ekki, að
þíngið skyldi búa til frumvarp til sveitastjúrnar, til all leggja
fyrir stjórnina, heldur að eins, að þai'l gefi henni leiðbeiníngu,
eins og þíngið hefur og fyrri gjört í ýmsum málum. Viðvíkj-
andi því, sem þingmaðurinn úr Gullbríngusýslu sag/,)i, að bæn-
arskrár þær, sem til þingsins eru komnar um þetta efni, á
kvæðu ekkert vist um verkahríng sveitastjórnarinnar, eða fyrir-
komulag það, er menn helzt kysu henni komið í, þá vil eg
geta þess, að þall er vant að vera svo, all tilfinníng þarfarinn-
ar er i fyrstunni óljós, all menn finna opt og tíðum til þess,
að eitthvað þarf endurbótar við, áður en þeir sjá, hvernig end-
urhótinni eigi all vera háttað, eins og eg líka vel get ímyndað
mer, all þeir, sem tekið hafa þátt i þessum hænarskrám, hafi
hugsað, að þeir kynnu að binda hendur þingsins, ef þeir færu
nákvæmlega að til taka fyrirkomulag og verkahring, þeirrar
sveitastjórnar, er þeir beiddu; og verð eg þó um leið að geta
þess, að, eptir sem mig minnir, tala þó sumar bænarskrárnar um
nokkuð víst, til að mynda tölu sveitarstjóra eptir víðlendi og
hreppsbúafjölda, svo sem 5 eða 7;

J. Samsonsson : þeir, sem sömdu og undirskrifullu bænar-
skrána úr Skagafjarðarsýslu um sveitastjórn, bæði nú og líka
árið 1847, ætluðust til og óskuðu þess, að alþíngi út veldi ann-
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aðhvort af sínum eigin flokki eða öðrum löglærðum mönnum í
landinu, þessu máli vel vaxna menn, sem gætu síðan gefið
stjórninni hagkvæmar bendíngar um, hvernig sveitastjórnin ætti
her að vera.

Páll Siqurðsson: Eg vil geta þess, að líkt stóð og á í
Rángárvallasýslu. Nauðsynin, til að bæta sveitastjórnina, val'
að allra meiníngu brýn, en þó að menn treystu ser þá ekki Iii
þess, að koma fram með beinar uppástúngur á jafnstuttum tíma,
því málefni þetta væri svo umfángsmikið og vandskoðað, því
það væri fyrsta undirstaða góðrar landstjórnar, þá álitu menn
þó réttast, að fela alþíngi það. Líka varð og nokkur ágrein-
ingur, hvort alþíngi ~jörði ekki bezt í, að velja ýmsa menn út
um landið til að yfirvega mál þetta, sem væri svo vandskoðað,
heldur en að senda nú þegar bæn frá ser um það til konúngs;
héldu margir, að hentara mundi og affarabetra, að fresta, ef til
vildi, málinu en flýta.

Á. Einarsson: Árið 1847 kom eg híngað með bænarskrá
frá Strandasýslu, um betrun á kjörum hreppstjóra, og mælti
hinn háttvirti kouúugsfulltrúi (sem þá var konúngkjörinn þíng-
maður) móti bænarskránni af þeirri ástæðu, að hann hefði í
huga, að bera upp sveitastjórnar-frumvarp .

•1. hreppst. Siflurðsson: Eg er á sama máli um þetta, og
þíngmaðurilln úr Gullbringusýslu, að mer virðist það vera mik-
ill galli á bænarskránum, að þær nefna ekki gall ana á þeirri
sveitastjórn, sem nú er. Annars held eg með tilliti til hrepp-
stjórnarinnar, þá se minna kvartað yfir henni nú en áður, þá
4 og 5 hreppstjórar VOI'U í hverri sveit, og víst mundi sveita-
stjórnin nú þurfa að vera öðmvisi löguð, en sú var, og hygg
eg, að nákvæma menn þurfi að velja i þessa nefnd, er geti fund-
ið upp heutugar reglur stjórninni til leiðarvisis, þar henni
mundi annars verða óþægilegt. að gjöra frumvarp, svo hentugt
verði, og mæli eg með 5 manna nefnd.

P. Pétursson: Eg vil leyfa mer að geta þess, að, hvað
hreppstjórana sjálfa snertir, þá hef eg ekki á móti sveitastjórn
þeirri, sem nú er; og eg tel það víst, að til þessarar stöðu muni
jafnan veljast duglegir menn, en eg hygg, að það se til sann-
indamerkis um, að bæði þeir og aðrir finna, hversu erfið sýsla
þeirra og ónóg stjórn þeirra er, að eg veit til þess, að í sumum
sveitum kveðja hreppstjórar með ser til l'líða og aðstoðar beztu
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mennina og 'hyggnllstu, og sumstaðar hafa 111('1111 húið S(.I' til
eins konar sveitastjórnarreglur.

P. Sigurðsson: þal'l, sem hinn háttvirt i kouúngkjörul
þíngmal'lur nú mælti, iÍ ser og stað éÍ sunrum stöllum í Hringár-
vallasý-lu, að hreppstjórar em farnir all taka heztu bændur til
ráðaneytis, og hefur fJað þótt öllu betur fara; að minnsta kosti
hafa sveitarmenn verið éÍJlægðari með þessa tilhögun.

1"1. Æudrésson : Hvað fletta sveitastjúrnarmálefni snertir,
vaka fyrir huga mínum þau orð, sem hinn hæstvirti konúngsfull-
trúi, sem IIÚ er, mælti lÍ þíngillu 1847; [rvi þau styrkja þá mein-
ingu mína, að þiirfse á hreytiugu; hann uefuilsga sagði, að alla
sveitastjórn þyrfti að bæta frá rótum, og að hreppstjórum væri
ofvaxið einum, að jafna niður aukaútsvarið, sem væri f>Sngsta út-
gjald bænda; væri því mesta þiid' á, að þeir hefðu aðstoðar-
menn, valda eptir frjálsum gl'lIll1hallarreglum. En þörf þessi
eykst þó árlega, því svo að segja eykst á ári hverju það, sem
heimtað er af hreppstjórum, og skýrslur þær fjölga mjög, sem
þeim er ætlað að gefa yfirboðlll'lJlll sínum um ýmislegt .

Ján hrepp st. Sigurðsson: Eg vildi koma i veg fyrir, að
þíngmenn skildu mig svo, að eg heidi JlIj1ig fast með einvaldri
hreppstjóru; því f)'J'il' laungu er á komin sú regla í MýrasS's]u,
að nokkrir menn eru k osuir til tiuudarsk lpta með hreppstjór-
anum, og val' það fyrst eptir ák vörðun amtmanns Bjarna þor-
steinssonar, eu það ímynda eg mel', að sú nýja imyndaða sveita-
stjórn þurfi að hafa 1 forstöðumann, el' g:íngist fyri I' fram-
kvæmdum, og beri ábyrgðina.

Jón Jónsson: Í 1I01'ður- og austur- umdæminu er fyrir til-
hlutun amtmanns ins komin á sú regla, að hreppsbúar velja
hina helztu og hyggIlustu menn í hverjum hrepp, til að jafna
niður aukatillögum með hreppstjóranum lÍ haustum, og er sú
venja orðin innleidd i flestum eða jafnvel öllum sýslum um-
dæmisins.

G. Brondssou : Eg þekki og suma, sem hafa tekið upp
éÍ þessu, án þess amtmaður eða sýslumaður hafi hvatt til þess
eða skorizt í það, og svo held eg það se viða hvar í suður-
arntinu i að betur fari nú en áður, dreg eg ekki í efa, jafnvel þó
finna megi dæmi að hinu gagnstæða, og víst er um það, að
hændum er þetta geðfeldara, sjálfsagt meiri hluta þeirra, enda
ætti þeilll ekki að vera það of gott, þegar það miklu fremur
bætir en spillir.
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.I. /I. Ilarst eh«: E~ Ic}fi mér al'! geta þess, að í norður-
O~ austur- nmtinu eru hl'Pppstjfll'ar æfinlega valdir á manntals-
þíngum .

•hín (;lIr),líll1ll!SSOll: l~g leyfi mel' að geta þess, að mt'l'
finnst, að ræður þingmanna ,.,t\u IIÚ farnar að (jarlægjast nokkuð
efni;'): því hel' er það að eins umtalsefuið, hvort kjósa cigi
nefnd ei'la ekki.

St. ./UUSSOII: Eg kannast við, að í norður - og austur-amt-
inn el' mÚl!1I11111gefinn kostur á, að kjósa menn með hreppstjóra
til aukaútsvars - uiðurjðfnnuar, og ef það er ekki gjört, CI' það
af því, að bændur ekki skeyta um það eða álita þess þörf.
EH eg held, [Ill lIH'1l1l ættu þú [10 fara fram á sveitarstjóm í
Irjrilslegu formi, því það væri merkilegt, ef menu vildu hafa
h a na eina eiuok aða á þessum tímum. (Hlátur.)

Páll .'J'iyurð.l'soll: Eg mali ek k i eptir [iv], að amtmaður-
inn í suðuramtiuu hafi uokk uru lima _fHU' gefið tækifæri til
slík~ar sveitustjóm.u-, opiuhcrar allglS'''ÍlIgar eða regllll', sem
miðuðu til Iwinéll' li:jáblt·,<;u sveitastjórnar, sem frá val' sagt í
norður- og' austur- nmtinu.

ll. Sf ('jJI'PU.Il'II: það veit eg Þ('" að viða i suðuramtinu
taka Ilreppstjill'ul' St'I' hjalparmenu, til al'l semja tiuudnrskýrsl-
urnar, og' þyk ir svo hetur fara en áður, og alstahar í Borgal'-
íjari'lal'!'}'"ln em hrr-ppstjóra« kosnir af hreppshælldlllll.

Forseti knl 1'1st æt la, at'l illllg'iÍugsullll'æoum um þetta má!
vævi nú lokið, fyrst eiuginu stæ1\i framnr upp, og bað mellll
{Jví, að kjósa 5 manna nefnd í l/{~tta sveitastjórnarmál, þar eð
('illgillll mælti á móti, að kosin yrl'!i 5 manna nefnd í málið.

þíngllH'nn greiddn þar næst atkvæði, og voru kosnir þeir:
/I. S!('phel/ull, prófastur, mel'! 17 at k væðum,
St, JÚUS.\'OIl, umboðsmaður, ({j

P. Peuusson, prófessor, ][) -,
.I. riuðmllnds.\'ou, lögfræðingur, - II
.t. P. Harsteiu, amtmahnr, Hl

Síðan las forseti upp atkvæðin.
Forseti : :þá liggur næst fYTir hæunrskrá frá þorskafjarð-

arfundiuu m, sem er hið þriðja mál á dagskránni, en ur. 9 á
yllrlitsblaðil1l1; hún fel' fram á, an konúugur undirskrif íslenzka
textann. Hver af hinum háttvirtu þingmönnum vill gjöra þessa
bænarskrá að uppástúngu sinni '1

Páll 8i!llll'ð.l'sOIl: Eg vil það; því það er mín og hvers
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Íslendings sannfæring, að konungur eigi að undirskrifa þau
lög, sem hann skipar oss að hlýi'la.

þ . Jánassen: þíllgii'l hefur tvívegis, eins og kunnugt er,
farið þess á leit, að konungur st a i'lfest i með undirskrjpt íslenzka
texta 1111 af þeim fyrir Ísland útgefnu laga boðum, og það er líka
alkunnugt, að sú hæli ekki hefur getao öðlazt bænheyrslu.
Að fara sömu bærriuni nú aptur á flot,virðist mer því hæði
tilgángslaust og heldur ekki tilhljðilegt, þar seli} þíngið fyrir
fáum dögum, í auglýsingu stjórnarinnar til alþingi», hefur feing-
ið fulla vissu um það, að hæli þessi ekki geti feingið áheyrslu,
og er það mitt álit, að einga nefnd eigi af') setja í þessu máli,
þar sem Ilað er hægt að sjá fyrir, að það yrði :írángurslallst,
eins og að undanförnu.

Pdll Sigurðsson: það ern eiugar ástæður gefnar fyr ir
afsvariuu , og mór sýnist, að maður ætti þó að minnsta kosti að
geta feingif') af') vita þær.

Konunqsfulltrui : Í tilliti ti I þessarar hænarskráar verð
eg að vera lÍ sama máli og hinn heiðraði konúngkjömi þing-
maður, er áðan mælti. Sem konúngkjiirinn þíngmaður á alþíngi
1847 mælti eg að vísu fram með likri bænarskrá, vegna þess,
að eg áleit {mð sanngjarnt, að þjóoin feingi lög þau, el' hún
á eptir að breyta, á sinu eigin máli, og sömu meiníngar er
eg enn þ<Í. Hins vegar er eg viss um, að einhverjar óumflýj-
anlegar tálmanir hljóta að vera máli þessu til fyrirstöi'lu, því
annars IIIund i kouúugur vor, el' gjarllan uppfyllir allar sann-
gjarnar óskir vorar Íslendinga, þegar hafa veitt oss þessa hæn.
Og þegar nú komingur hefur tvisvar neitað oss um þessa bæn,
og nú seinast í þein-i auglýsingu til [iingsins, er þeim heiðruðu
þíngmölIllUlll hefur nýlega verið afhent, vil eg hafa því skotið,
ekki einúngis til yfirvegunar, heldur og einnig til tilfinningar
hinna heiðruðu alþingismauua , hvort það muni með öllu vera
tilhlýðilegt, að ítreka nú þessa hæli aptur, Eg get því ei annað,
en r:íi'lið {iví heiðraða þingi frá því, að kjósa nefnd, eða senda
bænarskrá í þessu máli.

P. Petursson: Eg ætla einúngis að láta þingmenn heyra
ástæður fyrir þvi, að eg verð að greiða atkvæði móti þvi, að
nefnd verði sett í þessu múli. það er að vísu eðlilegt, að Ís-
lendingar æski þess, að fá undirskript konúugs, og það get eg
ekki láð þeim; en mer sýnist leiða af stjórnartilhögun Dana,
að þetta er að svo stöddu ómögulegt, því á meðan málefnin
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heyra undir marga r:íflgjafa, sem eiga að áhyrgjast @:jörðir sín-
ar; er ekki von, að þeir vilji standa inni fyrir rettti útlegg-
Ingu á lagaboðIIm, sem gildi eiga að fá hel' á landi; því til
þess þyrftu þeir að vera íslenzk ir, eða að minnsta kosti ab
skilja íslenzku, ~'If~r virðist því, ab undirskript konúngs undir
Íslenzk una á lagaboðum verði að réttu lagi að vera afleiðing
breytingar á stjórnartilhðgun þeirri, sem nú ei', en geti ekki
verið undanfari hennar, og að stjórninni se þvi, meðan svo er
ástatt, ómögulegt, afl verða við þessari bæn alþíngis.

Prill Sigurðsson,' Mel' finnst það ekki vera hættulegt, að
ítreka bæn sina: því opt hiðja börn elskulegan föður optar en
einu sinni e!'!a tvisvar um sama hlut; 1'11 það er innst í sann-
Iæriugu minni, að við eigum enn pá einu sinni að Ítreka hæli
vora; því eg get aldrei skilið í því, að nokkur stjórn geti heimt-
að, að jlegn<ll'llir hliðIlist þeim lögulII, PI' þeir ekki skilja, og
það er nok kuru "pginn vist, að full virðíng' laganna getur aldrei
þróazt með þelrri tilhiigull, sem nú er; en meðan hún næst
ekki, þarf eingnu að undra, þó þau ~eu laklega haldin .

Jðn Guðrnlll/d.l'.HJI/,' Eg fellst reyndar öldúngis á það, sem
konímg ••fulltrúinu "<lgi'li; en eg fyrir mitt leyti álít, að við höf-
UIIl fYI'il' okkur vafalausan rétt, oi afl vii'l þannig vel getum
ítrekað hæli vora. Eg skil aldrei, að nokkur konúngur geti
hugsazt, sem ekki St\ fær um, að skilja þegll<lna, og að þegn-
arnir skilji hann, sem pkki se fa~r um, að setja þegnum sínum,
hverjir sem þeir eru, og hvaða túngu sem þeir tala, traust lög
og með fullu helgi. 'þ<l\') CI' e-k ki sem réttust, að berja við
konúnainum í þessu máli; það er ekki hann, heldur eingaungu
hinir dönsku ráðherrar hans, sem eru þessari beiðni von-i til
fyrirstöðu, og þa!'! er lírál'l, að vilja ekki biðja konúnginn um
það, sem ver eigum á vafalausanrétt. Ver vitum 1. d., að
Friðrik 7. gllf okkur konúngsúrskurð 23. sept. 1848, með þeim
ráðherrum, sem þá sátu að völdum, og að hinn sami allramild-
asti konúngur sendi okkur líka auglýsillguna af 12. mai 1852,
með undirskript [H'irm .'ái'lgj<lfa, sem þá reðu ; en þó kemur eing-
um Íslending til hugar, að eigna þetta konúnginum eða hvik-
lyndi eða brigðlyndi hans. Hinn háttvirti konúugkjörni þíng-
maður, "em talaði fyrir skemmstu, sagði, að með þessari bæn
væri farið fram á það, sem ekki gæti feingizt, nema fyrir und-
anfarna stjórnarbreytíngu þá, að konúngur tæki ser til ráða-
neytis íslenzkan ráðgjafa, en eg veit ekki betur, en hel' séu
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komnar til þingsins bænarskrár um, að rita ávarp í stefnu, sem
miðaði til þeirrar stjómarbreytíngar, og þá má þetta mál verða
því til stuðnings. Að öðru leyti sting eg upp á, að 3 menn
verði valdir í nefnd, til að íhuga þetta málefni.

Ásgeir Einarsson: Eg ætlaði áðan að geta þess, að það,
sem hinn 2. konúngkjörui þíngmaður andlegu stéttarinnar áðan
mælti, líklega hefur vakað fyrir stjórninni, þegar hún neitaði
okkur bænheyrslu. En ef það eru ráðgjafarnir, og ekki kon-
ungurinn sjálfur, sem standa þessari bæn vorri í vegi, þá mun
bezt, að fara með það eins og stórgrýttan veg, og reyna að
ryðja þeim steininum úr vegi, sem mest stendur okkur fyrir
því, að við fáum bænheyrsluna, og held eg, að bezt væri í því
tilliti, að fram fylgja þeirri ósk, er áður hefur enda hreift ser
hjá Íslendíngum; að íslenzkur ráðherra væri með, sem hefði á-
hyrgð gjöri'la sinna fyrir Íslendingum, og getur verið, að sú
stefna væri eins tiltækileg í þessu máli, eins og að vera ein-
lægt að höggva ofan í sama farið með þessa opt þverneit-
uðu bæn.

Jón Kristjdnsson : Eg fyrir mitt leyti álít, að við höfum
einga orsök til, að hætta við bæn vora; því vel' eigum að biðja
og ekki að þreytast, og einhvern tíma kunnum við má ske að
fá bænheyrslu.

JJlagnús Andresson: Mer fyrir mitt leyti finnst því brýnni
nauðsyn fyrir okkur, að öðlast bænheyrslu lÍ þessu, sem hinn
2. konúngkjörui þingmaður andlegu stéttarinnar sagði, að ráð-
gjaf:lrnir mundu ekki treysta ser til, að undirskrifa íslenzka
textann, því þeim muninum háska legra el' fyl'ir okkur, að reiða
okkur á lögin.

P. Petursson: Eg held þó, að óhætt sé fyrir okkur í
þessu tilliti, afl reiða okkur á þau, því við eigum J11aJlIl ytra,
sem hefur ábyrgð á gjörðum sinum fyrir stjórnarherrunum, og
þess vegna líka lÍ þessu; afl öðru leyti hef eg ekki haft á móti
þessari bæn af því mer þyki hún ekki eðlileg, heldur af hinu,
að eg se ekki, hvernig hún geti feingið áheyrslu, eptir því
sem nú er ástatt .

.T. hreppst. Siqurðsson: Ver höfum rekið okkur á það,
að útleggíngin el' ekki ætíð rétt, Eg man 2 lagaboð, sem ís-
lenzki og danski textinn mismuna í; það er aukatekjureglug.,
41. gr.) þar sem talað er um, hvað beri fyrir uppboðshald, og
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2) hreytíngin á fátækra - reglugjörðinni, þar sem árstallð a
danska og íslenzka textanum skakk ar um heilt nr.

(;uðm. Einarsson: Eg verð að mæla fastlega fram með
því, að nefnd verði kosin í þessu máli, því að málefni þetta
er svo djúpt gróðursett Í hjörtum allra sannra Íslendinga, að
þeir geta ekki hætt að biðja hvað eptir annað, þó þeir fái af-
svar á afsvar ofan.

Mer virðist líka minni torveldni vera her á, en úr henni er
gjört; þVÍ se það satt, sem hinn konúngkjörni andlegrar stéttar
maður, er fyrir skemmstu talaði, sagði, að konungur hefði þann
mann við skrifstofu hinna isleuzku málefna, sem hefði ábyl'gll~
þá gæti hann haft ábyrgð á þessu, eins og öðrum málefnum.
þess her og að geta, að í tíð Kristjaus konúngs 7. (ef eg man
rétt) komu út tilskipanir bæði ;Í íslenzku og dönsku, staðfestar
með undirskript konungs undir isleuzka textann, og hafi þá
ekki þótt vandhæfi á, ab staðfesta hin íslenzku lagaboð með
konungsins nafni og iunsigl], þá get eg ekki imyndað mér, að
nú geti verið nokkrlr verulegir meinbugir á því.

Páll Sif/urðssoll: 1\1<'.1' sýllist, að Íslendíngar geti ekki
haft Iðgill í þeirri virðingu, sem vera ber, allt svo leingi k on-
úngur staðfestir ekki I1igin á íslenzku með nafni sjálfs sín;
þvi Dana-stjórn getU\' ekki heimtað það, að allir Íslendingar
fari að læra dönsku, því mer sýnist, að Íslendingar ættu fremur
kröfu á, að stjómarmenu Dana skildu íslenzka túngu, meðan
þeir vilja ráða stjórn á landi vorn.

Forseti: Er einginn mælir móti 3 manna nefnd, bið eg
þíngmenn, að kjósa 3 i nefurl í þessu máli.

Síðan val' geingii'l til atkvæða, og feiugu þeir:
.I. Higfræðíllgur Guðmundsson 12 atkv.,
Pall bóndi Slf/Ilrðssoll 8 -,
en þeir ll. prófastur Stephensen, G. prestur Einarsson, og
Á. hóndi Einarsson 5 atkvæði hver ;

varð þá nokkur meiningamunur II III , hvort fylgja skyldi 48. gr.
alþingistilsk ipunarinuar, eða hinni 65. gt'., með tilliti til, hvort
-} atkvæða þyrfti í nefndarkosningum eða ekki; vildi forserinn
ætla, að hill fyrri greiniu ætti að vera H'glan, en konungsfull-
trúinn og fleiri af hinum löglærðu möumun mæltu fyrir hinn
síðara, sem og hafði áður verið tíðkað á þingum hel'; let forseti
þá, samkvæmt 65. gt'ein alþingistilskipunarillnar, aldur ráða með

38



[ieim þremur, og var1\ flá sera Hannes Stephensen 3. nefni/ar-
maður,

Forseti : þá er næst að taka til yfirn>gullal' hæuarsk ar
viðvlkjaurli veiðilögumuu , og em þær .t, og lúta Ila~1' allar að
hr{'ytíugll lí veiðilögunum. Hver hiuua háttvirtu þmgmunna
vill gjöra bænarskrá þessa al'l upr;Ístúllgu sinni '1

E. lúíld: Ef einginll annar vill Ilað, þú el' eg ekki ófús
á, að gjöra þai'l.

Forseti : Kaun ske flíllgnwl'lurilln v ilj i láta í ljósi mein-
ingu sína UIlI, hvort hann álitur Iwfml ætti ail kjósast. og skýra
i stuttu Illiili frá innihaldi bænal'"kr;íarilllliJr.

E. Kú Id: Kann ske eg IIlt'fji lesa upp eina hæuarskráua
af þessu III .t.

Forsati: .f.í.
E. [{útd las upp hd~lIar~kr;ÍlIa frá Snæfell"IICSS)'S!II, og

er 1u'1IlþilllHig:
það CI' odlib sannað af reynslunni, ao \'eiðilagatilskipnnin

frú 20. júní 1849 ekki CI'eiuhlít , Iii al'l útiloka óheimil selaskot
of nærri varpeyjum, selalögnum og látrum, fl\'j ólIlögllle(!;t er,
að vaka yfit' því, hvar nri'lir milli landa og eyja eru yfir mílu
breiðir, að ekki se skotið, án þl>SS [ió , ao H)~re~lllstjórnill geti
sannað óverknaðinn á hinn seka of uærr i löndum, og þó flJð
væri mÖfiiuJegt, selll ekki er, verður selaxkotveiðiu samt aldrei
nema sel veiði í nótum, látrum eða í lögllum, og allri skutulveiði
til tjóns og eyðlleggingar, en Cillg"UUI til 1'.'a1',"lIs, nema einstakl-
íngullI UIII tíma, meðan selur <I!IIII' ekki el' gjör-ey:'liJag1'>lIl' og
hurt fældlll' frá landi, og gela allir því nærri, hvort selur frót
lögnum aldrei muni synda út yfir hálfrar míln takmarkið, og
þá væri honum dauðinn vis, o~ hinum styggð sú, er fælir hann
með öllu frá lögllunllln, auk þess, þegar ísalög vilja til, að þá
flýr selurinn ulldan íSIIIHII og í ht'i"í út um auðan sjó við skot-
manninn. Selaskot 11 far- og gi'llgdal·- .••el allan höldum vér lika
mjög skaðleg, því lítið veiðist af honum með hyssu, en einnig
það er reynslan lika búin að fullsanna, a1'> hans Hot em urik il, og
getur vaxið láugtum meira, hval' ekki eru brúkuð skot, en að
öðru leyti vel hagar til að veiða hann í nótum og með skut Ii.
Ver erum þvi fastir á því, að þal'l St\ með öllu rétt og nauð-
synlegt, sem farið var fl'(I11I á á alþíngi 1847 af einum á þingi
og fleirum í uefndum, að því er heyrt höfum, að allur selur
her við land, að viðbættum farsel. 5óe með öllu friðaður fJI'ir
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byssuskorum ðllum. Og án [iess að fara her um fleiri o I'i'l um ,
eða færa til fleiri röksemdir fyrir nauðsyninni , sem bæði má
ýtarlega lesa i alþíngistíðiJl{lllllllfil 1847, og fleiri þíngmenn Hæsta
alþingis munu nákvæmar skýrt geta, þá dirfumst ver, að skora
á hið heiðraða alþíngi 185:3, að það sendi bænarskrá til konúugs,
og fari þar fram á:

að all lll' selur se friðaður kríng um allt land fyrir byssu-
skotum, eða í hið minnsta á öllum þeim vikum, fjörðum og
ílóum landsins, frá yztu anu-nesjum, hval' varplönd, nótua-
eða uppidrrips-selveiði el' eða getul' verið.

Og til vara:
Allur latur- og út-selur sé friðaður fyrir byssuskotum, fJÓ

megi skjóta farsel, hvar ei er of nálægt nótna- eða uppi-
draps-veiði eptir veiðilaga tilskipuninni.

Hitað í Snæfellsucssbslu í nprtlmnn. 1853.

Eg get þess að sönnu, að önnur bænarskrá. sem er úr
Ísafjal'1'lars).<.ll1, biður um, að veiðilögin standi. það IllUll nú
má ske sumum þykja undarlegt, að þar sem veiðilaga-tilskipun
':20. júní 18-19 el' svo n)'lega gefin út, að menn nú strax fari að
biðjast breytingar' á henni; eg skal því geta þess, að í nefndri
tilsk. 15. gr. el' þannig til tekið: "Eil1ginn má skjóta landsel
eða útsel lÍ fjörðum eða vikum, þar sem latur eru eða lagnir,
nær eu hálfa mílu fl':í látrum eða lögnum". Nú hagar allviða
á Breiðafirði svo til, að ekki er Heilla míla sumstaðar milli
látra eða lagna, og víða l:íligt um minna; þegar nú sela-
skotamenuirnir fara á þessar stöðvar, þá mun ekki hægt að
sanna, að þeir skrepp i ei hm fyrir hálfrar mílu takmörkin; en
þar að auki er þai'l, að hvar helzt sem skotið er, fær selurinn
mikla styggð af skotunum.

f~g vil og geta þess, að ef leyft CI', að skjóta á farselinn,
mun ei uggvænt, að hinum selakynjunum verði hætta búin af
skotarnðnnuuurn ; þess utan tel eg þai'l víst, að mikið meira, og
víðar en nú er, mætti veiða með skutli og í nótum af far-
selnum, væri hann ei styggðUl' með skotunum.

Eg get því ei annað, eu mælt fastlega með, að nefnd se
kosin í þetta mál.

1/. Stephensen : 'það kann að sýnast undarlegt og hvik-
[yndislegt, að biðja um umbreytíngu á ..1 ára gömlu lagaboði,
en eg álít það enn, eins og áður, að latur- og út- selurinn eigi
að vera undir sömu vernd, eins og æðarfuglinu, því það er
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sannfæring mín, að almennari séu not hans i landi her, og fullt
svo arðsöm, sem æðarvarpanna; en farselinn vil eg fyl'Ír mitt leyti
ekki hafa undir sömu lögum, og er eg því her um bil samdóma
þíngmanninum frá Snæfellsnessýslu.

Að öðru leyti álít eg, að nefurl ætti að kjósa i mal þetta.
G. Einarsson: Hver sem gætiI' þess, að á alþíngi sitja

ófuIlkomnir menn, sem hvorki geta þekkt allra þarfir, ne heldur
ráðið bót á öllum misfellum, hann getur ekki með sanngirni
brugf'lið þíngiuu um hviklyudi , þó að það sjái í lagaboði ein-
hverju, sem nýlega er út komið, einhver missmiði, er breytingar
þurfa: og ráði Iwí til, að við þau sé gjört; það er líka miklum
mun betra, að sjá misfellurnar, þ~ lagaboðið er komið út, en
að geta girt fyrir þær allar við samníngu þess.

En hvað um þetta er, þá gjörir það ókunnugleiki hins heiðr-
aða þingmanns, er siðast mælti, þá el' hann viII hafa far- eða
gengdar- selinn undan skilinn friðuninni, þá er hann vill þó friða
látur- og út - selinn; því að væri látur- og út - selurinn friðaður,
en gengdarselurinn ekki, þá mundu selskytturnar fara ferða
sinna, til að skjóta farseliun, en mundu varla geta setið á sel'
að senda hinum skeyti, væri hann í færi, með því líka að illt
mun vera, að aðgreina í flýti, hvers kynferðis selurinn er, sem
í skotmál kemur, og geta þar af málssóknir risið.

Eg verð annars að mæla með því, að nefnd se í m41ill
kosin, og að hún fylgi flví fram, að allur selur verði frið-
aður um Breiðafjörð, og aðra þá firði landsins, þar sem látur-
og út - selur hefst við að staðaldri og kærir,

E. Kúld: Eg skal leyfa mer að geta þess, að úr l\fýra-
og Dala- sýslu em samhljóða bænarskrár, og vottar það, að víðar
en á Breiðafirði þykir friðun á sel næsta nauðsynleg, því
Mýrasýsla nær alls ekki vestur til Breiðafjarðar .

•Mn heeppstjóri Si.qurðssoll: SUlllstaf'lal' held eg að það þó
væri skaði, ef bannað væri að skjóta selinn, svo sem til dæmis
her á Suðurlandi, þar sem ekki eru lagnir, en einstakir heppnir
skormenn geta feingið stór höpp,

Pall Sigurðsson: Veiðilögin eru að vísu góð, einkum ef
þau væru á íslenzku; en viðvíkjandi selaskotunum verð eg all
geta þess, að það stendur svo á fyrir mestöllu Suðurlandi, hvar
sjáarströndin er sléttur sandur, en eingar víkur, all þar eru
hvorki brúkabar nótlagnir eða uppidráp, og verður varla við
komið, utan kann ske austur í Hornafirði, sem mer er ekki
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fullkunnugt, en hins vegar hafa einstakir Il1C11Il:1 Suðurlandi
nokkurt ga~ll af selaskotum, og se eg einga ástæðu til, að
meina þeim það; en vilji uppristúugumaður bera fram þá uppá-
stúngu, að BreiðifjörðUl' eða kaun sk e víkur allar á Vestfjörðum
verði fri1'la1'lar fyrir sclaskotum, þá veit eg ekki, hvort eg verð
því mótfall inu .

J. Jánsson: það virðist mer .of mikil og ósanngjörn tak-
mörkun á sel aveiðinni, ef í þeim plrizum landsins við sjúar-
siðnrnar, hvar eingri Iátra- eða nótua-veiði verður við komið,
ellegar hvar hún ckki er brúkuð, og ekki eru heldur varpp laz
of uærri, skyldi nú eiga að fara að hanna alla farsela-veiði með
skotum, og landsmönuum þannig vera bægt frá þeim hagnaði,
sem þeir þauuig gætu notið, og eiuginll hefði .. {lií annars
gagn af.

E. Kúld: Eg skal nú ei leingja umræðumar UIII IJetta
mál, en leyfi mer cinúngis að gpta þess, í tilliti til þess, el'
[iingrnennirnir úr U:íngárvalla- og þíngeyjar-sýsln áðan sögðu,
að takmörkin mættu ekki vera svo fmlllng í þessu tilliti, að í
t ilsk. 20. júní 18.19, 15. gr., el' æðal-fugl fl'ii'lai'lur 11111 allt land;
því þess vegna ætla eg að nefinl t ilskip. banni æi'larfugladl'ápið,
að menn hafi álitið f)að tjón verða af dl'iÍpi æða..ruglsins f)'I':['

varplöndin, að í eingun stað væri veiði æðarfuglsins tilviuuaud i,
og sýnist mer ekki betur, en sama ['egla gæti einnig átt sel'
stað um selinn .

•Iðn Jousson : Mel' finnst miklu skipta Hill æðarfugla eða
farsela drrip, og það vera aldeilis sitt hvað í e1'!li sínu; þVÍ

æðarfuglinn má að mikill leyti heita tarninu, og vissir menn
eða varpeigendur ala hann að nokkru leyti upp, og yfil' höfuð á
hann heima í landinu ; farselurinn þar á móti er aðkomugestur
úr fjarlægum höfum, og hefur hðr eillgall varanlegan sarnastað ;
þn(') væri því að IIIinn i meiniugu mjög ósanngjarnt, að takmarka
landsmenn meir en kornið CI' í þeirrí veiði.

Forseti: Jafnvel þó el!: vilji sem minnst grípa fyrir ræður
þingmanna, skal eg þó geta þess, að her el' spumiugin einúngis
um, hvort nefnd skuli kjósa eður ekki, svo maður verður að
varast að fara út í smásálma.

Á Einarsson: þegar veiði/aga til sk. var búin til, "Ol'U

margir þíngmenn víst ókunnugir þessu mali, því einginn studdi
mál Brciðfil'ðínga, að því leyti snerti að fullkomna látrasela-
friðun, nema þingmaður Borgfirðinga og eg. Að öðru leyti álít
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e!l;, ail nefnd eigi að kjósa í þetta mál, því að minnsta kosti
Breiðafjörður ætti að verða friðaður .

•Ión hreppst, Sigurðsson: Eg verð einnig ail mæla fram með,
að nefnd verði kosin í þessu máli, því fyrir ~Iýrum stendur
svo á, að víða er hæði uppidrrip og nótlagnir, og þyrfti eins að
friða þar, eins og á Breiðafirði, þó það kann ske ætti ekki við,
að frii'la sel fyrir skotum yfir allt land .

Jðn Jðnsson : það el' eingaJl veginn meiníng mín, þó eg
vekji þessar mótbárur móti farseladrápi með skotum, að eg
ætli ai'l mæla móti nefndarkosníngu í málinu, eða koma í
bága vii' hagnað Vestfirðinga; því hjá þeim hagar líklega svo-
leiðis til, eins og þeir skýra frá; en eg vil ekki láta breyt-
inguna ná til þeirra sjópláza, hvar ein gin hætta er búin látra-
veiili eða vörpum, þó farselur se skotinn, IH'gar svo hel' undir,
og vil eg gjal'I1an mæla fram með nefndarkosníngunni, svo
þeim við Breiðafjðl'i', eða viðar þar á Vestfjörðum, ekki verði
bægt frá algjörlegri friðun selveiða fyrir skoturn.

Forseti: þar eð nokkur ágr(~iníngur hefur kornið fram,
hvort nefnd skuli kjósa eða eigi, þá bið eg þingmenn, að gállga
til atkv:rl'la um það.

Síðan var ályktað, að nefnd skyldi kjósa, með 17 atkvæð-
II 1\1 á móti 4,

Forseti bað því næst einhvern þingmanna að stínga upp á,
hval'! marga mundi þurfa í nefnrlina.

H. Steph,ensen: Eg álit, ail nægja muni að kjósa 3 menn.
Síðan var geingil'! til atkvæða, og féllu þau þannig:
Konferenzrað þ. Sveinlij'örnsson fékk 12 atkvæði,
Ó. prófastur Sívertsen 12 -,

og .1. hreppstjóri Jonsson 9
þvi næst las forseti upp atkvæðin.
Forseti: Næst liggUl' þá, að taka fyrir bænarskrá fr:í Kolla-

búðafundinum (nr. ll) viðvíkjandi alþíngistulliuum. Eg leyfi
mér að spyrja, hvort nokkur hinna heiðruðu þíngmanna vill
~ji)ra hana al'! sinni uppástúngu.

Ó. Sinertsen kvaðst skyldu gjöra það, og tók hann við
bænarskránni af forseta.

Forseti bað þvi næst þingmann Bal'östrendínga, að skýra
þingmönnum frá efni bænarskráarinuar, svo þeim yr;')i hún svo
ljós, al'! þeÍI' gætu seð, hvað þeir vildu gjöra við hana.
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Ó. Sirertsen skýrði fyrst frá innihaldi og ástæðum bænarskrá-
árinnar, og las síðan upp niðurlagsatrið] hennar svo hljóðandi:

Oss þykir því mesta nauðsyn á vera, að fjölga gjald-
stofnum, og leyfum ver oss því, að skora á hið heiðraða al-
þíngi, að semja bænarskrá til konúngs og heiðast þegnsamleg-
ast, að hans hátign mildilegast gjöri að lögum, að kostnaður til
alþíllr;is greiðist:
1. a föllum verbúðatollum sem af fasteign, að svo miklu leyti

arðurinn fellur til landsdrottins. en ei til leiguliða;
2. af öJlum vörubyrgða - og verzlunar- húsum, samt iveruhúsum

af trjávið og steini, þeim, sem leigð eru öðrum af eigend-
um, og þeir ei sjálfir nota og búa í, gjaldist hið hálfa,
sem af fasteign;

3. verzlunarfulltrúar og þjónar fJeil:ra, sem taka að minnsta
kosti 100 rhd, n ári, gjaldi af þessum launum sínum að
eins hálfum rh af lögleigu launanna;

4. afþiljuskipaafla, bæði landsmanna og þeirra útlendra skipa,
sem leggja afla sinn her á land að sumrinu, gjaldist 2 skild-
íngar af hverjum 100 þorsknm, og jafnmikið af hverri tunnu
af hákallsli/'ur, sem á land kemur, eptir afl 50 hudr. af
þorski eða 50 tunnur lifrar, eða hvorttveggja til samans,
fyrst er aflaði því af þessu skal alls ekkert greiðast;

5. af launum allra embættismanna, lægri og æðri, gjalrlist ,]10

af lögleigu launaupphæðarinuar, að Iráteknum nafubóta-
skatti og húsaleigu, og því, sem lagt er í ekkjusjóðinn ;

6. að á fasteignina i landinu án undantekningar og á lausa-
gózið, eptir þeim lögum, er nú gilda, se lagt það, er her
lÍ brestur til greiðslu alþíngiskostnaðarins;

7. að reikníngur yfir alþing iskostnaðinn, útgjöld og inngjöld
se greillilega frá skýrð í landsins tímaritum ár hvert.

Á frjálsum fundi að Kollabúðae yruur, n. júnt 1853.

Forseti: Eg vil geta þess, a{') frá þíng\'a Ilafundinum er og
ein hænarskrá, sem lýtur að alþingiskostnaðarskýrslunum, að
þær fáist prentaðar, en mer þótti þó ekki rett, að láta halla
fylgja þessari.

Jón hreppstjóri SI:qul'ðssOIl: Eg verð fyrir mitt leyti að
raða frá uniræðum mn þetta mál; því mer virðist það vera of
skylt skattalögunum til þess, af) það verð i her rætt til nokkurs
gagns eða hlítar, svo umræðurnar um bráðabyrgðalög í þessu
yrðu rett til af) tefja þíngið, og baka nýjan og óþarfan kostuað ; þvi
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eg hef nú ímyndað mer, að þá skattgjaldslögin væru á komin,
mundi verða hentugast, að taka alþíugisgjaldið ÚI' opinberum
sjóði, því einlægt verður það ójafnt og óvínsælt, meðan það er
lagt á með serstökum tolli.

Ó. Sioertsen : það er þó athugandi hel' við, að minni hluti
manna er jarðeigandi, í samanburði við þá, sem ekki eru það,
og <illum íÍ þll alþingi jafut að gagna. Menn eru eingan veginn
eins ánægðir með kosningarlög til alþingis, eins og til þjóð-
fundacius, þar sem kosningan-étmr og kjörgeingi var miklu
rýmra, og það vildu efalaust mjög margir, að viðlíka rýmt gæti
.orðið um kosniugarrett til þings þessa og þá, og gjaldskylduIIa
til alþíngis að sínu leyti eins. Eg 'vil þvi skjóta til atkvæða
þiugsins, hvort ei se hæfilegt, að kjósa nefnd í þetta mál núna,
því vera má, að lángt þyki að hiha nýrra skattgjaldslaga, og
Hleð þeim breytingar á alþiuglstolllnum.

111. Andrésson: það ætla eg se orðum aukið, að alþýða
sc mjög óánægð með þá gjaldstofna, sem alþíngistollur nú
hvílir á; þvert á móti finnst mönnum tilhlýðilegt, að hmm se
goluinIl af fasteign inni, meðan fasteignin ræður kosningarrétti
og kjörgeingi manna, og þegar menn nú vita, að skattgjalds-
lögin eru á leiðinni, sem gjöra munu hreytingu á þessum tolli
eins og öðrum, þá yrði breyting á alþíIlgisgjaldstofninum, ef
væri uú farið að aðhyllast það, sem bænarskrain fer fram
á, aldrei nema óverukák og einhver hégómaskapur. (Gott!
gott!)

G. Brandsson: Eg er mikið efins í, að umræður um þetta
mál svari þeim kostnaði, sem til þeirra .kyuni að eyðast frá
öðrum störfum her á þinginu, og vil eg þVÍ heldur ráða til, að
þeim se hætt hið fyrsta. Mer þykir líklegt, að einhverja reki
minni til, hversu málefni þessu reiddi af her á þinginu 1849;
alþlngistiðlndi þess árs bera þess ljósastan vott, og ef farið
yrði nl' að eyða öðrum eins tíma og þá til líkra umræðna, og
allt dytti svo ofan i sjálft sig aptur, þá þætti mer takast mjög
óheppilega, og þó það nú feingist, sem bænarskrá þessi fel'
fram á, eða nokkuð af því að minnsta kosti, þá er vandséð,
hvað mikill yrði áviuningurinu, þegar á það væri litið, hvað
mikill tími og þó undir eins peningar eyddust, til að koma
þessu á fastan fót. Hver dagur, sem við sitjum her, kostar
þjóðina mikið, og að fara að leggja út í mál með eins óvissum
árángri, og þetta er, tel eg mikið vandhæfi. Eg segi þetta
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ekki af því, að mer þyki alþíngjistollurinn vera sem jafnaðar-
legast lagður fÍ menn, heldur af hillu, að reynslan er búin að
sýna, að erviðlega hefur tekizt, að dreifa honum yfir á fleiri
gjaldstoflla. Að öðru leyti skírskota eg til þess, sem þíllg-
maður Áruesínga sagði næst á unda II.

St .• JÓnsson: þegar rætt var Hill það ht~r fÍ þíngi, all
leggja skyldi alþíngisgjaldið ri fastei(;'nilla, ÞiÍ vakti llað ei
llelzt fyrir möunurn, að fasteign in reði kosningum manna til
þingsins, heldur hitt, að fasteigniu hefur að undanförnu hart
minni útgjöld, en annað re í landinu, og það val' aðalástæðan
fyrir því, að leggja alþíng+skostuaðinn ií fasteignina, en hitt
ekki, þó jarðeigendur hafi kosningarrett ; því það hefði verið
úsaungjamt.

Á. Einarsson: Bænarskrá þessi og opna bréfið af2. ruarz
18;,3 rekast her hvort iÍ annað; því b reflð kostaði víst of mikið
til þess, að annað lagaboð komi strax í þess stað, eins og líka
stjórniuni mun þykja það ísjál'vel't, strax aptur að gefa nýtt
lagaboð um þetta efui.

Á þOI'ska~iarðarflIndinum voru sumir, sem héldu, að það
mundi her um bil vinnast upp, kostnaðurinn, sem flyti af um-
ræðum þessa lagahoðs, og áhatinu, sem af því flyti.

Komí.lIgs{ulltrúi: Eg vil einnig ráða þinginu frá, að kjósa
nefnd í þessu málefni, e(')(1taka það fyrir til meðferðar; því
hvorki el' hænarskráin ,til þingsins svo löguð, að neitt verði lÍ

henni byggt, og ei heldur mun þíng;ið, með öllum þeim miklu
störfum, sem það nú þegar hefur tek izt á hendur , geta kom-
ízt yfir , að semja nokkurn veginn viðimanlegt frumvarp um
þetta málefni.

Forseti lcitaði þvi næst atkvæða um, hvort kjósa skyldi
nefnd í þessu máli, og urðu öll atkvæði gegn því, nema 1.

Forseti kvað þá liggja næst bænarskrá viðvíkjandi skatta-
lögunum (nr. 4 og 14), og leitaði eptir, hvort nokkur þingmanna
vildi gjöra það að sinni uppástúngu.

ll. Stephensen kvaðst skyldu gjöl·a það, og afhenti þá for-
seti honum bænarskrárnar.

ll. Stephensen : það el' almennt viðurkennt, að skatta-
lögin síðan 1280 séu öldúugis hætt að eiga við, ef þau annars
nokkurn tíma hafa átt her við; allir g.ialdþegnarnil' finna sárt
til ójafnaðar þess, er þau bjóða, og allir hinir lögfróðu kalla
þau I'ánglát og óhæfileg. þess vegna má einginn furða sig á,
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þú beðið sc um breytingu á þeim, jafnvel hráðahyrgðabreyt-
ingu, þó ekki se meira, þángað til skattalögin nýju, sem menn
vænta ser alls góðs af, koma, sem eg get ímyndað mer að vera
kunni enn nokkuð að bíða. Eg vona því, að þíngið kjósi nefnd
í þetta mál, [iar eð það snertil' hin almennustu réttindi her á
landi.

KonúlIf/s!illllrúi: Eg vil fastlega ráða þínginu til, að fella
þessa bænarskra, ekki af því, að vor nú gildandi skattgjaldslög
sen hagkvæm, því það er almennt viðurkennt, að þau eru það ekki,
jafnvel þó [iað megi telja [ieim það til gildis, að gjöld þau, sem
eptir þeim greiðast, ekki séu þjóðinni þúngbær, IIeldur af því, að
nú er verið að undir búa [iann stofn á hverjum lIÝ og almenn
skattgjaldslög eiga að byg'gjast, og þegar svo ii stendur, er ekki
ráðlegt, að fara svo að segja að k ák a við sk attgjaldslðgin. Ef
uppástúugan frá þinginu ætti að verða nokkuð annað eu tóm
ósk Ilm, að fá ný lög um lausafjárskatt til bl'áðabyrgða, flá
mundi það verða örðugra og taka meiri tíma, en flíngið nú á
kost á að velja til þess konar málefnis. það er því ráðlegast
og í alla staði tilhlýðilegast, eptir því sem nú á stendur, að
láta skattgjaldslögin bíða, þállgað til verkefni það, þeim til und-
irbúniugs, sem stjórnin hefur feingið þíllginu til yfirvegunar,
er af hendi leyst, hvar eptir þá má vænta, að frumvarp til
almennra skattgjaldslaga verði lagt fyrir' þingið.

H. prófastur Stephensen: Ef konúngsfuJltrúi gæti vissáð
mig um, hve nær þessi skattgjaldslög mundu verða búin, þá
skyldi eg ekki tala eitt orð um bænarskrár þær, sem her
ræðiI' um. Mf~l' finnst grundvöllnrinn fyrir þeim svo skammt
á leið kominn, að eg er hræddur um, a() hann hrynji, áður en
á hann verður byggt. Sá, sem er sjúkur, hann óskar gjal'llan
liuunar, þó hann vænti ekki albata, og eins virðist mer vera
háttað um þetta mál, þar sem skattgjaldslögin eiga að likind-
um svo láugt i land enn þá. Í annari bænarskránni er stúug-
j() upp á, að skatturinn hækki eptir hundraðatölu , og virðist
mel', að sú uppástúnga gæti orðið til bráðahyrgða. En eg vil
óska, að einhver þíngmanna styrki með mer bæuarskrár
þessar.

G. Einarsson: Mer finnst það vera mesti kvilliun, svo
eg haldi áfram líkingu hins beiðraða þingmanns, sem síðast
talaði, í sk attalögunum, þar sem er sk att ur i n ll, sem kall-
aður er, og allir þekkja. Eg veit til þess, að ein bænarskrá frá
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'þórnesfunrlinum fer fram á bráðabyrgðalög viðvíkjandi skattin-
um, og þau ættu að komast á, þó ekki væri annað, því eg
held, að al þýða hafi nógu leingi stunið undir þessu ósann-
gjarna þýngslameini, og að það se bæði nauðsyn og skylda, að
létta því af henni hið fyrsta, hvað sem svo öðru líður, sem
einginn veit hvað lállgt el' að bíða, þar til bótin fæst, og !IVÍ

mæli eg kriiptuglega fWIlI með nefnd í þessu máli.
P. Sigurðsson: Allri alþýðu manna {lykil' mestu varða um

hráðahyrgða - urnbót lÍ skattinum, sem allir, bæði alþýðu og
embættismenn, eru samhljóða UIlI að se mjög ósanngjarnlega lÍ

lagður ; en tíundin er og verður ætíð miklu náttúrlegar álögð,
og því vil eg leggja til, að þingið taki hana til yfirvegunar .

•Iðn hreppstjóri Siqurðsson: 'þat) vita a llir, hvað skattur-
inn er ósanugjarn ; en ekki ætla eg;, að alþingi geti búið til
nein skattalög, heldur að eins, ef þíngið vildi senda konúngi
hæverska bæn, að hvata skattalöggjöfiuni.

Konúnqsfulltrúi: Jafnvel þó egekkí vilji í þetta sinn,
meðan einúngis er spurning um, hvort kjósa eigi nefnd í málinu,
leingja þíngræðul'llal', eða fara lángt út í efni málsins, vil eg
þó benda þíngmUllnul1l til þess atriðis í annari bænarskrrinni,
af hverri það er ljóst, að sú skattalagfær+ug, sem um el' beðið,
einúngis á að vera í því innifalin, að lausafjárskatturinu verði
met) meiri jöfnuði ákvarðaður, og líklegt er, að í bænarskráuni
se einnig til ætlazt , at) hinu nýi lausafjrirskattur skuli vera
her um bil viðlíka hár í sýslu hverri, eins og gamli skatturinn
var; en að finna þetta, er einginn hægðarleikur, og þarf mik-
inn undirbúning, og að því mun ekki verða unnið, svo vel fari,
nema af embættismönnum þeim, sem hafa skattgjaldsbækurnar
og önnur þar að lútandi skilríki undir höndum .

•1. Guðmundsson: Ef nefnd yrði kosin í þessu máli, þá
er um þrennt ætlunarverk hennar að ræða, en það er, að búa
til fullkomin skatt.'1jaldslö.q, bl'ciðabyrffðalii,q, eða þá að eins, að
herða ci stjðruinni, til að búa til slraltf;jaldslií.r;. Hið flJ1'sta
virðist mel' öldúngis ógjörníngur fyrir þingið, en hitt tnennt væri
að vísu heldur vinningar, ef þess væri þUrf. En það er ekki,
að minni ætlun. Stjórnin el' að Ilýta skattgjaldsmálinu, því hún
hefur lagt fyrir þetta þíng hina fyrstu og verulegustu undirstöðu
undir það, en það er jarðamatið ; og undir eins og þingið vinn-
111' að því máli af alefli, þá vinnur það af alefli að undirbúningi
skattgjaldslaganna. Bæði aðgjörðir hennar við jarðamatsmálið
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og verzlunarmálið sýna það, að hún hefur hug á, að endurbæta
skattgjaldslögin. Eg get því ekki annað, en I';iðið frá því, að
nefnd verði kosin.

II Stephensen : það er að vísu nokkur huggun, að þetta
alþíngi á að taka að ser jarðamatið. eins og þíngmaður Skapt-
fellínga henti á, en hann getur líklega ekki gefið vissu um,
að neitt vit fáist nokkurn tíma úr því, sem, að minnsta kosti
að minni ætlun, ekkert vit er í frá botni .

•lón Guðmundsson: Vera kann, að þessu þíngi auðnist
ekki, að koma viti í jarðamatið, en vonandi er, að það geti
komið því á vitlegri stefnu.

St . Jðusson : Ef ekkert vit hefur verið í jarðamatinu frá
botni, þá er ekki við að búast, að neitt vit verði Í skattgjalds-
lögum, sem þar á eru byggð .

•1. Kristjánsson: það má eg fyrir mitt leyti játa, að mer
finnst jarðamatið vera einhvers konar óskapnaður, en úr hon-
Ulll á nú þíngið líklega að skapa eitthvað verulegt.

Forseti bað nú þíngmenn að greiða atkvæði um, hvort kjósa
skyldi nefnd eða ekki, og urðu 18 móti en 3 atkvæði með nefnd.

Forseti afhenti því næst bænarskrá eina (nr. 17) viðvíkj-
andi jarðamatinu arntmanni Havstein, sem formanni þeirrar
nefndar, er í það mál var kosin.

Að því búnu gat hann þeirra bænarskráa, er hann hefði
þegar feingið, auk þeirra, er hann gat um í byrjun fundarins,
og las upp yfirlit yfir þær, en þær voru þessar:
NI'. 29. Bænarskrá frá Suður- þingeyjarsýslu, með 154 nöfnum,

að alþíngi biðji um, að kosningarlögtn frá 28. septemb.
1849 verði lögtekin fyrir alþingi eptlrleiðis, þó svo, að
þjóðkjörnir þíngmenn verði ekki fleiri en 36, og að hver
maður 25 1ÍI'a gamall fái kosningarrétt,

- 30. Bænarskrá frá sömu sýslu, með 165 nöfnum, að alþíngi
ítreki bænarskrá sína frá 2. ágúst 1847 um, að konúng-
ur setji her eptir á ÍslaJldi lög einúngis á voru máli,
staðfest með innsigli og nafni hans sjálfs, og nafni
þess ráðherra, sem hann setur yfir hin íslenzku mál.

- 31. Bænarskrá frá SÖJIIU sýslu, með 155 nöfnum, að alþingi
sendi konúngi bænarskrá um, a) að prentsmiðjan á Ak-
ureyri fái að prenta allar bækur án undanteknlngar,
sem geta út breitt dýrð guðs og kristilega og þarflega
upplýsíngu; - b] að stjórn og fyrirkomulagi prentsmiðj-
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unnar í Reykjavík verði hrundið í það lag, að hún standi
i fullum skilum við alla hlutaðeígendur.

Nr. 32. Bænarskrá frá sömu sýslu, með 157 nöfnum, að alþíngi
biðji konúng um, að stofna her á landi búnaðarskóla,
og verja til þess ávöxtum hinna fornu klaustraeigna.

- 33. Bænarskrá frá sömu sýslu, með 165 nöfnum, um að al-
þingi gæti i smáu sem stóru allra réttinda vorra eptir
konúngsbrefi 23. september 1848, og biðji konúng, að
burt taka frá oss reiði þá, sem yfir oss er lýst með
konúnglegri auglýsingu 12. maí 1852 fyrir ábyrgðar-
ráðgjafa P. G. Banq.

- 34. Bænarskrá frá sömu sýslu, með 157 nöfnum, að alþingi
sendi konúngi bænarskrá um, að ver fáum haganlega
sveitastjórn og sýslustjórn, til að stjórna og ráða öllum
sveitarmálefnum vorum, og loksins landstjórn í alþíngi
voru, til að eiga þángað seinasta málskot allra slíkra
mála.

- 35. Bænarskrá úr Rángárvallasýslu, samþykkt á sýslufundi
að Stérólfshvoli af 37 fundarmönnum úr öllum hrepp-
um sýslunnar, að alþingi vilji bera fram fyrir konúng
uppástúngur um breytingar i aukatekj ureglugjörð 10.
september 1830.

- 36. Bænarskrá úr Gullbríngusýslu, um að alþíngi biðji um,
að 26. grein húsaga- tilskipunarinnar frá 3. júní 1746 verði
ítrekuð með nýju lagaboði, í sama anda og sama tilgángi,
en nokkuð öðru formi, og einkum, að Iögboðnar verði
vitnisburðarbækur hamla bæði hjúum og húsbændum.

- 37. Bænarskrá frá }?ingvallafunrlinulll til alþingis, að koma
því til leiðar, að allar jarðir og fasteignir á landinu hafi
jafna tiundarskyldu.

- 38. Bænarskrá frá sama fundi til alþingis, að minna stjórn-
ina enn einu sinni sköruglega á nauðsyn vora og rétt
til verzlunarfrelsis.

-- 39. Bænarskrá frá Barðastrandarsýslu, með 28 nöfnum, um
friðun á öllum sel, þar sem æðarvarp er eða selveiði.

- 40. Bænarskrá frá Skagafjarðarsýslu, með 21 nöfnum úr
Viðvíkur, Hóla og Akra hreppum, að prentsmiðjan á
Akureyri megi öðlast jafnretti i öllum greinum við Suð-
urlandsprentsmiðjuna i Reykjavik.

Sagði hann, að þær yrðu síðar teknar fytir, en væru nú lagðar á
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lestrarsalinn. Bað hann þá nefndirnar, að gefa ser nöfn for-
manna þeirra, og gat um, hvað gjöra skyldi á morgun.

Fundi slitið.

5. júlí - fjórði fundur.
Eptir að forseti hafði sett fundinn, var gjörðabók frá síð-

asta fundi lesin upp og samþykkt.
Fm' seti : 2 hinna konúngkjörnu þíngmanna, amtmaður

Havstein og jústizráð Jónassen, hafa tilkynnt mer, að þeir gætu
ekki mætt her á þínginu í dag, og þvi eru þeir her ekki.

Eg gat þess i gær, að eg vonaði, að eg gæti í dag skýrt
þingmönnum frá prentun alþíngistíðindanna, og get eg þess nú,
að upp á bref það, sem eg hafði ritað forstöðumönnum prent-
smiðjunnar her að lútandi, fékk eg aptur href frá þeim i gær,
og er það svo hljóðandi:

"'þer hafið í bréf af 2. þ. m. spurt yður fyrir um það, hvort
alþingistíðindin og annað, sem til stendur að prentað verði í
þingsins þarfir, fáist prentað í prentsmiðju landsins, samt um
það, með hverjum skilmálum prentunin fáist.

Í tilefni her af skulum ver ei láta dragast að svara, að se
upplag alþingistíðindanna ákveðið til 1000 eæempl., og hand-
ritið í góðri reglu, þá mun prentun þeirra fást móti 14 rbdd.
fyrir hverja örk, en verði upplagið 800 eæempl., þá mun prent-
unarkostnaðurinn verða 13~ rbd. fyrir hverja örk. Annað smá-
vegis, er prentað kynni verða, mun sæta líkum kjörum. Papp-
írinn getur prentsmiðjan nú selt fyrir 41 rbd. hvern halla.

Íslands stiptamtshúsi og Laugarnesi þann 4. júlí 1853.
./. D. Trampe. H. G. Thordersen.

Til
forsetans á alþíngi".

Af þessu bréfi geta þíngmenn séð, að prentsmiðjustjórnin
selur nú bæði pappír og prentun við nokkuð lægra verði, en fyr
hefur verið, þar sem prentunarkostnaður á örk hverri er nú settur
á 14 rhdd., í staðinn fyrir 16 rbdd., og hver halli pappírs á 41 rbd.,
í staðinn fyrir 50 rbdd. áður: Eg hef gjört mer áætlun um, hvað
mikill kostnaðarmunur verða mundi eptir þessu á 8 og 10 hundr-
aða upplagi, og komst eg ekki nær, en það væri her um bil
100 rbdd. munur. Mer þykir því varla vert, að breyta upplags-
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stærðinni, úr því hún gjiirir svo lítinn mun, og með því mer finnst
lIÚ sama ástæða vera fyrir 1000 upplaginu eins og 1847, svo
Mít eg þal'l samþykkt af þínginu, ef einginn mælir móti því, og
mun eg þfl næst stínga upp á þvi við þíngið, að það kjósi ser
:} menn í nefnd, eins og að undanförnu hefur verið gjört, til
þess að semja við einhvern um útsölu og útsendingu alIlÍllgis-
tiðindanua.

V. Brandsson: Eg get nú ómögulega skilið í því, hvað
möunum geti geingil'l til, að hafa upplag tíðindanna eins mikið,
og það hefur áður verið, ekki betur en þau munu hafa selzt
híngað til. Eg held það nægi 800 upplag, og eg held, að þó
það spari ekki nema rúma 100 rbdd., þá verði landsmenn fegnir
þVÍ. það er og betra, en að peningamir verði eingum til liðs, og
fúni niður í hókum. Eg veit og, að sumir hafa eins konar
óbeit á alþíJlgistil'lilldullum, eins og líka hitt, að mörg tímarit
eru vön að tapa áliti sínu við ál'a~jiildann, eða þegar fram líða
stundir; en þeir, sem hafa haft útsölu tíðindanna á hendi, geta
bezt sagt fra, hvað mikið er geillgið út af þeim, og munu
þingmenn sumir, þeir er her em nú, ekki vera því ókunnugir
með öllu .

•1.• Iðnsson: Eg ætla einúngis að geta þess, að eg gekkst
fyrir þvi, að 20 ea:æ, af þjóMlllldartÍi'lindullum komu norður í
þíngeyjarsýslu, og hafa þau legið til sölu IIÚ um heilt ár þar í
knupstabnum, og let eg festa auglýsingu upp um, að þau væri
þar að fii, en núna, áður en eg fól' suður, kynnti eg mel', hvað
af þeim selzt hefði, og þá voru ein 4 ex·;:t'. af þeim geingin út.
þetta finnst mer vera dæmi til þess, hversu menn em tregir
til, að kaupa slíkar bækur .

•/. hreppstjóri Si,qurðsson: Eg get ekki neitað því, að
mer þykir einn 100 rhdd. munur lítill; en ætla það sparaðist
ekki meira, ef upplagið væri 600, sem eg er viss UIIl að væri
full II óg, eptir því sem þau hafa vel'i~ VÖll að giÍJlga út '?

ll. G. Thordersen: Eg se ekki, hvers vegna lllenn vilja
fara að setja niður eæemplara - tölu þá, sem áður hefur verið
höfð, og sem virðist vera ákveðin sem allra - minust. Tíðindin
kunna að gállga út seinna, þó þau gjöri það ei strax, og eg
verð að vera á máli hins háttvirta forseta um, að bezt se að
halda sig við þá exemplara - tölu, sem áður hefur verið. Ef
að menn heyra umræður um þetta heðan af á þínginu, og eg
vildi óska, að þær yrðu nú ekki leingri, því mel' finnst nóg
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komið, þá lítur það svo út, sem þíllgið efist um, að það hafi
það álit úti um lanrl i1'1, sem því í rann og rcttri veru bel'. Og
eg veit sannarlega ekki, hvaða ástæðu ver höfum til, að halda
það um landa VOI'a, og IJÓ svo væri, þú ættum ver þó að hafa
tilhlýðilegt álit á ~j:ílfl1m OS,,; vel' ættum ekki sjálfir að gleyma
þei!ri virðingu, sem ver erum skyldugir til að hafa fyrir oss,
að minnsta kosti eptir því hugarfari og ásetningi, sem ver,
hver í sínu lagi, hljótum að koma með her á þíng, nefuilega,
að vinna það gagn fósturjörðu vorri, sem oss er unnt. Og eg
segi fyrir mig, að eg hef aldrei ha ft orsök til, að gruna landa
mína um þetta, og hefur mel' þó aldrei verið hl'ugi'lið um, að
vera mikill þíllgmaðlll·. Eg hef sagt þetta til þess, að láta
mitt álit í ljósi, og þó fremur prlcat , og eg vildi nærri IJ\'Í
helzt, að þessi orð min væru ekki bókuð .

J. hreppstjóri Sigurðsson: Eg held það væri ómissandi,
að fá skýrslur um, hvað mikið hefur selzt afalþíngistíi'linouuum
að undanförnu, þvi ljá verður hægra að ætlast á um, hvað stórt
upplagii'l þarf að vera núna.

Ó. Sive/'tsen: Eg ímynda mer, að þó alþílIgistíi'lindin
gá ngi tregt út núna, eða seljist ekki öll í hr;íð, llá kunni þau
að ~;ánga betur út seinna. Eg veit til að mynda um Wgþíngis-
bækurnar gömlu, hvaða ásókn nú er um þær, og menn kaupa
þær IlÚ dýrum dómum, og af hel' um hil 9 lestrarfcliigllIll, sem
('0' [iekk i til ívrir vestan hefur að eins 1 æetað feiuæið þær't") .J' 0 t")

allar; sumar eru keyptar í aískriptum. Eg get vel imvndað
mer, að eitthvað þessu líkt kunni HÍ) geta orðið með alþiugisrið-
indin, þó það verði ekki fyrri, en jörÍ) CI' fyrir laungu gróin
yfil' vorum höfðum, og víst er, að nú má geyma bækur betur
en áður, SYO þær [iurfn hvorki að fúna nc týnast svo fljótt.

G. Brandsson: Hinn heiðraða IJÍllgllIalln vantaði eitt að
skýra friÍ í ræðu sinni, og' {mð Val', hversu mörg eæemplðr upp
hefðu verið Wgð í fyrstunni af Wgilíngis - hókuuurn, sem hann
minnrist á -- (Ó. Sloert sen : Eg get það ekki, því eg veit
hana ekki.), - þan hefði flÓ án efa gjört dæmi [iingrnauueins
mun fullkomnara, og má ske sannað það, sem hann vildi S;UlIIa,
en með því, sem hmm nú sagði, sannar hann harðlu lítið; því
eg get ekki af orðmu hans spáð neinu UIIl það, livemin alþing-
istíðindin muui gánga út eprirleiðis , hvað sem svo mörg
exrmplðr verða lögð upp ar þeim, og það mun fara um þetta
eins og annað, að raunin verður ólyguust ; því þó við vildum
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nú skipa löndum okkar, að kaupa þau , held eg það gagllaði
lítið; þeir mundu meta meira vilja sinn, en kröfur annara í
því tilliti, eins og líka voulegt væri.

H. (;. Thordersen : Mer finnst nú, að þessar umræður séu
orðnar full-Iángar, því eg held, að það StJ skylda vor, að reyna
til að halda oss í áliti hjá löndum vorum. Eg hef heldur einga
ástæðu til, að gjöra þeim neinar gersakir í þessum sökum.

Forseti: Eg vil þá skjóta því til atkvæða þíngmanna,
hvort upp skuli leggja 1000 eða 800 af tíðindunum, og get
þess, að sú atkvæðagreiðsla er að eins bindandi f~Tir þetta þing,
eu ekki framvegis.

Voru þá atkvæði greidd, og urðu 14 atkvæði með 1000
upplaginu, en 3 með 800.

Forseti: það er þá viðtekið, að upplag alþiuglstiðindanna
skuli í þetta sinn vera 1000. Eg vil nú skjóta því til þíngsins,
hvort ekki se bezt, að kjósa 3 menn í nefnd, til að semja
um útsölu þeirra og útsendingu.

þ. Svein~jörnssoll: Eg vil geta þess, að sá, sem eg held
líklegastan og heztan bóksölumami her, er nú ekki í landinu,
fm {mð er E. Jónsson, bókhindari. Hmm kvað vera væntan-
legur með póstskipinu í þessum mánuði, og því finnst mer bezt,
að bíða við að kjósa nefnd þessa, þángað til hann kemur, svo
hún geti samið við hann, því eg efa, að Sekriterinn vilji takast
söluna á hendur.

Forseti: Nefndin getur gjört það, ef henni lizt, þó hún
se strax kosin, en það er samt á I,íugsius valdi, hvort það vill
láta dragast að kjósa í hana.

Ó. Sivertsen : Eg vil, að í nefndina StJ strax kosið, því
ekki er ráð nema í tíma se tekið; Hefndin getur þvi heldur
valið og samið það, sem bezt fer, sem hún hefur leingri undir-
húníngstíma.

Forseti let þá greiða atkvæði, og voru kosnir þeir:
.1. Guðmundsson, lögfræðingur, með 15 atkvæðum,
P. Petursson, prófessor, . - 12

og þ. Sveinijörnsson, konferenzráð, 10
Forseti: þá kemur til inngángsumræðu málefnið um prent-

smiðjuna ; það eru bænarskráruar nr. 3, 18, 23 og 40, sem að því
lúta; eg vil því spyrja, hvort einginn hinna háttvirtu þíngmanna
vill gjöra málefni þetta að uppástúngu sinni.

Ján Jánsson: það vil eg gjarnan gjöra.
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Forseti: l\1á ske hinn háttvirti þingmaður vi1di í stuttu
máli gjöra grein fyrir aðalstefnu málsins i bænarskránum, svo
þingmenn geti ákvarðað, hvort nefnd skuli setja eður ekki .

•JÓn Jðnsson : þa1'l eru, að mer virðist, einkanlega 2 atriði,
sem um er talað í þeim bænarskrám, sem eg hef nú tekið á
móti; annað þeirra er um prentsmiðju landsins yfir höfuð, hitt
um prentsmiðjuna norðlenzku.

Eg hef her bænarskrár frá Skagafjarðar -, frá Norður- og
Suður- Þingeyjar-sýslum, og svo eina frá þillgvallafundinum; sú
síðast nefuda biður um, að alþingi krefjist, að fá skýlausan
reikning yfir fjárhag prentsmiðju landsins, og stjórn hennar
umbætta, eu lætur óumtnlaða prentamiðjuna á Norðurlandi.
Bænarskráin frá Norður- Þingeyjarsýslu er henni her um bil sam-
hljóða, og fer þvl líka fram, að allri stjórn prentsmiðjunnar
sunulenzku verði hrundið áfram til bóta, og getur hún þess
jafnframt, að norðlenska prentsmiðjan ætti að fá sömu réttindi
og einkaleyfi, sem sunnlenska prentsmiðjan hefur, viðvíkjandi
prentun á guðfræðis- og sálma-bókum.

Bænarskráill frá Skaga fjal'ðarsýslu fer fram á, að einka-
leyfi það, sem Hólaprentsmiðjan hafði, hlotnist norðlenzku
prentsmiðjunni, en stjórn hinnar sunnlenzku verði hrundið í það
lag, að hún standi i skilum, og þessu öllu er bænarskráin frá
Suður- 'þingeyjarsýslu samhljóða.

þetta miðar allt i þá átt, að árlega sjáist reikníngar prent-
smiðju landsins á prenti, og stjórnin á henni verði látin taka
umbótum, og norðlenzka prentsmiðjan fái burt rýmt einkaleyf-
um hinnar sunulenzku, eða notið þeirra jafnt sem hún.

Að öi'lru leyti vil eg gjarnan heyra ræður þingmanna um
þetta málefni, áður en eg tali fleira um það.

ll. G. Thordersen: Eg get ekki skilið, þvi menn eru að
eyða mörgnm orðum að þessu; eg fyrir mitt leyti get eingan
veginn mælt á móti nefild í þessu máli, þvi mer finnst ekki
vera vert, að tala svo mikið um þetta mál á þessum fundi.

Eg, sem á að heita meðstjórnari prentsmiðjunnar hérna,
kynni má ske seinna að skýra þíngínu frá ýmsu, máli þessu
viðvíkjandi.

Páll Sigurðsson: J\[{w fyrir mitt leyti sýnist þetta mál vera
mikið mikilvægt, bæði í tilliti til prentsmiðjunnar hérna í Reykja-
vík, sem er sameiginleg eign allra landsmanna, að hún gæti
komizt í ákjósanlegra fyrirkomulag, en mörgum landsmönnum
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I,ykir nú vera á henni, Í tilliti til eiugra eða víst tlllógra
reikninga opinherlega augl)stra yfir efni hennar og athafnir
undanfarandi ár, og eins hvað áhrærir þá nýju prentsmiðju
Norðlendlnga, sem öllum landsmönnum ætti að vera mjög auut
um að gæti þrifizt og tekið framförum, og álít eg sjálfsagt,
að kjósa nefnd, og stíng upp á 5 manna nefnd í mál þetta .

Jðn Guðmuudsson: Einu vil eg hreifa viðvíkjandi nefnd-
arkosníngu í þetta mál, en það er, að í 1 eða 2 bænar-
skránum el' beðið um skýran reikllíng yfir fjárhag prentsmiðju
landsins. Eg álít það ótilhlýðilegt með öllu, ef nefndin, sem
kosin yrði, skyldi gjöra þetta atriði að álltsmáli, fyr en hún hefði
reynt til að miðla málum, og útvega þessa reikninga hel' þegaI'.
Eg treysti því og, að hinn 1. konúngkjörni þingmaður andlegu
stettarinnar, sem hel' er viðstaddur, og eins hinn háttvirti kon-
úngsfulJtrúi p:jöri sitt til, að þessi hin umheðna skýrsla og
gl'einiJegir' reikuingar feingist, og eg leyfi mer að skora á báða
þá herra, að segja !lÚ þegar, hvort nefndin muni ekki geta átt
víst, að fá þá; því ef svo el', þá get eg ekki fallizt á, að
nefndinni St~ ætlað, að taka þetta atriði bænarskrám-innar til
meðferðar, eða að þíllgið gjöri það að umtals- efni í álitsskjali
til konúngsins.

K01lún.qs(ulltrúi: l\litt álit um þetta málefni el' sama, sem
hins hefðraða "íllgmalllls, sem nú settist; eg get' ekki álitið
það tilhlýðilegt, að flíngið sendi konímgi bænarskrá í þeirri stefnu,
sem þíngvallafundurillll fór fram á; þar á móti álít eg það
betur hlýða, að nefnd sú, sem sett verður til af') yfirvega bæn-
arskrárnar áhrærandi prentsmiðju landsins, móti hverrar kosn-
ingu eg ekki vil mæla, leiti I,eirl'a upplýsinga, áhrærandi fJár-
hag prentsmiðjunnar, sem hún þurfa þykist, hjá stjórnendum
hennar, sem fúslega munn veita slíkar upplýsingar, En varla
mun til þess að hugsa, af') rettiudi þau, sem prentsmiðja lands-
ins hefur, eður nokkur hluti þeirra, muni verða frá henni tek in, og
lögð til prentsmiðju fyrir norðan; því þetta stríðir heinlínis móti
I,vÍ konúnglega leyfisbréfi, með hverju prentsmiðjan fyrir norð-
an er stofnsett, og sem mig minnir að se dagsett 14. apr. 1852,
í hverju það með berum orðum er tekið fram, að stiptun þessi
einkís geti feillgið að njóta af þeim eiukaréttindum, er áður til
heyrðu hinni fyrri Hólaprentsmiðju, en IIÚ til heyra prentsmiðju
landsins, og í hverjum vel að merkja Norðlendingafjórðúngur
á sinn hluta. V æru þessi einkarettindi tekin frá prentsmiðjunni,
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mundi það líka gjora henni lítt mögulegt að standast, og ef
hún yrði seld, mundi Ilað rýra verð hennar.

ll. G. Thorderseu: Mel' þótti mjög vænt um, að þessu
máli val' þannig hreift, viðvíkjandi reikuíngum prentsmiðjunnar,
þat· sem mel' er skylt málið, að því leyti sem eg er annar
forstöðumaður hennar. Eg skal og afl mínu leyti gjöra allt,
sem eg get, og gefa alla I' þær upplýsingar, sem mer er unnt,
viðvikjaudi reikníngum prentsmiðjunnar, og hinu sama er mer
óhult að lofa fyrir hönd meðstjórnara míns .

•Iðn hreppst. Si!/urðsson: Var það ekki meiníng bænar-
skráarinuar, að það yrði gj(jrt að skyldu, að auglýsa reikninga
prentsmiðju landsins á prenti ætíð her eptir, án þess að vera
að krefja stiptsyfirvöldin um þá áfölInu reikuínga? Mer finnst,
að þess þyrfti þú; því ekki má vita, hvort ver eigum ætíð þá
menu Í forstjórn hennar framvegis, sem eins bregðast vel uudir
það, og þei I', sem nú em, gjöra.

Kmulnlls(ll11trúi: Mel' virðist réttast, að láta nefndina ráða
því, hverjar af {,eim uppástúugum, sem bænarskrárnar iuuihalda,
hún vill taka til greilla.

G. Brandsson: Eg get ekki seð, að þessa þurfi við, sem
þíngmaðurinn frá Mýrasýslu mælti; því ef prentsmiðjan yrði
einstaks rnauns eign, eins og farið el' fram á í eiuhverri bænar-
skránni, að mig minuir, þ:í tæki hann reikninga henuar' afl ser,
og þeir kæmu ekki öðmm við. Eg vil því, að nefndinni se
falið þetta öldúngis á vald, samkvæmt því sem hinu háttvirti
konúugsfnlltrúi stakk upp á.

Forseti kvaddi þíngmenn þú til að kjósa nefnd í málinu, og
voru kosnir þeii':

ll. Stf'pllf'USf'II, prófastur, með 17 atk væðum,
P. Petursson, prófessor, og J. Jðnsson, hreppst., 11'01'

með 15 atkv.,
J. (}uðmulldssul/, með 14 -,

og Ú. 8ivl'rlsl'Il, prófastur, - 12 -.
Forseti: þvi næst koma til inngriugsumræðu hænarskrriru-

al' viðvíkjandi breytingu á kosningarlögunmn : lII'. 5, frá þíllg-
vallafundinum, lll'. 27, 111'. 28 og III'. 29. Hver vill gjiira mál-
efli i þetta að uppástúngu sinni '1

.JÓIl Gllðmll1ulssoll: :Eg ska 1 gjöl·a það.
Forseti: Kaun ske hinn háttvirti þingmaður í stuttu máli

vildi skýra frá því, sem bænarskráin fer fram á.
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.Jón Guðmuudsson: Bænarskrárnar um þetta efni eru 4;
2 af þeim eru úr Skagafjarðarsýslu, 1 frá :þíngeyjarsýslu, og
1 frá :þíngvallafundinullI. :þessi siðasta fer því fram i niður-
laginu, að alþíngi biðji kouúng:

"Að hann veiti oss frjálsari kosníngarlög, en ver eigum
nú að að búa, einkum í sömu stefnu og þau, er alþíngið
samdi 1849, og konúngur þá samþykkti".

Önnur þeirra frá Skagafjarðarsýslu hefur 5 niðurlags- atriði,
er svo hljóða:

1, Að kosuíngarlögin frá 23. septemher 1848 mættu mildilega
lögleiðast her á landi, samkvæmt þeirri þegnsamlegri uppá-
stúngu, sem alþíngi mætti þóknast í þar að lútandi tilliti
að gjöra, svo þjóð vor mætti fá að velja eptir þeim kosn-
íngarlögum, er þannig væri fallizt á, fulltrúa sína til þeirra
alþínga, sem framvegis kynnu fyrst um sinn haldin verða.

2, Að alþingi vort mætti framvegis haldast á sínum gamla
stað, 'þíugvöllum, hið allra - fyrsta, sem þvi kynni verða
við komið.

3, Að þau í 79. gr. alþinglstllskipunarinuar frá 8. marz 1843
ákveðnu 3 rbdd. daglegu laun til serhvers þingmanna mættu
mildilegast verða niður færð til 2rhdd. daglega.

4, Að hvorki verði hlíft kirknajörðum, auk sjálfra heimagarð-
anna, sem kirkjurnar standa á, ne heldur timburhúsum á
verzlunarstöðum, einkum þeim, sem leigð eru til annara,
við sanngjarnlegri greiðslu alþingistollsins eptir tiltölu.

5, Að .þau atkvæði, sem þingmennirnir gefa í serhverju um-
varðandi þjóðmálefni, mættu framvegis í hvert skipti greið-
ast með nafni serhvers þingmanna fyrir sig, og síðan prent-
ast þaunlg í alþingistiðlndunum. .
:það er auðséð, að atriði þessi, að því fyrsta undanteknu,

ekki heinlínis við koma kosníngarlögunum, og eins er með
hina bænarskrána frá Skagafjarðarsýslu, sem el' sama innihalds.
Í bænarskráuni frá :þínge:yjal'sýslu er það aðnluppristúugau, að
kosníngarlögin hverfi i líkt horf, og þau voru í: þegar velja átti
til þjóðfundarins.

Vegna þess að bænarskrárnar frá Skagafjarðarsýslu hafa
fleiri atriði, leyfi eg mer að spyrja hinu háttvirta forseta, hvort
ekki væri réttara, að stinga upp á, að nefnd yrði seinna kosin,
til að íhuga atriði þau, sem ekki eru samhljóða aðalbæninni.

Forseti: Eg se ekki betur, en að þeim atriðum verði að
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skjóta út úr, sem ekki eiginlega snerta aðalmálefnlð ; því I)a(')

er auðsætt, að ekki tjáir að kjósa margar nefndir um eina og
sömu bænarskrá; en se önnur atriði í bænarskránni svo merki-
leg, að öðrum þingmönnum þætti vert, að halda þeim fram, þá
stendur það í hvers þíngmanns valdi, að gjöra úr því uppá-
stúngu ser í lagi, og bera hana upp á þíngi á löglegan hátt .

Jðn Guðmundsson: Mer fannst nauðsyn, að hreifa þessu,
til þess að uppástúngumaður villtist ekki á því, hvort gjöra
ætti þessi atriði að sérlegri uppástúngu, eða leggja þau undir
nefndina.

Að öðru leyti legg eg til, að nefnd verði kosin í þessu
máli, en álít hins vegar, að 3 manna nefnd muni nægja.

Forseti: Ef einginn mælir móti því, að þrír menn verði
kosnir í þessa nefnd, þá bið eg þíngmenn að gánga til atkvæða.

Síðan var geingið til atkvæða og feingu þeir:
Jón lögfræðíngur Guðmundsson 8 atkv.,

og ll. prófastur Stephensen 6 -,
en þeir þ. konferenzráð Sveinbjörnsson, ll. biskup Thordersen,
.T. jústizráð Thorstensen, Asgeir bóndi Einarsson og .JÓnbóndi
Samsonsson 4 atkvæði hver,
og varð þ. Sveinbjörnsson sem elztnr þeirra nefndarmaður.

Forseti: Nokkrar af bænarskrám þeim, er eg gat um í
gær, vil eg afhenda formönnum nefndanna: nr. 30, um undir-
skript íslenzka textans; JIJ'. 34, um sveita- og sýslu-stjórn; lIl'.39,-

um friðun á sel; bænarskráin frá þíngvallafundillum um, að
jöfn tíundarskylda komist á, álít eg, ef einginn mælir móti því,
að hafi fallið með bænarskránni í gær um skattalögin.

ll. Stephensen: Eg er sannfærður um, að bænarskrá þessi
sé alls annars efnis en hinar, og verð að geta þess, að það
mundi ekki vera af vegi, að tala um tíundarskylduna ; því tí-
undin er allt annað, en 40 fiska skatturinn, og að eing inn hafi
andvarpað undan henni. Annars verð eg að mæla með því,
að þíngið yfirvegi, hvort ekki se rétt, að kjósa nefnd, til að
yfirvega málefni þetta.

Konúnqsfulltrúi: Eg vil skjóta því til hins háttvirta for-
seta, hvort þetta mál eigi að taka her fyrir í dag, þar það ei
hefur staðið á dagskránni.

Forseti: það var ekki meiníng mín, að mál þetta kæmi
til frekari umræðu í dag, ef það ekki [væri fellt, um leið og
bænarskránni um skattalögin var vísað frá.
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.JÓIl hreppst, Siqnrðssou : Eg (yrir mitt leyti el' samdóma
hillum heiðarlega þíngmanui Borgar(jarðarsýslu, og álít þetl a
vera annað málefni en skattalðgiu, og þurfi [JvÍ að ræðn það
ser Í lagi.

Forset i: Fyrst að það el' meining nokkurra þíngmallnn,
að bænarskrá þessi sé ekki fallin með hinni, þá álít eg réttast,
að láta halla koma til umræðu ser Í lagi; vil eg því setja fund
á morgun kl. 12, og verða þ,í teknar til inngángsumræðu: bæn-
arskr. nr. 15, viðvíkjandi kaupgjaldsbókum hjúa, nr. 36, um
húsaga - tilsk ip un, 111'.32, um búnaðarskúla. lll'. 35: um aukatekju-
reglugjl)rð, og III'. 37, um jafna tíund. þetta ætlast eg til að
verði rætt um á morgun, og set það þVÍ á dagskrána.

Fund i slitið.

G. júlí - Ilmmti fundur.
Allir á íuurli. Gjiiroabók frá síðasta fundi upp lesin og

samþykkt.
Forseti: Eg skal leyfa mer að geta þess, að eg hef með-

tekið þessar hæuarskrrir:
Nr.41. Bænarskr-i ill' Eyjafjarðarsý'slu, með 217 nöfnum, að al-

þíllgi sendi k ouúng i bænarskrá um, 1, að prentsmiðjan
;Í Akureyri fái að prenta alls konar andlegar bækur,
e('la að minnsta kosti fyrst um sinn ; 2, að henni se ekki
meinað, að prenta barnalærdómshók iua og messusanngs-
bókina; og 3, að allri stjórn og fyrirkomulagi á prent-
smiðju landsins verði hrundið Í það lag, að hún geti
staðin í fullum skilum. þar með er sem fylgiskjal:
"ASl:ct'nUl' fyril~ hæuarskrá tíl alþíngis, áhrærandi prent-
sminj umálefui N orðurlands".

- 42. Bæuurskrá fl'ií þíllgvallafllndillulll til a1lJíllgis, að leggja
ci hagkvæm og helltIIg ráð til [iess, að \lægil' peuingar
geti feingizt til hrúk nuar í landinu.

- 4:3, Bænarskrá úr Norður- þíngeyjal'sý,;lll, með 45 nöfnum,
að altJÍ\lgi sendi kouúugi hæuarskra, að hann með ráði
alþÍII~is velji st'~l' íslenzkan IIIa IIII Í ráðuneyti sitt, sem
ser í lagi se erindsreki vor í Kaupmannahöfn, og veiti
málefnum vorum fylgi sitt og tillögur við konúnginn
og hina dönsku stjórnarherra.
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Nr. 44. Bænarskrá úr sömu sýslu, með 50 nöfnum, að alþingi
biðji konúng um, 1, að kosníngarlög til alþinganna
framvegis verði I1iguð og ákveðin eins og kosningar-
lögin frá 28. sept. 1849; og 2, að alþíngistollur verði
tekinn af kirkjujörðum, timburhúsum í verzlunarstöð-
unum, m, fl.

- 45. Bænarskrá úr M)Ta- og Hnappadals- sýslum, með 150
nöfnum, að alþillgi mæli með, að öllum, hæði fasta- og
lausa- kaupmönnum, þeim el' verzla mega her á landi
samkvæmt uppástúugu þjóðfundarins um frjálsa verzl-
Ull, verði leyft her eptir að sigla upp á Strnumfjörð,
til að verzla þar með alls konar vörur, og að kaupa
þar hverja þá vörutegund, sem sýslubúnt hjóða, livort
sem vera kynni algeingar kaupstaðurvörur, kvikfénaður,
sláturfe eða annað.

- 46. Bænarskrá úr Eyja(jnrðars)sln, með í9 uðfnum, að al-
þíngi biðji um, að kosníngarlögin frá 28. septembr, 1849
verði gjUl'ð gildandi við alþiugiskosuingar framvegis,
þó með þeim breytingum, sem þingið finnur ástæðu til
eptir kringumstæðum.

- 4í. Bænarskr-á úr Dalasýslu, með 28 nöfnum, sem biður um,
að alþingi fylgi því fram:

1, að jarðamat þa1\, sem fram hefur farið lÍ íslandi 1849, verði
sem öldúngis óþcnanlegt látið niður falla, svo að stjórnin
ekki á því byggi nokkurt hundraðatal eða jarðadýrleika í
landinu; einnig að ekkert jarðamat verði hel' eptir látið
fram fara, af líkum ástæðum, eða af þeim, er hafa her
hrúkaðar verið undir jarðamötum á þessari og næstlíðinni
öld; en þar á móti,

2, að árlega verði allar jarðir í landinu án undantekningar,
ásamt lausafenu, af þeirra ábúendum, og þeim, el' þær nota,
fram taldar á hreppaskilum til tíundar, og að hundraðatal
þeirra þá innskrifist í hreppsbókina og landsbústjómartöíl-
urnar í sveit hverri, el' fari eptir jarðanna árlegum leigu-
mála, hver helzt hann er eða verður, þannig, að það verði
talið 1 hndr. í jörðu, sem gefur af ser í ársleigu jafnmik-
inn og jafngildan eyri þeim, sem venjulega goldinn er og
goltlizt hefur að lögum eptir k)r- eða ásauðarhundraðið. og
að hundraðatal jarða fari æfinlega eptir þeirra leigumála, á
þann hátt, að þegar tíund eptir nafni sínu tekur 110 leig-
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unnar, þá samsvari hún í réttu hlutfalli 1Óo höfuðstólsins j

með öðrum orðum, að það verði ætíð 2 hlutir jafnir, allt
eptir því sem tíðkaðist í arilstíð við tíundartöku af lausa-
og fasta- gózi í landinu;

3, að á öllum þeim jörðum, hvar eigandinn eða embættismað-
ur, sem jörðina hefur ai'l léni, sjálfur býr, og hvar afgjald
jarðarinnar verður ekki fundið eptir löglegum leigusamn-
ingi, þá fari hundraðatal jarðarinnar, meðan svo stendur,
eptir landskuldargjaldi því, er jarðabókin af 1760 ákveður,
hafi þar eingin lögleg breyting á orðið;

4, að öll innstæðu - kúgildi jarða, eins og kirkna- kúgildi, tí-
undist án undantekningar, og án tillits til, hverjum þau
til heyra, og að serhver lúki lögboðnar tíundir afþví hann
á, hvort sem er í fasta- eða lausa- gózi, er honum ávöxt
færir, eða semji við þann, sem hefur hinn tíundarbæra höf-
uðstól að brúkun og eptirgjaldi, um útsvörun tiuudanna,
eins og við gekkst í fornöld, og ljóst þykir vera af löggjöf
Danakonúngs frá 20. apríl 1619;

5, að allt framtal á jörðum , og þeirra innstæðu- kúgildum,
hvort sem eru. eignar -, umsjónar - eða umráða - manna,
verði grundvallað á skriflegum leigusamníngum, undirskrif-
uðum af landsdrottnum, eða réttum umráðamönnum jarð-
anna og kúgildanna, og leiguliðum, undir eiðstilboð um
þeirra trúverðugleika og í góðra manna nærveru; þar sem
andlegrar eða veraldlegrar stéttar yfirvald að embættisvaldi
sínu út gæfi leigusamníuginn, þykir nægilegt, að bann ein-
úngis se af þessu ulldirskrifaður og innsiglaður. Einnig
að allir slíkir samningar verði árlega á hreppaskilafundi
framvisaðir sveitarforstjórum í sveit hverri, af þeim áteikn-
aðir og leiguliða afhentir á staðnum, að innskrifuðu fram-
tali hans á jörð, innstæðu-kúgildum og öðrum tíundarbær-
um höfuðstól;

6, þegar að leigusamníngarnir yrðu ekki einhverra gildra or-
saka vegna framvísað ir, t. a. m. að leiguliði væri ekki ná-
lægur á hreppaskilum eða þviumlikt, en sveitarforstjórum
væri að öðru leyti fullkunnugt um, að ábúandaskipti hefðu
eingin orðið á jörðunni, né leigumálinn þar tekið breytíngu
frá hinu fyrra ári, að þá væri jörðin með kúgildunum inn-
skrifuð í hið sama hundraðatal. sem hún hafði á hinum
næst á -undan höldnu hreppaskilum; en þar sem að sveitar-
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forstjórar ekki 'hefðu nokkra slíka vissu með nálægum
mönnum, þá væri látið fara um hundraðatal jarðarinnar eptir
hinu gamla landskuldargjaldi samkvæmt jarðabókinni 1760.

Nr. 48. Bænarskrá ÍIr Barðastrandarsýslu, með II nöfnum, með
sömu uppástúngu.

Bænarskrár þessar verða lagðar álestrarsalinn , og sumar
þeirra síðan afhentar nefndunum, sem kosn ar eru, til að íhuga
þau mál, sem þær bera fram.

því næst liggur fyrir, að taka til inngángsumræðu bænar-
skrárnar um kússtjórnarlö.fI; þær em á yfirlitslistanum nr.
15, 36, 25 og 26; þær tvær síðustu eru yfirgripsmestar, en hin-
ar eru nokkuð sérstaklegra efnis, þar sem nr. 15 er um kaup-
gjaldsbækur hjúa, en nr, 311um vitnisburðarbækur hjúa og hús-
bænda, og endurskoðun húsagatilskipunarinnar 3. júní 1746,
en allar lúta þó að þeirri aðalgrein, að bæta hússtjórnarlögin.

Vill nokkur hinna heiðruðu þingmanna gjöra málefni þetta
að nppástúngu sinni?

Jón hrepp st. Siqurðsson: Eg vil gjöra bænarskrána, nr.
15, frá l\fýrasýslu, um kaupgjaldsbækur hjúa, að minni uppá-
stúngu.

Forseti: Jafnvel þó mer virðist bænarskrárnar úr l\fýra-
og Gullbringu- sýslu vera nokkuð sérstaklegs eðlis, eins og eg
þegar gat um, setti eg þær þó á dagskrána saman með hinum
2, og gefur bænarskráin úr Skagafjarðarsýslu einkum tilefni til
þess; en eg hugsaði, að efnefnd yrði kosin í málinu, gæti hún
þó einnig tekið þessar bænarskrár til íhugunar .

•Iðn hreppst. Sigurðsson: Bænarskráin frá l\fýrasýslu æsk-
ir þess í raun og veru, að málefnið um réttindi og skyldur
húsbænda, hjúa og lausamanna, verði algjörlega tekið fyrir af
þinginu, ef það nú hefði tíma og tækifæri til þess, og vantaði
ekki undirhúníng þar til, og hún minnist bæði á frumvarp það,
er fram var lagt á embættismannafundinum 1839 af amtmanni
B. Thórarensen, og þá merkilegu alþíngissamþykkt frá 1722;
en þar málefni þetta er mjög áríðandi og yfirgripsmikið, þá
hafa menn víst hugsað, að alþingi nú yrði ekki við búii'l, að taka
slíkt vandamál fyrir, og því gjörir bænarskráin þetta eina áríðandi
atriði: "hvort hjú skyldi st til að eiga kaupgjaldsbók", að sinni
beinni uppástúngu; eg er því sannfærður um, að þessi bænarskrá
má færast inn undir sama málefni, og takast til sömu nefndar, og
hinar bænarskrárnar. eins og sá háttvirti forseti hefur ætlazt til.
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Guðm. Brandsson: Ef forseti vill leyfa mer að lesa upp
bænarskrána frá Gullbríngusýslu, vil eg gjarnan gjöra það,
jafnvel þó hún hafi legið til eptirsjónar á lestrarsalnum; því
eg hef orðið þess áskynja af nokkrum þíngmönnum, að þeir
muni ekki hafa kynnt ser hana til fullnustu, en vilji þó vita
aðalinnihald hennar og ástæður. það þarf ekki að verða að
slíku mikil tímatöf

Forseti: Eg vil ekki vera því mótfallinn, að þingmaður-
inn lesi hænurskrána upp, því síður, sem eg veit, að sumir af
þiugmönnum hafa varla tækifæri til, að lesa allar hænarskrár,
þó þær liggi álestrarsalnum ; en þó ásk il eg jafnframt, að það
I';e á ritstjórauna valdi, hvort bænarskráin samt sem áður verði
sett í tíðindin.

G. Brandsson las síðan upp bænarskrána og mælti: Eg þyk-
ist vita, að bústjórnarritið, sem vitnað er til í hænarskránni, muni
vera flestum þingmöunum kunnugt, þar er þess meðal annars
getið, í ritgjörð þeirri, sem höndlar um hússtjóruina á Íslandi,
hvort gagn verða mætti að vitnishurðarbókum fyrir hjú, því
þær gætu fyrst og fremst þellað til þess, að hin miður vönduðu
hj úin þar af kynnu að Ieiðrettast, og hin betri uppörfast, til
að taka ser því meira fram í því, sem gott væri. Lika er þess
getið, til hverrar hægðar þetta væri, þegar grer:nslast yrði eptir
og ákveða, hvar sá eða sú ætti frarnfærlsrett, og líka gæti þetta
orðið hægðarauki og jafnvel peningaspamaður í ýmsum saka-
múlum; en í áminnstri ritgjörð er því hreift, að tilskipun fyrir
Danmörku 5. sept. 1832 yrði her lögleidd með breytíngum þeim,
sem her ættu við, og af uppástungum þessum í áminnstri rit-
gjörð er bænarskrá sú, sem eg nýskeð las, að nokkru leyti
sprottin,

Mer þykil' annars líklegt, að góður rómur verði gefinn að
þessu máli, einkum þar menn fyr og seinna hafa kvartað yfir
húsagaleysi voru og þar af leiðandi margri óreglu; því það er
almennt viðurkennt, að sá, sem ekki hafi lært að hlýða, kunni
ekki heldur að stjórna, og mun hvorttveggja brenna við hjá
okkur; en eins og bænarskráin tekur fram, héldu menn, að al-
þíngi hefði ekki í þetta sinn tíma til, að bæta alla húsagatil-
skipunina frá rótum, enda þó þess væri öll þörf, og þess vegna
tók hún fram þetta einstaka atriði. Eg fyrir mitt leyti álít nú
sjálfsagt, að nefnd verði kosin til að íhuga þetta áríðandi
málefni.
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P. Petursson: Að minnsta kosti er eg þó óráðinn í því,
að gefa atkvæði mitt fyrir því; því þó eg se sannfærður um,
að löggjðfill um húsagann þurfi endurbótar við, þá efast eg um,
að þetta þíng fái tíma til, að fara lángt fram í það mál, sem
er svo yfirgripsmikið og vandasamt, að það þarf rækilegan und-
irbúning. Að vísu hljóðar bænarskráin um vitnishurðarbækur
hamla hjúum um sérstaklegt atriði þessa máls, en eg veit ekki
betur, en að 26. gr. í til skip. 3. júní 1746, sem einmitt Wgbýð-
ur slíka vitnisburði fyrir hvert bjú, gildi enn þá, þp henni se
ekki hlýtt, og se eg því ekki nauðsyn til, að biðja um nýja
staðfestingu á gildandi lagaboðum.

G. Brandsson: Bænarskráin biður ekki um, að löggilda
að nýju óbreytta 26. gr. nefndrar tilskipunar, heldur um hitt,
að hún verði endurnýjuð í sama anda, en nokkuð öðru formi;
því þó vitnisburðir væru gefnir eptir henni, voru þeir gjarnast
skrifaðir á laus blöð, sem auðveldlega gátu týnzt, og var því
Jítilla upplýsinga af þeim að leita, að- ótöldum öðrum göllum,
sem opt munu hafa við þá loðað; en hel' er farið fram á það,
að t{~ðirvitnisburðir verði skrifaðir í bækur, sem löggiltar séu
af hlutaðeigandi yfirvaldi, og sem hjúin séu jafnan skyldug til að
bera með ser, hvert sem þau fara vistferlum, eða hvar þau dvelja
á annan hátt, og ætla eg öllum se auðsæt sá mismunur, sem
er á þessari uppástúngu og áður nefndri grein.

E. Kúld: Að því leyti sem bænarskrárnar fara fram á
vitnisburðarbækur hjúa og endurskoðun húsagatilskipunarinnar,
þá álít eg málefnið mikils umvert og mjög svo áríðandi; en
í tilliti til þess, sem bænarskráin úr l\lýrasýslu (nr. 15) fer
fram á, að gjört verði her að lögum "gjaldbækur vinnuhjúa",
álít eg hana ótímahæran burð, sem á lángt í land til að verða
fullaldra; því þó eg játi, að menntun og upplýsing þjóðarinnar
se á miklum framfaravegi, ætla eg samt, að menntun hjúa yfir
höfuð að tala standi ei, enn sem stendur, á þeim fótum, að af
þessum gjaldbókum geti leitt nokkur veruleg not eða gagn,
meðan eingír alþýðuskólar eru á stofn settir í landinu, bændum
og bóndaefnum til menntunar. Eg fyrir mitt leyti álít lángt um
betur eiga við, að alþingi núna fari þess á flot við stjórnina,
að hún leggi fyrir næsta alþíngi frumvarp til tilskipunar um
skyldur húsbænda og hjúa, líkt og amtmaður Bjarni heitinn
Thórarensen fór fram á á embættismannafundinum, og gætu
þá vitnishurðarbækurnar einnig tekizt fram í þeirri _löggjöf.
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G. Einarsson: Eg fyrir mitt leyti er samdóma þingmann-
inum, er síðast mælti, og álít eg, að forseti hafi gjört öldúngis
rett, að sameina bænarskrárnar frá Mýra- og Gullbringu-sýslu,
og eg vil taka að mer allar bænarskrárnar, svo að nefnd geti
orðið kosin í málinu. Allir hljóta að álíta, að húsaginn á landi
voru er öldúngis gjörfallinn og þarf viðreisnar við, og sest það
ljósast á því, að hvatir koma alstaðar að úr landinu því efni
viðvíkjandi, og er því brýn nauðsyn á, að mál þetta se nákvæm-
lega tekið til yfirvegunar og stjórninni bent á hin helztu atriði,
er oss íslendingum þættu mest univarðandi í þvi efni; þvi eins
og nærri má geta, verður það hollast, að vel' leggjum sjálfir
grundvöllinn til laga vorra, þegar ver eigum kost á því.

Á. Einarsson: Viðvíkjandi því, sem hinn heiðraði þing-
maður úr Snæfellsnessýslu nýlega mælti, að hann áleit, að al-
þíngi ætti að biðja stjórnina um frumvarp viðvíkjandi húsaga-
stjórninni, þá verð eg að geta þess, að þíngið vildi ekki í fyrra
(lag biðja stjórnina um frumvarp til sveita-stjórnar, nema henni
væri gefin hending um það frá þínginu, hvemin menn hel du að
hún ætti helzt að vera, og sýníst mer líkt standa á, hvað þessu
máli viðvíkur; en eg fyrir mitt leyti er þó á því, að nefnd
verði kosin i þessu máli

E. Kúld: Eg hugsaði mer, að ef þingið bæði stjórnina
um frumvarp þessu viðvíkjandi, þá ætti það um leið að drepa
á aðalatriði þau, sem það helzt óskar sér að verði einkum
tekin til greina; annars álít eg fyrir mitt leyti, að setja ætti
nefnd í þessu máli .

•1. hreppstjóri Sigurðsson: þó bænarskráin frá Mýrasýslu
se nokkuð sérstakleg. þá er hún þó sama eðlis og hinar, og
einkum lík þeirri frá Gullbringusýslu, sem bíður um vitnisburð-
arbækur hjúa, Annars vil eg með fæstu orðum leyfa mer að
taka fram þá kosti, er uppástúnga bænarskráarinnar ber með
ser, nefnilega, að ef hvert hjú hefur sína kaupgjaldsbók, þá
hverfur sá misgrunur, sem legið hefur á því, þegar hjú, sem
leingi hafa verið í einni vist, annaðhvort fara í burtu mjög fá-
tæk, eða þurfa kringumstæðu vegna að leita fátækrastyrks;
þykir þá annaðhvort hljóta að vera, að húsbændurnir hafi haft
skyldurnar af hjúinu, eða að hjúið hafi verið óspilunarsamt,
en þá sker kaupgjaldsbókin úr. Annar kostur þessarar bókar
er sá, að þegar menn verða þurfandi, og leita þarf að sveitar-
átthögum þeirra, eða málaferli koma fyrir, eins og þingmaður-

66



inn frá Gullbríngusýslu drap á, þá þarf ekki að búa undir þessa
fólks sjálf. s s<igus<ign um veru þess og vitnisburð; bókin leiðir
allt slíkt í ljós, hvert hjúin hafa borizt um landið, og hvað
leingi dvalið á hverjum stað ; annars vona eg, að mál þetta allt
yfir höfuð se svo mikilvægt, að sjálfsagt verði kosin nefnd
í þai\ .

J. P. Haustein: þó eg ekki vilji mótmæla nefnd í þessu
máli, verð eg samt að geta þess, að eg veit til, ai\ íslenzka
stjórnardeildin í Kaupmannahöfn muni ætla að leggja frumvarp
fyrir þíngið seinna þessu máli viðvíkjandi.

.Tón hreppst. Siqurðsson: Skyldi ekki allt geta verið
sama bókin, sem hjúið ætti, svo að hún bæri fyrst með ser
kaupgjaldið hjá húsbændunum, og svo vitnisburðinn, þegar það
færi frá honum.

G. Brandsson: Eg fyrir mitt leyti er á því, eins og líka
eg heyri að hinir háttvirtu þingmenn eru, að bænarskrár þær
allar, sem komnar eru til þingsins, viðvíkjandi málefni þessu,
verði saman og hjá sömu nefndinni, sem eg sj ál f.sagt álit að
verði kosin í þessu máli; henni sezt þá í sjálfsvald, að hvað
miklu eða litlu leyti hún tekur til greina þær ýmsu sérstaklegu
uppástúngur, sem þær hafa meðferðis, og viss er eg um, að
landsmönnum þykir vænt um að heyra og sjá, hversu góður
rómur er gefinn málefni þessu her á þínginu, og óska eg því,
að úrslit þess gæti orðið haganlegt og happasælt,

P. Petursson: Eptir þeirri stefnu, sem málið nú hefur
feíngið við umræður þingmanna, gef eg atkvæði mitt fyrir því,
að nefnd verði sett í því .

•Tón hreppst. Sigurðsson: Skyldi ekki vera nóg, að velja 3,
þar þíngið er fámennt, en nóg er að starfa, og stjórnin er farin
að hugsa fyrir málinu.

P. Petursson: Eg álít það veiti ekki jafnvel af7 mönnum,
efnefndin ætti að gefa sig við öðru, en sérstökum atriðum þessa
máls, sem þó að líkindum naumast verður tirni til á þessu
þingi.

Forseti: Sú upplýsing, sem hinn annar konúngkjörni þing-
maður hefur gefið, að stjórnin hafi í byggju að búa til laga-
frumvarp um þetta mál, virðist mer vera mikil ástæða til þess,
að nefnd verði kosin í málinu; því stjórninni mundi án efa
vera kært, að fá nokkrar bendingar frá þinginu í svo mikil-
vægu máli.
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P. Petursson: Eg sting upp á 5 manna nefnd, og )lið
forseta að skjóta þvi til atkvæða.

Síðan val' atkvæða leitað, og var sú uppástúnga samþykkt
með 14 atkvæðum.

Síðan val' kosið
P. Pétursson
G. Brandsson
.1. P. IJUl.'st"in

til nefndar, og urðu þeir fyrir kosningu:
með 14 atkvæðum,
- 13

,
en af þeim 3: þ. Sl'ein~jlirllssyni, þ.•Iðnassen og E. KúM, el'
allir höfðu jafumðrg atkvæði, urðu 2 þeir fyrstu nefndarmenn,
þar þeir voru elztir,

Forseti: þá er næst að taka bænarskrána nr. 37, frá
þingeyjars)slu, viðvíkjandi húnaðarskóla, til inngángsumræðu.
Hinn heiðraði fulltrúi Suður- þingeyjars)slu er án efa flutníngs-
maður bænarskrár þessarar , og kynni hann vilja skýra þing-
mönnum frá innihaldi hennar .

•1. Kristjánsson: Eg skal taka bænarskrána að mer, sem
flutningsmaður hennar. (Var honum þá afhent bænarskráin.)

það, sem þessi bænarskrá fcl' á flot, er það, að alfJíngi
biðji konúnginn, að stofna húnaðarskóla her á landi. það
vakti fyrir biðjendunum, að velmegunin sehin eina lind, sem
næri hið andlega líf hverrar þjóðar, og að hún svo opt
og einatt geti allt i einn gjörþornað hjá oss, þar sem mikill
hluti landsins er óyrktur vegna vankunnáttu og vanþekkíngar
manna á húnaðarháttum. þeir horfa og fram á það, hversu
bæði sveitastjórn og verzlun hafa verið óhaganlegar fyrir þetta
land, og styður það allt að velmegunarleysi voru. Nú þótti
hiðjendunum, sem úr þessu mætti ráða, þó einúngis með því
móti með fram, að stjórnin rétti oss sína styrku hönd, til þess
að stofnsetja her húnaðarskóla. En þar sem bænarskráin minn-
ist á hin fornu klaustragóz, þá er það einúngis bendíng, þar
eð mörgum 'virtist þeirra eiginlegi ti1gángur vera fallinn í
gleymsku, og þessi brúkún fjárins liggja nær honum, en mörg
önnur, þar sem þetta yrði að almennings- gagni. Eg skal nú
ekki fara um þetta fleirum orðum, því eg verð að ætla, að
þíngið sé á þeirri ætlun, eins og þeir, sem þessa bænarskrá
rituðu, að velmegun in se undirstaða þjóðlífsins; a1Iir þekkja
að minnsta kosti hinn forna sannleika: "bóndi er bústðlpi, bú
er Landstðlui'", og það er undirstöðuatriði þessarar hænarkrár,
en velmegunin getur ekki orðið almenn, nema húnaðarskól-
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arnir verði stofnaðir; því er þeirra þörf. það er og sannfær-
íng mín, að góð stjórn muni vera fús til, að bæta úr þessari
nauðsyn voni, sem bel' er farið fram á, og eg treysti því einn-
ig, að halla vanti hvorki vizku né mátt til þess. Eg hlýt því
að mæla fastlega fram með því, að i þetta mál verði kosin
nefnd her á [iinginu, og eg vona, að þingmenn séu á því með
mer.

lll. Æudrésson : Mel' er það óljóst, í hversu rúmri merk-
ingu her á að taka þetta nafn "bllJlaðarskóli", og hvert aðal-
augnamið hans ætti að vera. Ef það skyldi vera það, að kenna
oss bænduuurn að búa, þá játa eg, að þess el' mikil þörf'; því
ekki erum ver svo lærði.' í því, sem skyldi. En hvort oss yrði
í því mikill hagur, enn sem komið er, þó farið væri af stjóm-
arinnar hálfu, að stofna hjá oss bændaskóla, efast eg um, með-
an menn eru ekki leingra komnir með lyst og laungun til hins
sama, sem þarf að koma innan að frá sjálfum oss, og sá lær-
dómur, sem sprettur af þeirri rót, getur þó víst orðið að nokkru
liði, og þá kynni síðar sú tíð að koma, að búnaðarskóli gæti
orðið oss afl sönnum notum .

Jon Kristjánsson: Fyrir hiðjenduuum vakti það, að í þess-
um búnaðarskóla yrði allt það kennt, sem hver bóndi þarf að
nema, til þess afl geta staðið vel í stöðu sinni, bæði í andlegu
og veraldlegu tilliti, svo að menn læri t. a. III. að rækta jörð
sína Qg fá hana til að bera ávöxt, og hirða fenaðilll1, því þ.aJ'á
byggist öll velmegun i landinu, og því afl eins geta einnig
hændurnir staðið í skilum við alla" stéttir.

KOllúllgs(uWrúi: Eg vil af alhuga óska, að landsmenn
geti öðlazt meiri þekkingu og uppfræðíngu í búskaparefuum,
en þeir nú hafa, og komið á legg búnaðarskóla. En þar sem
bænarskráin fer fram á, að til þessarar stofnunar skuli velja
klaustraeignunum eða afgjaldi þeirra, þá hlýtur nefnd sú, sem
þetta mál verðm falið til íhugunar, að benda á aðra hjálp og
önnur meðöl en klanstraeignirnar; allt afgjald af klaustraeign-
um geingur í þarfir landsins og fer í laudssjóðiun, og þó stj óm-
in af öllum huga vilji styðja búnaðarskóla, mun hún þó aldrei
fallast á, að klaustraeignimar verði teknar til svo serstaklegr-
ar stofuunar. þó ætla eg mer eingan veginn að mæla á móti,
að nefnd se kosin í málinu, en skýt því til vilja þingmanna.

Ó. Sioertsen: Hvað klaustraeignunum viðvíkur, er eg á
sama máli og hinn háttvirti kouúngsfulltrúi, að eg held varla,
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að ljær verði teknar til {less fyrirtækis, sem hænarskr.iln fer
fram á, að svo komnu máli. En þegar menn líta til þess
áhuga, sem nú um hin síðustu 5 til 10 ár er vaknaður meðal
landsbúa á búnaði öllum og búnaðarháttum , þá virðist mer
það vera líkt, og þegar fátæks manns barn lángar til, að kom-
ast til menntunar, en getur það ekki án styrks, þá biður það
foreldra sína að hjálpa ser, og reynslan hefur einatt sýnt það,
að opt hafa fátækir foreldrar þá getað að dugað börnum sínum
svo vel, að þau hafa komizt fram, Eins sýnist mer nú ástatt
fyrir oss; áhuginn og laungunin er vöknuð, og úr því menn
geta ekki sjálfir komið ser áfram, þá virðist mer rétt, að fara
eins að, og eg þegar tók dæmi upp á, og eins og eg veit
mörgum fátæklíng hafa heppnast, að komast þannig til mennt-
unar, eins efast eg ekki um, að oss geti og heppnast, að fá þá
húnaðarmenntun, með líkri aðferð, eða með styrk stjórnarinnar,
sem oss lángar svo mjög til, og það því heldur, sem ver eig-
um náðugari og mlldari landsföður. Sjálfir erum ver ekki ein-
hlítir oss í þessu, bæði vegna fátæktar og samtakaleysis. En
þó kJaustraeignunum se sleppt að sinni, þá efast eg ekki um,
að stjórnin sjái einhverja aðra útvegi, og ef konungur og lands-
menn hjálpast að, þá verður hlutfallið eins og milli föður og
barna, og þá vinnst án efa nokkuð. Eg verð því sterklega að
mæla fram með því, að nefnd verði kosin í þessu máli.

P. Sirlllrðssoll: Mel' el' það ekki vel ljóst, hvort bænar-
skráin fer fram á nema einn búnaðarskóla fyrir allt landið. Eg
held, að þörf væri á sínum í hverri sýslu, eða að minnsta kosti
sinum i hverjum fjórðúngi, svo þeir yrðu fjórir alls. Eg held,
að ver ættum sjálfir að byrja, og skjóta fyrst saman til þess
konar skóla, en mer virðist og, að ver séum komnir of skammt
á leið til þess enn. Eg vil ekki neita því, að áhugi manna í
búnaðarefnum er vaknaður og kominn á framfaraveg, og eptir
þvi sem bann þróast, sem eg vona að verði, þá hugsa eg, að
stj Ó 1'11 ill yrði fús til að styrkja oss .

•Iðn Kristjdnsson : þeir, sem bænarskrána sömdu, ætluðu
raunar til, að þessir búnaðarskólar yrðu ekki færri en 1 í hverj-
um fJúl'ðltngi, eða eptir þvi sem þÖI'fin útheimtir, jafnvel þó
þetta se ekki tekið beinlinis fram í bænarskránni sjálfri.

G. Brandsson: Eg er nú á því, eins og her var vikið á
fyrir skemmstu Í öðru máli, nefnil. sveitastjórnarmálinu, að það
mundi ætíð verða oss drjúgast, sem kæmi innan að frá sjálfum
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oss. Eins held eg sé um þetta. En eg held líka, að hinn al-
menni andi se ekki svo vel vaknabur enn, að ver simm einu
sinni hæfir til, að taka á móti slíkum skóla, hvað þá að stofna
hann. Eg skírskota annars til þess, sem þingmaður Árnesínga
mælti áðan um þetta efni. Bæði hann og eg munum hafa reynt,
hversu örðugt veitt hefur, að fá menn, til að stofna smáfélög
sín í milli, hvort heldur vera hafa átt til jarðabóta. verzlunar,
eða hvers annars, og sé því svona varið í því minna, held eg
það verði líkt i því meira, og mjög óvíst tel eg það, hvað marg-
ir yrðu til að senda börn sín í þennan skóla, eða hvað á hon-
um yrði grætt, meðan menn eru ekki betur undir hann búnir,
en almennt mun vera. það hefur laungum verið talað um það,
að ekki dygði að sletta þvi í menn, sem hvergi ætti við, og
þeir væru ekki til búnir að taka á móti, og ætla eg reynslan
hafi samsinnt þessu híngað til, og líkt mun verða her eptir.

, Eitt er og alkunnugt, að stjórnin hefur sómalega hjálpað þeim
mönnum, sem héðan hafa siglt, til að nema jarðyrkju, en þegar
þeir koma híngað aptur, hafa þeir flestir hætt öllum tökum, í
stað þess að reyna til að stofna skóla hel' hjá oss, eða kenna
búnaðarfræði út frá ser, og sýnir það meðal annars, hversu ver
erum skammt á veg komnir með þetta, og að nokkru leyti ó-
hæfir fyrir allt slíkt enn. Yrði nú stjórnin þess vör, að Ver
samhuga og af alefli Iegðumst á eitt með fyrirtæki þetta, tel
eg hana vísa til, að hlynna að því, og væri það þá ný hvöt
fyrir okkur, til að halda sem bezt áfram með stofnun þessa.

E. Kúld: Eg vil leyfa mel' að minnast á það, er hinn
heiðraði þingmaður úr Gullbringusýslu mælti, að menn væru
her enn ekki færir um, að taka á móti húnaðarskólum. Eg
þekki til nokkuð fyrir vestan, og eptir því finnst mer hans
ætlun í alla staði raung; því eg er með öllu fullviss um, að
Vestfirðingar tæki tveim höndum móti slíkri stofnun. Hitt er
satt, að menn eru her ekki ein færir um, að koma slíkum stofn-
unum upp hjá ser, og þurfa hjálpar við til þess frá stjórninni.
Eg neita því ekki heldur, að eg ætla, að samtaka-andinn se
enn ekki kominn nógu lángt á leið hjá oss til þess, að ráðast
í þess konar fyrirtæki, þó einhver vildi það. það getur og
verið að stjórnin hafi ekki nóg fe á reiðum höndum, til að stofna
slíkan skóla einsaman, en hún ætti þó að geta styrkt ti] þess ;
en þegar stjórnin leggst á eitt með þjóðinni, og þjóðin með
stjórninni, tel eg víst, að þvilikri stofnun mætti á koma, og
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VCI'i'teg (IVÍ að mæla fram með flví, að nefnd verði kosin í
þetta mál.

(;. Einarsson: Eg verð og fastlega að mæla með nefnd
í þetta mál, því hún getur þó altend sýnt það, ef allir hinir
helztu menn mæla fram með þessu við stjórnina, að landsmenn
langar til, að fá ser hændaskóla, og mer finnst nauðsyn til, að
hann verði stofnaður sem fyrst. þessi bændaskóli yrði eins og
sálin í þjóðinni; hann yrði eins og uppspretta, sem margar
smálindir rynnu frá víðs vegar út um hið ófrjófa land. Eg álít
því betri einn skóla en eingan, því mennirnir úr honum dreifð-
ust víðs vegar út um landið. En hvað hinum einstöku mönnum
viðvíkur, sem lært hafa í Danmörku, þá er það og verður jafn-
au einstaklegra, sem þeir geta áorkað, heldur en skólinn mundi
gjöra. það væri sjálfsagt mjög æskilegt, að hver fjórð{mg-
ur gæti stofnað slíka skóla hjá ser, en eg 1-'1' hræddur um,
að á því verði margar torfærur, og þess muni lángt að hiða, að
landsmenn geti byrjað á því sjálfir að fyrra bragði. En her el'
eitt ráð til, að mel' sýnist, og það er, að stjórnin og þjó(')jn
leggist báðar á eitt, og komi ser saman í þessu mikilvæga
málefni, og eg get alls ekki vantreyst því, að flá takist, ef
tveir vilja. Eg gef því atkvæði fyl'Ír nefnd í málinu.

G. Brandsson: Eg hef aldrei verið á móti því, að nefnd
yri'ti kosin í málið, en hitt var eg hræddur um, að búnaðarskol-
inn gæti, ef til vill, enn ekki orðið oss að notum. En þal' sem
hinn heiðraði þingmaður Snæfellínga kvartaði um samtakaleysi
vort, þá þykir mer það mjög merkilegt, ef stjórnin á að vekja
oss til samtaka, þegar ver treystum oss ekki til þess sjáltil"

fll. .dndrésson : Eg er að vísu elli I sem fyr á þeirri ætl-
nn, að sá verði búnaðarskólinn oss happasælastur, sem kemur
fio:í ~jálfum oss, hvað sem um þafl er, að stjórnin stofni hjá
oss einn eða fleiri slíka skóla. það el' flá gott ab taka því,
ef hún bæði getur og vill gjöra flað. En til þess að mál þetta
verði ýtarlega skoðað, mæli eg með því, að nefnd verði kosin
í því.

P. Sigurðsson: Eg er fÍ sama máli um þetta, og hinn
heiðraði þingmaður, sem síðast mælti, að eg mæli fram með
nefnd í málinu, og vil, að það yrði sem hezt og ýtarlegast
skoðað frá öllum hliðum og sjónarmiðum,

E. Kúld: þíngmaðurinn fl'á GnJlbríngnsýsln hefur víst
misskilið mig áðan, því mín meining var sú, að þjóðin gæti
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ekki af eigin rammleik komið upp hjá ser búnaðarskólum, en
ekki var það meiníngin í orðum mínum, að samtakaleysið eitt
væri því einúngis til fyrirstöðu. Að minnsta kosti þekki eg
svo mikið til um Vesturland, að eg má fullyrða, að þetta, sem
nú hef eg sagt, eigi ser þar stað.

G. Einarsson: Menn hafa rætt um það her, að það mundi
verða affarabezt fyrir land og lýð, sem kæmi innan að eða frá
voru eigin hjarta. En hvar er nú hjarta landsins, ef það er
ekki alþíngi, þar sem mannval landsins er komið saman úr öll-
um héruðum þess. Mel' fyrir mitt leyti finnst, að það, sem héð-
an kemur, verði að hafa mikil áhrif á landsmenn sjálfa, og
því held eg, að umræður þær, sem nú eru þegar orðnar um
þetta mál, muni heldur en ekki hvata áhuga manna á því uppi
í sveitunum.

iU. Andrésson: Eg CI' má ske þessu máli fullt eins, ef
ei fremur mörgum öðrum, kunnugur, og eg veit, að hjá al-
menningi er nú farinn að vakna sá andi, að hugsa eitthvað um.
sjálfan sig, eins í þessu efni og öðru; að minnsta kosti veit
eg, að svo er í því hyggðarlagi, sem eg el' í. Og þó eg se
fyrir mitt leyti á því, að ver ættum sjálfir að byrja á slíkum
skólastofnunnm, sem IH\r ræðir um, þrí þykir mel' þó eins æski-
legt, ef stjóruin vilrli hjálpa oss nokkuð.

Á. Einarsson: Ef mig minnir I'elt, þá skutu innhúar
snðuramtsius fyrst saman talsverðu ft') sjálfir, þegar húss- og
hústjámar - felagið var stofnað á Suðurlandi. En þegar stjórn-
in sá svo eindreginu d1ja landsmanna, styrkti hún hann og
með fcgjöfinn. Aðalruótspyrnau gegn skúla t,eim, sem hCI'
ræðir um, er, að mer virðist, feleysi, líkt og orðið hefur til
fyrirstöðu samkynja uppástúngu, sem bæði í fyrravor og nú
var rædd á héraðsfundum Vestfirðlng», og skal e'g gefa nefnd
þeirri, er kosin kann að verða, skýrslur um uppástúngur þæl',
er upp hafa verið bornar, enrla þótt sumir hafi kallað þær
gi(urlegar. þeim hæstvirta konúngsfulltrúa er mál það líka
nokkuð kunnugt, og hefur gefið þVÍ gM\an róm; eg hef líka
hent til aðferða I', el' mer fa JIllst "ið eiga, í skýrslu, el' eg sendi
honum í vetur. Eg er nú <Í þe irr] skoðun, að æskilegast væri
og I'pttast, að þetta byrjaði innan að, frá landsbúum sjzilfurn, en
mer virðist þú nefnd þeini, sem líklega verður kosin i þessu
máli, gefast einmitt mí tækifæri til, að bera þessa nauðsyn
vora upp fyrir stjórnina, eða vekja máls á því, og ef nefndin
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verður kosin, þá lofa eg, að ljá henni uppástúnguna að vestan,
sem eg drap nýlega á, ef henni kynni að verða nokkurt lið að
henni. Hvað kennslu Íslendinga, sem farið hafa til Danmerkur,
til að læra búnaðarfræði. snertir, þá játa eg, að stjórnin hefur
styrkt þá vel; en ef mig minnir rett, þá er sá styrkur tekinn að
nokkru leyti af vissum sjóði, sem mig minnir að einstakur maður
í Danmörku hafi stofnað hamla Íslandi, Grænlandi og Fær-
eyjum, og mun þessa getið í ársskýrslu landhústjórnar - felags-
ins. En ekki er mer það kunnugt, hvort efnahag þess sjóðs
er svo varið, að nú yrði til hans tekið, þó stjórnin vildi það.
'þar sem þess var getið her á þinginu, að þeir, sem lært hefðu
í Danmörku búnabarfræði, ynnu her svo lítið að henni, þegar
híngað væru komnir aptur, þá er þess að gæta, að ver megum
ekki eins og setja þ,} út á klaka, þegar þeir koma aptur, eins
og hingað til hefur verið gjöl'Í. þess vegna mæli eg af alefli
fram með því, að nefnd verði sett í þessu máli, jafnvel þó eg
verði að játa það, að mer þykir bænarskráin ekki nærri því
svo vel Út' garðí gjörð, sem eg hefði óskað.

G. Brandsson: En viðtökur þær, sem hinir áminnstu jarð-
yrkjumenn vorir fá, þegar þeir koma út hingað, eru einmitt
sönnun fyrir þvi, hversu mikils þeir eru metnír og lærdómur
þeirra, og hverju menn her vilja kosta til, að hafa sem bezt
gagn af hvorutveggja, og sýnir þetta eitt meðal annars, hversu
vel ver erum búnir undir búnaðarskólastofnun þá, sem verið
er um að tala.

Forseti: Eptir þeim umræðum, sem her eru orðnar, álít
eg, að þingmenn vilji láta kjósa nefnd í þetta mál, og vil eg
því biðja einhvern hinna heiðruðu þingmanna, að stínga upp á
þVÍ, hvað marga skuli kjósa í hana .

•/. Kristjdnssom Eg held, að nóg se að kjósa 3 menn í
þessa nefnd.

E. /{úld: Af þVÍ mál þetta er svo vandasamt, og að minni
llyggju urnfángsmik ið, eu mikilsvarðaudi fyrir alla Íslendinga,
alda og óborna, sting eg upp á 5 rnauna nefnd í málinu.

Forseti: Eg vil þá biðja þingmenn, að greiða atkvæði um,
hvort í þetta málefni skuli kjósa 3 eða 5 manna nefnd.

Var þá með atkvæðafjölda ákveðið, að kjósa skyldi 3
manna nefnd í þetta málefni. Bað þá forseti þingmenn að
velja í nefndina, og voru kjörnir:

J. Kristjdnsson, prestur, með 15 atkvæðum,
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E. Kúld, prestur, með 8 atkv., og
Ásgeir Einarsson, bóndi, - 7
Forseti: þá er næst að taka til umræðu bænarskrá frá

Rángárvallasýslu, um breytingu á aukatekjureglugjörðinni.
P. Si.qurðsson: Bænarskrá þessi, jafnvel þó hún taki

einkum fram 3 atriði, þá ber hún þó með ser ósk og vilja
fundar þess, er yfirvegaði reglugjörðina og samdi hænarskrá
þessa, að þíngið tæki aukatekjureglugjörðina gjörvalla undir
nákvæma skoðun, og gjörði þá umbreytingu á henni, sem bezt
sýndist eiga við á þessum tímum; því það má segja, að hún sé
ekki sanngjörn, þar sem hún ákveður laun til sýslumanna
fyrir skipti búa, sem þeir tíðast gjöra heima hjá ser. Líka
ber það við, að annar skiptaráðandi leggur útgipt á búið, eptir
68. grein, en annar ekki, þó bæði skiptin séu jafn- einföld. Að
lesa upp skjöl á þingi, hvar sýslumaður verður að vera til stað-
ar hvort sem er, sýnist lítil fyrirhöfn, og hvað uppboð áhrærlr,
þá sýnast þau líka ríflega tiltekin. Um innheimtulaun hefur
hún einga ljósa ákvörðun, og þvi orsakar það stundum ágrein-
ing, og þvi óska eg, að nefnd se kosin í mál þetta.

þ . Jðnassen: Auk þess að blærinn á bænarskránni, sem
nú var borin upp frá Rángárvallasýslu, er allur annar, en ósk-
andi væri, ber hún þess ljóst vitni, að þeir menn, sem hafa
samið hana, hvorki hafa hugsað sig til hlítar inn i málið, né kynnt
ser nægilega þess kringumstæður, þannig segir bænarskráin,
ef mig minnir rétt, að aukatekjureglugjörðin frá 1830 sé sam-
in af þeim mönnum, sem eptir á hafi átt að taka eptir henni
tekjurnar, og gefur hún með þeim orðum til kynna, að þeir sem
fjallað hafi um málið, hafi fremur hlynnt að Sjálfum ser en
almenningi, og einkum litið á sinn eigin hag. En nú er það
vitanlegt, að frumvarpið til aukatekjureglugjörðarinnar frá 1830
var búið til af stiptamtmanninum okkar, sem þá var, og af
amtmönnunum og landsyfirrettinum, og þessir menn hafa eing-
ar tekjur að heimta eptir aukatekjureglugjörðinui. þá talar
bænarskráin um embættisverk embættis- og sýslu-manna her á
landi, eins og þeim fylgi einginn vandi, fysirhöfu eða ábyrgð,
og að minnsta kosti lángt um minni en í Danmörku, og þetta
fullyrðir bænarskráin, þrátt fyrir það, þó það liggi í augum
uppi, að sömu embættisverk og embættisgjörðir, sem gjörðar
em eptir sömu eða líkum lögum, hljóta að verajafn-vandasöm
og fyrirhafnarmikil, hvort heldur þau fara fram í Danmörku
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eða á Íslandi, og mer liggur enda við að halda, að sýslumenn
vorir og undirdómarar eigi fullt svo vandasama, ef ekki vanda-
sarnari, stöðu her, en héraðsfógetar og undirdómarinn í Dan-
mörku, og leyfi eg mer i því tilliti að benda á vegleiðslu þá,
sem þeir í einka - eða civil- málum eiga að láta hlutaðeig-
andi málspörtum í te; því þeir, sem þekkja til, hvað slík veg-
leiðsla þýðir, og ætlazt er til hún skuli þýða, hljóta að játa, að
henni er mikill vandi samfara, en við þennan vanda eru undir-
dómarar í Danmörku að miklu leyti lausir.

Hvað þar næst sjálfa aukatekjureglugjörðina frá 1830 snert-
ir, er satt bezt að segja, að hún er ekki ósanngjörn eða næl'-
gaunglll hlutaðeigendum ; borgunin eptir henni er miklu minni,
en eptir reglugjörð þeirri, sem gildir fyrir Danmörku, og ýmist
þriðjúngi eða helmingi lægri; einúugis er borgunin fyrir skipti
og uppboð jafnhá. Eg se nú heldur ekki, hver munur getuI'
verið á þessu her og i Danmörku, eða hve)' ástæða gæti hugs-
azt til þess, að skiptalaunin á 100rbdd. búi á Íslandi, eigi
að vera hálfu minni en í Danmörku, eða uppboðslaun af 100
rhdd. minni her en þar, þess bel' og, hvað skiptalaunin snert-
ir, að gæta, að í Danmörku eru víðast hvar skiptaskrifarar, og
að borgun fyrir skiptabréf er þar miklu tíðari en her, hvar
menn í þvi tilliti eru miklu sjálfráðari.

Borgun fyrir kaupbréfa- þíllglestur el' her hálfu minni en i
Danmörku, og eru yfir höfuð enn mikið fá kaupbréf, sem her
em lesin á þingum; þessi borgun getur því ekki orðið neinum
manni tilfinnanleg, enda ætla eg það og fjæl'ri fara, að almenn-
ingur her á landi se örinægður með, eða uni illa við opt nefndr-
ar reglugjörð ar ákvarðanir, og hún er einnig, hvað borgun fyrir'
embættisverk snertir, mjög svo sanngjörn.

það getur vel verið, að það kunni að líta svo út, eins og
borgun in í þeim atriðum, sem bænarskráin talar um, s{~ meiri,
en verkinu, sem borgað er, i fljótu bragði virðist samboðið, en
það er aðgætanrll, að borgun fyrir aukaverk sýslumanna, sel' í
lagi við skipti og uppboð, ekki er eiginlega miðuð við fyrir-
höfnina frá sýslumannsins hálfu, eða við það, hvað leingi hann
er að verkinu, heldur er ætl azt til, að sú fremur riflega borg-
un, sem hann fær fyrir þessi verk sín, bæti honum upp þau
verk, sem hann fær lakar borguð, og verður ekki að þessu fundið.

Eg lít þannlg fyrir mitt leyti svo á [ietta mál, að það sc
nýr vottur þess, hvað menu stundum geta verið her smámuna-

76



samir við embættismenn sína, og nærfærnir um hvert fiskvirðið.
Að þessu leyti er þessi bænarskrá násvipuð þeirri, sem í fyrra-
dag var borin upp fl'á þorskafjarðarfundinum, en hún var líka
felld af þínginu. Eg mæli því fyrir mitt leyti á móti því, að þessi
bænarskrá verði tekin til nokkurra greina, eða nefnd kosin til
að íhuga hana.

P. Siflurðssoll: Viðvíkjandi því, er hinn háttvirti konúng-
kjörni þingmaður, er síðast talaði, minntist á smámunasemi, þá
held eg, að alþýðu muni ekki meira um, að gjalda það smáa,
en embættismennína, að sjá af því. það vita líka allir, að
hreppstjórarnfr skrifa upp flest öll bú, og því held eg, að
skiptalaun sýslumanna séu allt eins ósanngjarnlega há, þegar
það er borið saman við fyrirhöfríina, að skipta út úr skipta-
stokknum milli erfingja, og hins vegar litið eptir því, hvað
mikil laun l'eglugjörðin ákveður fyrir uppskript og virðingu búa;
en að fastar embættistekjur Sýslumanna, víst í öllum betri sýsl-
um, séu nú sem stendur svo ríflegar, að há borgun aukaverka
þurfi ekki til uppbótar þeim, því þessir embættismenn eru hvað
bezt launaðir eptir tiltölu. .

þ .• lðuassen: Eg held, að sú yrði niðurstaðan af endur-
skoðun aukatekjureglugjörðadnnar, að horgunin fyrir embættis-
verk yrði hækkuð, og það mundi mönnum þykja lítill áviuningur .

.I. Guðmundsson: Eg get ekki neitað því, að eg hef orðið
var við nokkra óánægju yfir reglugjörð þessari, sem her er
verið að tala um, einkum út af 68. gr. hennar, þar sem með
hana er fylgt sinni reglu í hverjum stað, nærri því eptir hvers
eins viðkomanda geðþótta og útleggíngu á henni. Hvað því
viðvíkur, hver hafi búið þessa reglugjörð til, þá finnst mer
það minnstu skipta, hvort það eru amtmennirnir og yfirrétturinn
eða ekki, því her kemur mest und-ir því, að hún se sanngjörn
og rétt ; þó held eg, að eg geti sýnt eiginhandarrit einhvers
undirdómara, er sýni, að hann hafi verið kvaddur til að semja
frumvarp til aukatekjureglugjörðarinnar, og það með, að tillög-
um hans hafi ekki verið alstaðar gauIllUr gefinn.· Hvað skipta-
laununum viðvíkur, þá máttu þau að vísu virðast áður nokkuð
há, eptir því hvað lítið her er haft fyrir að skipta búum yfir
höfuð að tala, en nú verða þau varla álitin of há, þar sem
sýslumönnum eru nú lögð á herðar fjárforráð ómyndugra, eptir
tilsk. 1847, sem bæði er vandamikið verk og áríðandi fyrir
alla, og hefur mikla ábyrgð í för með ser, en fyrir það er þeim
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eingin serstök borgun ætluð. þessi mikla og áríðandi og vanda-
sama skylda er þeim að vísu lögð á herðar siðar, en aukatekju-
reglugjörðin frá 1830 kom út, með hinum nýju lögum um fjár-
forráð ómyndugra, svo þó skiptalaunin kunni í fyrstu að hafa
mátt virðast vel rífleg, þá ætla eg, að þau séu nú alls ekki
of há, heldur séu sýslumenn vel að þeim komnir, síðan þessi
ábyrgð og umsvif bættust þar á, og ef þeir leysa þau verk
svo vel og dyggilega af hendi, sem lögin ætlast til. Eg álít
þvi, að sú óánægja, sem risin er af þessu atriði meðal almenn-
ings, se sprottin af nokkrum misskilningi; en þessi óánægja á
ser stað, og er, sem sagt, nokkuð almenn, og vil eg því mæla
með, að nefnd se kosin i málið, þvi nefndin hefur æfinlega
frjálsar hendur með, að komast að þeirri niðurstöðu, sem henni
líkar bezt, og þar eptir þingið sjálft.

þ.. Iðnassen : Eg held, eins og eg hef áður sagt, að það
megi fullyrða, að það se eingin óállægja, og allrasizt hjá almenn-
Íngi, út af aukatekjureglugjðrðinni, nema ef til vill út af 68.
gr. hennar, því eg hef tekið eptir því, að hún er sumstaðar mis-
jafnt skilin og heimfærð af hlutaðeigendum.

P. Sigurðsson: Mesta óánægjan hjá almenningi held eg
se um þessi skipralaun, því allir vita nú, hvað þau eru há,
og það er þó opt og tíðum ekki eyktarverk, að skipta búi
hjá flestu bændafólki. einkum þegar erfingjar eru fáir; líka
eru skiptalaun jafnhá, þó búið eigi að svara miklum skuldum,
og virðist það vera töluverður ójöfnuður.

þ.• Iðnassen: Skiptalaunin koma jafnt niður, því þau fara
einúngis eptir upphæð búsins, sem skipt er, og her er því
eingin ástæða til umkvörtunar yfir ósanngirni í þessu efni.

M Ændrésson: Hvað skiptalaunin áhrærir, verður það
ekki varið, að menn eru ekki ánægðir með þau, einkum í.
því tilliti, að þau eru tekin af öllum skuldum; því svo .qeiur
að borið, og það kemur opi fyrir, að mikil skiptalaun eru tekin
af sárfátækum erfingjum, þegar búið, sem þó má ske er mörg
hundruð dalir, gengur allt í skuldir; svo líka óttast eg fyrir,
að hin háu skiptalaun orsaki það, að misbrúkað, eða réttara
sagt of hrúkað, verði leyfi það, sem hin nýja erfðalöggjöf 25.
sept. 1850, 18. gr., veitir ekklum og ekkjum, að sitja í óskiptu
búi, því svo getur á staðið, að slíkt se mjög háskalegt fyrir
hin ómyndugu börn, hvað eigur þeirra snertir.

Konúngs{ulltrúi: Hið heiðraða þing hefur nú þegar tekið
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að ser svo mörg vandasöm og yfirgripsmikil málefni til með-
ferðar, að mer þykir mjög tvísýnt, hvort það muni fá tíma til,
að af ljúka þeim öllum; eg vil því biðja þíngið vel að yfirvega,
hvort nauðsyn muni vera, að setja nefnd í þessu máli. Eg
verð að vera þeim heíðraða konúngkjörna þingmanni, er áðan
talaði, öldúngis samdóma í því, að eingin brýn nauðsyn beri
til, að '. breyta aukatekjureglugjörðinni, og að bænarskrá sú,
sem til þíngsins er komin um það efni, se öll frá upphafi til
enda byggð á raungum hugmyndum. það er mer einnig kunn-
ugt, að álitsskjöl þau, sem stjórnin lagði til grundvallar, þegar
búin var til aukatekjureglugjörðin, voru samin af amtmöunum
og dómendum landsyfirréttarins, og það er mer einnig kunnugt,
að sá maður, er samið hefur aukatekjureglugjörðina, og sem
þa var konúngsins helzti ráðauautur í löggjafarefnum, og nú er
ríkisins æðsti raðgjafí, endurbætti mikið frumvörpin héðan, bæði
með því, að gjöra aukatekjureglugjörðina einfaldari, og með
því, að minka allvíða gjöldin sjálf, sem her voru áður vanalega
tekin eptir aukatekjureglugjörðinni fyrir Noreg af 1788. Hinn
heiðraði þingmaður Árnesinga hreifði þvi, að óviðkunnanlegt
væri, að skiptalaun væru tekin af skuldum, en þar við er það
aðgætandi, að jafnaðarlegast hafa skiptaráðendur mest ómak
og umstáng fyrir þeim búum, sem mestar skuldir hvíla á. Bæn-
arskráin fer því fram, að borgun fyrir þinglýsingar se of há;
en þar við er aðgætandi, að sýslumenn hafa mikið ómak með
að halda kaupbréfa - og veðskulda-bækur, og ser í lagi með
að halda nákvæm registur yfir þær. Eg vil því, þegar svona
stendur á, ráða þinginu frá, að taka þetta mál til yfirvegunar.
eða setja nefnd í því.

þ. Sveinbjörnsson: Eg verð að vera á sömu meiníngu og
hinn háttvirti konúngsfulltrúi, hinn 4. konúngkjörni þingmaður
og þíngmaður Árnesínga um þetta mál, og eg gef atkvæði gegn
því, að nefnd verði kosin i það; þvi eg verð að álita bænarskrá
þessa sprottna af misskilníngi. þeir, sem hana rituðu, hafa
auðsjáanlega metið verkið út af fyrir sig, en ekki aðgætt þá
ábyrgð, sem því fylgir, eins og þingmaður Skaptfellínga tók
fram fyrir skemmstu. -, Eg vil halda, að alþíngi sé ekki einu
sinni fært um, að vega þessa ábyrgð, eg vil segja ansuar, sem
þessum starfa sýslumannsins fylgir. En hvað óánægju manna
með aukatekjureglugjörðina áhrærir, þá verð eg að ætla, að
hún se nýuppkomin; svo mikið er víst, að þau 12 ár, sem

79



eg var sýslumaður, varð eg hennar aldrei var. Eg mæli þvi
móti nefnd í þetta mál, einkum þar sem þingið hefur nú feing-
ið svo mörg mál og yfirgripsmikil, að líklegt er, að það hafi
nóg að gjöra samt.

P. Si!lurðsson: Sem flutningsmaður bænarskráarinnar verð
eg þá að óska, að hinn háttvirti forseti láti þingið skera úr
með atkvæðum, hvort nefnd skuli kjósa i málefni þetta efla ekki.

Á. Einarsson: Mer finnst það vera isjárverr, að hæta nú
þessu málefni á þingið, þar sem þegar eru svo margar nefndir
kosnar, og mörg mál tekin fyrir. Eg veit til, að vafi hefur
stundum orðið um skilning á ýmsu i aukatekjureglugjörðinni,
en bæði hefur hún skýczt smátt og smátt, og svo er ekki um
svo mikið að gjöra í þvi efni, að til se vinnandi nú þegar að
kjósa nefnd þess vegna i málið. Hvað aðalinnihald bænar-
skráarinnar áhrærir, þá verða líklega ólíkar meiningar um það,
hvort lækka eigi aukatekjur sýslumanna. Þegar rætt var um
"frumvarp til erfðatilskipunarinnar af 25. septemb, 1850" hel' á
þingi 1849, sagði konúngsfulltrúinn, að skiptalaunin væru ekki
einúngis ákveðin, sem endurgjald fyrir starfa embættismanns-
ins, heldur að þau skyldu rífka laun sýslumannsins (alþingist.
1849, bls. 780). Nú getur verið, að þeir, sem búa i sýslum þeim,
hvar sýslumenn eru vel launaðir, vilji lækka laun þeirra, og
líti ekki til þess, að beztu embættismennirnir dragast þángað
optast, en í hinum sýslunum loða sjaldan leingi nema þeir
lakari, er ekki eiga annars úrkosti, geta þeir þá, el' vanir eru
góðu yfirvaldi, varla getið því nærri, hvað mikið illt leiðir af
þvi, þegar öðruvísi er. Eg er því á þeirri meiningu, að menn
ættu ekki að horfa í, að launa embættismönnum heldur vel en
illa, því þess heldur mega menn vonast eptir að fá þá menn
til embætta, er með skyldurækt og samvizkusemi ræki embætti
sitt. Auk þessa þykir mel' uppástúngur bænarskráarinnar svo
einstaklegar, og enda smásmuglegar, að vart mun svara kostn-
aði, að kjósa nefnd, og er eg því mótfallinn.

G. Brandsson: það mun mega segja eins um þessa
aukatekjureglugjörð og margt annað, að sinum augum lítur hver
á silfrið. Eg neita því ekki, að mönnum hafi þótt hún þurfa
umbóta í sumum greinum, og að borgun fyrir aukaverk sýslu-
manna þætti sumstaðar of hátt ákveðin, einkum skiptalaunin.
En nokkrir þingmenn hafa nú sýnt fram á, að því gjaldi
mætti færa margt til rettlætingar, og finnst mer það, er þeir
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hafa þar um sagt, vera á góðum rökum hyggt. En eg heflíka
heyrt suma tala um, að borgun í áminnstri reglugjörð væri
sumstaðar ákveðin of lítil, svo sem fyrir uppskriptir búa, stefnu-
hirtingar, og fyrir ýmsar ferðir eptir vegaleingd, og það getur
verið eitthvað fleira, sem eg man ekki.· En hænarskrá sú, sem
nú er umræðuefnið, hreifir ekkert við þessu, og þar sem það
verður ekki annað, en álitið eins konar kák og timaeyðsla, að fara
IIÚ að hreifa við og umbreyta einúngis þeim 3 atriðum, sem
hún tekur fram Í reglugjiirðinni, þá álít eg betra, að fresta mál-
efni þessu í þetta sinn, {JvÍ eg held það þyrfti rækilegra undir-
búnÍngs, en nú er orðið, og þess vegna vil eg ekki mæla fram
með því, að nefnd verði sett..

St .• JÓnsson: Jafnvel þó reglugjörð sú, sem her ræðir um,
kunni í ýmsu að vera nokkuð óheppileg, þá virðist mer, að
eptir bænarskránni verði ein gin bót á því ráðin, og ekkert gjört
víð hana nema kák. Hvað því viðvíkur, að of mikil skipta-
laun séu á skuldabúum, þá veit eg til, að sýslumaður á opt og
tíðum örðugast og vest með að skipta þeim. En þar fyrir er
eingin ástæða til, að taka meira af þeim fYI'ir það; því það
kemur fyrir hvern sýslumann, að skipta fleirum búum, og þá
verður hvert að bæta annað upp. þetta hve.rfur og nokkuð, ef,
sem líklegt þykir, að færri búum verður að skipta her eptir
en híllgai'l til, vegna frjálsræðis þess, sem hin nýja erfða löggjöf
veitir í þeim efnum. Eg er þess vegna á þvi, að sleppa bænar-
skránni í þetta sinn .

.I. hreppstjóri Sigurðsson: Eg hef' ekki heyrt neina serlega
óánægju yfir aukatekjunum, ef þær ættu að vera borgun út af
fyrir sig fyrir aukaverkin. En þegar menn gæta að þvi, að
sýslumenll sitja við góð og há embættis - fastalaun, þá þykir
mönnum óþarfi, að vera að horga þeim hvert handarvikið ser
á parti. Aukatekjureglugjörðin þarf víða að aðgætast, ef hún
er á annað borð tekin fyrir. EII það er varla svo megn óá-
nægja yfir henni hjá alþýðu, að brýn nauðsyn beri til, að taka
hana fyrir á þessu þingi, sem horfir til að verða önnum kafið,
og mæli eg þvi ekki með nefnd í því máli.

Forseti leitaði þá atkvæða þingsins um, hvort taka skyldi
hænarskrá þessa til nefndar, og var hún felld með 19 atkvæð-
um gegn 2.

Forseti: Eg legg því næst fram fyrir þingið bænarskrá frá
þingvallafundinum, sem er hið fjórða mál á dagskránni, en nr. 37
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á yfirlitsblaði hænarskránna ; eg get má ske álitið hinn hátt-
virta varaforseta sem flutuíngsmann þessarar bænarskrár.

H. Steplumsen: Eg gjöri að vísu ráð fyrir, að hiuir heiðr-
uðu þíngmenn hafi kynnt ser hænnrskrá þessa á lestrarstof-
unni, en væri nokkur sá, sem ekki hefði lesið hana, svo stutt
sem hún er, þá vil eg biðja hinn háttvirta forseta að leyfa mer
ab lesa hana upp. Hún er svolátandi:

Af því að allur ójtifnuðUI', í hverju sem er, á ekki að hafa
nokkurn stað, og af því allar uudanþágur og einkaleyfi :yfir
höfuð eru jafnan skaðlegar og óvinsælar. og af því þetta á ser
stað með tíundarskyldu fasteigna her á landi, þar sem sumar eru
bundnar tíundarskyldum til allra, aðrar til sumra, og nokkrar
til eingra stétta, þá leyfum ver oss að biðja alþingi, að koma
því til leiðar:

að allar jarðir og fasteignir á landinu hafi jafna tíundar-
skyldu.

Á almennum þíngvallafuudi 29. júní 1853.
Bænarskrá þessi grulldvallast, sem hinum heiðruðu þíng-

mönnum nú er ljóst, á hinu gamla sannmæli, "að allur er
jöfnuðurinn góður".

það er mönnum kunnugt, að sumar fasteignir í landi voru
hafa að undanförnu verið fríar fyrir tiundarskyldu; eru það
konúngs jarðir, klaustra, kirkna og stóla.

~leðall hinir geistlegu sátu að völdum her á landi, þágu
þeir jarðir þær, er þeir höfðu á höndum, undan tíundarskyld-
unni, en sú tíð er nú, haniingjunui se lof, liðin, og ætti því góz
það að leggjast aptur undir svo sanngjarna skyldu.

því hefur verið hreift áður fyrrum á þíngum her, að tíund
stólsjarðanna væri raung, og svipti jarðir þessar einka-réttind-
um þeim, sem þeim væru löglega unnin, fyrst þær voru seldar
með tíundafrelsi ; en síðan eru nú liðnir þegar 3 fjórðu partar
aldar, og er góz þetta gegnum marga knerunna, og með sölum
og erfðum, komið lángt frá þeim, sem keyptu það i fyrstu;
því virðist mer rétt og sanngjarut, að nema burtu þessa ósann-
gjörnu undanþágu. Eitt er atriði í máli þessu, sem gjörir
undanþágu þessa hvað helzt óþolandi, að sín eru lög, ekki
að eins í amti hverju, heldur jafnvel í sýslu og hreppi
hverjum. Eg þekki t. a. m, sýslu þá, í hverri hálfri eingri
tíund er svarað af stólsjörðum, en i hinum helmingnum þar á

82



móti einni tíunrl ; í ói'!rum sýslum mun 2 tíundum svarað, og
má ske í einhverri 3.

Eg hef heyrt þá mótbáru, að von se þegar á jarðamatinu,
og því se bænarskrá þessi ótímabær, þar eð ekki eigi að leggja
tíund á jarðir þessar, fyr en jarðamatið er komið i kríng.

Eg bið þíngmenn að yfirvega vel þetta málefni, og óska
eg, að nefnd verði sett .

•JÓn hreppst. Sigurðsson: það væri alþýðu víst sönn gleði
og ánægja, að heyra því máli hreift, að jöfnuður yrði sem mest-
ur, og ónáttúrlegar undanþágur hverfi sem flestar, því eg hef
opt heyrt talað um, hvað undarlegt það væri, að allar jarl'lir
gætu ekki búið undir sömu tíundarskyldum, og að bóndinn,
sem býr á bændaeign, verði að hafa verri kjör, og standa undir
þýngri byrð], en sá, sem býr á kirkju- eða konúngs - jörð, eins
og báðar jarðirnar séu ekki jafnt veraldlegar. Eg mæli því fast-
lega fram með nefnd i þessu máli.

G. Einarsson: því verður ekki neitað, að þai'! er í alla
staði sanngjarnt, að allar jarðir verði bundnar einni og sömu
tiundarskyldu, og eingar undanþágur i því skyni, en allt um
þall, þegar eg lít til þess, að skattamáJinu nú var visað frá fyrir
skemmstu, einmitt fyrir þá skuld, all skuld setningin væri í vænd-
um, og réttast þótti þá, ai'! öllu þar að lútandi væri kippt í lill-
inn undir eins, þegar eg lít þess, að þall eru nokkrar jarðir her
á landi, sem alls ekkert hundraðatal er á, og hverjar þyrfti þó
all meta til hundraða, áður en tíund yrði á þær lögð, til hvers
eg se þó ekki tækilegt ráð í fljótu áliti, þá get eg ekki fyrir
mitt leyti mælt fram með því, að þessu máli verði hreift her á
þíngi að svo komnu.

II. Stephensen: Hinn heiðraði þingmaður, er nú settist nið-
ur, vill af þeim rökum ekki mæla með nefnd, af því hann seg-
ist ætla, að það muni ekki all notum koma, en eg ætla, að
manni beri að gjöra rétt, og fylgja sannfæringu sinni.

það er lítilfjörleg ástæða, að sumar af jörðum þessum séu
ekki skuldsettar, og munu það helzt prestssetrin í heneficiis;
stólajarllirnar ern þai'! víst anar; en 1839 gáfu prestar allir,
eptir kröfu biskups, lýsíngu á bújörðum sínum, og miðuðu þær,
sem ómetnar vorn, við allrar jarðir með líkum gæðum í sömu
sveit.

þó bænarskráin um jöfnuð í skattagjaldi felli í gær, er
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þetta allt annað mál, og á ekkert skylt við hitt; þau þurfa því
ekki að falla hvort með öðru .

.ilI. Andrésson: það sama, sem þíngmaðUl'inn úr Dala-
sýslu sagði, vakti einnig fyrir mer; eg verð að geta þess, að
mensaljarðirnar munu ekki almennt vera skuldsettar, að minnsta
kosti eru einúngis 3 það í allri Árnessýslu. Eg fyrir mitt leyti
get ekki verið samdóma þeim, sem vilja láta fara að tíunda
jarðirnar; því eg álít ekki vera kominn tíma til þess enn þá.
Mei'lan allmargar þeirra hafa, að því leyti eg til veit, ekkert
hundraðatal, hvemig á þá að tíunda þær'? Grundvöllur þess
svo kallai'la hundraðatals. sem nú við geingst á Skálholtsstóls-
jörðum, var líka naumast svo góður, að tíund væri á honum
byggjandi. þega.' átti að fara að selja þær 1788, eða nálægt
því, voru þær lagðar í hundruð einímgis eptir því, sem þá var
af þeim goldið, hvernig sem á því stóð; voru þá allar kvaðir,
mannslán, hestalán og dagsverk gjðrð að alnum og hundruð-
um, svo kúgun biskupa lina, hverri þeir beittu mest við þá
stólslandsetana, sem næstir þeim voru, er sú góða undirstaða
jarðadýrleikans, og ætti að byggja á henni tíund, held eg, að
niðurlagssetningu bænarskráarinnar yrði ekki gjörð fullnusta,
þar sem stendur: "allur er jöfnuðueinn góður"; í það minnsta
er hann í Árnessýslu ekki betri en svo, að 2 hundruð í all-
mörgum stólsjörðum eru ekki meira verð, en 1 hundrað í bænda-
eignum. Eg fyrir mitt leyti er mótfallinn því, að nefnd verði
kosin í málinu.

Jón hreppst. Siqurðsson: Mel' hefur heyrzt á ræðum sumra
þíngmanna, að þeir væntu bráðum eptir, að jarða matið kæmi
fljúgandi með hundraðatöluna á jarðirnar, en eg hef hvorki séð
né heyrt því hreift, að tíundarundanþágan á kirkna -, klaustra-
og konúngs- jörðunum yrði burt numin fyrir það,

Eg held þetta se allt annað mál, en jarðamatið eða skatta-
málið, og eg held, að þessi jafuaðar- uppástúnga sé ekkert of
tímanlega upp borin, og mundi það eingu spilla, þó menn væru
búni.' að fá vonina í bænheyrslu um hana, þegar jarðarhundr-
aðatalan kæmi út, því þá þyrfti ekki að gjöra það í seinna verk-
inu, sem búið væri í hinu fyrra.

Jón Guðmundsson: Eg er að vísu á sama máli og þíng-
maðurinn, er seinast mælti; en það er sitt hvað, að meta jarð-
irnar upp, og að n~ma burtu ójöfnuðinn á tíundarskyldu þeirra.
Skattanefndin vildi, að tíund væri goldin til prests, kirkju og
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fátækra, og eg gjöri helzt ráð fyrir, að sÍl sama verði niður-
staðan síðar, þó skattalögunum verði breytt; því álít eg, að
þessi jöfnuður á tíundarskyldu fasteignanna þurfi alls ekki að
bíða eptir jöfnuði skattgjaldanna, heldur megi og eigi að gánga
af á undan; því tíund og skattur er og verður sitt hvað. Einka-
leyfi þau og undanþágur frá tíundarskyldu sumra fasteigna,
sem nú eiga ser stað, og sem að eins eiga að styðjast við venj-
una, og hafa ekkjs neina lagaheimild fyrir ser, heldur eiga að
rekja uppl'Una sinn til yfirgangs og sjálfræðis höfuðsmanna og
umboðsmanna konúngs á fyrri öldunum. þessar undanþágur og
einkaleyfi, segi eg, sem svona eru undirkomnar, á sem fyrst
að nema í burtu,

þau jarðagóz, sem nú sem stendur eru álitin undan þegin
tíundarskyldunni að nokkru eður öllu, eru 1) prestagózin, 2)
klaustragózin og Hólagózið, og 3) Skálholtsgózið. Skattalaga-
nefndin komst um árið að þeirri niðurstöðu, að ekki mundi
mega svipta hið forna Skálholtsgóz tíundarfrelsi því, sem því
væri helgað og staðfest með fornum og nýjum ályktunum; tí-
undarfrelsi þessa góz er og miklu ríkara og vafaminna, en ti-.
undarfrelsi hinna gózanna, sem eg nefndi. Að vísu ætlaði lög-
réttan, á diigum Brynjólfs biskups, að dæma Skálholtstóls-
gózið til tiundarskyldunnar, eins og öll önnur góz og jarðir;
en biskup gekk þá sjálfur fram fyrir dóminn, skírskotaði til
erindisbréfs síns um, að hann ætti að vernda og við halda rétt-
indum gózins, eins og þau verið hefðu að fornu, og bannaði
lögrettulllli að dæma dóm þennan; let þá lögréttan undan, og
lagði málið undir konúngsúrskurð, sem þó aldrei kom í ljós.
En þegar g6zið var selt 1785, var beinlínis tekið fram, að ti-
undarfrelsi þess skyldi haldast. þannnig er réttur Skálholts-
gózins til tíundarfrelsis betur grundvallaður, en Hólagózins og
klaustragózanna og kirknanna. Kristján konúngur 4. uppá-
lagði nefnilega höfuðsmönnunum, með hinu svo nefnda Ripur-
breti, að þeir skyldu greiða tíundina til allra, af öllum slotum
konúngs og görðum, til þess að gefa landslýðnum þar með gott
eptirdæmi, og Friðrik konúngur 2. bauð með tilskipun einni
frá 1575, að greiða skyldi tíund hverjum presti af öllum jörð-
um og hverri kirkju, þar sem jörðin væri, nema heimajörðum
klaustranna, kirknauna og stólsins; og margir alþíngisdómar
geingu þar eptir frá því seint á 16. öld og fram eptir 17. öld-
inni, sem skírskotuðu til Rípurhreísíns og tilskip. 1575, og
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skylduðu allar jarðir til tíundar til prests og fátækra, nema
heimajarðir kirknanna og klaustenuna. Svona er undanþága
þessara góza frá tíundarsk yldunni grundvölluð; hún er þvert á
móti bæði skýlausum lögum. og óröskuðum dómum. Þannig
var og Hólagózið ekki undan þegið tiundarskyldunni, þegar
það var selt um aldamótin, eins og var um Skálholtsgózið 1785.
En það eru ekki að eins þessi eldri lög og dómar, sem stað-
festa tíundarskyldu, að minnsta kosti klaustæjarðanna, því með
konúngsúrskurði 1787, 13. júní, er umboðsmönnum konúngs yfir
hinu forna Viðeyjarklaustri í Gullbríngusýslu og konúngsjörð-
unum í Mosfellssveit boðið, að greiða úr umboðssjóðnum fulla
tíund af þessu gózi til allra presta, kirkna og snauðra manna,
eptir hundraðatali jarðanna, og skuli það tíundargjald ekki
lenda á leiguliðunum.

En það er ekki þar með búið, að undanþága þessara ein-
stöku góza frá hinni almennu tíundarskyldu er þvert í móti
eldri og nýrri lögum og dómum; hún er og sín með hverju
móti í hinum ýmsu héruðum, því af kirkju- og klaustur- jörð-
um eru sumstaðar teknar 2, sumstaðar einúugis 1 tíund, en af
þykkvabæjar- og Kirkjubæjar- klausturjörðum í Skaptafells-
sýslu er ekki goldin nein tíund til neinna stétta, og eg að
minnsta kosti misskildi þá næsta illa stöðu mína her á þillgi,
ef eg legði ekki það liðsyrði prestum og kirkjum og fátækum
þar í sýslu, að ekki væru þeir leingur sviptir sínum vafalausa
rétti til tíundarinnar af þessum gózum þvert i móti eldri og
ýngri lögum, og því legg eg eindregið til, að nefnd verði kosin,

II. Stephensen: Í tilliti til þess, er þingmaðurinn úr Árnes-
sýslu sagði, að 6gjörníngur væri, að leggja tíund á jarðirnar,
sem væru svo hátt settar til hundraðatals í jarðabók þeirri af
1788, að hann sagði, eg meina það muni hafa verið 1783, þá
spyr eg hann, hvort það muni vera sú jarðabók yfir jarðir þess-
ar; eg ætla, að margar þeirra muni hafa allt annað hundraðataI,
sem nefnt registur á þær lagði, og skírskota eg í þessu efni til
hins heiðraða þíngmanns SkaptfeIlínga, hvort ekki geti haun
gefið þínginu her um neina upplýsíngu.

St .• JÓnsson: Menn segja, að her á Suðurlandi se sumstað-
ar eingin tíund, en fyrir norðan eru alstaðar 4 tíundir á bænda-
eignum; á klaustrajörðunum eru þær 2; á sjálfum klaustrunum
og beneficeruðú gózi eru þar eingar tíundir. Eg ímynda mer,
að þingið mundi fá óþökk hjá mörgum, ef það breytti tíundinni
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eins og sumir vilja, þvi það er þá sjálfsagt, að menn gánga t.
d, ljúfara að þeirri jðrð, sem eiuúngis hefur 2 tíundir, heldur
en Muni, sem hefur 4. Stélsjarðiruar eru annars tiundardýrari
en aðrar jarðir, því þær eru metnar hærra að sínu leyti.

Að öðru leyti mæli eg :í móti nefnd í þessu máli, og eink-
um undir núverandi kringumstæðum.

il'I. Andrésson: þingmaður Borgfirðinga talaði um aðra
jarðabók; en ef tíunda ætti jarðirnar, hvernig á þá að fara að
(JVi, ef hún el' ekki til, eða einginn veit, hvar hún er'? Ræða
þingmannsins úr Skaptnfellssýslu, þm' sem hann minntist á, að
á sumum jörðum væru 4 tíundir, sannfærði mig ekki um annað,
en að éjöfnuður væri til, og það vissi eg áður, og yfir honum
er eg líka óánægður, eins og margir eru, og þess vildi eg óska,
að hvert einasta kot á íslandi væri tiundað, þó samt ekki
fyr, en betri jöfnuður er kominn á þann tíundar-stofu; einn ó-
jöfnuður verður trauðlega bættur með þvi, að annar verri komi
í staðinn.

þ. SVt!Íllhjö/'llJ'/J'On: Eg get ekki verið samdóma þing-
manninum úr Borgarfjarðarsýslu, ail það veiti nokkra heimild,
til að breyta tíundinni á eiuni jörð, þó hún hafi geingið gegn-
um svo marga, eins og það vist heldur ekki er rétt, að svipta
erfmgjana einkaleyfi þvi, sem fylgt hefur jörðinni, Annal's vildi
eg gjal'nan óska, að allar jarðir hefðu 4 tíundir að greiða, en
nú getur það víst ekki or/lið.

þegar eg var sýslumaður í Arnessýslu, og vildi láta tíunda
þau kúglldi, sem fylgdu með stól~iit'ðunum, mætti eg mótmæl-
um af hinum mestu mönnum landsins, og þá held eg það yrði
núna, ef það ætti að gjöra það yfir allt land. (ill. Ændrés-:
son : og sú kÚ!l;ilda-tíund er uú aptur úrelt). Viðvíkjandi
klaustra- og Skálholts-gózinu el' eg samdóma þingmanni Eyfirð-
inga, að ekki sé farandi fram á, að gjöra breytingu á leigu-
skilmálunum.

Eg mæli fastlega á móti því, að nefnd verði kosin, til að
íhuga þessa hænarskrá, sem eg nærri því vil segja að gjarnan
mætti brenna.

G. Brandsson: þingmaðurinn frá Mýrasýslu talaði á
þá leið, að sá jöfnuður, sem her er verið að tala um, gæti verið
hentugur undirhúningur undir þá væntanlegu skattabreytil1gu,
og ef sú væri meiníng þeirra, er bænarskrána sömdu, held eg
það gæti vel sameinast skoðunarmáta þíngmannsins frá Árnes-
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sýslu; en flutningsmaður bænarskráarinnar getur nú bezt sagt
frá því, hvort þessi hafi verið meiuiugin, jafnvel þó eg þykist
hafa getað ráði1'l það af orðum hans, . að hún muni ekki hafa
verið það eingauugu.

ll. •.."Ytepllpnsen: það var ein gall veginn tilgángur bænar-
skráarinnar, að bíða eptir jarðamatiuu, enda er það bið sama, ef
það er satt, sem hinn 1. kouúngkjörni þingmaður sagði, að erf-
ingjar sviptust ólöglega keyptu einkaleyfi, hvort jarðamatið
kemst Í kring á morgun, eða fyrst eptir 200 ár; því rétturinn er
hinn sami um aldur og æfi. IIvað því að öðru leyti viðvíkur,
ei' harm sagði um stólsjarða- kúgilda- tíundina í Árness)'slu,
þá val' það eðlilegt, þó henni gciIlgi illa að komast á, ef hún
var á ólögum byggð. Tilskip. 1834 um tíundarfrelsi allra jarða-
kúgilda, hvar til þófið um kúgildatíund stólsjarðanna gaf tilefui,
gj(irði loks enda á þrætunni, svo það er ekki úrelt, eins og hinn
virðulegi [iíugmabur Árnesíllga sagði.

.1. hreppstjóri Si,qul'ðsson: það el' æfiulega að búast við
mótmælum, þegar talað er um, að svipta menn einhverjum ein-
karéttindum, sem þeir hafa haft, þó það hafi verið óuáttúrleg
rettindi og óréttar undanþágur, en það tjáir ekki, að setja það
fyrir sig, því það er skylda alþíngis, að biðja breytíngar á óheut-
ugum Wgum, og laga það, sem óréttilega hefur við geillgizt.

Prill S(qul'ðJ'son: Eg hef heyrt á sumum þeim mönnum,
sem her eru eigendur jarða þeirra, er seldar voru undan Skál-
holtsstól, að þeim þætti það rett,'íst, að tíundarskyldan lægi
jafnt á (illum jörðum í landinu. það verður og hver maður að
játa, sem ber nokkra virðíngu fyrir sannglrni og jöfnuði, En
hvað viðvíkur rettilldml1 þeim, að Skálholtsgózið hafi af stjórn-
iuni verið selt með tíundarfríheitum, og því se það einkaleyfi,
sem ekki megi hreifa við, þá leiði eg hjá mer, að segja neitt
um gildi þess nú, en það þori eg að fullyrða, að megi ekki
hræra við þessum réttindum núna, þá missa þau ekki gildi
fyrir það, þó jarðamatið verði klárað, og því get eg ekki séð,
að þessi réttindi ættu að standa því í vegi, að sem sanngjarn-
legast verði jafnað niður (illum álögum á gjaldþegna ; en það
kann að verða spursmál, hvort þeir, sem keyptu, ættu ekki rétt
til endurgjalds fyrir leyfi þessi.

St. Jónsson: Að því leyti menn álíta það ránglæti, að
taka ekki tíund af öllum jörðum, þá held eg hvert ránglætið
reki sig á annað, því með þeim skilmálum hafa menn tekið
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jarðirnar, að tíunda þær eins og nú stendur á, og því virðist
mer bezt að halda því.

M. Andrésson: Hinn heiðraði þingmaður Borgfirðinga hef-
ur ekki enn nú í sínum mörgu ræðum bent á, hvernig setja eigi
hundraðatal á iari'lir þær, sem einga skuldsetningu hafa; það
væri þó æskilegt, að hann vildi gjöra það.

II Stephensen: Eg gat þess áðan, að prestarnir gáfu bisk-
upi St. Jonssyni 1839, Í brauðaskýrslum sínum, upplýsingu um
ábýlisjarðir sinar, gæði þeirra og stærð i samanburði við aðrar
í sömu sveit. Meðan þingmenn nú eru að fella bænarskrá þessa
með atkvæðum sínum, væri vel, að Gissur gamli lypti upp
höfði sinu í sal þessum. '

flL Andrésson: Eg vil ekki reingja það, að sumir prest-
ar má ske hafi í brauðalýsingum 1839 jafnað áhýlisjörðurn sjálfra
sín við einhverja nálæga j örð í sveitinni; þó nú svo hafi verið,
þá er það veik ástæða til, að meta eptir því jörðina, og svo
munu þeir varla hafa jafnað öllum kirkju-jörðunum saman víð
aðrar jarðir, og vist var það ekki í minni sveit, hvar þó liggja
13 mensaljarðír, og svo ætla eg hafi verið viðar.

H. Stephensen: Eg verð þó að gjöra þingmanninn varan.
við, að mikið af gózi hel' í landi mun skuldsett eptir lýsingu
og sögusögn ábúanda eða eiganda; en hvað öðru mensalgózi
viðvíkur, þá el' að minni hyggju afgjaldið sá eini rétti mæli-
kvarði, og eg þori að fullvissa þingmenn um, að mensalgózið
á Íslandi muni vera leigt.

Jðn hrepp st. Siqurðsson: 'það mundi vera óhætt, þó nefnd
yrði kosin í þessu máli, og gjörð bænarskrá um þetta efni;
því eptir þvi sem geingið hefur, þá er ekki víst, að bænheytsl-
an éða lög um þetta efni kæmu svo fljúgandi fljótt, að þau
tækju af mönnum fornan rett , með því að verða á undan
jarðamatsmálinu.

'þó al {hei yrði visað á vissari mælikvarða til skuldsetning-
ar á hundraðalausu jarðirnar, sem þingmaður Árnesillga talar
um, þá el' það vonin um jarðamatið nýja fyrir framtihina, sem
þingið el' nú að undir búa.

M. Andrésson: Mer fyrir mitt leyti þykir það bágt, að
stjórnin hefur ekki feingið sömu hugmyndina, eins og þing-
maður Borgfirðinga, þegar hún lagði fyrir jarðamatið. þá hefðu
ekki jarðamatsmenn komizt í ráðaleysí, ef afgjald jarðanna
væri einhlítur mælikvarði.
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ÁS,'1pir Einarsson: "ll ett i n d i" og"j a fn I' ett i" ern
2 falleg orð, en lIÚ el' eins og þau ætli að fara að rekast á.

Re t tin du ID ættum v(~r Íslendíngar aldrei að gleyma;
j a f'n r e t t i ætti aldrei að taka forn r é t t i n d i frá neiuum;
það hefur nýlega kippt fótunum Ulldan frelsinu hjá voldugri
þjóf'l; það lítur svo út, sem þíllgif'l greini á um, hvort kjósa
eigi nefud í þessu máli, þar sumir vilja halda í rettindi þessi,
sem fylgja þessum fornu stólseignum, en sumir aptur láta jafn-
rettið sitja í fyrirrúmi. þíngmaf'lur Borgfirðínga hefur ekki
sýnt, hvernig tíunda eigi hið ómetna beneficeraða jarðagóz; en
að fara að senda bænarskrá um þetta til stjórnarinnar, sýnist
mer vera órái'), því mer sýnist það óvíst, hvort stjórnin muni
verða fljótari með þetta málefni en mannslana-málefnið.

II. Stephetlun: Hvort ætla se nú eldra, tltmrl eða tíund-
arfrelsi '1 Fyrst að hinn heiðraði þíngmaður frá Strandasýslu
elskar svo mji'lg hin fornu rettiudi, þá se eg ekki betur,
en hann se einmitt lÍ mínu málí ; en því fór hann þá ekki
bóti leingra '1 þvi þau rettindi eru enn eldri, að af öllum jörðum
voru tíundir teknar; það Mtn Íslendíngar þá að orðum hins
góða hisk ups, að tíunda f{\ allt, fast og laust.

Hinn heiðraði þingmaður Árnesinga gat þess og nýlega, að
eg hefði enn ekki leiðbeint mönnum, hvernig komizt yrði að
dýrleika prestsetranna, og þó hef eg einmitt tvisvarsinnum
hent á {leti a atriði með skýrslum prestanna 1839.

.Á. Einarsson: ]~g þekki raunar til að minnsta kosti nokk-
urra af þessum prestaskýrslum 1839, og álít eg þær ekki svo
llJociðillJlegar, að lÍ þeim verði mjög mikið byggt, þó eg ekki vilji
meira fara út í þetta mál, sem svo mikið er búið að ræða um.
En hvað fornu rétriudunum viðvíkur, þá hefur sá konúngkjörul
þingmaður veraldlegu stettarillllilr, og þingmaður Skaptfellínga
sk ýrt frá~ hvernln tíundarfrelsið á Skálholtsjörðunum er orðið að
réttindum .

•JÓn Guðmundsson: Mc'r þykir það merkilegt, að heyra
nú talað um þessi vandkvæði á því, af'l skuldsetja nokkrar
jarðir, Eg veit ekki betur, en stjórnin hafi sjálf sýnt oss að-
ferðillu til þess, því með konúnglegum úrskurði, eða réttara
sagt rentukammerbrefi, er 10 eða 12 álna landskuld tekin jöfn
1 hundraði, og eru þeir margir, sem búa við það, fiar sem
hundraðatölu vantar á jarðirnar. Og því mundi ekki mega
J13fa þessa reglu, eins nú og áður'? þingmaður Eyfirðinga sagði,
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að það væri ójöfnuður, að leggja nú tiund á þá menn, sem áður
væru tíundarfríir. þetta er öldúngis satt, en ójöfnuðurinn hverf-
ur, ef tíundin er lögð á við næstu ábúandaskiptl, og með því
er eingum, að minni ætlun, neinn óréttur gjör.

ll. Stephensen: Eg skírskotaði áðan til þingmanns Skapt-
felliuga, hvort ekki mundi önnur jarðabók, hvar í Skalholtsstóls-
góz væri öðruvísi skuldsett. og líkar öðrum bændaeignum.

J. Guðmundsson: Eg man það eigi öldúngis með vissu,
en mig minnir, að þær séu f,'á 1760 og 1696.

111.Ændrésson: Eg hef séð jarðabókina frá 1760, og þar
er eingin skuldsetning eða hundraðatal á Skálholtsjörðum. og
víst hefur ekkert annað hundraðatal verið við haft á þeim, síðan
þær voru seldar, en það, sem þá var sett á þær, og eg tel
mjög óvíst, að farið væri að grafa upp annað eldra, þó það
kunni að vera til, sem mer er óljóst, þó fara ætti að tíunda
þær.

ll. Stephensen: Eg skal sanna það, að í jarðabókunum
eru stólsjarðirnar einnig skuldsettar. í það minnsta sumstaðar .

.Tón Samsonssou: það er mer kunnugt, að í Skagafjarðar-
sýslu munu þeir menn, sem búa á klausturjörðum, og hafa
tekið þær með byggingarbréfi til æfilángrar ábúðar, ef þeir
brjóta ei ábúðarskilmála, nauðuglega láta af hendi réttindi
þau, sem þessum jörðum fylgt hafa, í undanþágu að greii'la
fleiri en 2 tíundir, eins og á stólsjörðunum.

~Ier finnst annars, að umræða þessa máls hafi allareiðn
gefið nægilegt efni til þess, ef uppástúnga þessi vinnur her
sigur á þínginu, að á annað þíng hel' á eptir komi alvarlegar
bænarskrár um það, að hver tíundi eign sína sjálfur, eins og
við gekkst her fyrrum í landinu.

Forseti Jet síðan gánga til atkvæða um, hvort nefnd skyldi
kjósa í mál þetta, og var með 14 atkvæðum gegn 7 ákvarðað,
að einga nefnd skyldi kjósa.

Hann gat þess síðan, að þar eð ekki væru fleiri mál, sem
ræða átti að þessu sinni, væri störfum fundarins lokið í dag,
og sagði jafnframt, að þar eð svo margar nefndir væru þegar
kosnar, og þær þyrftu tíma til, að koma ser fyrit·, þlí áleit
hann, að einginn mundi fundur geta orðið á morgun, og kvaðst
þá mundi semja dagskrá til næsta fundar, sem yrði á föstu-
daginn kl. 12.

Fundi slitið.
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8. júlí - sjötti fundur.
Allir á fundi. Gjörðabók frá síðasta fundi upp lesin og

samþykkt,
Forseti: Eg hef síðan á seinasta fundi meðtekið 2 bæn-

arskrár til þíngsins; önnur þf'irra, nr. 49 á yfirlitsblahinu, er
frá Norður- Þingeyjarsýslu, með 44 Höfnum, að alþíngi vilji
hugleiða, hvort ekki hæfi í ávarpi til konúngs, "að láta honum
í ljósi raun og undrun hinnar Íslenzku þjóðar yfir þvi, að hún
ekki fær að njóta hinna serstöku og fornu þjói'lrettinda í stjórn
sinni, sem hún eptir uppruna sínum og þjóðerni þykist eiga
skilið"; og enn fremur hiðja þeir þíngii'l, ef stjórnarmálefni Ís-
lands kemur til umræðu af konúngs hendi, "að gæta nákvæm-
lega í þVÍ tilliti réttinda vorra, og gefa ekki eptir a f þei m að
þessu sinni". Ilin brenarskrdin el' frá Strandarhrepp Í Gull-
bríngusýslu, að þingið útvegi konúnglegt lagaboð um, "að gjaftoll-
ur Í GulJhl'ingu~J'slu verði her eptir goldinn eptir sömu reglum, og
annarstaðar (;:J: af} hndr, lausafjár tíundbæru 1 fiskur, af 1 hnrlr.
2 fiskar, af 2 hndr. 3 fiskar, af 3 hndr. 4 fiskar, af 4 hndr. 5
fiskar, af 5-9 hndr. 10fiskar, af 10-19 hndr. 12fiskar, af 20
hudr. og þar yfir 20 fiskar); sömuleiðis að manntalsfiskar verði
af teknir í Gullbríngusýslu".

Bænarskrár þessar skulu verða lagðar á Iestrarsalinn, svo
þíngmenn geti kynnt ser þær, áður en þær verða teknar til um-
ræðu. þar næst skal eg leyfa mer að afhenda formönnum
nefndanna þessar hænarskrár, eptir því sem mer finnst heyra til:

Nr. 41, iu' Eyjafjarðarsýslu, um prentsmiðjuna, með fylgi-
skjali.

Afhent formanni nefndarinnar Í prentsmiðjumálinu, H. pró-
fasti Stephensen.

Nr. 44, úr Norður- þíngeyjarsýslu, um kosníngarlög til al-
þíngissetu og alþíngistoll.

Afhent formanni nefndarinnar i kosningarlagamrilinu , lög-
fræðíngi .Jóni Guðmundssyni.

Nr. 45, úr Mýrasýslu, um verzlun á Straumfirði.
Afhent formanni nefndarinnar Í verzlunarmálinu, prófasti

H. Stephensen.
Nr. 46, úr Eyjafjarðarsýslu, um kosníngarlögin.
Afhent formanni nefndarinnar í kosníngarlagamálinu, Hig-

fræðíugi Jóni Guðmundssyni.
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Nr. 47 og 48, úr Dala- og Barðastrandar-sýslu, um jarða-
matið.

Afhentar formanni nefndarinnar í jarðamatsmálinu , amt-
manni J. P. Havstein.

þá liggur fyrir, að taka bænarskráuanr. 1, frá þingvalla-
fundinum, til umræðu og nefndarkosningar eða annarar ráðstöf-
unar; hún biður um:

að alþingi gángi hlífðarlaust eptir skýrslum og greinileg-
um reikningi:
a) yfir alþíngiskostnað og greiðslu há ns, og
b) yfir inn- og út- gjöld jafnaðarsjóðslns í suðurnmtinu

þau árin, sem reikníngur hefur ekki gefinn verið.
Eg veit ekki, hver hinna heiðruðu þingmanna vill taka að

ser þessa bænarskrá til flutnings .
•JÓn Guðmundsson: Eg skal gjöra þessa bænarskrá að

minni uppástúngu, Niðurlag hennar er ekki annað en það,
sem hinn háttvirti forseti las upp.

Eg þarf varla að skýra frá undirrót þessa máls, og hvað
helzt muni hafa knúð beiðendur. Í blöðunum hafa kornið út
nokkrar skýrslur um, hvað mikið náðst hefur saman fyrir nið-
urjöfnun alþlngiskostnaðarius, fyrst 1848-1849, og 1849-50;
þær eru auglýstar í Nýtiðindum 30. janúar 1852; og það blað
var, eins og kunnugt er, álitið að kæmi út að tilhlutun stipts-
yfirvaldanlla og fyrir opinberan styrk. Í sama blaði, 2. júni,
kom út skýrsla um, hvað mikið hefði kornið inn fyrir niður-
jöfnuuina 1850-1851. það var nú að vísu daindis- gott, að fá
skýrslur um, hvað mikið þaunig væri greitt þessi árin, en menn
feingu ekkert að vita um, hvað mikið stæði eptir ógoldið, þó
að reikningur yfir allan þann kostnað, sem leiddi LIf alþingínu
1845, 47 og 49, væri prentaður í alþiugistiðindunum 1847, 1849,
og i þjóðfundartíðinduuum.

En í Nýtiðindunum kom nú aptur út 28. júní 1852 yfirlit
yfir alþíngiskostnaðinn, og eptir því voru þá ógoldnir 3,927
rbdd, 93 skk. þetta yfirlit er grundvallað bæði á því, sem
skýrt er frá um alþingiskostnaðinn í alþingtstiðindunum , og á
skýrslunum í Nýtíðindum, sem eg nefndi áðan, um, hvað inn
væri komið upp í kostnaðinn; en aptur er þar ekki getið, hvorki
hvað mikið hafi kvittazt fyrir niðurjöfnunina vorið 1852 (því auk
þjóðfundarkostnaðar- endurgjaldsins, sem krafizt var með um-
hurðarbréfi stiptamtmanns 10. nóv. 1851, var einnig skipað að
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jafna niður að auki 2,000 rhdd. upp í hinn eldri alþingiskostn-
að), né andvirðisins fyrir alþingistíðindin 1849. þess vegna
álitu menn, að nauðsyn væri, að fá að vita, því stiptamtmaður
18. október 1852 lagði 2 skildinga alþíngistoll á hvern dal
jarðargjaldanna, og Ilað þótti nokkuð ískyggilegt, að gjahlþegn-
arnir skyldu ekki fá skýra grein fyrir því, sem þeir voru búnir að
greiða, og hvað mikið skarð það hjyggi í þaf't, sem eptir stóð ;
því val' farið að hreifa þessu máli, og skora á stiptamtmann um það
í blöðunum. þá kemur í Íngólfi 8. (sem líka álízt að standa í sam-
bandi við stiptsyfirvðldín, og að þau veiti honum opinberan styrk),
til sönnunar fyrir því, að stiptarntmaðurínn hefði ekki skipað,
að jafna of miklu niður með bréf sínu 18. okt. 1852, skýrsla
frá Zrmd/örletanum, sem segir, að ógreiddir séu 18. okt. 1852,
ekki 3,927 rbdd., heldur 4,422rhdd., og það þótti næsta óskilj-
anlegt, að svona skyldi, 3 mánuðum seinna, vera slíkur munur
á upphæðinni, svo að 3 mánuðum seinna sýndust eptirstöðvar
kostnaðarins nálægt 1000 rhdd, meiri, en var eptir skýrslunni
í Nýtiðindum ; því fæstir mundu gæta þess, að þessi land-
fógeta- skýrsla í Íngólfi gat ekki annars en þess, sem óborgað
væri inn í jarðabókarsjóðinn 18. okt. 1852, en ekki hins, hvað
miklu væri ójafnað niður á landsbúa, og það var þó ein-
mitt þetta, sem menn vildu fá að vita, og spursmálið einkan-
lega var um. En þó var það hvað merkilegast, þegar 9. blaðið
sagði í grein einni, að þetta yfirlit í Nýtið. 28. júní (sú ein-
asta skýrsla, sem hefur verið út gefin um þetta mál með skýr-
um rökum), að stiptamtmaður hefði ekki gefið sjálfur það yfirlit.

" .I. P. Jlavstein: Eg verð að skora á forseta, að hann
sjái um, að miskliðir blaðamanna ekki slæðist inn í alþíngis-
salinn, og verð eg einnig að álíta, að allt þetta málefni se
þínginu óviðkomandi.

Forseti: það, sem þíngmaðurinn híngað til hefur sagt, er
ekki þessu máli óviðkomandi, heldur einmitt til að skýra fydr
þínginu, hvernig á því stendur, og hvorki konúngsfulltrúinn ne
aðrir hafa talað á móti því.

J. P. Ilaosteini Eg veit ekki til, að það se nein beinlín-
is uppástúnga um þetta málefni,

Forseti: Uppástúngan liggur fyrir, og eg finn sem forseti
einga ástæðu til, að taka orðið frá þíngmanninum.

J. Guðmundsson: Svona er nú málefni þessu varið, að
það er mikill vafi á, hvað ögoldíð se í raun og veru, og hvaða
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rétt eða ástæður stiptamtmaðurinn hafi haft, til að jafna niður á
landsbúa jafnmiklu, og hann gjörði með umburðarbréf 18. okt.
1852; því yfirlitið 28. júní virðist í öllu tilliti á rökum byggt
um það, sem það nær yfir, en þar er vel að merkja ekki getið,
eins og eg drap á áðan, hvorki þess, sem kom inn fyrir nið-
urjöfirunina 1852, sem varð á enrlanumvI sk. af hverjum dal
jarðargjaldanna, og mun þannig eptir þvi, sem náðist upp hin
undanförnu ár, hafa numið rúmum 1300rbdd., og heldur ekki
andvirðis alþingistíðindanna 1849.

Hitt atriðið í bænarskránni er ekki eins kunnugt; menn
vita einúngis, að jafnaðarsjóður suðuramtsins er til, og að ár-
lega er borgað til hans, því eingir reikningar fyrir honum hafa
verið auglýstir á prenti, vist um undanfarin 3 ár.

:Mer sýnist þvi næst, að þingið ætti að snúa athygli sinu
að, hvað ráða eigi af UIl1 þetta mál, því það eru eingin fádæmi,
ab menn biðji reikulngsskapar á þvi, sem menn borga. það
er stiptamtmaðurinn einn, sem hefur afskipti af alþingiskostn-
aðar- niðurjöfnuninni ; hann á einn að jafna honum niður, eing-
inn annar á að rannsaka það, hvorki utan-lands ne innan.
Amtmaðul'inn í suðurnmtinu hefur eiun umdæmi yfir jafnaðar-
sjóðnum, og það er ekki lá andi, þó menn vilji vita, hvað ógreitt
se af alþingiskostnaðinum, eða þó innbúar suðuramtsins óski
að fá að vita, hvernig fe því er varið, sem árlega el' goldið
jafnaðarsjóðnum her, eins og hinir amtmeunirnir gjöra, sem
láta út gánga á prent reikninga yfir jafuaðarsjóðl þeirra.

þingii'l, segi eg, á nú að íhuga, hvort það vill kjósa nefnd
í þessu máli eða ekki. Ef það velur menn í nefnd, og sendir
stjórninni álitsskjal sitt, þá el' það nokkurs konar klögun yfir
stiptamtmauniuum ; eu sú aðferð þykir mer ab minnsta kosti
nokkuð émild og ískyggileg, einkum svona fyrst í stað, á
meðan ekki er út seð um, nema með annari aðferð megi ná
því, sem til er ætlazt. þess vegna ræð eg heldur til, að hið
hefðraða þing leggi nú þegar ályktun á málið orðaða svona:

þingið ályktar, að vísa bænarskránni til stiptamtmannsins,
og skora á hann, að au.qlýsa sem f.1frst á prenti og svo
her eptir árlega:

1. greinilegan reikníng yfir hinn undanfarna alþíngiskostnað,
og yfir, hvað mikið stóð eptir af honum ókrafið 18. okt.
1852.•og hvað mikið ætti nú ab standa eptir; og að stiptamt-
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maður sendi hel' eptir hverju alþingi greinilegan reikning
yfir þennan kostnað og eptirstöðvar hans;

2. greinilegan reikning yfir jafnaðal'sjóð suðuramisins fyrir
þau árin, sem einginn reikningur hefur út geingið.
Eg vil að endingu geta þess, að ef þíngið ekki fellst á,

að skorað verði þannig á stiptamtrnanninn, og honum sendar
hænarskrárnar, þá álit eg ekki, að með þeirri atkvæðagreiðslu
se út gjiirt um, að ekki eigi heldur að setja nefurl í málið,
heldur standi nefndarkosning opin fyrir, eins eptir sem áður,

þ. Sreinbjðrnsson: Eg fyrir mitt leyti álít, að þetta komi
ans ekki þinginu við, því það er þó einúngis ráðgefandi, og
ef það ætti að fara að draga embættismenn svona til ansvars
fyrir gjörðir sinar, veit eg ekki, hvar það gæti lent að end-
ingu.

þ . Jðnassen: Eg hlýt að vera hinnar sömu meiningar og
hinn heiðra bi konúngkjörni þingmaður, sem nú mælti, ab bæn-
arskrá sú, sem her er umtalsefni eigi til eingra greina að koma.
pað hefur nefnilega áður komið til umræðu á alþingi, að mál
umboðslegs eðlis lægju fyrir utan verkahring þingsins, og eg
veit ekki betur, en að þingið hafi aðhyllzt þessa skoðun; en
hafi ég i þessu rétt að mæla, flýtur þar af, að það mál, sem
her ræðir um, ekki ber undir þingið, enda gæti það leitt til
mikilla vandræða, ef þingið tæki inn undir sinn verkahring
yfirvaldsgjörðir og athafnir, og það er ekki hægt að sjá eða
segja fyrir, hvað af slíku mundi leiða, ef yfirvöld ættu ab
geta kallazt af þinglnu, sem, eins og all ir vita, einímgis er
ráðgefandi, til reikningsskapar fyrir gjörðir sinar, og það er því
mikillar varúðar vert, að fara þvi á flot, Eg segi þetta ekki í
þeirri veru, að mer þyki það ekki æskilegt, að alþinglskostnaðar-
reikningarnir seu auglýstir almenningi, heldur af því, að mer
þykir aðferðin, sem her er við höfð, til að fá reikningana aug-
lýsta, öldúngis raung. Stiptamtmaðurinn er líka búinn að sýna
það i verkinu, að hann ætlar að láta þann umrædda þingkostn-
aðar- reikning birtast á prenti, undi.' eins og hann fær því við
komið; það votta skýrslur þær, sem hann þegar hefur látið prenta
í Nýjum- tíðindum viðvikjaudi þessum kostnaði, að hann ætlar
ekki að stinga reikningum þessum undir stól, en þab vita allir,
að margt getur verið því til fyrirstöðu, að reikningar þessir
birtist eins snemma og óskandi væri. Hvað jafnaðarsjóðsraikn-
íngana snertir, er athugandi, að þeir eru sendir utanlands, og
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rannsakaðir þar, og ráðið til lykta, en meðan það er ekki búi",
getur amtmaðurinn ekki látið prenta þá, þar sem það er undir
hælinn lagt, hvort ekki verði breyting í reikníngnum, svo ein-
hverju þurfi að bæta "ið eða að fella úr. þetta liggur i augum
uppi, og eins það, að endurskoðun reiknínganna útheimtir eptir
kringumstæðunum leingri tíma, og eg ætla það megi fullyrða,
að reikníngurinn ekki verði prentaður fyr en 2 árum eptir; eg
trúi til að mynna það se ekki búið að decidera eður að ráða
til lykta suðuramtsins jafnaðarsjóðsreikníngum fyrir seinustu 2
árin, og hvernig getur þá verið búið að auglýsa þá á prenti.
það er alkunnugt, að bæði með jafnaðarsjóðsins og alþingiskostn-
aðar reikningunum el' höfð nákvæm eptirsjón erlendis, svo ekki
er hin minnsta ástæða til að vefeingja, að ekki komi allt til
greina. Sýslumenn taka alþingiskostnaðinn inn i sýslureikn-
inga sína, er þeir senda stjórninni, og i jarðabókarreikníngun-
um er tilgreint, hvað inn se komið i alþíngiskostnað af hverri
sýslu, og er þannig öll vissa fyrir, að allt komi til skila. Eg
ítreka það aptur, að það að vísu se æskilegt, að alþíngi feingi
i hvert skipti, sem það er haldið, skýrslu um alþíngiskostnað-
inn fyrir næst liðið þíng, hvað mikið væri borgað af honum, og
hvað eptir stæði ógoldið, og það vona eg líka eptirleiðis komist
á, en að skora á stiptamtmanninn, eins og her er gjört, álít eg
órétt og ótilblýðilegt, og tek það aptur fram, að efbænarskránni
yrði framgeingt, leiddi þar af, að það mætti heimta, að hver
embættismaður stæði hvert sinn reikning, enda hreppstjórar. það
er í eðli sínu, að þíngið ekki láti þraungva um verkahring sinn,
en það á líka vandlega að gæta þess, að það ekki fari út fyrir
hann; og þetta síðara álít eg þíngið gjöri, ef það aðhyllist bæn-
arskrána; eg vil því fyrir mitt leyti hvorki taka bænarskrána til
greina, né skora, eins og upp lÍ hefur "erið stúngið, á stiptamt-
manninn, út af þeim umræddu reikningum, i því umræður þær,
sem um þetta mál eru orðnar, eru nægilegar til þess, að fá það
fram, sem til er ætl azt, og það hefur, að mig minnir, áður her
á þínginu, í einstökum málum, þótt nægja.

Konúnf/s(ulltrúi: það var mer kært að heyra, að flutn-
ingsmaður bænarskráarinnar ei áleit það hlýða, að senda kon-
úngi bænarskrá um þetta efni; en eg vona þá líka, að hinn
heiðraði þíngmaður falli frá því, er hann hreifði við, að gjöra
skyldi, nl. að kjósa nefnd í málið, ef ályktun sú, sem hann
stakk upp á að þíngið skyldi fallast á, ekki skyldi fá þess
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samþykki ; því skyldi nefnd verða kosin í þessu máli, þá
mundi það leiða til þess, að bænarskrá yrði send konúngi á-
hrærandi þetta málefni, en allir sjá, hversu óhæfilegt það mundi
vera, ef þíngið skyldi biðja konúng um, að heimta af einum
embættismanni sínum, að gefa alþíllgi þær skýrslur, er her
greinit· nm. Hvað áhrærir ályktun þá, sem flutningsmaðurinu
hefur stúngið upp á, og eptir hverri þíllgib skyldi senda stipt-
nmtmanni þær hænarskrár, sem því hafa verið sendar og nú
liggja fyrir hendi, þá verð eg illnilega ab ráða þíngillu frá, og
það sín sjálfs vegna, að fella slíkan úrskurð; því ef þingið
gjörir það, fer það út fyrir þau takmörk, sem löggjöfin hefur
sett [ivi, og stofnar ser þar með i þann vanda, sem ci er hægt
að sjá út fyrir. Meðan þíllgið stendur á laganna grundvelli,
hefur það fastan grundvöll að standa á, en fari það út fyrir
lagauna takmörk, grefur það sjálft þennan grundvöll undan
fótum ser, og stendur vá saudi, sem fýkur burt undan fótum
þess; og hver sá, sem ræður þinginu til, að gánga þannig út
yfir reit takmörk, leiðir það út á hálan is, hvar fall og hætta
er búin. .

Hvað nú reikníngana yfir j afuaðarsjóðlna áhrærir, þá hafa
þe ir fyrir vesturarntið nú leingi verið gefnir út á prenti, og
birtir svo alþýhu, og sama regla var áður við höf(\ i suðurnmt-
inu" á meðan eg þekkti þar til; en hvort hún hefur við geingizt
í norður- og anstur-amtiuu, er mer ókunnugt. En það veit eg,
að allir jafnaðarsjóðanua reikníngar eru frá ömtunum árlega
sendir stjórninni, sem lætur nákvæmlega endurskoða þá, og
fellir að Tyktum úrskurð um það, sem að þeim er að finna, og
eg ímynda mer, að sami framgángsmáti se hrúkaður í tilliti til
reikninganna fyrir alþlnglstolllun ; ab minnsta kosti er mer það
kunnugt, að sýslumönnum er skipað, að til greina upphæð al-
þíngistollsins í sýslureikningum sínum, sem sendir eru stjórn-
inni, og gjöra þar grein fyrir, að hann se greiddur til jarðabókar-
sjóðsins.

Eg óska Ilíngsins vegna, ef það ei öldúngis fellir þær bæn-
arskrar, sem her ræðir um, hvað eg álít réttast vera, að það
finni eitthvað annað form, til að leiða sök þessa til lykta,
er SÝ'IJÍ, að það ei tekur ser neinn rétt, til að krefja em-
bættismenn til reikningsskapar á þann hátt, sem bænarskrárn-
ar og flutningsmaðurinn hafa farið fram á.

J. Guðmundsson: Eg hef ekki mikið að svara konúngs-
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fulltrúanum og hinum 2 löglærðu mönnum, el' nýlega töluðu,
en eg veit þó ekki betur, en að alþingisreikuingaruir séu alls
ekki skoðaði.' eða rannsakaðir utanlands. heldur se það ætlað
stiptamtmanni eimnn.

Hinn 4. konúngkjörni þingmaður sagði áðan, að þannig gætu
líka hreppstjóra-reikningar orðið skoðaðir, en þar um verð eg
að svara honum þvi, sem honum er víst fullkunnugt, að hrepp-
stjórum er skipað með lögum, að auglýsa sveitareikningana,
þar sem fátækra-reglug. leggur fyrir, að þeir reikningar skuli
lig~ja til sýnis öllum hreppsbúum um 14 daga.

þ.• Iðnassen: Eg meinti af alþingi .
•Iðn Guðmundsson: það er ekki alþingi, sem biður um

þetta, en það er almenningur, sem biður um, að fá að vita, hvað
hann hefur borgað, og hvað hann á að borga.

Ef þingið fellst ekki á, al'l skora á stiptamtmann, eins og
Pg hef stúngið upp á, þá tek eg það enn fram, að eg álít, að
þinginu se allt um það á sjálfs-valdi, að kjósa nefnd í málið.

V. Finsen: Eg verð að mótmæla því, að reikningarnir
séu alls ekki skoðaðir erlendis, eins og flutningsmaður bænar-
skráarinnar sagði. Hinir einstöku reikningar eru reyndar ekki
rannsakaðir, en endurskoðunar-skrifstofan í hinni íslenzku stjórn-
ardeild hefur nákvæmt eptirlit með, hvað inn er borgað af al-
þingiskostnaðinum, og sest það meðal annars af skýrslu þeirri
frá landfógetanum frá 18. okt. 1852, sem hinn heiðraði flutn-
ingsmaður skírskotaði til.

Að öðru leyti er eg einnig á þeirri meiníngu, að mál þetta
heyri ekki undir þingið, og að það se ekki rétt gjört af þing-
inu, að taka það fyrir .

•Iðn Guðmundsson: það kann að vera, að rannsóknar-
reikníngsstofan i Kaupmannahöfn gæti að, hvort summur sýslu-
manna samsvara þeim, sem landfógetinn hefur fært til í jarða-
bókarsjóðs - reiknínguuum, en annað gjörir hún þó ekki; og
þegar eptirlitið er ekki í öðru fólgið en þessu, þá getur eing-
inn maður nefnt það rannsókn (Revision) reiknínganna; því til
þess útheimtist, að fylgiskjölin væru send með, en svo mikið
er að minnsta kosti víst, að rannsóknarskrifstofunni eru ekki send
nein fylgiskjöl um niðurjöfnun og greiðslu alþíngiskostnaðarins,

þ .• Iðnassen: Mer virðist þó ekki betur, en að öll æskileg
vissa se feingin, þó að fylgiskjölin séu ekki send með, þegar
upphæð kostnaðarins er til.greind bæði í sýslu- og jarðabókar-
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sjóðs -reikningunum, svo allt verði borið saman. Her getur ekki
verið spursrnál um það, hvort alþingiskostnnðurinn út um landið
hafi verið rétt reiknaður af einstöku jörð eða ekki, heldur að
eins um það, sem borgað er inn í jarðabókarsjóðinn af sýslun-
um. það er í eðli sínu, þó stiptamtmaður ekki geti þmmig
haldið vörð á því, að alþíngiskostnaðurinn se al staðar rétt reikn-
aður, að einstöku misfellur í þessu tilliti hafi, ef til vill, ekki
átt stað; en það kemur ekki þessu mrilí við,

Jon Guðmundsson: Eg vil eiuúngls leyfa mér að get a
þess, að þegar stiptamtmaður seinast gjörði grein fyrir reikn-
ingunum, gat hann þess ekki, hvað mikið gjaldþegnarnir væru
ðkrafðir um, og það er þó það, sem þeir helzt vilja vita, og
einúngis þurfa að vita, því spursrnálið er alls ekki um, hvað
sýslumenn horga inn í jarðabókarsjóðinn af alþingistollinum, eða
hvað stendur eptir hjá þeim, en einúngis um, hvað ft}aldÞ('flll-
arnir eiga ógoldið. þess vegna var og þessi skýrsla frá land-
fógetanUIll í Íngólfi 8. alls eingin upplýsíng, og alls eingin
sönnun fyrir því, sem að aðalspursmálið var og er um, nefili-
lega hvort gjaldþegllaruir hafi verið ókm/ðil' um svo mikið
18. okt. 1852, að ástæða væri fyrir stiptamtmanu, að jafna
jafnmiklu niður og hann gjörði. Gjaldþegnar geta hvort sem
er ekki vitað, og þeim kemur það ekkert við, hvað borgað el'

af sýslumönnum, hæði með ávísunum og öðru, og á hvað miklu
þeir ættu óstaðin skil við landfógetann, eins og t. d. var um þá
sýslumenn, sem hvorki skiluðu aptur þjóð[undarkostnaðinum,
sem þeir tóku við í fyrra, fyr en á manntalsþíngunum uú í vor, nc
tóku af því og sendu landfógeta þann hlutann afgjaldsins, sem
átti aifJ vera upp í undanfarinn alþiuglskostnað,

þ. Sueinbjörnsson: Mer sýnist þegar vera búið að ræða
nóg um mál þetta, og vil eg pví fyrir mitt leyti helzt óska, að
forseti lét] fara að gáuga til atkvæða um það.

Forseti: Eg skal leyfa mel' að tala fáein orð viðvíkjandi
forminu í þessu máli, jafnframt í því skyni, að hinum háttvirtu
þíngmönnum gæfist færi á, að taka það til greina i umræðum
sínum. Eptir alþlngistilekipuninni liggur það beinast við, að
vísa hverju máli, sem hel' er tekið til íhugunar eða til greina,
til nefndar, og það getur verið, að jlllð, að vísa málefninu til
stiptamtmanns, eins og nú el' stungið upp á, liggi ekki beinast
við eptir tilskipuninni, eða að minnsta kosti sýnist liggja nokkuð
fyrir utan þá reglu, sem þínginu er sett, ef það el' gjört svona
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beinlínis. Væri nú nefnd sett, þá mætti setja hana, annaðhvort
einímgis til að seg:ja álit sitt um meðferð málsins, eða til þess,
að semja álitsskjal til að byggja á bænarskrá til stjórnarinnar.
En þó slík nefndarkosning se beinast eptir því, sem tilskipunin
g:jörir rái') fyrir, þá er það þó ekki á móti tilskipuninni, að vísa
bænarskrá með ályktun þingsins til réttra hlutaðeiganda. það
styðst jafnvel við 49. grein tilskipunarinnar, þar sem forseta
er lagt fyrir, að sjá um, að málum se visað til hlutaðeiganda, og
er þá auðsætt, að hann má einnig bera þessa tilvísun undir
þingið. En tilvísunin getur einnig verið með tvennu móti, ann-
aðhvort án áskorunar, eða með áskorun, og það eru her aptur
þessi tvö atriði, sem mætti taka til greina. EH þó að nú þíngið
vísaði þessari bænarskrá til stiptarntmanns, hvort heldur án
áskorunar eða með áskorun, þá held eg, að ekki yrði lagt í það,
að þingið í raun og veru vildi taka Ser það vald, að kalla em-
bættismenn til reikningsskapar, þingið gjörði þar með ekki ann-
að, en að velja hið vægasta meðal, sem í þess valdi stendur, til
að útvega skýrslur um það efni, sem alla alþýðu varðar. það
væri án efa bezt og hægast fyrir þingið, að þurfa aldrei að fást
neitt við þess konar málefni, sem her ræðir um. En þó það nú
fari þessari bænarskrá fram, eða vísi henni réttan veg, þá held
eg, að þínginu verði ekki brugðið um ásælni út fyrir sinn rétt,
Eg vil nú heyra, hvort nokkur hinna heiðruðu þingmanna vill
mæla með því, að vísa bænarskránni fram á leið til stipamt-
manns, eða yfir höfuð, hvað ráðlegast þyki um meðferð á henni.

E. Kúld: Eg gladdist mikið af ræðu hins háttvirta for-
seta, því eg var orðinn hálfhræddur um, að eg ætlaði, ef til
vildi, að fara einförum í máli þessu, en eg ætla, að tillögur hans
hafi stefnt í sömu átt og mín meiníng var. þeir sem áður hafa
talað í þessu máli, ero allir Jögfróðir menn, en, eins og þer all-
ir vitið, er eg það sizt af öllu. Eg skal því alls ekki dæma
um rétt þíngsins í því tilliti, hversu það á með málið að fara;
en eg skal samt ekki neita því, að eg heima í heraði hef heyrt
talsverða óánægju i gjaldendum alþíngiskostnaðal'Íns út af þvi,
að fá ei skýrslurnar yfir hann. Eg veit það að sönnu, að það
muni enn hvergi vera til tekið i lögum, að þessi skylda viðvikj-
andi reikningum alþíngiskostnaðarins og jafnaðarsjóðs suður-
amtsíns, það er að skilja, að auglýsa þá á prenti, liggi bein-
línis á stiptamtmanninum. En þó nú svo sé, að mannleg lög
hafi ekki tekið þetta bókstaflega fram, er það lángt frá mer að
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ætla, og eg veit, að einginn hinna heiðruðu þiugmanna 11111 Ili í
þvi tilliti ekki samsinna mer, að stiptamtmaðurinn verði Mús ii,
að gjöra greiða gáng:o;kör að þessari bæn, og sízt að hann taki
hæninui illa, þvi eg fyrir mitt leyti get ekki ætlað hinum æðsta
embættismanni vorum, að geta heldur í þessu tilliti en öðru
gleymt því, sem forðum Val' sagt, þessu nefnilega: að maður
eigi að gjöra reikning ráðsmennsku sinnar, þvi þætti mer og
bezt eiga við, að þíngið sendi stiptamtmanninum sjálfum þessa
bænarskrá.

G. Brandsson: Eg vildi geta fræðzt um það, hvort þetta
þing sem þing getur látið bænarskrána gánga þennan' veg, sem
nú er verið að tala um, sumsé beinlínis héðan og til stiptamt-
mannsins, og livort það er að öllu leyti samkvæmt lögum
þingsins.

Forseti: Eg sem forseti hlýt án efa að rita stíptamt-
manni href með bænarskráunl, og sé eg ekki betur, en það se
leyfilegt, ef þíngið sendir honum hana, og skýra honum frá
þeirri ályktun, sem þingið tekur í þessu tilliti.

G. Brandsson: það er mer þó nokkuð efasamt eptir 77.
grein alþíngistilskipunariunar .

Jðt: hreppst. Sigurðs.mn: Eg hef nú virt fyrir mer, hvort
þínginu mundi til heyra, að meðhöndla þetta málefni, og er eg
því að vísu samþykkur, sem sagt hefur verið hel' á þinglnu af
nokkrum hillum konímgkji.irnu mönnum, og liður hefur verið
svo álitið á hinum fyrri þingum, að mál, sem heyrðu til um-
boðshaldi eða reikningum ýmsra embættismanna, hlýddu ekki
til alþingis meðferðar, en það er aðgætamli, að þá hefur verið
talað um vumboðshald yfir sérstökum eignum eða umboðum,
fjárhöldum eða embættum i ýmsum landspörtum. En her finnst
mer um nokkuð annað mál að gjöra, þar sem talað er UIIl
skýrslur og reiknín~a fyrir alþíngisgjaldinu, mál sem áhrærir
alla alþýðu, allt landið, alla þjóðina. Mer þykir það undarlegt,
ef alþíngi má ekki taka það til yfirvegunar, og undarlegt, ef
það mætti ekki senda stiptamtmanni bænarskrána i þessu efni,
og, ef ekki áskorun, þá bón, að hann gjörileiðl'ettíllg á reikn-
íngum þessum, og ef hann annaðhvort ekki svarar, eða svara!'
þinginu ógeðfeldlega, þá meina eg, að þingið eigi rétt lí, að
kjósa í því nefnd síðar, og senda þar um ávarp til stjórnar-
innar,

A. Einarsson: Eg get ekki ímyndað mer, að her þurfi
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meira en senda stiptarntmanninum bænarskrana, því hann er
lÍn efa fús á, að gánga í fótspor þeirra manna, sem í þessu til-
Iiti hafa orðið á undall honum. Konferenzráð, amtmaður B.
Thorsteinsson gaf út útilkvaddur, það eg til veit, í sinni tið
skýrslur og reikninga fyrir ðllum þeim sjóðum, sem hann hafði
undir höndum í vesturamtinu, og þótti mönnum almennt vænt
um það. þessu hefur, síðan sá núverandi amtmaður kom,
verið fylgt, þó það hafi verið nokkuð upp á annan máta; og
hefur hann gjört athugasemd við einn reikníng i jafnaðarsjóðs-
reikningnum, þó amtmaðurinu hafi að líkindum ekki vitað full-
komlega, hvern in á því máli stóð, og eins getur verið um ann-
an reikning, er hann hefur samþykkt áll athugasemda.

það el' einnig sagt, að í norðurnmtinu komi sumir þess
háttar reikningar á prent; get eg því ekki annað skilið, en það
nægi, að gefa stiptamtmanni bendingu, með því að senda hon-
um hænarskrána, og el' eg þess vegna <Í því, að Síl aðferð sé
valin að þessu sinni.

P. Pétursson: Eg ætla ekki að þessu sinni að leingja
mikið þingræðurnar um þetta mál. þó vil eg leyfa mer að
taka það fram, að mer virðist, að i bænarskrá þeirri, sem her
ræðir um, seu 2 sundurleit atriði, þar sem talað er um skýrslu
um alþlngisgjald og skýrslu um jafnaðarsjóð. það hara ýmsar
merkar raddir hel' á þinginu nú l,egal' tekið það fram, að þingi~
ætti ekki með, að heimta eða krefja viðkomendur um skýrslur
þær, sem bæuarskráin fer fram á. En ef {líllgið á ekki rett á,
að biðja um reikninga og i'Ok)'l'slur viðvíkjandi al[lillgisgjaldinu,
þá finnst mer það enn siður geta gjÖl't það fyrir jafnaðarsjóðn-
um. ]\Jer finnst því, að annaðhvort geti þingið ekki sent stipt-
amtmanninum bænarskrá þessa, eða þá að minnsta kosti ekki
nema það atriðið, sem við kemur skýrslu um alþingistolls-reikn-
íngaua, þvi jafnaðarsjóðuriun getur ekki kornið því við sem
þingi. Ef alþingi gæti krafizt skýr-slna um hann, þá gæti það
og krafið hvern mann, og er bágt að sjá, til hvers það mundi
leiða að lyktum, en það ætla eg, að vel mundi það geta orðið
öld<mgis ókljúfandi fyl'Ír alþingi á endanum.

II. Stephensen: það lítur svo út, sem hinn heiðraði kon-
úngkjörni þingmaður, sem nú mælti, se búinn að gleyma þvi,
hversu alþingistollurinn og jafnaðarsjóðurinn eru nákvæmlega
sameinaðir, þvi hann læzt öldúngis ekki vilja senda stiptamt-
manni það atriði hæuarskráarinnar, sem viðvíkur jafnaðarsjóðu-
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um. það veit þó hver maður, að t af alþingistollinum er tek-
inn úr jafnaðarsjóðnum. Að öðru leyti er eg ekki fjæl'fi því,
að það se hvað kurteysast, að senda stiptarntmanninum bænar-
skrána, eins og hún er, en kjósa ekki nefnd í þetta mál, En
ef hinir umbeðnu reikningar fást ekki með þessu móti, þá álít
eg sjálfsagt, að fulltrúar þjóðarinnar, sem her eru, eigi óskert-
an rétt á, að heimta þá einhvern tíma síðar á annan hátt. það
væri annars mjög undarlegt nú, ef ekki mætti hirta þessa einu
reiknínga, þegar stjórnin sjálf el' þó svo fús á, að gefa mönn-
um skýrslur um allt þess konar frá ser. Eg gef því mitt at-
kvæði fyrir því, að þingið sendi stiptamtmanninum bænarskrána.

Forseti: Ef bænarskráin er send stiptamtmanni, eins og
nú hafa ýmsir farið fram á, þá má það með tvennum hætti,
annaðhvort svo, að með henni fylgi eins konar formáli eða á-
skorun, sem þíngið kæmi ser sanian um, eða þá án þess hvors-
tveggja, og vil eg skjóta því til atkvæða þingsins, hverja að-
ferðina þa(\ kýs. Eg álít sjálfsagt, að hver aðferðin, sem höfð
yrði, þá mundi þingið senda bænarskrána í gegn um hendur
forseta, og hann riti með henni bref, sem skýri stiptamtmanni
frá ályktun þeirri, sem þingíð gjörir.

Jón hreppst, Sigurðsson: Eg vil leyfa mer að spyrja,
hvort þingi(\ tapar rétti sínum, til að hreifa þessu máli að nýju,
ef stlptamtmaður neitar nú skýrslunum ; því mer þykir það
ríða á miklu, að eigi se neinni loku fyrir það skotið.

Forseti: þessi spurning krefur ekki svars að þessu sinni,
því hún liggur ekki fyrir, og skal eg nú því leita atkvæða um
málið. Eg hef eingan heyrt óska nefndar í málið, og því skýt
eg því ekki til atkvæða, hvort nefnd skuli kjósa, en eg vil
biðja þingið að greiða atkvæði um, hvort senda skuli bænar-
skrána til stiptamtmanns, eins og margir hafa farið fram á,
og þá, hvort heldur án áskorunar, eða með áskorun. Eg leita
fyrst atkvæða um það, hvort senda skuli bænarskrána stiptamt-
manni án áskorunar.

því næst let forseti greiða atkvæði, og urðu 12 atkvæði
gegn 7 með þvi, að senda bænarskrána til stiptamtmanns á
þennan hátt.

Forseti: þá er næst að taka til inugángsumræðu bænar-
skrá frá þingvöllum, nr. 42, viðvíkjandi þvi, a(\ alþíngi leggi
á ráð við peningaskorti þeim, sem er í landinu. Eg vil spyrja,
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hver hinna heiðruðu þingmanna vilji gjöra hana að sinni uppá-
stúngu .

•1. Thorstensen: Eg skal gjöra það.
Val' þá jústizráði, dr. Thorstensen, afhent bænarskráin .
.l. Thorstensen: Eg leyfi mer að biðja hið heiðraða al-

þíngi um, að bíða mætti einn eða tvo daga með að kjósa nefnd
í þetta málefni, af því eg hef í huga, að leggja fyrir þingið
bænarskrá og uppástúngu um, að þjóðsjóður (Bank) verði stofn-
aður her i landi, sem ætti að vera íslenzkur, og grundvallaður
á jarðagózi í landinu sjálfu. En uppástúngu þessa á dönsku máli
fekk eg fyrst í dag, og þarf eg því að láta snúa henni á íslenzku,
svo eg get ekki afhent forseta hana, fYI' en kann ske á morgun.
Að öðru leyti finnst mer viðurkvæmilegt, að bænarskrá þessi
frá þíngvallafundinum se samfara uppástúngunni um þjóðsjóð-
inn, þar eð það miðar hvorttveggja til þess, að koma í veg fyrir
peninga leysi í landinu.

Forseti: Eg get ekki séð, að þó uppástúnga sú, sem hinn
heiðraði þíngmaður gat um, se í vændum, þá þurfi að fresta, að
kjósa nefnd í þessa bænarskrá ; það má eins visa þeirri uppá-
stúngu til nefndar þessarar seinna.

Einginn tók þá til máls af þingmönnum, og tók forseti til
máls: þó einginn þingmanna hafi haft neitt móti því, að nefnd
væri kosin í þetta mál, þá vil eg samt biðja þingið, að greiða
atkvæði um, hvort nefnd skuli kjósa. Var það samþykkt með
nær því öllum atkvæðum.

Fl. Stephensen: Eg ætla, að 3 manna nefnd se nóg.
þ .• Iðnassen : Mál þetta er svo vandasamt og flestir ó-

kunnugir því, sem her er aðalatriðið I, að eg leyfi mer að stínga
upp á 5 manna nefnd.

H. Stephensen: Ef flestir eru málinu ókunnugir, þá gjörir
mannfjöldinn ekki mikla bót. Kunnugleikinn er þá vist hjá
fáum, og þeir fáu eru þá eins góðir og þeir mörgu, eða jafn-
vel betri.

P. Petursson: Eg verð að mæla með 5 manna nefnd í
þetta mál, því mel' virðist það bæði vandasamt og yfirgripsmikið.

Forseti let því næst greiða atkvæði um, hvað marga skyldi
kjósa í nefndina, og urðu flest atkvæði með 3 rnauna nefnd.
því næst voru í nefndina kosnir þeir:

Jústizl'áð, dr .• I, Tkorstensen með 18 atkvæðum,
þ. Jónassen 14 --,
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J. Guðmundsð'oll og V. Finsen feingu sín 7 atkvæði hvor,
og varð því lögfræðingur J. Guðmundsson 3. nefutlanuaður, þar
hann var eldri.

Forseti gat þess, að konferenzráð þ. Sveinbjörnsson hefði
nú skýrt ser frá, að hann væri kosinn formaður Iyi-ir nefndinni
um breytingu á tilskipun 20. júní 18.19 (um veiðilögiu).

II G. Thordersen: Eg skal leyfa mer að tilkynna forseta,
að eg er kosinn formaður fyrir nefildinni í málefninu "um barna-
skólastofnull i Ueykjavík", og er nefndin búin að eiga með sel'
einn fund. NÍl þú að 3 mellll sen í uefndinui, en málefnið, sem
hún á að yfirvega, að eins í 2 greinum, þykir oss þar þó æði-
margir hnútar á, og þykjumst ekki einfærir með það. Ver
ætlum því að biðja um aðstoðarmenn tvo, samkvæmt því leyfi,
sem alþiugistllskipunin gefUI', og kjósum ver oss þá kouferenz-
ráð þ. Soeinbjðrnsson og jústizráð Thorstensen. Höfum ver
talað um það við þá áður, og em þeir ekki ófúsir á, að gánga
í nefndina með oss.

Forseti: Ef einginn mælir á móti þessu, þá er það sam-
kvæmt alþinglstilsklpuniuni (H5. gr.) leyft.

þ. S1!eillldöl'1lsson: Eg hef ekkert á móti þessu að mínu
leyti, ef eg gæti styrkt nefndina nokkuð, að gj1im það, ef eg
þarf ekki að gá/lga í hana sem nefndarmaður, eða með þeim
skyldum, sem á hverjum nefndarmauni hvíla.

Forseti: Hver, sem tekinn er i nefnd, verður og að hafa
{lær SÖIIJU skyldur og hver annar nefndarmaður, og frá því get
eg ekki fríao hinu háttvirta þingmann.

þ . Jánossen tilkynnti forseta, að hann væri kosinn for-
n'iai'lur fyrir nefndiua, er skoða ætti hin dönsku lagaboð, sem
fyrir þíngið hefðu verið ltigð.

Forseti: Fyrst einginn hinna heiðruðu þingmanna mælir
móti bæn nefndarinnar í harnaskúlamállnu, þá álit eg þá kon-
fel'ellzníi'l þ. Sveinbjörnsson og jústizráð Thorstensen sem með-
limi þessarar nefiular,

Og með því nú er ekki fleira afl starfa í dag, þá segi eg
fundi slitið, og lýsi því yfir, að;Í J1JOI'gUll vil eg fundur byrj i
kl. 12 f. m., og verða þá teknar til iungángsumræðu bænar-
skrámar ur. H, 7, 10, 33, 43, 4!) viðvikjandi stjórnarmálinu, og
skal eg auglýsa dagskrána nú í eptirmiddag.

}o'undi slitið.
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9. júlí - sjöundi fundur.
Allir á fundi. Gjörðabók frá síðasta fundi lesill upp og

samþykkt.
Forseti: Eg skal þá leyfa mer að geta þess, að eg hef

enn meðtekið 2 hænarskrár, aðra úr Kjósar- og Kjalarnes-
hreppum, viðvíkjandi því, að í Kjalarnesþingi verði stofnaður
jarðyrkjuskóli af Thorohilil skólasjóð, og að greinileg skýrsla
um ~járhag hans verði sem fyrst auglýst á prenti. Hin bænar-
skráin er úr Húnavatnssýslu, viðvíkjandi erfða festu. Báðar
þessar bænarskrár verða nú lagðar á lestrarsaliun, til þess að
hillir heiðruðu þingmenn geti kynnt ser þær, og síðan teknar
til umræðu á fundi.

Eptir dagskránni liggur nú fyrst fyrir, að taka til inngrings-
umræðu bænarskrár nokkrar, viðvíkjaudi ávarpi eða bæuarskrá
til kouúngs um stjórnarbót. Sumar af bænarskrám þessum fara
fram á, að þillgið riti konúngl ávarp, en sumar þar á móti, að
þingið sendi konúngl bænarskrá. Ávarp er nú, eins og þing-
mönnum er kunnugt, allt anuað eu bænarskrái formið á með-
ferð þess er miklu styttra, og gefur ekki tækifæri til að ræða
eins ýtarlega hvert atriði málsins, eins og gjöra má í bænar-
skránni, Ila!' eð öll meðferð <Í henni er eins og á hverju frum-
varpi, lll. tvær uniræður og atkvæðagreiðsla, Bænarskrár þær,
sem her em fram lagðar, eru nú að vísu nokkuð ólíkar hver
annari, eins og þær fara og sumar leingra, en sumar styttra,
inu í málefnið sjálft, og em urisyflrgripsmiklar. En vegna þess
að þær lúta þó allar að stjórnarskipun her á landi, hefur mer
þótt réttast, að láta þær fylgjast að, því eg ætlaði, að ef þingið
setur nefurl í málið, þá geti hún tekið þær til greina, eins og
henni þykir bezt vera. Ein af bænarskrám þessum er frá
þíllgvallafundillulll (það er bænarskmin 1lI'. 7), og er hún ein-
staklegra eðlls eu hinar, því hún fCl' þvi fram, að <tl~)íllgi út-
vegi skýrslur þæl' og tiJlligur, sem kouúngsfulltrúi og hinir
kouúugkjöruu þinglllenll á þjúðfundinullI kynnu að hafa gefið
stjórninni eptir fuudnrslitin, ef þær eru annars nokkrar. Eg
let þessa bænarskrá samt fylgja her með, því eg heit, að nefnd-
in, sem kosin kynni að verða í málið, og síðan þingið við um-
ræðu málsins, mundi her geta leitað þeirra upplýsingn allra,
sem feiugizt gætu hj~ konúugsfulltrúa, samkvæmt 69. grein í
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alþingistilskip. Eg hef nú stuttlega skýrt hinum heiðruðu þing-
mönnum frá því, hvers vegna eg hef látið allar þessar bænar-
skrár fylgjast að, og skal eg þá leyfa mer að spyrja að, hver
af þingmönnum vilji taka þær þannig sameinaðar að sér, svo
eg geti afhent honum þæl· .

Jðn Jðnsson: Ef einginn hinna heiðruðu þingmanna vill
verða til að taka þetta mál að ser, þá er eg fús til að gjöl'a
það, og er það með fram þess vegna, að það er mel' að þvi
leyti skylt, sem eg er flutningsmaður tveggja af bænarskrám
þeim, sem her ræðir um.

Því næst voru bænarskrárnar afhentar þingmanninum .
•Ión Jðnsson : Eg vil biðja þingið að leyfa mer að lesa

upp einhverja af hinum styttri af bænarskrám þessum, t. a. m.
þá frá þíngvallafundinum.

þ. Jðnassen: Má maður ekki fá að heyra bænarskrána ÚI'
Norður. þingeyjarsýslu?

.JÓn Jðnsson: Ef forseti og þingið hefur ekki neitt á móti
[rvi, þá skal eg gjal'llan lesa hana upp.

Bænarskrá þessi fer fram á tvennt, það annað, hvort ekki
hæfi, að senda konúngi vorum ávarp viðvíkjandi stjórnarbót
her á landi, og hitt, að ef stjórnin hrei ti þessu máli her á
þinginu, að þingmenn gæti Hl að þvi, að gefa ekki eptir af
réttindum þeim, sem þjóð vor á með réttu. Eg gj1iri nú ráð
fyrir, að þetta síðara atriði í bænarskránni se nú sj:ílfl'elIt, þar
sem stjórnin hreifir ekki málinu á þessu þíngi.

Með því einginn mælti í móti upplestri bænarskráarinuar
las þingmaðurinn halla nú upp.

þ. SveiJ1~jörnssoJl: Má maður nú ekki næst fá að heyra
bænarskrána frá Suður- þÍngeyjarsýslu?

.1. Jónsson: Ef þíngið hefur ekki móti því, þá er eg fús á,
að lesa hana. En eg vil fyrst leyfa mer að tala nokkur orð
viðvíkjandi bænarskráuni, sem eg las nú þegar. Eg hef að
vísu ekki mikið til að tala fyri I' henni, en eg vil geta þess,
að auglýsing konúngs Irá 12. maí 1852 er auðsjáanlega orsök
til bænarskrár [iessarar. Eg veit það víst, að hvorki biðjeud-
uruir ne aðrir Íslendíngar hafa viljandi ætlað að gefa neina
orsök til sundrúngar konúngsveldisins danska, eins og hill
áminnsta auglýsíng konúngs sýnist benda til. þessi grunur eða
ályktun konúngsins, sem hiðjendurnir hafa tekið ser svo mjög
nærri, einmitt vegna þess þeir vissu sig svo saklausa af {leSSU,
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el" það, sem hefur knúð þá til, að biðja alþíngi nú að reyna ti],
að rýma burt úr huga og hjarta konúngsins þeirr! ætlun, að
ver Íslendíngar 11öfum nokkurn tíma haft þann ásetning, að
sundra veldi hans, því það getur mönnum eingan veginn skiIizt,
að aðferð og tillögur landsmanna í héruðunum eður álit meira
hluta nefndarinnar í stjórnar- fyrirkomulags - málefninu sumarið
1851 hafi farið neinu því fram, sem gæti leitt til sundrúngat lÍ

heilu ríki, og allra- sízt því, sem áður hefði staðið á nokkrum
föstum fótum. þetta er tilgángur bænarskráarinnar, og hafa
biðjendúr falið þínginu á hendur, að finna þá aðferð til þess,
sem því þætti eiga bezt við. Eg ætla IIÚ ekki að fara fleirum
orðum um þessa bænarskrá. heldur snúa mer að þeirri úr Suð-
ur- þíngeyjarsýslu, sem eg hef þó víst ekki verið flutningsmað-
ur að.

Eptir að þingmaðurinn var með samþykki þingsins búinn
að lesa þessa bænarskrá upp, mælti hann:

þessi bænarskrá stefnir her um bil að sama og hin. Biðj-
endunum þykir heit konúngs vors frá 23, sept. 1848 ekki vera
uppfyllt enn, og það er uppfylling þess, sem þeir óska eptir;
því þeir ímynda ser, að hin konúnglega auglýsíng 12. maí 1852
hafi þó ekki upphafið það, og aldeilis ekki með beinlínis orðum.

þá er her næst bænarskrá frá þíngvallafundinum, og fer
hún í líka stefnu, og sú frá Suður-þíngeyjarsýslu.

þíngmaðurinn las bænarskrána upp með samþykki þíngs-
ins, og el' hún svo hljóðandi:

Endaleysa. í hverju málefni sem er, þykir vera og er skað-
leg; endaleysa í stjórnarmálum (eins og raun varð á við þjóð-
fnndarslitin) er hið háskalegasta fyrir land og lýð; af þessari
ástæðu leyfum vel' oss að biðja alþingi vort, að skora á kon-
únginn:

að hann minnist sem fyrst réttinda vorra og heit yrða sinna
í bréfi sínu af 23. sept. 1848, og gjöri oss á þann hátt,
sem alþíngi getur álitið haganlegastan fyrir land vort,
hluttakandi í stjórnarbót þeirri, sem hann gefur saniþegn-
um vorum.

Á almennum þíngvaIIafundi 29. júní 1853.

þá er enn hin 4. bænarskrá frá Kollabúðafundinum; er
hún með 78 undirskriptum og staðfest af 2 sýslumönnum.
Hún fer fram á það' sama og hinar tvær síðast nefndu, nefni-
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lp!!;a, að konúngur efni heit það, sem hann hefur gefii'l oss
frá 23. sept.

þíllgmai'lurinn las og þessa bænarskrá upp með samþykki
þingsins. Síðan tók hann fram hina 5. bænarskrá frá Norður-
þíngf'yjarsýslu, og las hana UJlP með samþykki þingsins og
mælti siðau:

Bænarskrá [iessi stefnir ai'l einu atriði, eins og hinir hátt-
virtu þíngmenll hafa nú Ile)Tt. Hún lýsir því, að Íslendingar
séu búnir að missa traust á dönskum mönnum, til að flytja
fram erindi sín fyrir stjórnina, eða vera milligaungnmenn milli
vor og konúngs. þetta vant raust kemur án efa af tvennu;
því öðru, að menn geta ekki ætlazt til, að danskir menn séu
högum vorum og landsháttum svo kunnir, sem þeir þyrftu, og
því hinu, að þeir sitja opt svo skamma stund að embættum,
sem ráðherrar, að ekki þykir til þess ætlandi, að þeir geti
tekið neinu ást fóstri við oss, eða borið vor mál eins rækilega
fram við konúng, eins og sinna eigin landa. Af'þessum orsök-
um biðja þeir, sem ritað hafa bænarskrána, um, að konúngur
taki ser íslenzkan mann fyrir ráðgjafa,

Hin 6. bænarskráin el' fl'á þíngvallaflllldinum, og er hún
enn sérstaklegra eðlis en hinar, og virðist fremur vera sprottin
af þjóðfundarslitunum 1851. •

Eptir að þingmaðurinn var með leyfi þingsins búinn að lesa
þessa bænarskrá upp, mælti hann:

Ósk sú, sem her er borin fram, er harla mikilvæg, þar sem
um er að gjöra, að fá skýrslur og tillögur hinna merkustu
manna, sem landið á, viðvíkjandi stjórnartilhögun vorri, efþær
á annað borð eru nokkrar. Ef að þessar tillögur feingjust, þá
má vel vera, að ver komumst í skilning um þai'l, sem ver hing-
að til höfum átt svo bágt með að skilja, en það er, að ver höf-
um hlaupið á oss, eða vikið ft'á því, sem rétt og sómasamlegt
er, í uppástúngum vorum um stjórnarskipun Íslands, sem meiri
hluti nefndarinnar fór fram á í áliti sínu á þjóðfullllillum.

Hvað málinu yfir höfuð viðvíkur, þá virðist mer það svo
vaxið, að hinn háttvirti forseti hafi gjört rétt í því, að taka allar
þessar bænarskrár saman. Eg vil og fremur óska, að þingið sendi
konúngi bænarskrá i máli þessu, en ávarp, og því mæli eg
fastlega fram með nefild í þyi, og ekki minna en 5 manna
nefnd, 'það væri nú æskilegt, ef hinir heiðruðu þingmenn vildu
láta í ljósi meiníngar sínar um mál þetta.
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þ. SveinTyörnsson: Eg vil leyfa mer að spyrjn hinn hátt-
virta forseta að, í hvaða sambandi þessi bænarskrá frá þing.
vallnfundinum, sem síðast var lesin upp, stendur við hinar bæn-
arskrárnar um stjórnarskipun her á landi. Eg se ekki betur,
en hún snerti að eins oss, konúngsfulltrúa og hina konímg-
kjörnu þingmenn, sem voru á þjóðfnndinum, þar sem hún ein-
úngis biður um skýrslur eða tillögur þær, sem ver hefðum gefið
stjórninni. Eg verð því ~ð biðja forseta að gefa mer upplýs-
ingar um þetta.

Forseti: Eg skýrði þinginu áðan frá þeim ástæðum, sem
eg hafði til þess, að láta þessa bænarskrá fyl~ja hinum. Eg
hugsaði, að þó hún væri að eins um eitt atriði, þá væri það at-
ril'li þess eðlis, að tækifæri mundi gefast til undir meðferð máls-
ins, að fá upplýsingar um það, eins og ráð er gjö,'t fyrir i 69.
gr. alþíngistilskipllnarinnar, að þingmenn leiti upplýsingar hjá
kouúngsfulltrúa, einkanlega við uudirbúuingsumræðu málanna.
þetta er mín meining, eins og eg sagði áðan, en það er á
þingsins valdi, hvort það vill al'l skilja þessa bænarskrá frá hin-
um, og hafa aðra aðferð með þal'l mál.

þ. Sveinbjijrnsson: þetta getur mer raunar skilizt, en það
er þó al'lgætandi, að nú er annar k onúngsfulltrúi, en áður var
lÍ þjóHumlinum. Eg se ekki betur, en að þetta ávarp, eða hvað
eg lÍ að kalla þai'l, frá þíngvallafumlinum, hafi skotizt inn á
meðal þessara bænarskráa, eins og þai'l vildi fela sig.

Forseti: Hinn heiðraði 1. konúngkjörni þingmaður getur
sei'l það sjálfur, að mer getur ekki geingið neitt til að fela
þetta ávarp; eg hef skýrt þinginu, hvers vegna eg let það fyl-
gja þessum bænarskrám, en þingið ræður því, hvort það vill fall-
ast á það eða ekki.

II. Stephensen: Hinn háttvirti 1. konúngkjömi [iingmaður
sagði áðan, að hjá konúngsfulltrúanum, sem nú er, gæti þingið
ekki feingii'l hinar umtöluðu upplýsingar (þ. Sveiu'-!jörnsson:
þai'l hef eg aldrei sagt). En eg held þó, að honum muni vera
það mál svo kunnugt, að hann gæti sagt þinginu, hvort nokkr-
ar skýrslur eða tillögur hafi verið sendar stjórninni frá mönn-
um þeim, sem her er verið að tala um, og þá einnig, hvernig
þær 113fi verið lagaðar. Eg held og, að konúngsfulltrúi se sá
maður her á þingum, sem þingið megi halda sl)r til og ætla að
hafi allar þær upplýsingar i höndum, sem stjórnin getur og vill
gefa.
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þ. Sveinbjörnsson: Eg held, að konúngsfulltrúi, sem nú
er, geti ekki gefið neinar upplýsingar i þessu máli, nema eins
og konúngkjörinn þingmaður á þjó(\fuJlflinum; frá stjórninni
hefur hann víst eingin slík skilríki, því hvar ekkert slíkt er,
þaðan verður ekkert feillgið.

H. Stephensen: Eg el' þvi má ske ekki eins kunnugur,
hvernig haun er útgjörður, eins og hinn háttvirti 1. konúngkjörui
þingmaður.

þ. Svein~jörnsson: það el' þá bezt, að halda ser til kon-
úngsfulltrúa, sem nú er, viðvíkjandi þessum upplýsingum.

H. Stephensen: Mín meiníng er sú, að konúngsfulltrúi
muni i því tilliti gjöra það, sem í hans valdi stendur; að
minnsta kosti treysti eg honum til þess.

Forseti: það er hvorki, að eg þurfi að taka svari hins hátt-
virta konúngsfulltrúa, ne ætli að gjöra það, þó eg láti þá ætlun
mina í ljósi, að hann muni þá svara spurningum þingmanna,
er honum þykir hentur tími ti1. Annars vil eg biðja hina
heiðruðu þingmenn, ef þeir eru mer ekki samdóma í, að taka
bænarskrá þessa saman við hinar, að skera úr þvi máli nú strax,
svo umræðan geti heldur orðið um aðalefni þessa máls, en að
hún dragist frá því út í hin einstöku atriði, þvi málið er her
einúngis tekið til inngángsumræðu.

Konúngs(uLltrúi: það er þingmönnum kunnugt, að eg
hingað til hef ei leingt þingræðurnar við inngángsumræður; því
eg álít það bezt hlýða, að fara ei lángt inn í efnið, meðan
einúngis er verið að ræða um, hvort setja skuli nefnd í málið
eða ekki; en i þetta sinn kemst eg þó ekki hjá, bæði vegna
þeirra orða, sem fallið hafa her á þingmu, og líka af því, hvernig
bænarskrár þær til þingsins, er nú liggja fyrir hendi, eru lag-
aðar, að fara nú um málefnið nokkuð fleiri orðum, en eg ann-
ars mundi gjört hafa.

Eg sný mer þá fyrst til bænarskráarinnar nr. 6, frá þíng-
vallafundinum. þessa bænarskrá vildi eg helzt ráða til að leggja
til gl'Ulldvallar fyrir meðferð málsins her á þinginu, ef nefnd
verður í því sett, því hún er samin í almennum og yfirgrips-
miklum orðatiltækjum, og hiður einúngis um, "að konúngur vor
vildi upp á haganlegastan hátt gjöra oss hluttakaudi í þeirri
stjórnarbót, er hann hefur veitt öðrum þegnum sínum". Hvað
bænarskrána nr. 7 á hrærir, í hverri beðið er um, að konúngs-
fulltrúi, forseti og hinir konúngkjörnu þingmenn á þjóðfull(lin-
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um 1851 verði krafðir um, að skýra frá, hvort þeir hafi gefið
stjórninni nokkurt álit um stjórnarskipunina hjá oss eður ekki,
og ef þeir hafi gefið það, að það þá verði auglýst <Í prenti, þá
er eg þeirrar meiníngar, að hinn háttvirti forseti hafi gjört öld-
úngis I'ctt í, að láta hana slæðast með hinum bænarskrán-
um ; því þó hún se sðrstaklegs eðlis, þá lýtur hún þó að nokkru
leyti að stjórnarskipuuarmáliuu. Að öðru leyti vil eg innilega
ráða þinginu frá, að taka innihald þessarar bænarskráar til
yfirvegunar ; þvi það er með öllu ótilhlýðilegt og ósamkvæmt
öllum viðteknum reglum, ef þingið vildi þraungva ser inn mill-
um konúngsins og fulltrúa hans, og krefjast þess, að fá að
sjá tillögur þær, er hann sent hafi konúngi sínum, á prenti;
þetta væri það sama, eins og ef önnur þing vildu heimta, að
fá að sjá tillögur þær auglýstar á prenti, sem stjórnarherrarnir
senda konúngi um það, hvernig ráða skuli málunum til lykta; en
slíku hefur aldrei verið farið á flot i nokkru landi, og hafi nokk-
ur heimildarlaust skýrt frá nokkru af slíkum tillögum, hefur
það ætíð þótt illa og óhreinlega gjört. En að svo miklu leyti
sem þingið skyldi fara því á flot, að krefjast þess, að fá að
sjá þær tillögur forseta og hinna konúngkjörnu þíngmanna á
þjói'lfunllinum, sem hefðu átt að vera konúnginum sendar, þá
mundi slík krafa virðast stjórninni ekki einúngis ótilhlýðileg,
heldur einnig fjarstæð öllum sanni; því eg skal, og það í því
skyni, að við halda þeirri einíngu, sem hefur átt ser stað á
þessu þingi, og sem eg vona að verði framvegis, lýsa þvi her
yfir fyrir þingmönnum, að eg hef eingan bókstaf skrifað stjórn-
inni um stjórnarskipunarmálið, eða í því skyni, að leggja nokkuð
til þess, hvernig því skyldi fyrir koma; og eg er einnig viss um,
að þeir hinir heiðruðu konúngkjörnu þingmenn, er sátu á þjóð-
fundinum, hafa ekki heldur gjört það; þvi annars hefðu bæði
þeir og eg lesið illa og skilið illa niðurlag hinnar 44. gr. í
alþingistilskipuninni, sem fyrir skipar, að einginn annar skuli
vera milligaungumal'lur milli konúugs og alþingis, en konúngs-
fulltrúinn. Að öðru leyti vil eg geta þess, að afdrif alþingis-
málefnanna ei svo mjög eru komin undir tillögnm konúngs-
fulltrúans, eins og undir tillögum rikisstjórnarraðsins, sem ná-
kvæmlega yfirvegar slík málefni, og upp á sína ábyrgð ræður
konúngi til, hvernig þeim skuli til lykta ráða. Að lyktum
skal eg bæta því við, að mer er ókunnugt, hverjar uppástúngur
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konúngsfulltrúinn á þjóðfundillum hefur sent stjórninni, og eg
álít mer óviðkomandi, að grennslast eptir því.

Hvað bænarskréna nr. 10, frá Kollahúðafundinum, sem fer því
á Hot, að biðja konúng um þá stjórnarskipun, er meiri hluti
nefndarinnar stakk upp á á þjóðfundinum 18M, snertir, þá verð eg
einnig að ráða þínginu frá, að taka þessa bænarskrá að þessu
leyti til greina; því konúngur vor hefur í auglýsíngu sinni
frá 12. maí 1852 hátíðlega lýst því yfir, að slík uppástúnga
mundi verða Íslandi sjálfu til óhamingju, og að hann mundi
Aldrei leyfa þá sundrúngu á ríkinu, sem mundi leiða af þvi, ef
uppástúngu nefndarinnar yrði fylgt, og þessi skoðun stjórnar-
innar mun ei hverfa, þó ráðgjafi sá, er með konúngi hefur rit-

I

að nafn sitt undir auglýsíuguna frá 12. maí 1852, se vikinn
frá völdum.

Bænarskrárnar nr. 33 og 49, frá þíngeyjarsýslum, álít eg ei
þörf að ræða um, því þó þær séu nógu fjölorðar, eru þær þó í
raun og veru mjög efuislitlar, og eg vil eptir láta það nefndinni,
að leita að því, hvort hún getur fundið í þeim nokkurt atriði,
sem notandi er.

Að svo miklu leyti sem bænarskráin frá nyrðra kjördæmi
þingeyjarsýslu, nr. 43, fer fram á það, að biðja konúng um,
að hann með ráði alþingis velji ser íslenzkan mann til ráða-
neytis, skal eg geta þess, að það heyrir alstaðar og í öllum
ríkjum til konúngsins forréttinda (Præroqatioer), að velja ser
þá menn í stjórnarráð sitt, er honum þykir bezt henta, án þess
að þjóðþíng, hvort þau hafa löggjafarvald eða ekki, hafi eður
geti haft þar af nokkur beinlínis afskipti, og IIVíværi það á
móti öllu réttu formi, ef alþíngi að þessu leyti skyldi gefa bæn-
arskrá þessari nokkurn gaum.

Hvað nú málinu sjálfu, er her ræðir um: viðvíkur, þá kynni
það að vísu að virðast svo, sem réttara væri, eins og nú á stend-
ur, að slá því á frest fyrst um sinn, að senda konúngi nokkra
bænarskrá um það; bæði vegna þess, að konúngur í auglýs. 12.
maí 1852 hefur álitið það réttast, að slá þessu málefni á frest
fyrst um sinn, og líka af því, að það mun virðast hentast. að
leiða ekki til lykta málefnið um stjórnarskipun Íslands, fyr en
búið er að koma fyrir stjórnartilhögun alls ríkisins; og skal eg
i þessu tilliti benda þinginu til þess, að konúngur vor muni
ei ráða málefninu um stjórnarskipun íslands til lykta, eður gefa
út um það lagaboð, fyr en hann hefur ent loforð það, er hann
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allramildilegast hefur ,gefið i bréfi sínu frá 23. sept, 1848; þTÍ
í auglýsíngunni frá 12. mai 1852 er með berum orðum getið um,
"að leggja fram og leita álits um lagafrumvarp um stöðu Ís-
lands i fyrirkomulagi ríkisins". En samt sem áður, þar eð bæði
stjórnin, alþingi og þjóðin eru á einu máli um það, að sú til-
högun, sem nú er á um löggjafarvaldið á Íslandi, ei geti stall-
izt til leingdar, vil eg ei vera því mótfallinn, að nefnd verði
sett í máli þessu, þvi stj örn inni mundi án efa koma það vel,
ef þíngið gæti gefið henni einhverjar góðar bendingar um það,
hvernig þessu máli um stöðu Íslal;ds iríkinu yrl'li bezt og hag-
anlegast ráðið til lykta; eg vil einnig ráða þinginu til, eins og
hinn háttvirti forseti og fleiri þingmenn þegar hafa bent á, að
meðhöndla málið í bænarskraar- formi, svo það upp álögskip-
aðan hátt geti orðið tvisvar sinnum rætt, hvar á mót það í
öllu tilliti mundi verða miður tiltækilegt, að senda konúngi á-
varp um svo mikilvægt og margbrotið málefni. Og væri nú
mikið undir því komið, að vel tækist að velja menn Í nefndina,
og til hennar yrðu kjörnir hinir heztu menn, er þingi (I á völ
á. Eg skal með ánægju veita nefndinni þa(l litla lið, sem i
mínu valdi stendur, og af öllu megni stuðla til þess, al'l bæði
upástúngur nefndarhmar til þingsins og tillögur þíngsins til
konúngsins gætu or/,)il'l sem happasælastar og heilladrjógastar
fyrir vort elskaða föðurland.

11. Stephensen: það gleður mig, al'l heyra full vissu þá,
sem konúngsfulltrúinn hefur gefið, þll það ángri mig jafnframt,
al'l slíkar skýrslur málsins eru ekki til; því eg veit það, að af
eingu getur ekkert orð ib. Að öðru leyti ætla eg ekki að fara að ræða
málefnið frekara; það munu hinir aðrlr þingmenn I/.:jöra.

þ. SveinhjöNlsson: Að þvi leyti eg er einn hinna konúng-
kjörnu þingmanna, sem á þjóðfundinum sátu, viI eg lýsa því yfir
fyrir þinginu, að eg eptir þjól'lfumlarslitin 1851 hef alls ekki
verið á neinum fundi eða stefnu um tilkomandi stjórnartil-
högun Íslands, eða neitt rita1l, sem þar ab getur Iotið; álit mitt
um það mál sest í þjóðfundartiðindunum bls. 517 - 525, og annað
hef eg ekki ritað eða látið rita um það,

Á. Einarsson: þal'l verður ætíð sannleikur, sem stendur í
versinu gamla: "Hann, er sannleika fylgir fast, feilar ser ekki i
ljósi". Hinn háttvirti 1. konúngkjörni þíngmal'lur var fljótur
til, að forsvara sig fyrir þvi, að hafa veril'l nokkuð villril'linn að
senda konúngi eða stjóminni aðra uppástúngu um stjérnar-
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fyrirkomulag Íslands, en ágreiningsatkvæði það, sem hann hafði
samið í nefndinni á þjúðfundinllm. þetta hlýtur öllum að vera
í" augum uppi; þvi hvernig gat hann farið að senda aðra uppá-
stúngu á bak við þingið I'ett í sömu andránni, er hinni hefði
verið í nokkru gagnstæð, því hann hefði hlotið við það að
missa álit hjá stjórninni í því máli. það er því óþarfi fyrir
hann, að forsvara sig fyrir þessu. Hinir aðrir konúngkjömu
þíngmenn, sem ekki voru í áminnstri nefnd, höfðu minna tæki-
færi til, að láta álit sitt í ljósi um málið, en menn hafa varla
haft vissu fyrir því, er þeir hafa í þessu tilliti gjört, enda þó
það fréttist með þingmönnum, er seinna fóru héðan, að þeir
hefðu haldið einhvern fund, og el' þeim hægt að forsvara sig,
ef þeir hafa eingar uppástúngur á honum samið, því þá geta þær
hvergi verið eða komið fram.

P. Petursson: Eg vil leyfa mer að geta þess, að eg hvorki
hef haft tækifæri til, að senda stjórninni nokkrar uppástungur
um stjórnarskipun her eptirleiðis, né heldur verið kvaddur til
ráðaneytis, til að segja álit mitt um þetta mál, eptir að þjóð-
fundinum var slitið. Hvað máli þessu að öðru leyti viðvíkur,
þegar það kom til unn-æðu á þjóðfundinum, þá var mer næst, að
fallast á uppástúngu minna hlutans í nefndinni, eins og þing-
menn þá víst hafa heyrt á mer.

E. Kú Id : það getur vel verið, að margur ætli, og eg
held það sjálfur, að eg hætti mel' út á hálan ís, þegar eg stend
upp að tala fáein orð um þetta mál, og einkum þegar menn
gæta þess, að eg er má ske máli þessu ekki til hlítar kunnug-
ur frá upphafi, þar sem eg ekki stóð í þeim sporum á þ'jóð-
fundinum, sem eg á nú að standa. En eg verð þó að játa,
að þessi bænarskrá er ekki í öllu tilliti svo orðuð, sem eg hefði
kosið; eg vil samt ekkert segja um það, hversu þingið á með
hana að fara; því það er ætlun mín, að þjóðþíngið sáluga komi
ekki beinliuis þessu þíngi við; því þetta þíng getur aldrei á1it-
izt eins og sprottið af því, eða eiga ætt sína að rekja til þjóð-
fundarins. Eg játa það, að ekki virðist mer sanngjarnt, að ver
Íslendíngar skulum ei fá uppfyllt fyrirheitið um stjórnarlögun
okkar, úr því stjórnarbreytíng er komin á í Danmörku; eg
skoða nefnilega Dani og Íslendinga sem börn sama föðursins;
nú ef Danir eiga að fá stjórnarlögunina, og við ekki, þá væri
það að álíta, sem börnin ættu ekki sama barnaréttinn hjá föð-
urnum; en eg verð samt að játa, að eg er ekki svo trúarsterk-,
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ur, að eg geti vænt þessarar breytingar á stjórnarháttum vorum,
meðan sijórnarmálefni Dana eru ekki komin i betra horf, en
enn þá eru þau; en jafnvel þó þessu se svona varið, el' það samt
meiníng mín, að eigi se spillt þessum málum vorum fyrir [iað,
þó þeim væri eitthvað hreift á þessu f)ingi; því vil eg fyrir
mitt leyti mæla með, að þingið gjöri þai'l heldur með bænarskrá.
en "Adresse" eða ávarps- formi einúngis, og í þessu tilliti
mun eg gefa atkvæði mitt með því, að nefnd se kosin í málið.
Ef mig minnir rett, benti líka Öl'sted á Hróarskeldu- þinginu
á, að betra væri, að láta þessleiðis koma fram sem bænarskra,
en sem ávarp.

St . Jðusson: Eg fyrir mitt leyti verð að vera með því, að
nefnd se kosin í þessu máli, og að bænarskrá se siðan send
stjórninni, en ekki ávarp. Að sönnu var frá 1. alþingi sent
ávarp til konímgs, eu það var þakklætis- ávarp fyrir gjöfal-
þíngis og átti þá vel við, en nú getur það ekki verið í þeirri
stefnu, og mun því eiga ver við. það er má ske álitii'l of snemmt,
að byrja á þessu núna, en almenningur álítur þó, að 10fol'I'I
konúngs 23. september 1848 sé enn þá óuppfyllt, og vonar upp:'
fyllingar á því. Eg álít því, sem sagt, að bænarskrá, en ekki
ávarp, eigi að sendast máli þessu viðvíkjandi.

Jon G'uðmundsso71: Mer skilst af ræðum þíngmanna, að
fleirum muni hafa fundizt eins og mer, að ræða hins hæstvirta
konúngsfnlltrúa hafi gjört allar frekari umræður um þetta mál-
efni óþarfar. ,

Mer fyrir mitt leyti fullnægði þessi ræða yfir höfuð að tala,
og fell hún vel í geð, og því eru það að eins fáar athugasemdir
við hana, sem eg vildi mega leyfa mer. Konúngsfulltrúinn sagði
meðal annars, að í~járvert væri, að fara fram á, að ráða konúng-
inum til, að hann tæki sel' íslenzkan ráðgjafa, því það væri eitt
af forrettindum konúngsius, að mega velja Sel' ráðgjafa.

Forseti: 'þíngmaður Skaptfellínga hefur víst ekki skilið
konúngsfulltrúann rett, þvi hann mun einkum hafa haft tillit
til þeirra orða, sem í hænarskránni standa: "m e ð r á II i a 1-
þi ngi s".

Kordm.qs(ulltl'úi: Já, það var einmitt þai'l, sem eg tók
fram, og byggði á þessi orð mín, að það var beinlínis tekið
fram í hænarskránni, að þessi íslenzki ráðgjafi væri kosinn
"með ráði alþingis"'.
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Ján Guðmundsson: Já, þá fellst eg á það, sem kouúngs-
fulltrúi sagði um þetta.

Hann sagði líka, að stjórninni mundi koma vel, að fá til-
lögur og bendingar alþíngis viðvikjandi stjórnarmálum vorum,
En ef ósk þjól'larinnar á að takast til greina, þá held eg ekki
séu tvískiptar meiníngar manna Um það, heldur se það álitið
hið fyrsta og helzta undirstöðu-atriði í stjórnarbót vorri, og eigi
að styðjast við almenna ósk landsmanna, að við fáum íslenzk-
an ráðgjafa, sem beri einn fram mál vor fyrir konúnginn, og
ráði þeim til lykta með honum. það gladdi mig, að heyra, að
konúngsfulltrúinn áleit ekki heit yrði konúngs í bréfinu af 23.
sept. 1848 vera apturkölluð með auglýsingunni 12. maí 1852;
því eg hef að mínu leyti verið óbifanlega hinnar sömu mein-
ingar; en við þetta finnst mer að eins athugandi, að í auglýs-
ingunni 1852 segir að eins, að kouúngur ætli ser ekki að breyta
að neinu stjórnartilhögun her á landi, nema því se fyrst skotið
til a I Þ í ngi Sj en i konúngsbréfinu er heitið, "að konúngur,
til að koma stjórnarbótinni á her í landi, kalli saman ser d e i I-
is fu n d I a II dsm ann a".

Að öðru leyti munu allir þíugmenn, og einkum nefndin,
Bern verður kosin, kunna hinum háttvirta konúngsfulJtrúa þakkir
fyrir, all hann het að aðstoða nefndina, sem eg líka legg til að
verði kosin, og að hún eigi að semja bænarskrá. en ekki ávarpi
er eg og þeirrar meiningar, að ekki veiti af, að 5 menn séu
kosnir í hana.

P. Petursson: í tilliti til þess, sem þingmaður Skaptfell-
inga sagði, verð eg að geta þess, að i auglýsingu konúugs frá
23. sept. 1848 er einímgis sagt, að ekkert skuli verða ákvarðað
um stjórnartilhögun Íslands, fyrri en það se borið undir "tn uor;"
fl'lmlíng í \!l'Inbrt frluu eða Þ í ngi landinu sjálfu, og er orðið
"Þ ing" svo óákveðið, að það getur bæði skilizt um alþíngi og
aðra samkomu eða þing, sem halda eigi í landinu.

Á. Einarsson: Eg sé, að ekki þarf að tala um málið
sjálft, eptir þeirri stefnu, er það tekur nú, en eg vil einúngis
geta þess, í tilliti til þess, sem hinn hæstvirti konúngsfulJtrúi
sagði, að hann vildi vara nefndina við, að leggja ekki bænar-
skrá frá porskafjarðarfundinum til grundvallar, að bænarskráin
kom á fundinn frá Ísaíjarðarsýslu, og hafði fundurinn ekki tirna
til, að ræða hana, enda minnir mig, að í henni standi: "með
þeim hre.'1tíngum~ er alþingi virðast nauðsynlegar".
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Forseti: Fyrst ekki fleiri þíngmanna taka til máls, Til
eg skjóta til atkvæða þeirra, hvort nefn" skuli setja í þetta
mál eður ekki, og ef einginn er á móti, að 5 séu valdir, eins
og stúngið hefur "erið upp á, bið eg þingmenn að velja /;
manna nefnd í þetta mál.

Að því búnu let forseti greiða atkvæði um, hvort nefnd
skyldi kjósa eða ekki, og urðu 20 atkvæði með þvi gegn 1.

Síðan var geingið til atkvæða um nefndarmenn, og feingu
þeir:

Jón lögfræðingur Guðmundsson 14 atkv.,
H. prófastur Stephensen 12 -,
P. prófessor Petursson 12
þ. konferenzráð Soeinbjðrnsson 10

og V. landfógeti Finsen S
"forseti las síðan upp, hverjir kosnir væru, og gat þess,

ab þar eð ekki væri annað um að ræða í dag, þá vildi hann
að eins birta þingmönnum, að einginn fundur gæti orðið Ii
mánudaginn, þar eð synodus þá yrði haldinn, en að dagskráin
til þriðjudags skyldi verða auglýst á mánudaginn.

Fundi slitið.

12. júlí - áttundi fundur.
Allir á fundi, nema hinn 4. konúngkjömi þingmaður, asses-

sor þ. Jónassen, og þingmaður Skaptfellínga, lögfræðíngur Jón
Guðmundsson, sem báðir höfðu tilkynnt forseta forföll sín.

Gjörðabók frá síðasta fundi var upp lesin og samþykkt.
Forseti: Siðan seinasti fundur var haldinn, hef eg með-

tekið bænarskrá frá nokkrum bændum í þíngvallasveit, sem
fer því fram, að alþíngiútvegi þíngvallasveitar- mönnum leyfi
til, að hafa þingstað ser á þingvöllum, með þeim kosti, al'! þeir
haldi sjálfir þar við þinghúsi sínu.

Til min hefur síðan einnig komið uppástúnga um "veðbánka
fyrir Ísland". Bænarskrá þessi og uppástúnga hafa legið á
lestrarstofunni, og eru þingmenn líklega búnir að kynna ser
þær; vil eg þvi afhenda hænarskrána úr þingvallasveit herra
konferenzráði þ. Svein björnssyni, sem formanni nefndarinnar
um "þingstaði í Árnes$ýslu", en uppástúnguna um bankann
jústizráði Thorstensen, sem er formaður í nefnd þeirri, sem sett
er í málinu um "peníngaskort í landinu".

119



Eg hef látið taka 2 afskriptir af hænurskránni frá húenrl-
um í Kjalarnes- og Kjósar- hrepp "viðvíkjanrli Thorcbilíi sjóðn-
um", og afhendi eg aðra þeirra biskupi Thordersen, formanni
í nefndinni um "stofilUn barnaskóla í Ueykjavík", en hina sem
.Tóni Kristjánssyni, sem formanni nefudarinnar um "húllaðar-
skóla".

þá liggur fyrir, að taka til undirbúningsumræðu nefndar-
álit um "frumvarp til tilskipunar um sunnu- og helgidaga- hald
á íslandi", og vona eg {Iíngmcnn hafi meðtekið prentaða frum-
varpið með breytingum nefndariunar, sem eg hef látið prenta
til samanburðar við hið konúnglege frumvarp, þar eð ekki val'
kostur á, að fá hvorttveggja prentað, bæði nefndarálitið og það,
á svo stuttum tíma.

Má ske framsögumaður nefndarinnar, prófastur H. Stephen-
sen, vildi lesa upp nefudaralitíð.

Framstiqumaður las það síðan upp, og er það svo látandi :
Hið heiðraða alþíngi hefur þann 2. dag þessa mánaðar kos-

ið oss í nefnd, og falið oss að segja álit vort. um "konúnglegt
frumvarp til tilskipunar um sunnudaga - og helgidaga - hald á
Íslandi", og leyfum ver oss að segja um það álit VOlt á þessa
leið:

Tilskipunin frá 29. mai 1744 um helgihald hvíldardagsins,
sem má ske aldrei hafi þótt hin viðurianlegasta her á landi,
eða fullkomlega eiga við hugsunarhátt og ástand manna hér,
virtist að fullum 100 árum liðnum orðin úrelt og óbrúkanleg;
komu því til alþingis 1847 bænarskrár um endurbót þessarar
og annara tilskipana frá sama tímabili. Alþingi fann, hversu
endurbótin var nauðsynleg, og rei'l af, að senda konimgi þegn-
samlega bæn um endurskoðun nefndrar tilskipunar.

Eptir ráðstðfun stjómarinnar hafa margir hinir helztu em-
hættismenn í landinu skráð álit sitt um þetta málefni, og hefur
þeim hart nær öllum komið samall um, að hin gamla tilskipun-
in (29. maí 1744) verði ekki svo endurbætt og loguil, að hún
geti svarað til hugsunarháttar og þarfar þessara tíma, en stúng-
ið upp á, að tilskipunin um helgihald sunnudaga og helgidaga
fyri I' Danmörk? frá 26. marz 1845 yrði liiguð eptir þörfum og
ásigkomulagi Islands, og siðan lögleidd. Samkvæmt þessu
hefur stjórnin lagt fyl'Ír þing þetta frumvarp það, sem oss ber
nú að segja álit vort um.

það er samhuga álit vort um frumvarp þetta, að það frá
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upphafi til enda lýsi guðræknis- og frjálslyndis- anda, og hikum
ver þvi ekki við, að ráða alþingi til, að aðhyllast frumvarpið, og
beiðast þess, að það verði gjört að lögum, með breytingum þeim,
sem serstakt ásigkomulag lands þessa útheimtir, og munum ver nú
með sem fæstum orðum, að oss er unnt, geta breytinga þeirra,
el' ver ætlum gjöra eigi við frumvarpið. það lýsir ser í frum-
varpinu öllu, að löggjöfin, hvar á það el' byggt, er gefin eink-
um staðabúum, og helzt innbúar hinna stærri staðanna hafðir
fyrir augum, og þaðan eru og flestar þær breytíngar runnar,
sem vel' ætlum gjilra þurfi, og stingum nú upp á.

ns 1. grein.
Oss finnst sú ákvörðun góð, að öll ónauðsynleg vinna skuli

vera bönnuð hina helgu daga frá morgni til einnar stundar
eptir nón, og úr þessu banni viljum ver ekki sé dregið með
orðunum: "einkum um messutímann", heldur skulu undanþágur
þær, sem 2. grein inniheldur, vera það einasta, sem dregur úr
þessu banni. "Allar skemmtanir" höfum ver viljað úr fella, af
því oss finnst "skemmtun" innibinda að eins siðsamar og sak-
lausar athafnir. þess vegna höfum ver breytt orðaskipuuinni,
að orðið "hætta" gefur til kynna verknað, sem á undan er geiug-
inn, en það úti loka orðin í greininni: "frá morgni dags", o.
s. frv,

Við fl ..qreill.
Viuua sú, el' svo mikill skarkali fylgi, að hún trufli guð-

ræknis- hugarfar manna, er eingin oss kunn her, og sízt utan-
bæjar-vinna; því viljum ver bæði þessa vegna og fyrir orðfæris-
ins sakir hafa þá orðaskipun í upphafi greinarinnar, sem segir
í orðabreytingum aptan við nefndarálitið. Fyrir "heimilisstörf'
viljum ver setja "búverk", sem inuihimlur að eins þau verk,
sem af því fljóta, að menn halda bú og búfénað. Fyrir setu-
inguna frá: "að nota - votviðra", þykir oss því betur fara að hafa:
"að bjarga heyi og hirða, þegar nauðsyn krefur", að hvorki
viljum ver, að leyft sé að þurka vott hey á þeim tíma sunnu-
dags, ne bannað að bjarga því fyrir öðrum voða, en þeim, sem
af votviðrum orsakast, t. a. m. af stormum eða sjóar- og vatna-
flóðum. Að öðru leyti viljum ver taka grein þessa með lítilli
orðabreytíngu, er oss virðist bæta mál á henni, og færa halla
nær háttum lands þessa, án þess að raska innihaldi hennar.
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Við .1. grein.
Grein þessa viljum ver taka með orðabreytingu þeirri, sem

oss virðist nauðsynleg, an þess hún raski meiníngnnni.
Við 4. !Irein.

pessa grein viljum ver einnig taka með orðabreytingu þeirri,
sem hagar háttum vorum,

Við 5. grein.
Öll þessi grein virðist oss löguð eptir háttum Danmerkur

og bæjarlífsins þar, svo að margt i henni hljóti að úr fellast, og
hitt að breytast; ver viljum þvi taka hana þannig stytta og
breytta:

"ön ósiðsamleg hegl'lUn, háreysti og drykkjulæti sen stráng-
lega bönnuð á tíma þeim, sem til er tekinn í 1. grein, einkum
undir húslestri í heimahúsum og við alla kirkjufundi, og skulu
hreppstjórar og meðhjálparar gæta þessa vandlega, og taka þá
menu höndum, sem við kirkju brjóta her á móti".

Við 6. grein.
Grein þessa viljum ver taka eins og hún er, nema úr fella

orðið "skjala- skrifara- störfum".
Við 7. !lreill.

þessari grein viljum ver halda með nokkurri orðabreytíngu
niðurlagi hennar.

Við 8. grein.
Grein [iessa viljum ver úe fella, sem landi þessu óviðkom-

andi, í hið minnsta enn sem komið er.
Fið 9..qrein.

Þessa grein viljum ver taka alla með nokkurri orðabreyt-
ingu i fyrra hluta hennar, sem ekki raskar meiningunni.

Við 10., ll. og 12. grebl.
þessar 3 greinir viljum ver taka óbreyttar.

Við 13. grein.
þessa grein viljum Ver taka með nokkurri orðabreytingu.

Við 14. !Irrill.
Gr'ein þessa viljum ver taka óbreytta.

Við 15..qrein.
þessa grein viljum ver taka með lítilli orðabreytingu.

Við 16. grein.
þessa grein viljum ver einnig taka með lítilli orða breyt-

ingu, og ætlum rétt, að bæta því við niðurlag hennar, að ekki
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se óskandi, að löggjöfinni um fátækra- hlut úr helgidaga-veið-
um se breytt.
, 01,ð abre?ltingar:
I 1 .. f/reitt: f staðinn fyrir orðin: "skal ön - messutimann",

standi: "skal ein ga ónauðsynlega vinnu vinna frá morgni
til einnar stundar eptir nón".

Í 2. grein: "Á tíma þeim, sem til er tekinn í 1. grein, skal
einginn vinna þá vinnu neina, sem trufli aðra í guðrækileg-
um hugleiðingum þeirra". Fyrir "heimilisstörfum" sé sett
"bú"erkum"; fyrir orðin: "að nota - votvíðra", se sett: "að
bjarga heyi og hirða, þegar nauðsyn krefur"; fyrir orðin:
"fiskimönnum - sjósóknum", sé sett: "Heimilt skal og fiski-
mönnum og öðrum veiði mönnum á þessum tíma, að bjarga
veiðiskap sínum og veiðarfærum; einnig skal þeim leyft,
þegar mikið liggur við, t, a. m. í fiskileysisárum, eða þá ó-
gæftir hamla mjög sjósðknum". Fyrlr: "Ferma má" og til enda
se sett: "Svo má og ferma og afferma önnur skip og
halda áfram sjóferðum, þegar sæta þarf góðu veðri og leiði;
þó skal ekki slíkt gjöra um sjálfan messutimann, nema brýn
nauðsyn beri til".

3. greill: Frá byt:jun - "búl'lum lokað" sé sett: "Á sunnu-
dögum og öðrum helgum dögum, á tíma þeim, sem til er
tekinn í 1. grein, skal búðum verslunarmanna og annara
sölumanna loka, og hvorki kaup né sala fram fara".

4..qrein se þannig orðuð: "Gestgjafar eða aðrir veitingamenn
mega ekki á sunnudögum né öðrum helgum, fyr en einni
stundu eptir nón, veita neinum drykkjur, . eða leyfa spil í
húsum sínum, en veita mega þeir mat eða þess konar hress-
íngu, þó fyr sé".

7. grein: Fyrir orðin: "að það getur ekki tafið - neinni ó-
reglu", komi: "að hann getur hvorki hindrað kirkjuferð ne
valdið nokkurri óreglu"; fyrir niðurlagið frá: "Se ekki þetta
leyfi" og til enda se sett: "Se þetta leyfi ekki feinglð, má
ekkert slíkt fundarhald boða".

9. greillar fyrri hluti orðist þannig: "Kvöldin fyrir sunnudaga
og aðra helgidaga skal öllum dansleikum og almennum
skemmtunum lokið einni stundu fyrir Iáguætti. í páska-
viku og hinn almenna bænadag, og kvöldin fyrir frlí mið-
aptni, skal slíkt alls ekki aðhafast"; fyrir "kóngsbæna-dag"
setjist: "hinn almenna bænadag"
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i 13. grein: Fyrir: "se nokkur i vafa - leyft það", sé sett: "~••~
nokkur i vafa um réttan skilning á einhverju i heimi, þá
leiti hann um það álits þessara embættismanna".

Í 15. grein: Fyrir: "þá sannfæring - i nyt", setjist: "kil'kju-
rækni".

Í 16..qrein: Fyrir: "éÍ annan glæpskufullan hátt", se sett:
"með einhverri óhæfu". Við niðurlag greinarinnar bætist:
"þar á móti er ekki úr lögum tekinn réttur fátækra til hlutar
úr helgidaga- veiðum, sem ákveðinn er í reglugjörð 8. janú-
ar 1834, VI., 4.

Með þessum breytíngum leyfum ver oss að ráða hinu Ireiðr-
aða alþingi, að taka frumvarp þetta, og beiðast, að {lað ve l'i'l i
gjört að lögum.

Heykjuvlk, þann 9. dag júlímán. 1853.

H. Stephensen þ. Jðnassen. St .• JÓnsson; P. Petursson.
framsögumaður. 11. G. Thordersen.

(F!llgi.'>1rjal til þessu nefndarálit.'».

Fl'umVal'p
til

tilskipunar um sunntulaqu-: 0.'1 h"'!lid"!la-Itald d Íslandi, 1".'1-
að eptir uppástún.qum IIefndarinuar,

§ 1.
Á sunnudögum og öllum öðrum dögum, sem eptir lögum

þeim, el' nú gilda, á að halda heilaga, skal eili!/a óllauðs!lnlt!ga
vinnu ninua frá morgni til einnar stundar eptir nón, þó með þeim
nákvæmari ákvörðunum, sem til em teknar Í tilskipun þessari,

§ 2.
Á tima þeim, sem til er tekinn i 1. gr., skal eingillll vinna

þá vinnu neina, sem trufli aðra Í guðrækilegum hugleiðtugum
þeirra. En eins og vinna sú, er lýtur að húverkum, eða sem
menn stundum geta þurft við, ser eða öðrum til bjargar, er
undan þegÍIJ áður nefndu banni, eins skal það ekki heldur bann-
að, að bjarga heyi og hirða, þegar nauðsyn krefur. Heimilt
skal og fiskimönnum og öðrum veiðimönnum á þessum tíma,
að bjarga veiðiskap SÍIIUIll og veiðarfærum ; einuig skal þeim
leyft, þegar mikið liggur við, t. a. m. í fiskileyslsaruru, eða þá
ógæftir hamla mjög sjósóknum, að róa til fiskjar, leggja net
og lóðir. M<lla má og í mylnum á þessum tímum. Farmönn-
um, er neyðast til að leita t.il hafuar, skal og leyft að ferma
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og afferma og bæta skip sín, og má veita þeim hjálp þá, sem
þei.' þurfa til þess. Svo má og ferma og afferma önnur skip,
011= halda áfram sjóferðum, þegar sæta þarf gó!\u veðri og leiði,
en þó skal ekki slíkt gjöra um sjálfan messufimann , nema
brýn nauðsyn beri til.

§ 3.
Á sunnudögum og öðrum helgum flögum, á tíma þeim, sem

til er tekinn í 1. gr., skal búðum verslunarmanna og annara
sölumanna loka, og hvorki kaup lIe sala fram fara. þó skal
lyfsölum heimilt á öllum tímum dags, að selja læknisdóma; það
skal og allt undan skilið, sem þarf til aðhjúkrunar sjúkum mönn-
um, eða þegar svo stendur á, að einhver þarf skjótrar hjálpar
við, samkvæmt reglu þeirri, sem til er tekin í 2. gr.

§ 4.
Gestgjafar eða aðrir veitingamenn mega ekki á sunnudög-

um eða öðrum helgum, fyrri en einni stundu eptir nón, veita
mönnum drykkjur eða leyfa spil í húsum sínum; en veita mega
þeir mat eða þess konar hressingu, þó fyr se.

§ 5.
Öll ósihsamleg hegðun, háreysti og drykkjulæti séu stráng-

lega bönnuð á tíma þeim, sem til er tekinn í 1. gr., einkum
undir húslestri í heimahúsum og við alla kirkjufundi, og skulu
hreppstjórar og meðhjálparar gæta þessa vandlega, og hand-
taka þá menn við kirkjur, sem her á móti brjóta.

§ 6.
Ekki skal þing halda á drottinsdögum eða helgum dögum,

enda þó komið sé fram yfir þann tíma, sem til er tekinn í 1.
gr., eða gegna fógeta störfum, halda skiptifundi , uppboðsþing,
eða gegna nokkrum öðrum dómstörfum ; þó er það undan skilið,
þegar svo stendur á, þf'gar dómstörf eða önnur alþýðIeg störf
verða ekki dregin að skaðlausu fyrir áríðandi málefni.

Ekki skal heldur stefna eða boða neinn fyrir dóm eða yfir-
vald á sunnu- eða helgi - dögum, nema brýn nauðsyn beri til,
og þess se því krafizt af rétti þeim eða því yfirvaldi, sem stefna
lætur, og skal þó ekki stefna lesin, meðan á messu stendur.

§ 7.
Ekki skal heldur halda sveitarfundi eður aðra almenna fundi

nema á rúmhelgum dögum; þó mega sveitarstjórar halda auka-
fundi eptir messulok á sunnudögum og helgidögum, þegar á
liggur og hentugleikar sóknarprestsins leyfa. Beri svo við, að
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þeim, sem hlut eiga að máli, liggi mikið á, að einhver almennur
fundur se haldinn á sunnudögum eða helgidögum eptir fj6rðu
stund, og fundinum er svo háttað, að hann getur hvorki hlndr-
að kirkjuferð ne valdið nokkurri óreglu, þ:í mega lögreglumellll
leyfa, að hmm se haldinn á þeim tima. Sé þetta leyfi ekki
feillgið, má ekkert slíkt fundarhald boða.

§ 8.
Kvöldið fYl'ir sunnudaga og aðra helgidaga skal öllum

dansleikum og almennum skemmtunum lokið einni stundu fyrir
Jágnætti. í páskaviku og hinn almenna bænadag og kvöldin
fyrir frá miðaptni má slíkt alls ekki að hafast. Allan bæna-
daginn mega menn eingum óþarfa-störfum gegna. Slík störf
og allar skemmtallir á almennum skemmtistöðum skulu einnig
bannaðar fyrsta dag í hinum þremur stórhátíðum.

§ 9.
Febótum skal þab sæta, ef brotið er móti þessari tilskipun

Vorri, og skulu þær vera í fyrsta skipti 32 sk. til 10 rbd., ann-
að skipti 1- 20 rhd., þri~.ia skipti 5 - 40 rbd. Verði nokkur opt-
ar brotlegur, skal herða á hinum ákveðnu fjársektum. Bætur
þessar ná til allra, sem taka þátt í brotinu, svo sök verði gefin
á, hvort sem þeir sjálfir brjóta móti lagaboðinu, eða koma
öðrum til að gjöra það; en þegar sektin er ákveðin, skal farið
epir flVí, hvað hver hefur til unnið, t, a. m, sá, sem hefur ólög-
Jegar veitingar á sunnudögum eða helgidögum, fær harðari hegn-
ingu en gestirnir. þar að auk skulu gestgjafar þeir auk sekt-
arinnar gjalda jafnmikið fe, og þeir hafa ábatazt við lagabrotið,
og þegar þeir brjóta í þriðja skipti, skulu þeir einnig missa
rétt til, ab hafa atvinnuveg þann, er þeir þannig hafa ránglega
með farið.

§ 10.
Fjársektirnar skal gjalda í fatækrasjóð, og geti hlutaðeig-

andi ekki goldið þær, skal fara eptir fyrirmælum tilskipunar
dags. 24. dag janúarmán. 1838, 9. gr.

§ 11.
Ef að brotið lýsir serlegum mótþróa eða augljósri fyrirlim-

ing fyrir kristilegri siðsemi, má annaðhvort hækka fjársektina
fram yfir það, sem til er tekið í 9. gr., eða, eptir því sem á
stendur, dæma hinn brotlega í fángelsi til vatns og brauðs
hegningar í Reykjavíkur - þinghá, og til vandarhaggarefsingar
annarstaðar á landinu,
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§ 12.
Embættismenn þeir, er lögreglu eiga að gæta, eiga vand-

lega og hyggilega að ~já um, ab fylgt se reglum þeim, sem
eru í þessari tilskipun Vorri. Se nokkur í vafa um réttan
skilning á einhverju í heimi, þá leiti hann um það álits þessara
embættismanna. Virllist lögreglustjóranum, að brot á móti til-
skipuninni hafi komið af fyrirgefanlegum misskilningi, skal
hann all eins vara hann vill, og, ef þörf er á, gefa út auglýs-
ingu mönnum til leiðbeiningar og viðvörunar, og tjáir ekki upp
frá því að afsaka sig með þekkingarleysi eða misskilningi.

§ 13.
Allar sakir um brot á móti tilskipun þessari skal fara með

og dæma eins og lögreglurnál. þegar brotið er ekki meira en
svo, að bætur liggi vill, má amtmaður skera úr málinu sam-
kvæmt tilskipun dags. 24. dag janúarmán. 1838, 10. gr.

§ 14.
Prestar skulu á hvern þann hátt, sem við á, stuðla til,

að breytt se eptir þessari tilskipun Vorri, og reyna til með
viðvörun og áminningum, að aptra mönnum frá, að brjóta móti
tilskipuninni, og einkum láta ser vera annt um, að innræta
mönnum kirkjurækni; þeir skulu einnig við og við, og að
minnsta kosti einu sinni á ári, ýtarlega brýna fyrir söfnuðinum,
hve áriðandi það se, ab sækja opt kirkju með guðrækilegu
hugarfari. Prófastur og biskupinn skulu einnig, hæði á em-
bættisferðum og endranær, reyna að komast eptir" hvort þess-
ari tilskipun Vorri er gegnt.

§ 15.
þessar framantöldu ákvarðanir gilda ekki um þá, sem sýna

þjónum kirkjunnar ósóma og ofbeldi, eður með einhverri óhæfu
trufla helgi kirkjunnar, og skulu þeir sæta refsingum eptir fyrir-
mælum og aðal reglum laga þeirra, sem um þab gilda. En þab,
sem i tilskipun dags. 29. dag maimán. 1744 er ákveðið um
drottinsdaga og annara helgidaga hald, og ákvarðanir þær, sem
þar eru um refsingar fyrir helgidagabrot, skal nú tekið úr lög-
um. þar á móti er ekki tekinn úr lögum réttur fátækra til
hlutar úr helgidaga-veiðum, sem ákveðinn er í reglugjörð 8.
janúar 1834, VI., 4.

Framsögumaðll7: Eg legg nefndarálit þetta frá mer án
nokkurra orða, þvi eg álít nefndinni hafi tekizt svo vel, að
eingin mótmæli muni koma fram á móti því; en skyldi svo ó-
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líklega fara, þá vil eg reyna, að gjöra grein fyrir frumvarpi
nefndarinnar og áliti hennar.

Forseti: Ábur en lagt el' út í umræðuna um þetta mál,
sting eg upp á, að frumvarpinu se skipt í kafla, og rætt þannig:
1.-2. gr.; 3.-5. gr.; 6.-9. gr.; 10.-12. gr.; 13.-16. grein; ef
þingmenn eru mer samdóma í flVí, þá hið eg þá, að taka 1. og
2. grein til umræðu .

•JÓn Jðnsson: Mel' sýnist nauðsynlegt, nð ekki se ríg-
bundið, að ræða frumvarpið í flokkum, því greiuir þær, sem
seinna koma, geta gripið inn í hinar fyrri, og verður maður þá
kann ske að tala um þær saman.

Forseti: Ef þingmönnum sýnist, að hafa kaflana stærri,
þá stendur það í þeirra valdi; eg hélt þeim þætti frumvarpið
með þessari skiptingu skilmerkilegra og hægra viðfángs.

þ. SVf'illhjöl'llsS01l: Framsögumaður segir, að frumvarp
stjórnarlnnar se hyggt á frjálslegri og guðrækilegri skoðun,
en nefndin hefur tekið burtu nokkuð af því, sem frjálslegt var,
og stjórnarfeumvarpið í 1. gr. til tekur: "einkum um messutím-
ann", en þessi orð vil eg hún taki aptur upp í frumvarp
sitt, og áskil eg mer um það viðauka- atkvæði.

Vii'lvíkjandi 2. grein verð eg að geta þess, að eg get eing-
an veginn verið nefndinni samdóma í því, sem hún hefur bætt
við 15. gr. um, að fátækir fái hlut úr helgidaga- veiðum; það
má kann ske segja, ab eg g"ípi of lángt fram eptir, með því
að tala um þetta her, en eg vil siðar sýna fram á, að það á
vel við þessa grein. Uppruni til þess, ab fátækir fái hlut úr
helgldaga - veiði, el' orðinn svo gamall, að ef hann er ekki 800
ára, þá eru þó afl minnsta kosti meira en 5 aldir síðan það var
ák veðið ; þá val' eingin regluleg fátækra- stjórn her á landi, en
fátækir lifðu mest og bezt á þeim svo nefndu matgjöfum, og
þar sem þær ekki hrukku til, urðu þeir að gánga um sveitina,
til að biðja um viðurværi; nú el' fátækra- stjórnin þar á móti
á allgóðum fæti, og fátæki.' þurfa því fátækra- aflans að líkind-
um ekki með. Ai'l öðru leyti kemur líka niðurjöfuun fátækra-
hlutarills af helgidaga-veiðum mjög ójafnt á. þannig er ekk-
ert tekið af þiljuskipum, hversu mikið sem þau fiska á sunnu-
eða helgi- dögum, ekkert af því, sem kann að koma í fiskinet
á sunnudögum, eins og líka í Gullbringusýslu el' tekinn 1 hlutur
af skipi æptir konúngsbréfi af 28. apríl 1830, meðan annarstað-
ar el' tekinn ! partur af aflanum. Af því mer þykir þessi fá-
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tækra - hluti af helgidagaveiði yfir höfuð óþarfur og óþolandi,
og ser í lagi af þeim atla, sem í hallæris- eða fiskileysis- árum
fæst á sunnu- eða helgi- dögum, svo eg tek mer einnig viðauka-
atkvæði við 2. grein, á þá leið, sem eg nú hef talað.

Framsnqumaður: Viðvíkjandi mótmælum hins 1. konúng-
kjiirna þingmanns vil eg að eins geta þess, að nefndinni fannst
sá blær ætti að vera á allri tilskipuninni, að hún væri frjáls-
leg, og helgirækni væri við höfð, en henni fannst, að þessi orð
i 1. grein, sem úr felld eru, létu þennan blæ hverfa, þvi það er
eins og það stæði í stjórnarfrumvarpinu, að það mætti að vísu
ekki hafa ónauðsynlega vinnu um hönd allan helgidaginn, en
hún væri þó ekki bönnuð nema um sjálfan messutímann.

Nefndin gat heldur ekki ætlað, að guðl'æknisandirm endilega
kæmi yfir mann kl. 12; en ekki áður. þar sem hinn konúng-
kjörni þingmaður er að amast við þvi, að fátækir fái hlut úr
helgidagaveiðum, þá er það að vísu satt, að þess er ekki eins
mikil þörf og áður, fyrir 600 eða 800 árum, en fátæktin her á
landi er eldri en 800 ára, og n6gir fátæklíngar eru til að njóta
hlutarins úr helgidaga veiðinni. því átti nefndin líka að fara að
hagga við löggjöf, sem stendur enn, að fara að umbreyta því,
sem ekki er lagt fyrir þingið, og sem það ekki hefur neina
köllun til að hreifa við? Hún minnist því líka einúngis á
reglugjörðina 8. janúar 1834, sem lagaboð það, er enn þá gildi
her á landi.

Eg játa, að betri fátækra-stjórn er nú her, en áður var, en
bótar þarf hún þó víst líka, og það er einmitt nú komið fram
á þíngi þessu, og ekki álít eg það rétt, að svipta fátæka hjálp
þeirri, sem þeir hafa af þessu, og nógur tími er líka til þess,
þegar maður getur seð þeim borgið á annan hátt. þar sem
hinn 1. konúngkjörni þíngmaður minntist á ójöfnuðinn í niður-
jöfnun fátækra-hlutarins, þá held eg mismunurinn se ekki svo
mikill, þvi eptir tiltölu verða útlátin jöfn, hvort skipið er stórt
eða litið, Að öðru leyti held eg hvorki viðauka-atkvæði hins
konúngkjörna þíngmanns eigi við, ne heldur, að það se nokk-
urt tilefni til þess.

þ. Sveinldörnsson: Eg álít eins mikið tilefni fyrir mig til
[iess, að stinga upp á, að nefndin taki þessi orð: "einkum um
messutímann", inn í frumvarp sitt, eins og hún hefur til að fella
þau úr, og tek eg mer þvi þau 2 viðauka-atkvæði, sem eg áðan
gat _um hver væru.

129



r;. Brandsson: Mer sýnist mega tala um veiðihlut fátækra
í tvennu lagi, nefnilega færahlut og netaueiði, og held eg,
að skoða megi þá seinni, eins og hjargað væri feingnum afla.

Framsðqumuður: Eg vil spyrja hinn háttvirta forseta,
hvort þetta kemur frumvarpinu við; og hvorki eg ne nefndin
hefur víst ætlazt til þess.

Forseti: Eg skildi þíngmannilln frá Gulll)l'íngusýslu svo,
sem hann talaði þetta viðvíkjandi kaflanum í 2. greill: "heimilt
skal og ... leggja net og lóðir".

Að öIIru leyti vil eg biðja hina háttvirtu þingmenn að gæta
þess, að það er hið konúnglega frumvarp, sem verið er að ræða
um, og hitt frumvarpið er einúngis þíngmönnum til hliðsjónar
við umræðurnar.

G. Brandsson: það var einnig samkvæmt 2. grein stjórn-
arfrurnvarpsins, sem eg áðan minntist á, þar sem í því er talað
um, að mönnum sf.: heimilt, að bjarga veibiskap sinum og veiði-
tólum eða veiðarfærum; en mer finnst ærinn munur .í því, að
róa á helgum degi með færi, og afla fiskjar á aungla, eða að
greiða fisk úr netum, sem leing'i hafa legið, og ekki hefur
gefið að vitja um; eg get ekki álitið það öðruvísi, en að hjarga
veiði sinni og veiðarfærum undan skemmdum, að hirða um
hvorttveggja, og eg get varla skilið i, að f;ítækir geti átt nokkra
heimtingu til hlutar þar af. Stjórnarfrurnvarpið, sem IIÚ liggur
fyrir okkur, nefnir ekki heldur fátækra- hlut af róðrum þeim
og afla, sem það gefur leyfi til; það mætti enda sýnast hart,
þegar fiskileysi eða ógæftir hefðu lángsamlega hægt mönnum
frá, að leita sel' bjargar af sjónum, að mega þá ekki gjöra f)(lð,
nema á þvi lægi sú kvöð, að gjalda af aflanum fimmta partinn;
eg set t. a. m. að margir fátækhugar tækju sig saman á 1
skip á helgum degi, til [iess að reyna með þessu móti að forða
ser og sínum frá húngri, og jafnframt hafa viðleitni á, að verða
sem minnst öðrum sveitarbúum til þýngsla, þá ætti eptir því,
sem nefndin nú hefur stúngið upp á, að fara að klípa fimmtúng
úr þessum afla þeirra, og yrði það þá má ske mest til þess,
að hinir efnabetri bændur í hreppnum þyrftu að leggja minna
til sveitar. EII væru það nú hillir efuabetri, sem feingju á-
minristan afla á helgidögum, þá sjá allir, að efni þeirra yrðu
nokkuð að vaxa við það, og mundu þá hreppstjórarnir muna
ey til' því, þegar þeir jöfnuðu niður aukaútsvörunum.
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Hver sveit verður a~ annast sína fátæku, hvort sem þar
fæst nokkur helgidagahl litur eða eingiun, og eg álit því mjög
varúðarvert. að leggja þessa auka-kvöð á dugnað og framtaks-
semi einstakra manna,

P. Petursson: Eg vil eiuúugi« leyfa mer að gjöra eina
athugasemd viðvíkjandi fátækra- hlut úr helgidaga veiðum eptir
reglugjörð 8. janúar 1834, að það er nefnilega í álitsskjali nefnd-
arinnar fyrst miuuzt á hana i 15. gr., og ætti þetta því alls ekki
að koma til umræðu, fyr en þingmenn em búnir að ræða stjórn-
arfrumvarpið að 13. gr., eptir því sem forseti skipti því í kafla.
Reglugjörðin 8. janúar 1834 er enn þá gildandi, svo þo þíng-
menn geti skafið út viðauka þann, sem nefndin gjðrði við 15.
grein frumvarpsins, þá geta þeir þó ekki upphafið lagaboðið,
sem heldur ekki er lagt fyrir þingið.

Forseti: Eg vil leiða athygli þingmanna a~ því, að hinn
1. konúngkjörni þíngmaðm hefur tekið viðauka - atkvæði sitt
við aðra grein frumvarpsins, og þar eð það getur einnig átt þar
við, get eg ekki bannað umræðu um það her.

P. Petursson: Eg skil fullkomlega, að hinn háttvirti kon-
úngkjörni þingmaður var í retti sínum, þegar hann tók ser við-
auka- atkvæði þetta, en hitt skilst mer ekki, hvernig á að koma
þvi inn í aðra grein frumvarpsins .

Jðn hreppst, Si!/lll'ðsson: Eg verð með fæstum orðum að
láta meiníngu mína í ljósi um þetta málefni, og þykir mer
frumvarpið, og sérdeilis með þeirri breytíngn, sem nefndin hef-
ur gjört, lýsa mikið náttúrlega guðræknísanda, og hygg eg því,
að um málefni þetta þurfi ekki að verða miklar umræður,
Breytíngaratkvæði hins 1. konúngkjörna þíngmanns við 1. grein,
að setja inn aptur orðin: "einkum um messutimann," get eg ekki
fallizt á, því eg er öldúngis samdóma hinum heíðraða fram-
sðgumanlli, að allur dagurinn frá morgni til einnar stundar eptir
nón, jafut messutíminn sem hinn tíminn, eigi helgur að hald-
ast. Um hitt viðauka- atkvæði hins háttvirta konúngkjörna
þingmanns við 2. grein er eg í nokkrum vafa, hvort [iínginu
komi við, að ræða slíkt, þar frumvarpið sjálft nefnir ekkert
þennan fátækra- hlut; eg álít sjálfsagt, að hin eldri lög um
það efni hefðu staðið óröskuð, ef nefndin hefði ekkert áhrært
það, en hún hefur nú hnýtt, að hún meinar, tryggjandi ákvörð-
un um það efni aptan við álit sitt, sem eg gæti helzt trúað
að kynni nú að verða til að leingja umræðurnar, og skal eg nú
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ekkert segja um það atriði, fyr en það kemur i umræður þing-
manna.

G. Brandsson: það er strax i annari grein frumvarpsins
tekið fram: "en þó skal ekki slíkt gjöra um sjálfan messutím-
ann, nema brýn nauðsyn beri til", og þessi orð standa einnig
i nefndarálitinu. Nú sýnist mer, að ef það, sem þar er talað
um, er einmitt bundið við messutímann i annari grein, þá megi
líka gjöra það í 1. grein. það er sjálfsagt, að sjóferðir þær,
sem talað er um i niðurlagi 2. greinar, mega álita st einhverjar
þær nauðsynlegustu , og átti þess vegna ekki illa við, að taka
þær serstaklega fram, því það er ómögulegt, að til greina það
aUt, sem nauðsynin getur knúð mann til við ýmsar kringum-
stæður, og verður það að vera nokkuð komið undir hvers eins
tilfinningu og samvizkusemi.

ll. G. Thordersem Nefndin áleit, að 1. grein gilti sem
aðalákvörðun fyrir helgidagahaldi, og yfir höfuð fyrir allt frum-
varpið, en að 2. grein væri eins og undantekning. Mer sýnist
annars vera einúngis um að gjöra, að sunnudagurinn se annað-
hvort heilagur eða ekki, og heilagur á hann að vera frá morgni
dags, og þangað til klukkan er 4; þegar maður hefur eitthvað fyrir
stafni, sem er alveg nauðsynlegt, til dæmis ferðalög og þess-
leiðis, þá álít eg það sjalfsagt sem undantekningu fra höfuð-
reglunni, sem stendur í 1. gr., og einga mishrúkun á hvíldar-
deginum.

G. Einarsson: Eg er að ðllu leyti samhljóða i aðalstefn-
unni hinum háæruverðuga konúngkjörna þillgmanni, er nú sett-
ist niður; en eg verð að játa það, að þó að frumvarp það, sem her
ræðir um, hafi tekið miklum bótum við meðferð nefndarinnar,
þá er það ekki eins gott, og eg vildi óskað hafa; það hvílir
enn nú yfir frumvarpinu, þó að nefndarbreytíngarnar séu tekn-
ar i það, dönskulegur blær, og honum verður ekki út rýmt,
nema heilum greinum se breytt að mestu eða öllu. l\lenn verða
og svo að gæta þess, þegar á að fara að gefa út lög fyrir ís-
land i þeirri grein, sem her ræðir um, að þeir verða þá að setja
sig inn i íslenzka lífið og hugsunarháttinn , reyna til að finna hin
réttu takmörkin milli hins leyfilega og óleyfilega i öllum greinum,
flokka svo þessar serstöku greinir undir almennar reglur með

.sem fæstum undantekníngum, binda síðan reglurnar við algeing
orð i málinu, þau er sem sizt megi vefeingja, eða fara i kring
um, er menn kalla. þessari aðalreglu, er eg hygg vera nærri
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Iagi, finnst mer ekki hafa verið nægur gaumur gefinn, livorki
við frumvarps- sauminguna ne endurlögull þess, og vil eg HÚ
leyfa mer að benda á 113ð í 1. og 2. gr. hins eudurlagaða frum-
varps, sem nú er umtalsefni.

Orðið ."nú" virðíst eiga að falla burt; þýðing þess takmark-
ar um of, ef til víli, gildi lagaboðsius; "lrá morqni" er of rúmt
orðatiltæki, og öll þessi setning ekki í íslenzkum anda; helgin
á að haldast, að minni ætlun, frá miðjum morgni til rniðaptans,
og þessi dagsmörk eiga að takast fram með berum orðum i
orðin: 'fJónauðsY1l1ega vinnu", þykir mer ekki eiga vel við í sam-
bandi því, er þau: standa við enda greinarinnar, einkum orðin:
'fJ71áliVæmal'i ákvarðanir"; því i fljótu áliti virðist sem fara eigi
að @:jiira nákvæmari ákvarðanir í ónauðsyulegu vinnunni. Þess-
ari 1. gr. virðist mer þvi að breyta þurfi að orðfærinu algjörlega,
og að taka efni hennar skýrar fram, og áskil eg mer því breyt-
ingaratkvæði við hana, eins og nú hef eg sagt.

Hvað 2. gr. viðvíkur, þá virðist mer, að hún þurfi og svo
að unisteypast að orðfærinu, og atriði hennar að takast betur
fram, t. a. m, orðið 'fJbúverk" er of þraungrar þýðingar; orðin:
'fJgeta - bjarqar", eru annaðhvort svo þraungrar þýðingar, að
einginn getur eptir þeim breytt, eða svo rúmrar, að undir þau
getur heimfærzt allur fjöldi þeirra verka, sem geta kallazt manni
til bjargar, en mega þó að skaðlausu bíða um helgitimann.
Orðið 'fJó.'læftir" er of rúmt að þýðíngu, standi það í þessu sam-
bandi í lagaboði; því þá verða sjóróðrar í veiðistöðum alltiðir,
"J.tlala í mylnum" kalla eg eiga ekki við, o. s. frv. Eg áskil
mer því breytingaratkvæði við þessa grein, samkvæmt því, sem
eg hef nú sagt.

St . .TollSSOIl: það er ljóst af ræðum þingmanna, að þá
hefur ágreint nokkuð um orðið: "einkum um messutimann",
sem stendur í 1. gr. frumvarpsins. Nefndinni þótti sjálfsagt,
að fella þessi orð úr vegna þess, að framar í sömu grein er
öll ónauðsynleg vinna bönnuð, og henni sýndist, að þegar þetta
hvorttveggja væri borið saman, þá yrði meiníngin her um bíl
sú, að ónauðsynleg vinna væri að vísu bönnuð á sunnu - og
helgi-dögum, en þó mættu menn vinna dálítið af ónauðsynlegri
vinnu. Hvað því viðvíkur, sem hinn heiðraði þíngmaður frá
Dalasýslu mælti áðan, að í straungum skilníngi væri eingin ó-
nauðsynleg vinna til, þá fer svo fjærri því, al) eg sé á sama
máli um þa 1), al) eg held al) sum vinna, sé ekki einúngis ó-
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1UlIlðS!llllt!fl, heldur, ef til vill, skaðlea, Hvað HÍI fiÍtækl'a-h!utinn
snertir, þá hefur því verið hreift, að tala hel' eigi um hall II, og
el' eg líka á því, og sleppi svo að tala UIII hann, fyr en að
þeirri grein kemur.

Framsðqumaður: Ræður þær, sem orðnar eru um þetta
mál, sýna það, að menn hafa þótzt finna töluverða galla, bæði
á frumvarpi stjórnarinnar, og eins á bótum þeim, sem nefndin
þóttist hafa gjört við það. Einkum hefur þó hinn háttvirti
þingmaður frá Dalasýslu gjört mest að þessu, og hann fer fram
á svo stórkostlegar breytingar, að nefndinni hefur aldrei dottið
í hug, að hún ætti lIe mætti farn fram á slíkt. Eptir því, sem
mig minnir, var það að heyra á ræðu hans, að hann vildi byggja
fyrir það, að hvorki yrbi of þraungt ué of rúmt um vinnu-
Ieyfib, En eg held, að honum hafi ekki heppnazt þetta betur
en nefndiuni. Eg skal í því tilliti að eins IIIinnast á orbið
"'wcrsda,qsleg uinua" hjá honum. Eg veit ekki með vissu, hvað
Ilíngmaburillll kallar' hversdagslega vinnu, hvort það er sú vinna,
sem einatt kemur fyrir á hverjum (legi, eða sú vinna, sem að
eins kemur fyrir svo sem einu sinni eða tvisvar á ári, t. a. m.
fara í skóg og gjöra til kola, eins og sveitabændur gjöl'a, að
minnsta kosti viða sunuaulands, eða þá eins og hjá sjóarmann-
inum þau verk, el' þykja hvað sóðalegusr, og koma fyrir 1 eða 2
daga á hverju ári, Eg ímynda mel' raunar, að þlugmaðuriuu
hafi víst ekki meint til þessara verka, en eg veit {lá ekki, hvort
Ila IIII ætlast til, að orðið ."hversdll!IJ1"flllr" se her í sömu merk-
ingu og það er almennt haft, eða eiuúngis um rúmhelga daga.
En hvort sem er, held eg, að þetta orð se hjá hOIlUIlI allt eins
óákveðið og reikandi, og það eiugu síður, en .,,(jnllllðsYlllt'fl",
sem nefudin hafði haft. þá er hinn sami heiðraði þingmaður
einnig að amast við orðunum: ."N' nú flilda", sem einnig standa
í 1. gr. frumvarpsins, og nefndin sá eiuga ástæðu til að fella
burt. það er þó auðvitað, löggjðfill er gefin fyrir þann tíma,
sem nú er, og þetta ."uú" bendir jafuan á yfirstandandi tíma,
svo eg ætla þetta orð spilli her eingu til. Hinum sama heiðr-
aða þingmanni er og haróla iIIa við orðatiltæk ið : "ónauð-
J'ynleg oiuuu", sem stendur í fyr nefinlri greill, og er það
þó opt haft i íslenzku máli, og það í harnalærdómskveriuu,
svo þetta ætti hver maður bezt að skilja, þar sem prest-
arnir útlista fyrir hverju ba 1'11i , hvað í því liggur. það er
nefnilega sú vinna, sem komast má hjá, og er þetta svo

134



ljóst, að eg hygg það nægi. það þótti mel' og merkilegt í ræðu
þessa hefðraða þingmanns, er hann skildi ekki orðið "Mt'erk",
nema að eins um matseljustörf, þar sem "búverk " bindur þú án efa
í ser öll þau verk, sem heinlinis leiðir af því, að hafa bú, eða
búa, t. a. m. hirða peníng, mjalta hann, o. s. frv. En ileimilisverk",
sem hann vill setja í staðinn fyrir þetta, er svo yfirgripsmikið, að
það tekur yfir öll þau verk og vinnu, sem gjöra þarf á hverju
helzt heimili. Eg víla alls ekki fyrir mer eptir uppástúngu
þíngmannsins, að skipa vinnumanni mínum á páskadagsmorg-
uninn, að fara út í mýri og rista torf, eða eitthvað þvílíkt.
",l/eirnilis17erk" er því miklu ótakmarkaðra orð, en ",búverk'l..

G. Einarsson: það, sem hinn háttvirti framsögumaður sagði
nú, er sprottið af misskilníngí milli okkar; því hann heimfærir
orð mín undir þann hugsunarhátt, sem ríkir í nefndarálitinu,
en ekki undir þann hugsunarhátt, sem liggur til grundvallar
fyrir breytingaratkvæði mínu.

fl. G Thordersen: það er áríðandi fyrir nefndina, að þing-
maðurinn skýri henni frá því, í hverju þessi hans sérstaklegi
hugsunarháttur er fólginn, því þá gæti hún, ef til vill, haft
mikið gagn af því. En hvað því viðvíkur, er hann vill setja
",ltVersdafISlf',qvinna" í staðinn fyrir ""jnauðsynlf',q", þá held eg,
að eins mætti gjöra ser rellu út af því, eins og þessu. ",Ónauð-
synlf'!lur" er og beinlínis í mótsetningu við ",naUðS?/ll[fi!/ur",og
ef hann fel \ir orðið "ónauðsynle,qur" úr, þá má hann ekki vel
hald a orðinu "nauðsynle,q1tl''', sem hann fJÓ hefur opt hrúkað í
ræðum sínum. 'það er annars rótfest í meðvitund Íslendinga,
hvað meint er með ónauðsynlegri vinnu, eins og hinn heiðraði
framsögumaður .nýlega tók fram, enda skýra og prestarnir það
á hverju ári fyl'Ír hinum uppvaxandi lýð, jafnótt og hann er
uppfræddur í kristindóminum. Eg get því alls ekki skilið í,
að þessi breyting þíngmannsins se í nokkru tilliti betri, en það,
sem nefndin hafði sett

G. Einarsson: Eg skal í fám orðum skýra það, er hinn
háæruverðugi konúugkjörni þingmaður mæltist nú til, eptir því
sem mer el' unnt. Sunnu - og helgi-ilagarnir eiga að vera sannir
hvíldardagar frá hversdagslegum störfum, og þetta el' aðalregl-
an. En af því þetta er ómögulegt sökum mannlegra nauðsynja,
þá hlýtur nauðsyn her að brjóta lög, og þess vegna eru það
einmitt uauðsynjaverkin, sem leyfileg eiga að vera á sunnu - og
helgi-dögum. Og þessi nauðsynjaverk álít eg bezt að sen flokkuð
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og iunibuudin í sem einskorðuðustum, ljósustum og yfirgrips-
mestum orðatiltækjum, og eg ætlaðist svo til, að hreytingarat-
kvæði mitt væri svo lagað; en vera kann, að mer hafi mistekizt
með það .

. HG. Tkordersen: 'þíngmaðurinn vill rýrna orðinu: ."ónauð-
synleg vinna", burt úr frumvarpinu, og brúkar þó sjálfur ."nauð-
synleg 'vinna". Mer þykir þetta undarlegt, því eg veit ekki,
hvaða orð hann viII þá hafa í mótsetníngu við ."uauðsynlegur",
þegar ."ónauðsynlegur" er sleppt,

G. Einarsson: Eg talaði ekki mjög mikið um þessi orð:
."ónauðsynleg vinna" ~ en kann ske það fari betur og verði síður
að ágreinings-efni, ef eg sleppti út úr breytingaratkvæði mínu
orðinu: ."hversda!ISleg vinna", og setti aptur: ."eingin störf".

H. G. Thordersen : Eg held, að það bæti ekki mikið um,
því á hverjum stað og tíma hafa menn þó einhver störf; hú-
verk, matreiðsla, og hvað sem er, eru störf, og ef allt slíkt væri
bannað, þá veit eg sannarlega ekki, hvað eptir yrði leyfilegt.

G. Einarsson: Hinn háæruverðugi konúngkjörni þíllg-
maður kemst enn ekki rétt niður á hugsuninni í hreytíngarat-
kvæði mínu, og mun það hafa valdið því í þetta skipti, að annað-
hvort hef eg talað of stutt, eða hann ekki hugsað nógu lángt.

Fl. G. Thordel'sen: Hin síðari tilgáta hins heíðraða þíng-
manns er líkast til hín rétta, nefililega að eg hafi ekki hugsað
nógu lángt.

E. Kúld: Eg er IIÚ á því, að með lítilli breytingu frá því,
sem er í nefndarálltinu, mætti halda báðum greinum þeim í
frumvarpinu, sem her ræðir um, en þó með nokkrum breyting-
um, og skal eg í því skyni leyfa mer að áskilja mer breyting-
ar-atkvæði við 2. gr. í frumvarpi nefndarinnar einhvern veginn
á þessa leið: nEil eins og vinna sú, er lýtur að bústórfum
þeim, er menn þurfa ser eða (iðrum til bjargar, og eingan veg-
inn má fresta, er undan þegin nefndu banni, skal það og leyft,
að bjarga heyí og hirða, ef brýn nauðsyn krefur". "Mala má
og í mylnum á þessum tíma" se fellt úr. "Farmönnum, er neyðast
til að leita til hafnar, skal og Ieyft að afferma skip sín, ef þau þarf
að bæta, og má þá veita þeim hjálp þá, sem þeir til þess þurfa".
t staðinn fyrir: ."enþó skal ekki", verði sett: ."enþó skal ek kert" ~
og fyrir: "brýn nauðsyn", verði sett "brýnasta nauðsyn".

Hvað orðatiltækinu : "ólllluðs!/Illeg vinna", í 1. gr. snertil',
þá finust mer það vel rúmt, því margt mun mega fá ser til að
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vinna, sem ekki verði svo hægt að sanna að se ónauðsynlegt
eða óf)arli, en eg skoða 1. gr. sem harmandi, en aðra gr. sem
undantekningu frá banninu í 1. gr., og þvi mætti kann ske halda
orðinu "ónfluðsynlt!g" í 1. gr., ef í 2. gr. er sett orðin: "og eing-
an vf',f/inn ma fresta".

:Mer þykir og vert,' að leyfinu til að mala í mylnum se
sleppt, því mer þykir það einmitt vera eitt af því, sem ekki
ætti að þurfa að vera nauðsynlegt. ,

Eins þykir mer það og of leyft, að ferma megi skip á helg-
um degi, en það er allt annað, þó þau megi afferma, ef þau
þarf að bæta. En eg skal ekki orðleingja þetta meir, heldur
að eins áskilja mer rétt til breytíngaratkvæðis í þá stefnu, sem
eg hef nú sagt.

P. Sigurðsson: Eg vel·ð að álíta það örðugt, ef ekki með
öllu ómögulegt, að gefa slíkar nákvæmar og einsk orðaðar regl-
ur fyrir þvi, hvernig hver og einn skuli haga ser á heimili
sinu, eins og þíngmaður Dalasýslu virðist fara fram á. Eg fyr-
ir mitt leyti felli mig vel við þessar 2 greinir nefndarinnar
með breytingum þeim, sem hinn háttvirti konúngkjörni þíng-
maður áðan stakk upp á. En hin niðurskipunin er að minni
meiningu ðkljúfandi ; því að ætla ser að flokka og raða niður
öllum heimilisstörfum manna, yrði ærin fyrirhöfn, þar sem þau
eru svo mörg og margbrotin, og ýmsum kringumstæðum bund-
in, svo að það sem í eitt sinn er nauðsynlegt, getur i annað
sinn verið öldúngis ónauðsynlegt; því fari lögin í smá-atvikum
þeim, er her ræðir um, að fyrir skipa ákveðnar reglur, þá er það
orsök til þess, að reglur þær verði opt yfirtroðnar og misbrúk-
aðar á margvíslegan hátt.

E. Kúld: það var einmitt af þvi, eins og hinu heiðraði
þingmaður Ráugvellínga nú sagði, að það, sem i einn svipinn er
nauðsynlegt, verður undir öðrum kringumstæðum ónauðsynlegt,
sem eg fór fram á, að gjöra breytingu þá við 2. gr, er eg áskildi
mer rétt til áðan.

G. Brandsson: það var einkum þrennt, sem hinn heiðraði
þingmaður Snæfellinga kunni allra - lakast við hjá uefndinui,
nefnilega að mala mætti í m;l/hwm, ferma skip, og ferðast
sjóleiðis á helgum dögum. Hvað nú því viðvíkur, að mala i
myluum, þá held eg, að það geti opt verið brýn nauðsyn, þvi
eg álit vindinn og vatnið fyrir mylnuna og malarann. eins og
byrinn fyrir skipið og sjémanuinn ;þegm' t. a. 111. logn hafa leingi
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til", og álít eg slík einstök dæmi, sem þessi nýnefndu, gætu
heyrt einmitt þar undir.

Framsðqumaðnr: Mer er þar" öldúngis óskiljanlegt, hvern-
j.g hinn heiðraði þíllgmabur frá Dalasýslu fer að því, að lesa
stjórnarfrumvarpið eða nefudaralitið, þar sem svo lítur út, sem
honuni fiunist, að í þeim liggi, ab eingin skip megi ferma, önn-
ur en kaupskip eða haffær skip. Nefndin þóttist þó hafa skýrt
þetta til hlítar, þar sem hún bætti við orðkorninu «önnur",
því þar í felast öll skip, smá og stór. Dæmið, sem hinn heiðr-
aði þíngmaður Rángvellínga kom með, var að mínu áliti mikið
gott og átti her ágætlega við, til að sýna nauðsyn þessa leyfis,
jafnvel þú hinum 2 þiugmönnum, er síðast mæltu, líkaði það
ekki. sem bezt. En þar sem hinn háttvirti varaþingmaður frá
Snæfellsnessýslu vill ekki leyfa, að málað se í mifluum, þá mundi
slíkt bann þykja skritið og nokkuð hjákátlegt; því eg veit ekki
þaun stað né það land, sem banni vatni og vindi, að vinna á
helgum degi, og eg held varla, ab það geti ué þurfi að trufla neitt
helgihaldið. Sá eini tími, sem ekki má mala í mylnurn, er, að
mig minnir, í Kaupmannahöfn einúngis á hinn almennilega
bænadag. En hvað pössun mylnanna snertir, þá er það starf
mjög áreynslulítið og hóglatt, svo það getur varla heitið vinna.
Ekki se eg heldur neitt gagn í því að setja "brýnasta" fyrir
"brýn", eða hver ætti þá að skera úr, hvað se brýnt, brýnna
eða brýnast? Mer finnst brýrm her nógu ljóst og ákveðið, og
eins og fela hitt hvorttveggja í ser.

G. Brandsson: Eg held, ab hinn heiðrað] þingmaður úr
Dalasýslu hafi misskilið mig áðan, þar sem hann heit eg væri
elngauugu að tala um skip þau, sem neyddust til að hleypa
her inu á hafnir; því eg meinti til allra skipa, stórra og smárra,
frú hafskipinu niður að tveggja manna farinu, og se eg ekki,
að uiðurlag' greinar þeirrar, sem verið er að tala mn, gjöri her
í neina unrlautekuingu .

.I. Kristjánsson: Eptir ræðum þeim, sem her eru nú ori'lJ\-
ar, se eg alls ekki neina nauðsyn til, að taka burtu. orðin:
"ónauðsynleg »inna"; sem i frumvarpinu standa, og sem ein-
mitt fela í ser þá vinnu, sem hjá má komast þann dag, ne
nein bót mundi í vera, að breyta þeim á þá leið, sem upp á
hefur verið stúngið, þvi aðaltilgángur helginnar er þó ekki
vinnuleysi.

E. Kúld: Hvað því viðvíkur, sem hinn háttvirti framsögu-
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til", og álít eg slík einstök dæmi, sem þessi uýnefndu, gætu
heyrt einmitt þar undir.

Framsöqumaður: Mer er þa~ öldúugis óskiljalllegt, hvern-
j.g hinn heiðraði þíllgmaður frá Dalasýslu fer að því, að lesa
stjómarfrumvarplð eða nefudarálitíð, þar sem svo lítur út, sem
honum finnist, að í þeim liggi, að eingin skip megi ferma, önn-
ur en kaupskip eða haffær skip. Nefndin þóttist þó hafa skýrt
þetta til hlítar, þar sem hún bætti við orðkornínu Hönnur",
því þar í felast öll skip, smá og stór. Dæmið, sem hinn heiðr-
a i'!i þíngmai'!ur Rángvellínga kom með, var að mínu áliti mikið
gott og átti her ágætlega við, til að sýna nauðsyn þessa leyfis,
jafnvel þl) hinum 2 þiugmönnum, er síðast mæltu, líkaði það
ekki sem bezt. En þar sem hinn háttvirti varaþíngmaður frá
Snæfellsnessýslu vill ekki leyfa, að ma/að sé í mylnum, þá mundi
slíkt bann þykja skrítið og nokkuð hjákátlegt; því eg veit ekki
þann stað né þai'l land, sem banni vatni og vindi, að vinna á
helgum degi, og eg held varla, að það geti né þurfi að trufla neitt
helgihaldið. Sá eini tími, sem ekki má mala i mylnum, ei', að
mig minnir, i Kaupmannahöfn eiuúngis á hinn almennilega
bænadag. En hvað pössun myl nanna snertir, þá er það starf
mjög áreynslulítið og hóglátt, svo það getur varla heitið vinna.
Ekki se eg heldur neitt gagn i því að setja "brýnasta" fyrir
"brýn", eða hver ætti þá að skera úr, hvað se bJ'ýnt, brÝlll/a
eða brÝllast? Mer finnst brýnn her nógllljóst og ákveðið, og
eins og fela hitt hvorttveggja í ser.

G. Brandsson: Eg held, að hinn heiðraði þingmaður úr
Dalasýslu hafi misskilið mig áðan, þar sem hann heit eg væri
eingaungu að tala um skip þau, sem neyddust til að hleypa
her inn á hafuir; því eg meinti til allra skipa, stórra og smárra,
fl·á hafskipillu niður að tveggja manna farinu, og se eg ekki,
að niðurlag greinar þeirrar, sem verið er að tala HIll, gjöri her
i neina undantekningu .

•/. Kristjánsson: Eptir ræðum þeim, sem hCI' eru nú orðn-
ar, se eg alls ekki neina nauðsyn til, að taka burtu. orðin:
"ónauðsynleg vinna", sem i frumvarpinu standa, og sem ein-
mitt fela í ser þá vinnu, sem hjá má komast þann dag, né
nein bót mundi í vera, að breyta þeim á þá leið, sem upp á
hefur verið stúngið, því aðaltilgangur helginnar er þó ekki
vinnuleysi.

E. Kúld: Hvað því viðvíkur, sem hinn háttvirti framsögu-
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maður áðan spurði all, hver skera ætti úr, hvali væri hrýnt, brýnna
eða h7'ýnast, þá virðist mer, sem nefndin hafi sjálf gjört ráð
fyrir því í 12. gr. í frumvarpi sínu, og vil eg því ekki fara um
þall fleirum orðum. En um hitt efast eg, hvort landar vorir
muni, ef til vill, ekki geta hitt upp á því, að kalla handkvarn-
ir sínar einnig mylnur með tíman nm, og álitu þess utan kyn-
legt, að leyfa mylnum að mala, en ekki handkvörnum með.

Framsbqumaður: Eg verð að játa það, að eg hef aldrei
nokkurn tíma heyrt handkvarnir kallaðar mylnur, og eg get
ekki spáð í þá eyðu, hvort menn muni her nokkurn tíma hitta
upp á, að kaUa þær svo, með því eg hef einga ástæðu eða lík-
indi til þess.

G. Ei/larsson: Eg álít það eigi ekki við í lagaboði þessu,
að leyfa mölurum að vera að mala, á meðan á helginni stend-
ur. Eg get ekki áliti~ það sanna nauðsyn, en það eru þú tals-
verð umsvif í því fólgin, að gæta kvarnarinuar, Að öðru leyti
mun við þessa umræðu sem optar rætast IIið fornkveðna: "Svo
er margt sinnið, sem maðurinn er". Eg fyrir mitt leyti hygg,
að eins gott St\ að láta sitja við hina gömlu löggjöf fyrst um
sinn, eins og að koma ekki með betri löggjöf, en eg ímynda
mer, eptir nefudarálitinu og umræðum manna, að þessi muni
verða.

Á. Einarsson: Eg vil leyfa mer að spyrja hinn háttvirta
framsögumann að því, hvað gamlar þessar vind - eða vatns-
mylnur muni vera, eða hvort menn muni hafa þekkt þær, þeg-
ar mylnusteinn er fyrst nefndur í bifliunni, því það gæti má
ske orðið þessu mál] til upplýsingar, þegar verið el' að tala um
handkvarnirnar.

G. Brandsson: Hvort sem menn svo tala um möl un í
mylnum eða handkvörnum, þ~íheld eg megi heimfæra hvort-
tveggja undir nauðsynja - vinnu, því opt getur svo á staðið, að
þess þurfi með, Einnig ætla eg þetta öldúlIgis samkvæmt uppá-
stúngu eða orðabreytingu nefndariunar í 2. gr. frumvarpsins,
þar sem hún talar um vinnu þá, sem lýtur að húverkum,

H. G. Thordersen: Mer þykir þab æði - smásmuglegt, að
vera ab hlaupa í þessi dæmi Ulll handkvarnirnar, og eg held,
að umræðurnar græði lítib á því, ab þeim St) fjölgab. Að öðru
leyti veit eg dæmi þess, að það getur opt orðið nauðsyn, að
maln"] kvörn eða mylnu, þó á .helgum degi se.

J. hreppstjóri Sigul'ðsJ'oll: það fel' af allur vafiuu , allur
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ágreiningur og misklíðir hverfa einmitt við þetta eina orð, sem
stendur i annari grein: "þegar nauðsyn krefur". Verkin, sem
verið er að tala um að leyfiJeg séu, mega ekki framkvæmast,
utan þegar nauðsyn krefur, en orðið "nauðsyn" er öllum svo
kunnugt og eiginlegt, að um slíkt þarf varla að leingja tvil-
ræður, og það er forn og ný venja, að nauðsyninni eru ekki
lög sett.

Ekki veit eg, hverja 'Orsök hinn heiðraði þingmaður frá
Dalasýslu hefur getað fundið til þess, að vilja felJa úr 1. gr.
orðin: "nú gilda", nema hann ímyndi ser, ah helgidögum verði
her síðan fjölga1'l, og þess yrði þá ekki gætt, að draga þá daga
inn undir þetta lögmál, en eg gjöri mer í grun, að ef svo færi,
mundi fljótt verða gætt að þvi, að láta þá helgidaga verða eins
réttháa og þá nú gildandi, og vil eg því láta orðin: ,,\lÚ gilda':,
óhögguð standa. _

G. Einarsson: Eg legg mig ekki í neina orðakeppni út
af orðinu :,nú" í 1. gr., en sú er þó meiníng mín, að hæfilegra
se i lagaboði, að hafa fá orð og lag] eg, en óþarfan orðafjölda.

Á. Einarsson: Í lagalegum skilníngi held eg að það se
talsverður munur á "nú gildandi" og "gildandi lö.qum". Eptir
þvi, sem þetta el' orðað her í 1. gr., þá held eg, að það se ó-
mögulegt, að breyta hinni tilvitnuðu grein i fátækra-reglugjörð-
inni, sem þó kynni einhvern tíma að þykja nauðsynlegt. Eg
se því, einga bót í, að orðið "nú" standi her, og ekkert á móti
þvi, að það sé fellt úr.

P. Petursson: Eg er nú samdóma hinum beiðraða þíng-
manni úr Dalasýslu í því, að sunuudaguriun eigi að vera og se í
raun og veru al,qjörle.qaheilaqur. En sunnudeginum er eins varið
og hverjum öðrum helgum hlut, að þegar hann kemst í samband
við tímann, verður hann að laga sig eptir tímanum. það vantaði
ekki, að tilskip. 29. maí 1744 væri nógu straung, en hitt var það,
að hún gat ekki lagað sig eptir landsháttum þeim, sem her eru,
né eptir tímanum. það er tvennt, sem við þessa löggjöf þarf
að hafa ser hugfast, það, að hvorki se helgi sunnudagsins sleppt,
ne heldur haldið svo heimskulega stránglega, að hún verði ó-
möguleg. þetta er nú haft fyrir augum, bæði í frumvarpi stjórn-
arinnar og eins í álitsskja1i nefndarinnar. Nefndinni þótti því
eingin þörf á, að breyta anda ne stefnu frumvarpsins, heldur að
eins þeim greinum eða orðum, sem henni þóttu þar miður hent-
ug fyrir oss. Hvað nauðsynina snertir, þá má aldrei taka nauð-
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"'?In Í Higgjiif svo .trángt, að ekki þurfi lið miða hana við kring-
umstæðurnar; yrC'!iþví breytíngaratkvæði þingmannsins úr Dala-
sýslu frarngeingt, að sleppa skuli orðinu "ónauðsynlega" í 1. gr.
svoleiðis, að einga vinnu megi vinna lÍ helgum (legi, nema þá,
sem til el' tekin í 2. gr., þá er eg hræddur um, að unrlanþág-
urnar í 2. gr. yrðu æði-mnrgar, og að ekki mundi veita af
heilli bók, til að rita þær í. þá mætti hvorki lesa ne skrifa,
hvorki víkja hendi ne fæti á helgum uiigum, uerna í þeim til-
fellum, sem leyfð væru í 2. gr.; en þai'! mun verða bágt, að
flokka öll þessi tilfelli, svo vel fari, eða það geti orðið fram-
bærilegt í Wggjöf um þetta efni.

Framsoqumaður: Viðvíkjandi því, sem hinn heiðraði þíng-
maður frlÍ Dalasýslu sagði um það, að hiC'!konúnglega frumvarp
með breytíngum nefndarinnar væri elngu hetra en hin forna
löggjöf, skal eg að eÍlls leyfa mer að geta þess, að mer þykir
það nokkuð undarlegt, því eg ætla, að ~j1ildi þeirra embættis-
manna, sem þetta hefur verið borið undir, hafi sagt, að tilskip-
unin frá 29. maí 1744 se óhæfileg og óba-tanleg. En fyrst hinum
heihraða þíngmanni þykir hún samt betri, en [iau umræddu
frumvörp, þá vil eg ráða honum til, að taka ser það breytingar-
atkvæði, að þetta frumvarp verði fellt, en hitt aptur tekið, sem
honum þykir vera svo miklu betra.

(;. Einarsson i Hvað því viðvíkur, er hinn háttvirti 5.
k ouúngkjörni þingmaður sagði, að eptir mínu breytíngaratkvæði
mætti hvorki lesa ne skrifa, þá er nefndaruppástúngan í því
tilliti eingu sk árrl, því að í strauugnm skilníngi leyfir hún
hvorki að lesa ne skrifa; því að lestur og skript geta svo sjald-
an sem aldrei heimfærzt Ulldir þær athafnir, er hún telur heim-
ilar og leyfilegar. Og viðvíkjandi því, er hinn háttvirti fram-
sögumaður sagði, að eg gjðrði vel í, eptir mínum skoðunarmáta,
að bera upp það breytingaratkvæhi, að gamla helgidagatilskip-
unill stæði í gildi, en frumvarp þetta felli, þá el' ekki ómögu-
legt, að eg verði á báðum áttum með það, ef mer þykir óvæn-
lega á horfast fyrir sabhatshelginni. Að öðru leyti eru orðnar
of langar umræður um einstök orð, sem tekin hafa verið fyrir,
án þess að líta til sambandsins, er þau standa í, og eg vil
biðja þíngmenn þess, áður en þeir gjörast að öllu leyti frá-
hverfir breytíngaratkvæði mínu, um hvað eg ætla nú ekki fram-
ar að ræða lið þessu sinni, að þeir íhugi þá hugsunina, er
liggur í því, og rannsak i þær almennu reglur, sem í þVÍ felast.
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P. Petursson: Eg skal leyfa mer að geta þess, að eg
ætla, að það se tómur misskilningur milli mín og hins beiðraða
þingmanns úr Dalasýslu um orðin "nauðsynlpgur" og "ónauð-
s!/ule!IUr". Ef bannið væri svo strángt, að hvorki mætti lesa
ne skrifa, þá held eg, að það kæmi ser á stundum all-illa. Eg
set, að væri eg prestur, og það er eg, og hefði einhverra hluta
vegna ekki getað lokið við ræðuna mína á laugardagskvtildið,
þá væri það -æði-hart að geillgii'l, ef eg mætti ekki ljúka við
ræðuna á sunnudagsmorguninn, 4n'i það væri þá orðið að nauð-
syn fyrir mig, jafnvel þó sú nauðsyn væri, ef til vill, sjálfum
mer að kenna.

G. Einarsson: það er einmitt mín meiníng, sem hinn hátt-
virti 5. konúngkjörni þingmaður nú mælti, að það væri tómur
misskilningur milli okkar, og það er ekki nema til þess að
tefja tímann, að reyna til 'Ið eyða honum að sinni.

P. Petursson: En ef hinn háttvirti þingmaður fer því
fram, að sleppa úr orðunum "óuauðsynle.q vinna", sem í frum-
varpinu stendur, þá leiðir einmitt þetta af því, sem eg hef
áður sagt.

G. Einarsson: Eg ol'i'lleingi ekki framar þetta mál, en
bið þingmenn að eins, að ihuga þó nákvæmlega breytíngarat-
kvæði mitt, áður en þeir gjörast því með öllu mótfallnir .

•JÓn Jðnsson : Eg vildi leyfa mer að minnast þess, að mer
virðist, að nokkrir af þingmönnum hafi misskilið tilgáng þing-
mannsins úr Dalasýslu, með að fella burt i frumvarpinu orðin:
"ónauðsynleg vinna", því það sýnist, eins og strax á eptir i
greininni se verið að draga ÚI' almenna banninu á þessari ó-
nauðsynlegu vinnu, með orðunum: "þó með nákvæmari ákvörð-
unum", og hef eg skilið þingmanninn svo, að hann vilji tryggja
það, að ekki se um of dregið úr banni ónauðsynlegrar vinnu.

Framsðqumaður: það, sem undir flestum kringumstæðum
er ónauðsynleg vinna, getur á stundum orðið einmitt nauðsyn-
leg vinna, og því er ekki hægt, ai'l gjöra þá flokkaskipun, sem
hinn heiðraði þingmaður frá Dalasýslu fer fram á. Almars held
eg, að það se ekki til nokkurs gagns, að vera að -Ieingja um-
ræðumar um breytinguratkvæði hans í þetta sinn. Eg má að
minnsta kosti játa þann gáfnaskort, að eg hef lítið gagn af þvi,
þó eg heyri snöggvast lesna upp jafnláuga klausu og það er.

Konúngsfulltl'úi: þar eð hin helhraða nefnrl hefur ráðið
þinginu til, að fallast á frumvarp stjórnarinnar óbreytt í öllum
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þess verulegu atriðum og aðalinnihaldi, en einúngis ráðið til,
að gjöra nokkra breytingu á þess orðaskipun, skal eg ekki
leingja þíngræðurnar nú, meðan þessi umræða fer fram, ser í
lagi þar eingin atkvæðagreiðsla fram fer strax að henni endaðri,
Eg skal einúngis benda nefndinni til þess, hvort það muni
vera öldúngis nauðsynlegt, að fella úr orðin: "allar skemmt-
anir", í frumvarpsins 1. gr., þar þessum sömu orðum þó er
haldið í niðurlaginu á frumvarpslus 9. gr. Eg get ei heldur
skilið, að orðin: ."pinkum um messutimonnr, dragi nokkurt afl
úr boðum frumvarpsins, er lúta að verndun helgidagahaldsins ;
og eg get því ekki sM, að það se nein nauðsyn til, að fella
þessi orð úr 1. gr., og það því síður, sem í niðurlagi 2. gr. fyrir
kemur sú ákvörðun, að sýslanir þær, sem þar eru leyfðar á
sunnudögum, skuli þó ekki fram fara um messutimann, nema
brýn nauðsyn beri til. ..Nefndin hefur í 2. gr. bætt því við, að
halda megi áfram sjóferðum á helgidögum, þegar sæta þarf
góðu leiði, og eg skal ekki vera þessari uppástúngu mótfallinn,
því mer virðist hún styðjast við góðar ástæður; en eg vil þá benda
til þess, að það opt er eins áríðandi fyrir skip, er leingi hafa
beðið byrjar, að mega byrja ferð sína á sunnudögum.

Hvað fátækra - hlut af helgidagaveiðum snertir, þá held
eg réttast, að fella burtu uppástúugu nefndarinnar þar um í
enda frumvarpsins, þar það er efalaust, að hin eldri lagaboð
um það efli i standa óbreytt, þó ekkert væri þar á minnzt í þeirri
tilskipun, til hverra!' frumvarpið liggur fyrir oss. En verði
þessari uppástúngu nefndarinnar haldið, er það nauðsynlegt, að
einskorða hana nákvæmar, þar fleiri lagaboð eru til um fátækra-
hlut af helgidagaveiðum, en sú tilvitnaða grein úr fátækra-
reglugjörðinni.

Framsðqumaður: Bendingar þær, sem hinn hæstvirti
konúngsfulltrúi nú gaf nefndinni, tek eg fyrir hennar hönd með
þökkum. En eg leyfi mer einúngis að geta þess, að nefndinni
fannst orðið "skemmtanir", sem í frumvarpinu stendur, eptir
eðli sinu binda þær einar athafnir í ser, sem óhæfilegt se að
banna. þar undir heyrir til að mynda, að taka ser Mk í hönd
og lesa, og er það opt meira en saklaus skemmtun, þar sem
margur guðhræddur maður hefur einmitt mesta skemmtun af
því, að líta í einhverja andlega bók, og sjá það allir, hversu ó-

hæfilegt væri, að banna slíkt. það er og aðgætanrli, að upp til
sveita eru mjög fáar skemmtanir til, og alls eingar almennar
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skemmtanir. En þær skemmtanir, sem taldar eru í 9. gr., eru
allt annars eðlis, ~ því þótti nefndinni þörf 3, að banna þær,
og til greina þær um leið, t. a. m. dansfundi og þess konar. En
ef allar skemmtanir væru án undantekningar bannaðar, þá færi
svo, að hvorki mætti skrifa né lesa. En hvað orðatiltækinu:
"einkum um messutimann"; viðvíkur, þá verður það eptir sam-
bandinu í kríng her um bil eins og sagt væri, að þó ónauðsyn-
leg vinna se bönnuð, þurf menn þó helzt að gæta þess um
messutímann, en ekki eins endrarnær. Hvað ferðalögin snertir,
þá held eg það se optast nær meiri þörf á, að halda byrjaðri
ferð áfram, en byrja nýja ferð. ]letta liggur og i huga manna
her, þvi fáir byrja her ferð á helgum degi., og þá sjaldan fyr,
en eptir messu eða húslestur.

Konún.qs(ulltrúi: ]lað getur opt verið eins áríðandi, að
sleppa ei góðu færi til að byrja lánga sjóferð, og þar að auki
er í daglegu máli opt kveðið svo að orði, að sá, er lokið hefur
lángri sjóferð áleiðis, og haft langa viðdvöl þar, er hann end-
aði leiðina áfram, hYlji ferðina til baka aptur, Hvað viðvíkur
orðunum: "allar skemmtanir", i 1. og 9. gr., þá tel eg það efa-
laust, að þau á báðum stöðunum hafi sömu þýðingu, og lúti
einúngis að því, er menn kalla "opinberar skemmtanir".

Framsðqumaður: Eptir því sem eg hef vanizt og hef vit
á, þá kalla menn ekki ferðinni lokið fyr, en maður kemur heim
til sin aptur, og ekki kalla menn það, að byrja nýja ferð, þó
menn eins og leggi upp úr áfangastað, eða taki sig upp til
heimferðar, eins og dæmi hins hæstvirta konúngsfulltrúa hljóð-
ar upp á.

Konúngs(ulltrúi: Vilji menn ekki láta það heita, að byrja
ferð, þegar skip, er geingið hafa heila vertíð í einu sjóplázi,
fara þaðan heimleiðis aptur, skal eg þó geta þess, að her á Ís-
landi eiga heima skip, er stundum fara héðan til Danmerkur,
og það er efalaust, að þau þá þó byrja ferð sína.

P. Petursson: Hvað þá ésamhljóðun snertir, sem hinum
hæstvirta konungsfulltrúa virðist vera í því hjá nefndinni, er
hún sleppti orðinu "skemmtanir" úr 1 gr. frumvarpsins, en heIt
þvi þó i 9. gr., vil eg leyfa mer að geta þess, að í 9. gr. er
einmitt talað um opinberar skemmtanir, en í 1. gr. alla skemmt-
un yfir höfuð. ]lar að auki fannst og nefndinni "skemmtun"
ekki fela það í ser, sem danska orðið IIBorll1~elfe/l, sem stendur
í tilskipuninni fyrir Danmörku, um helgidagahald, frá 1845, því
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svo eg taki eitthvað til dæmis, þá get e~ kallað það skemmt-
un, ef eg les eður skrifa mcr til skemmtunar, en þetta get eg
naumast kallað "öorl~~di(", og þótti þil hetra, að sleppa orðinu
úr, en halda því, þegm það átti ekki við, eptir meiuíngu lög-
gjafans. En viðvíkjandi því, el' nefndin vilrli leyfa mönnum,
að halda ferð áfram, vil eg geta þess, að það er einnig leyft
i helgidagatilskipunlnni frá 1744, þó það sc þar um ferðir á
landi a: ofan af (jöllum til hyggi'la, og þótti nefntlinni ekki
þörf á, að hanna það, með fram w'gn3 þess, er framsögumað-
111' áðan gat um, að Íslendingum er ekki gjarnt til, að byrja
ferð á helgum degi, allra- sizt fyr en þá eptir messu eða hús-
lestur. það var því álit nefndarinnar, að í þessu efni ætti ekki
(Ið beita meiri strangleika, en tilskip. frá 29 maí 1744 hafði
gjill·t.

Koniw!/s{u1I11'úi: Af þeim orðum, sem fallið hafa, skal
eg leyfa mer að henda hinu heiðraða þíllgi til þess, að eintóm-
ar orðabreytingar í frumvörpum þeim, sem fyrir þingið em lögð,
ern mjög vaudhæfar og varúðarverðar ; því hið fyrsta frumvarp
til laganna er samið lÍ dönsku og síðan út lagt á íslenzku, og
Sú íslenzka Ilýðíng liigi'l f~rir þíngið, og seinast er hreytingum
þeim, sem þingið stíngur upp á að gjöl'a skuli við Irumvarpið,
aptur snúið á ,1önsku, og þá getur töluverður ruglingur og
vafi á komizt, þegar UIU elutómar orðahreytingar' el' að gjöra.
Eg skal, i tilliti til umræðanua, sem fram hafa farið, geta þess,
að í danska textanum er hrúkað orðið "ðl)rl\l~rlfe\''', þar sem orð-
ið ."skemmtanir" f)'rir kemur í frumvarpsins 1. og 9. gr.

G. Brandsson: Eg hef skilið nefndurinnar uppástungu
þannig, að útlend skip, sem tekin eru á leigu með útlendum
mönnum á, væru á ferðinni frá því þau færu heiman að, og til
þess þau kæmu heim aptur, svo þó þau stðlrlruðu her við, ann-
aðhvort til að ferma eða afferma, væri ferð þeina ekki lokið
fyrir það, því dvöl þeirra hér gæti ekki orðið álitin öðruvísi,
en eins og þegar lestamenn staldra við í áfángastððum.

H. G. Thordersen : Mer finnst verra, að vera að leiða tví-
ræð orð inn í frumvarpið, en þó stjórninui se erfitt að selja sig
inn í orðahreytingu, sem kynni að vera gjör/') á frumvarpi henn-
ar; stjól'llillni á heldur ekki að vera of vaxið, að skilja orða-
hreytíngarnar, einkum þegar hún hefur íslenzkan mann, sem
farið getur í geguum þær; en þínginu er verðugt, að láta vera
gott mál á lagaboðum þeim, sem út koma fyrir ísland. Eg á-
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lít, að ekkert ósæmilegt eðn óleyfilegt liggi í orðillu ",drf'mml-
anir", heldur t. d, eins og framsögumaður sagt'lil ;Ið lesa í bók
eða a IIIrað því um líkt.

Hjartalag mitt heildir mér að vísu til þess, al'l sunnudagur-
inn se og eigi að vera heilagur, en eg el' ekki svo, að eg vilji
vera strangur, þar sem ómögulegt er að koma því við,eða
framkvæma neitt með því; þvi lög skulum ver hafa, til þess
að hlýða þeim, en ekki yfirtroða.

P. Petursson: Eins og eg áðan mælti, finnst mer, að til
skemmtana megi telja, ,Ið lesa í bók, en það getur ekki sam-
svarað danska orðinu "ðl)rl~~rlfe", sem stendur í dönsku tilskip.
frá 1845, og nefndin vmð því annaðhvort að koma með nýtt
orð, eða þá alveg sleppa því úr.

Á. Einarsson: Eg er ekki sannfærðari um neitt annað en
það, að Íslendingum þykir víst orðnar fulldýrar umræðurnar um
skemmtauiruar, þegar þeir eru húni!' að lesa alþingistiðindin
(Hlátur) viðvíkjandi því; eg ætla því ekki að leingja ræðu rna I'

am það, en eg vildi fá upplýsíngu um það hjá nefndluni, hvað
hún meinar með orðunum í 2. grein: "bJarga veiðiskap sínum
o.q veiðarfærum"; vildi eg eiuúngis geta þeitfi;, að ef vððuselur
kemur í nót á helgum degi, hvort ekki má taka hann úr llenni
að ósekju; þetta hef eg skilið svo, að [mð væri að "bjarga veiði-
skap sínum", eins og eg skil það, að "bjarga veiðarfærum",
þegar maður sækir fiskilóðir eða fiskinet á helgum degi, ef
þau hafa ekki náðst daginn áður fYI'ii' veðri eða hrími; það er
líka aðgætandi um vöðusela- næturnar, að þær verða ekki upp
teknar á laugardaga, og lagðar á mánudaga, án mesta skaða
við veiðina; þvi þetta verður ekki ~jört nema í hægvíðri og
brimleysu, og kann þá að missast margra daga veiði. Eg álít
því þetta unitalaða þal'l nauðsynjaverk, er ætti að vera full-
komlega leyfilegt.

Frmnsii!/umaður: þessleiðis dæmi talaði nefndin ekki
um; eg að minnsta kosti meiuti einúllgis [raun afla, sem í land
væri korn inn, að bjarga honum frá forrljörfun, að gjöra að hon-
um, svo bann ekki ónýttist, og að öðru leyti að sjá' fyrir, að
bann ekki skemmdist.

Hinir aðrir nefndarmenn láta kann ske meiningu sína í ljó~i
um þetta.

Á. Einarsson: Mer finnst umfalið um fdtækra - hlutinn
verða að koma inn í þessa grein, því eg vil láta tala. um bann,
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svo einginn ágreiningur geti orðið um það síðar, f)á lagaboðið
væri út komið.

Í Jónsbók, Rekabálki X. kap., er nákvæmlega til tek ill, úr
hverju fátækir eigi hlut; en í reglugjörðinni 8. janúar 1834,
14. gr. 4. atriði, er eiuúngis til tekið, hvað fátækum beri af afl-
anum, en það er einúngis af alls konar veiði, er skeður á helgi-
dögum, á bátum, hvort heldur þeir reiðast út með færum og
aunglum efla með netum; en hvar á hreppstjúriun að fá reglur,
til að hafa fyrir ser, þegar hann færi all taka fátækra- hlut af
vöðuselaveiði eða annari veiði, er ekki stendur í fátækra- reglug.,
á helgidag, þall er að segja í nótum? Sama el' að segja um
helgidaga- hlut úr hákallaveiði af skipum þeim, er liggja úti
.í hafi á sunnudegi, eins og þilfarsskipin, sem eiugan hlut greíða ;
því (yl'ir utan það, sem ómögulegt væri að sanna, hvað mikil
veiði þessi væri, þá er það hin mesta ésanngirni, ef opnu skip-
in yrðu harðar úti í þessu en þilfarsskipin, er liggja á sama svæði.
Eg skírskota í þessu til konúngsfulltrúa, hvort ekki hefur ein-
hvern tíma fyrir stuttu komið til hans fyrirspurn um þessa
seinast árninnstu helgidaga - veiði, og amts - úrskurður fallið
svo, all skip [iessi ættu ekki að láta fátækra- hlutinn, þar þau
yrðu að álítast sem útilegu- eða þilfarsskip í þessu falli; annars
ætla eg ekki að fara fleiri orðum um þetta, fyr en aðrir þíngmenn
fara að ræða það. Hvað því viðvíkur, all ekki yrði komið inn
í frumvarp þetta breytingu um fátækra- hlutinn, án serstakrar
uppástúngu, þá get eg þess, að á alþíngi 1849, þegar rætt var
um erfðalögin, og borið upp breytingaratkvæði um, að sýslu-
menn feingju eingin skiptalaun af búum þeim, er þeir ekki skiptu,
heit einn löglærður maður, að það breytlngaratkvæði yrði ekki
tekið til greina, og gæti ekki átt vi~, nema með því, að þá
yrði að umbreyta aukatekjureglugjörðinni af 10. sept.; en erfða-
lögin komu út með breytíngu þeirri, er breytingaratkvæðið fór
fram á; og þó halda menn eptir þessa reynslu, að ekki megi
gjöra breytíngu á fátækra- hlutnum eða af taka hann með við-
auka- atkvæði, er þingið fellist á, en nefndinni þótti þó mega
hnýta aptan við álit sitt því, er stendur í reglug. af 8. janúar 1834
um fátækra- hlutinn.

Framsðoumaður: Eg iðrast sannarlega eptir, að eg let
nokkurn tíma koma yfir varir mínar þau orð, sem minnsta til-
efni gæfu til, að sunnudaga- veiðin kæmi til umtals, því eg held,
að umræðan um það Sf! Senn orðin eins dýr og "skemmtanh'n-
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ar" - (Á. Einarsson: það er líka um nokkuð að tala, kar
sem fátækra- hluturinn er.) -; en nefndin tók þetta ti1, þar eð
fleiri atkvæði voru fyrir því, að hlutarins væri getið.

það er ekki múlkt fyrir vanhrúkun hvíldardagsins, að fá-
tækir fá hlut, en það er gjöf þeim til hjálpar; að öðru leyti má
gjarnall fella það úr frumvarpinu fyrir mer, en mer finnst rángt,
a71hafa langar umræður um það, og vera að vitna til hinna
löglærðu, sem á alþíngi eru.

St .• JÓnsson: Eg hef víst átt nokkurn hlut að því, að við-
auka þessum var bætt við, því eg áleit, að sumir af alþýðu
kynnu að halda, að þessi löggjöf upphefði hin eldri lög um
fátækra- hlutinn, ef ekki væri minnzt á það; sessunautur minn
hefur líka sýnt, að það var ekki að óþörfu tekið fram í nefndar-
álitinu. Í reglugjörð 8. janúar 1834 er talað um fátækra- hlut,
eins og líka í Rekabálks 10. k ap., og máske víðar, þó eg ekki
muni það; einhver kynni að halda, að það væri ekki leingur
gildandi, ef það ekki væri tekið fram nú. Ef til væri nú tekið,
að {l:jalda ætti hlut af hvaða veiði, sem á land kemur á sunnu-
degi, þá þarf maður ekki að vera í neinum vafa; eu ísjárvert
virðist mer, að takmarka svo mjög veiðileyfið á sunnudögun-
um, að ekki megi til að rn, reka marsvin á land eða draga
fyrir síld eða ná hval, þegal' þessi hðpp bera að landi á helgum
degi; því vera má, að menn algjörlega missi af veiðinni fyrir
undandrátt til annars dags.

þetta á kann ske ekki sem bezt við, þar sem það nú
stendur í nefudarálitinu, en það el' líka hægt, að setja það
annarstaðar; en að það standi þar', er þó altend til þess, að
menn sjá, að það gildir enn þá, en er ekki upphafið með þessu
lagaboði.

þ. Sveillbjöl'1l,o,'S01l: þíngmaður úr Eyjafjarðarsýslu hefur svo
sem geingizt við faðerni viðaukans við 15. grein, og hann heldur
sú skoðun se vakandi fyrir almeuníngi, að helgidagahluturinn
se samfara helgtdagatilskipuniuni, en því heldur sýnist mer breyt-
ingaratkvæði mitt vel geta komizt inn í 2. grein frumvarpsins.

Framsðqumaður: Í löggjöfinni 29. maí 1744 el' ekki drepið
á þetta, og þessi tilskipun, sem el' einúugts um helgihald hvíld-
ardagsins, hefur víst ekki myndugleika til, að fara að skipta
ser af löggjöfinui um skipti á helgidagaveiðum, og það er fyrir
utan umdæmi þingsins.
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A. Einarsson: Nefndin þóttist þó hafa leyti til, að taka
það upp í nefndarálit sitt.

Framsögumaður: það getur verið, að margir, sem eignast
þessa tilskipun, eigi ekki Jónsbók eða fátækra-reglugjðeðina,
og þá geta þeiJo þó séð, að fátækir eiga að fá hlut úr helgi-
dagaveiðinni.

St. Jónsson: það hefur sinn hvern skilnínginn á þessu,
að mer virðist, og það jafnvel lögfróðu mennirnir, svo eg get
ekki iðrazt eptir, að eg kom fram með það, til þess að taka
af allan vafa, þvi þai'J þarf að vera fast-ákveðið,

Á. Einarsson: Framsögnmaður sagði, ;Ið þeir hefðu ekki
altend Jónsbók eða reglugjöri'Jina, sem eignast kynnu þessa
tilskipun, en eg skil ekki í, eptir hverju hreppstjórarnir eiga
að taka fátækra- hlut, nema eptir reglllgjörðinni.

Framsðoumaður : það er ekki ætlunarverk þingsins, að
gæta þess, að lögunum se hlýtt.

Forseti: Umræðurnar um þessar tvær greinir frumvarpsins
hafa nú orðill svo lángar i dag, að eg verð að bera það undir
hill a háttvirtu þingmenn, hvort halda eigi umræðunum fram
leingra í dag, þar eð aukaskrifararuir geta ekki verið búnir
með þíngbókina i tækan tíma, þegar fundirnir eru mjög langir,
eða ef haldnir væru fundir tvisvar á (lag. Eg álit betra, að
hafa stutta fund! og daglega, svo þingbókin verði ekki aptur
úr. Ef einginn hinna háttvirtu þíngmanna mælir á móti þessu,
þá mun eg slíta fundi í dag, en boða aptur fund á morgun kl.
12, til að halda áfram þessum umræðum,

H. Stephensen: Eg er samdóma hinum háttvirta forseta
í því, að betra se að hafa fundina stutta, og 1íka kynnu nefnd-
arhöld að truflast við það, ef kallað væri til fundar nú eptir
miðjan dag.

E. Kúld: Eg skal leyfa mer að geta þess við hinn hátt-
virta forseta, að nefndin í bændaskólamalinu hefur fyrst 11m
sinn kosið mig fyrir formann; eg skal og geta þess, að nefndin
hefur átt með ser einn fund, og þegar hún hafði tekið málefni þetta
til yfírvegunar, fannst henni margur sá steinn liggja á veginum
til þess takmarks, er hún vildi að stefna, að hún treystist ei
til, að velta þeim burtu, sizt svona fámenn, og því leyfi eg mer að
bera þá bæn fyrir hið heíðraða alþingi, að í nefndina verði
bætt 2 mönnum, og eg mætti i hennar nafni nefna þá 2 menn,
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er við helzt vildum fá okkur til aðstoðar, nefnil, konferenzráð
þ. Sveinbjörnsson og umboðsmann St.. Jónsson.

Forseti: þá eru þes"ir menn réttir nefndarmenn í búnað-
arskóla - málinu, ef einginn mælir á móti, og er sjálfsagt, all
þeir eru þ8ð með sama retti og sömu skyldum eins og aðrir,
þeir sem áður voru kosnir i nefndina.

LögJrællingur J, Guðmundsson hefur skriflega tilkynnt mer,
að hann se kosinn formaður i kosníngarlaga - nefndinni.

Fundi slitið.

lH. júlí - níundi fundur.
Allir á fundi, nema þingmaður Skaptfellinga, lðgfræðiugur

.l,ín Guðmundsson, sem tilkynnt hafði forseta forföll sin. Gjörða-
bók fni síðasta fundi var upp lesin og samþykkt,

Forseti: þá er að byrja framhald af umræðunni um hið
konúnglega "frumvarp til tilskipunar um sunnu- og helgi-daga-
hald á Íslandi", og liggur þá næst fyrir 3.-5. grein, eptir þeirri
skiptingu, sem eg gjörði í gær; en þar eð sumir þingmanna
hafa óskað, að kaflarnir væru leingri, vil eg, ef einginn þeirra
mælir á móti því, stinga upp á, að ræddur se í einu kaflinn
3. - 9. grein frumvarpsins.

Frnmsðqumaðuri Eg sem framsögumaður nefndarinnar
hef ekkert á móti því, þar eg álít, að það má ske kunni að
flýta umræðunum.

Forseti: þá bið eg þingmenn að taka til umræðu 3.-9.
gl'ein stjórnarfrumvarpsins.

Framstrqumnður: það væri má ske ekki af vegi, að lesa
upp greinir þessar.

Forseti: þegat' þíngmenn hafa bæði frumvarp stjórnarinnar
og nefndarinnar prentað fyrir ser, sýnist ekki brýna nauðsYIl
bera til þess, en þar fyrir má gjöra IJað, ef þingmenn óska.

lJlol'!lir: Ekki eg.
Forseti: Greinir þær, sem )lÚ á að taka til umræðu, eru

þá 3. - 9. grein í stjórnarfrumvarpinu, en 3. - 8. grein i frum-
varpi nefndarinnar.

G. Einarsson i Samkvæmt breytingaratkvæðum þeim, er
6I.g tók mer í gær við 1. og 2. grein, verð eg að halda sömu
stefnu áfram, og áskilja mel' viðauka- atkvæði við 3. gr. á þá
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leið: "þó skal leyft, að verzla úr því nón er kornið, þá tíma
árs, sem mest er verzlunar-aðsókn í kaupstöðum".

Við 4. grein eru 2 atriði, sem eg vildi taka fram, annað
er það, að mel' þykir vanta það í greoi.nina, að veitingamenn megi
ekki leyfa drykkjur í húsum sínum; hitt er þai'l, að eg hygg
það ekki vera úr vegi, þó að menn geti þess í greininni um
leið, að ekki se drykjusvall leyfilegt á helgum dögum; áskil
eg mer því breytingur- og viðauka - atkvæði við þessa grein á
þá leið, sem eg hef nú hellt á. Í 7. gr. verður að standa "eptir
nón", samkvæmt minni hugsun, og geymi eg mér rétt til, að
breyta á þá leið. Sama er að segja um orðið "lá.qnætti"; fyrir
það vil eg standi "miðnætti", en að orðunum: "einni stundu",
se sleppt .

•Ion hreppst, Si!/urðsson: þegar minnzt er á 8. grein nefnd-
arálitsins, þá vildi eg gjöra við hana litla athugasemd.

Forseti: Eg verð að ítreka það, sem eg hef áður getið
um, að það er konúngsfrumvarpið, sem á að vera grUlulvöllur
umræðunnar, því nefndarálitið eða frumvarp nefndarinnar er
geingið út frá því.

.JÓn hreppst, Sigurðs/mn: Eg gjöri það líka, því nefndar-
álitið er í þessu samhljóða frumvarpinu, og þá get eg ekki
neitað því, að mer þykir þai'i hvorttveggja fremur óglöggt, þar
sem stendur í frumvarpi nefndarinnar "Í páskaviku", því það
er ekki til tekið, hvort það el' vikan fyulr páskana, eða vik-
an, sem páskarnir eru í, eða hvort Imð el' þá öll vikan, eða
einhver einn dagurinn í henni.

Framsðqumaður: Páskavikan el' talin frá pálmasunnudegi
til næsta laugardags .

•Iðn hreppst, Sl:'1urðsson: það mun þá vera vikan frá að-
faranótt pálmasunnurlags til þess páskadagur byrjar,

Framsðvumaður: það er vikan fr1Ímiðaptni pálmasunnu-
dags til rniðaptans á laugarrlaginn fy!'ir páska.

M. Andl'esson: Mer er ekki fullkomlega ljós 8. grein
frumvarps nefndarinnnr, sem el' 9. grein stjórnarfrumvarpslns,
og bið eg því þíngmenn að fræða mig á því; þíngtíðindin geta
siðar meir upplýst þá, sem eins stendur á fyrir og mel'. Eg
veit ekki, hvað mörg kvöld í páskavikunni eru heilög; ef það
eru öll kvöldin í allri vikunni, þá er það líka partur Ól' öllum
dögunum.

Bænadagurinn sýnist al'l eigi að haldast helgur allan dag-
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inn eptir frumvarpinu og uefndarálitinu, en áður hefur hann
einúngis verið helgur haldinn frá miðaptni á fimmtudaginn til
miðaprans á kóngshænarlaginn, og eg get til fært þvi til sönn-
unar {mð dæmi, að menn, sem koma af sjó á fimmtudag um mið-
aptanshil í þeim verstöðum. hvar aldrei er farið á sjó á helgum
dögum, fara opt aptur á sjó um sama leyti á föstudaginn,
Viðvíkjandi því, sem í 9. grein stendur: ."allan bænadaginn mega
menn eingum óþarfa - störfum gegna", þá held eg, að margir
taki það svo, að það séu einúngis þau störf,' sem aldrei þurfi
að vinna.

Fromsopumaður: Eg vil biðja hina löglærðu her á þingi
að upplýsa menn um, hvað lángan þeir álíta kóngsbænadaginn
sjálfan.

Að öðru leyti vil eg sem framsögumaður nefndarinnar láta
þá meiningu hennar í ljósi, að hÚII áleit páskavikuna byrja
kvöldið fyrir pálmasunnudag, og enda laugardagskvöldið fyrir
páskadaginn - (M. Ændrésson : gott) -; annars er það við-
tekið, að við álitum (laginn hafa 24 tíma, og þetta veit eg er
eða hefur verið einnig í Danmörku, að bænadagshelgin byrjaði
klukkan 6 daginn fyrir. Það hefði víst ekki verið óþarft, að
halda því fram, sem nefndin ætlaði, að brúka orðið ."dimhilvika",
þar sem ."páskavika" stendur, því umræðurnar hefðu þá kann
ske ekki orðið eins langar um þetta eina orð.

G. Brandsson: Eg get ekki Iltið-svo á þriðju grein í
stjórnarfrumvarpi þessu, að eg ekki skoði hana í nokkurs kon-
ar sambandi við aðra grein þess, sem rædd var í gær; því mer
finnst vera einhver ósamkvæmni milli þeirra. Í hinni fyrri
stendur, að ferma megi og afferma skip á helgidögum, þar sem
sú síðari segir, að kaupmenn megi ekki hafa sölubúðir sínar opn-
ar; mer sýnist þó, að þetta verði að vera í nokkurn veginn sam-
bandi hvort við annað, og eg skil ekki vel, hvernin ski, verða
fermd og affermd í kaupstöðum, án þess að opna sölubúðir um leið.

Framsögumaður : Skoðun nefndarinnar var, að það þyrfti
ekki endilega að vera samferða, að ferma og afferma skip, og
að verzla. Flestir, sem verzla, eru búnir að taka vörurnar í
kaupstaðnum fyrir sunnudaginn, og eins er með það, að sjó-
farendur munu sjaldan geyma það, sem þeir hafa tekið út, í
sölubúðunum, heldur í geymsluhúsunum, svo ekki þarf þess
vegna að opna búðirnar á helgidögum, en það var meining
nefndarinnar, að þá skyldi alls eingin sala fram fara.
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G. Brandsson: Eg áleit, all nefudin hefði átt al'l ba-ta
inn í: "nema nauðsyn krefji", á eptir þessum orðum í 3. grein:
"og hvorki kaup ne sala fram fara"; því mer þykir það sam-
kvæmt því, sem stendur í annari grein, þar sem talað er um
einstöku undantekningar frá aðalreglunni. En þar sem hinn
beiðraði framsðgumaður talaði um, að flestir mundu taka út
vörur sínar fyrir sunnudaginn, og koma þeim fyrir í geymslll-
húsum kaupmanna, þá getur þetta vel verið satt í tilliti til inn-
lendra sjóferðumanna; en eigi nú að ferma eða afferma útlend skip,
verður tal-svert Mrn máli a1'l gegna.

ftl. Ændresson : prátt fyrir ,ræðu Irnmsögumannsins, el' eg
litlu nær um, hve nær helgi bænarlags-ills hyrjar eða endar, og
þarf eg því að fá betri útskýringu um, hvort hún byrjar kl. 6
á fimmtudaginn og endar 11m sama leyti á föstudaginn, ellegar
takmörk hennar em ÖmHI1·.

Framsðqumaður: Mer er ekki unnt, að útlista þetta bet-
ur, og verð eg því að halda mer til hinna löglærðu á þing'inu,
sem þar um vildu láta meiníngu sína í ljósi. Eins og vill látum
daginn ná yfir 24 tíma, þannig skilja Danir með 'J')Etmaal'" einn-
ig 24 tíma.

llL Andrésson: Mer þykir þall fn l1Iángt, og þarf ekki
upplýsingu frá löglær1'lnm mönnum um það, heldur einúngis
um [iað, hve nær helgin hyrjar og endar, og ef löghelgi hæna-
dagsins er frá kl. 6 á fimmtudaginn til þess kl. 6 eptir mi1'ldag
á föstudaginn, þá tek eg mer þa1'l breytíngaratkvæl'li við 9. gr.
stjórnarfrumvarpsins, að eptir orðin: "allan kóngsbænadag" sé
sett: "nefllilega frá miðjum aptni á fimmtudaginn til miðaptans
á föstudaginn, skal einginn", o. s. frv .

•lán hreppst. Si!IUrðssoll: Bæði nefndarálitið og hf('l k ou-
únglega frumvarp hefur tekið jafnsiðis fram páskavikuna, kóngs-
bænadaginn og hinn 1. dag í hinum 3 stórhátíðum í árinu.
Eptir útleggingu framsögumanns, þá á páskavikan að byrja á
miðaprni á laugardagskvðlrlið fyrir pálma; það mun nú miirg-
um þykja skrifin nýjúng, ef öll vinna skal vera bönnuð alla
vikuna, og allir dagarnir í henni eiga nú all verða jafnheilagir,
sem kóngsbænadagurlnn og 1. dagurinn í stórhátiðum,

V. Finsen: Eg verð að stinga upp á, að 3. grein frum-
varpsins verði takmörkuð, hvað sölu í verzlunarbúðum snertir,

Eins og getm er í ástæðunum til frumvarpsins, er það venja
her í Reykjavik, að hafa sölubúðir lokaðar alltlll sunnudaginn,

154



og ætti nú að gjöra frumvarpið að lögum, þá yrði það her í
Reykjavík Iinun á því ástandi, sem her við geingst, og held eg
það yrði til mikils skaða. þannig el' líka á Einglandi, að þar
eru allar búðir lokaðar hvíldardaginn; það yrði, að eg held,
niðurstaðan her, að ef búðir væru opnar á sunnudögum, þá
mundi margur reyna að fá ser i staupinu, og óeirðir og svall
þannig risa af því; reynslan hefur Hka sýnt, meðan búðirnar
voru opnar á sunnudögum, að þá komu híngað margir menn
úr næstu sveitum einímgis til að glei'lja sig í búðunum, sem
nú ekki á ser stað. Eg get ekki fallizt á það, sem nefndin
hefur gjört, þegar hún sleppti úr orðinu: "skjala- skrifara-störf-
um" í 6. grein. Störf þessi em að nokkru leyti lík skrifstofu-
störfum embættismanna; stundum er skjalaskrifarinn látinn fara
til einhvers manns, til að leggja fyrir hann spurningar, stund-
um þarf hann að birta stefnur, krefja menu um borgun af
Veæel-. bréfum, o, fl. þessleiðis, og se eg ekki neinn mUII á
þessum tilfellum, sem eg nefndi, og þeim, sem nefudln minn-
ist á .

./ÓIl Jónsson: Mer finnst það fara betur í málinu, að hafa
"fyrra dag" i stað "1. dags í hverri stérhátið'', og áskil eg mer
því breytingaratkvæði á þá leið.

Framsðqumaður: petta held eg nefndinni hafi alls ekki
komið til hugar, þvi við segjum 3. i jólum, 3 .. í páskum og
hvítasunnu, og því álít eg það réttmæli enn þá. Viðvíkjandi
hreytíngaratkvæði hins konúngkjörna varaþíngmanns, að herða
á banninu móti því, að sölubúðir séu opnar á sunnudögum, þá
get eg ekki gefið því meðhald; því þó því verði ekki neitað,
að drykkjumenn kaupi ser ölfaung, og neyti þeirra um of á
helgidagakvöldum, þá mundi þeim hægt, að afla þeirra á laug-
ardaga-kvöldunum, þegar þeir vissu, að búðh' verzlunarmanna
yrðu lokaðar alla helga daga. það er sjálfsagt, að margir, sem
eru í kaupstaðnum um helgar, koma þángað svo tímanlega á
laugardögunum, að þeir geta verzlað samdægurs, en það em
líka á hinn bóginn margir lángferðamenn, sem gjarnan vilja ljúka
af erindi sínu á, sunnudegi eptir miðjan dag, svo þeir geti lagt
á stað daginn eptir.

Eg held frumvarpið þyki líka nógu strángt, þó ekki se
bert á því frekar.

Jón Jánsson: Eg fyrir mitt leyti álít þó, að stórhátíð hver
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se einúngis 2 daga, og að það se því ekki rétt, að taka til 3,
eður í íslenzku máli að kalla fyrsta af tveimur.

V. Finsen: Viðvíkjandi því, sem framsögumaður !lagði,
þá er eg reyndar á því, að helgidagalög ættu fremur að
vera frjálsleg en það gagnstæða. En lagaboð þetta hefur þó
án efa þann tilgáng, að innleiða strángari hugmyndir um helgi
hvildardagsins, en áður hafa tíðk azt, og þess vegna sýnist mér,
að ekki eigi við, að innleiða Iinun að nokkru leyti.

Áður' voru búðir her í bænum opnar allan daginn, en nú
er því hætt, og segjast kaupmenn víst ekki græða mikið á
sunnudaga-verzlun sinni; því flestir, sem þá koma inn í búðirn-
ar, koma ekki til að verzla, heldur til að skemmta ser. Eg
get annars ekki séð, að mikill skaði gæti verið að því, þó húð-
unum væri lokað allan sunnudaginn, og eingin verzlun fram
færi, því þegar menn vita, að ekki er verzlað á sunnudögum,

'þá haga menn ferðum sínum þar eptir.
Framsðqumaður: Álit hins konúngkjörna varaþíngmanns

er ekki byggt á eins æskilegum ástæðum, og eg helzt óskaði.
Hér fyrir land hefur ekki verið gefin út tilskipun, er þessu
máli viðvíkur, síðan tilskipunin 29. maí 1744 kom út, og eg
þekki heldur ekki neina serstaka löggjöf fyrir Heykjavík her
að lútandi. Mer finnst ómerk.ilegt, hvort kaupmaðurinn segist
vilja verzla eður ekki, fyrst helgin á að vera úti kl. 4, og sýn-
ist mer það ekki geta gefið tilefni til, að hafa hana leingri.
Viðvikjandi því, að það hafi drykkjuskap í för með ser, ef
búðir eru opnar á sunnudögunum, þá held eg kann ske þorst-
inn verði enn meiri daginn eptir. Við sjáum að minnsta kosti
á Tyrkjnm, að [rvi leingri fastan er, því meira verður óhóf
þeirra að henni lokinni, og er f)ó þjóðin sú af sumum talin
siðsamari en aðrar.

V. Finsen: Núna sem stendur má segja, að tómthúsmenn
her í bænum séu yfir höfuð að tala starfsamir menn og siðsamir,
en ef búðir væru opnar eptir miðjan rlag, þá vendust þeir að
líkindum á drykkjuskap, eins og reynslan hefur sýnt að áður
var. Hin fy\'l'i löggjöf var ekki brúkuð - (Framsii!/llmaðlll':
Hún átti að hrúkast.) -; því Mn þótti vera alveg óbrúkauleg.

P. PétUl'/J'SOIl: Mer sýnist 3. greinin í stjórnnrfrumvarpinu
einmitt fara meðalvegi nn í þessu tilliti, og það styrkir mig í
þessari sannfæríngu, all 2 þingmenn hafa nú þegar tekið ser
hreytingaratkvæði, sinu í hverja gagnstæða átt. - (G. Brunds-.
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son: Hver er annar? - P. Pétursson: Var þai'l ekki þingmai\-
urinn fi'á Gullbringusýslu? - G. Brandsson: Nei! - P. Pet-
ursson: Eða að minnsta kosti talaði bann i gagnstæða átt). --
Viðvíkjandi því, sem hinn 6. konúngkjörni þingmaður sagði,
þá vil eg geta þess, að hafi kaupmenn, án þess að vera þar
til knúðir af lögum, komið ser saman um, ekki að verzla á
sunnudögum, þá fara þeir varla til þess, þó þessi löggjöf leyfi
þeim það, og það þvi síður, sem hinn háttvirti þíngmaður sagði,
að kaupmenn hefðu lítinn hagnað af sunnudaga- verzlun, þvi
þeir munu gjöra það eina í þessu efni, sem þeir álíta ser hags-
von að; svo i þvi tilliti get eg ekki séð neina hættu við, að
frumvarpið verði lögleitt, eins og það er.

Á. Einarsson: Eg held, að umræður þessar um 3. grein
sen sprottnar af ólíkum högum verzlunarstaðanna, því sum-
staðar her á landi er ekki verzhmin nema 1 eða 2 vikur á ári,
og það á sjó, og það er heldur ekki alstaðar kirkja á verzlun-
arstöðum, svo þó mönnum væri bannað að verzla, gætu menn
ekki verið við messu.

Eg veit annars ekki, hvort er affarabetra, að hafa búðirnar
lokaðar allan sunnudaginn, eða einúngis um messutlmann, helzt
þar sem kirkja væri á verzlunarstaðnum, þvi mer finnst grein-
in geta orðið þeim fullþraung, er eins stendur á fyrir og
her er greint, eins og hún er i frumvarpinu; að öðru leyti en
þessu vil eg ekki stinga upp á breytingu á greininni: "og þó
einúngis ef nauðsyn krefði"; þvi eg vil ekki láta menn geta
sagt, að eg spilli helgihalds- blæ þeim, sem hvílir yfir nefndar-
álitinu. En hvað ágreiuíngi gagnkunnugra manna i Reykjavik
viðvíkur, þá sýnist vaninn i Reykjavík leiða til þess, að gjöra
lagaboðið þreingra, en til er tekið Í tilskipun 26. marz 1845. En
að opna búðir á sunnudögum, getur opt verið nauðsynlegt, því
það mætti kann ske kallast hart, ef sá, sem missti veiðarfæri
sín á laugardag, ekki gæti komizt í búð á sunnudaginn, svo
hann geti róið á mánudag.

P. Siqurðsson : Eg er á sömu meiningu og þingmaður
Strandasýslu - (Hærra) -, að opt geti staðii'l svo á, að ferða-
mönnum, helzt þeim, er sækja sjóveg til verzlunar, se nauðsynlegt,
að búð fáist opnuð á sunnudegi, en þegar eg lít til leyfis þess,
sem 2. gl'ein til tekur: "þegar nauðsyn út krefur", þá álít eg
sjálfsagt, að það þurfi líka að ná til 3. greinar; en mer þykir
það ekki viðkunnanlegt, þar sem i 9. gr. stjórnarfrumvarpsins
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einasta er til tekinn 1. (lagul' i þeim 3 stórhátiðum, að þá seu
allar skemmtanir og viuua bönnuð, en annars hátíðardngs er
hvergi getið; mer finnst hann ætti að vera jafuhelgur og sunnu-
dagurinn ; hann er líka almennt haldinn þai'l.

St . Jonsson: Munurinn er sá, að lÍ meðan allur helgid:-sg-
urinn á stórhátiðum er heilagur, er sunuudagurinn það einúngis
til þess einum tíma eptir nón eptir frumvarpinn, op; er auðvitað,
að annar dagur stórhátiða er meintur í þeim helgidögum, sem
þar er getið.

Framsöqumaður: þíngmal'lur Srraudasýslu sagði, 8('\ ekki
væri alstaðar kirkja, þar sem verzlun færi fram, en það þarf
heldur ekk i að vera, til þess að verzlunin geti hindrað menn
frá, að sækja messu, því þeir geta þá sótt sóknarkirkju þess
kauptún s,

Á. Einarsson: En ekki þarf flÓ að banna þeim, sem eru
komnir 7 mílur að, að verzla, því þeir geta ekki sótt kirkju
sína hvort eð er .

•1. hreppstjóri Siqurðsson: Eg hef skilið framsögumann
svoleiðis, ai'l hann ætli ••t til, að helgin í páskavikunni skuli
byrja á miðaptni kvöldið fyrir pálma. Konúngsfrumvarpið í 9.
grein segir, að fyrir sunnu- og helgi-daga skuli dansleikar og
skemmtanir hætta 1 stundu fyrir lágnætti.

Eg hef nú hugsað, að undir þessu sama skilyrði væri líka
falinn pálmasunnudagurinn og skirdagur, og hef eg því lagt þá
flýi'língu í frumvarpið, þm sem það segir, að helgin skuli byrja á
miðaptni í páskaviku. að þá meini það á laugardaginn fyrir páska,
og að það se því einúngis páskarlagurinn og kóngsbænadagur-
inn, sem séu þetta rétthærri og byrji þetta fyrri, en aðrir helgi-
dagar, og þykir mer því gott, að heyra hér Ulll fleiri meiningar
hinna fróðu manna.

Framsðqumoður: Eg vil biðja þingmanninn að lesa ná-
kvæm1ega greinina, og taka eptir henni, og gæta vel að öllum
lestrarmerkjum, sem í henni eru, og þá vona eg, afl grein þessi
í hinu konúnglega frumvarpi verði honum ekki of þúngskilin.

111.Audl'esson: Eg læt mer nú nægja skýringu þá, sem
eg hef feingið yfir 8. gr. í frumvarpi nefndarinnar, sem er hin
9. í frumvarpi stjórnarinnar, nema all því leyti, sem villvíkur
bænadeginum; þvi ef löghelgi hans á all vara frá miðjum aptni
daginn fyrir, þángall til um miðjan aptan all kvöldi hans, þá
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verð eg að halda fram breytíngaratk væði því, sem eg áskildi
mer áðan.

Framsðqumaður: Eg hef áður látið i ljósi mína einfalda
meiningu um þetta. En eg skoraði nýlega á einhvern' hinna
heiðruðu þingmanna, sem lögfróðir eru, að skýra þetta atriði
hetur fyrir þinginu, og með þvi að einginn hefur enn orðið til
þess, þá vil eg nú aptur ítreka þessa bæn mína til þeirra.

G. Brandsson: Hinn heiðraði' framsögu maður talaði á þá
leið einu sinni áðan, að ef menn kæmu hingað á laugardagskvöldi
í þvi skyni, að verzla við kaupmenn, þá lýsti það þvi, að þeir
bæru ekki nægilega virðingu fyrir sunnudeginum, En eg ætla,
að það þurfi ekki ætíð að vera orsökin; f)Vi eg tek til, að hingað
komi l\Iýramenn eða Borgfirðingar, sem hafa farið að heiman
snemma í vikunni, og ætlað ser, ef til vill, að mí heim aptur á laug-
ardaglnn; en uú set eg, að þeim hafi legazt, eins og opt ber við,
einkum í sjóferðum, þvi veður getur breytzt á stuttum tíma, eins
og allir vita, og komist þeir þess vegna ekki hingað, fyr en á
laugardaginn. þegar svona stendur á, þykir mer öll von, þó
mennirnir vildu mega athafna sig her á, sunnudaginn, og notað
þá, ef til vill, leiði, sem vel .getur verið að þeir annars missi,
ef þeir mega ekki ljúka ser affyr en á mánudag. þessir menn
koma þannig hingað mót vilja sínum á laugardegi, og það er
æði-hart að geiugið, finnst mer, ef þeir skulu gjalda þess. En
hvað þvi viðvíkur, sem hinn háæruverðugi konúngkjörni þing-
maður sagði áðan, að sú regla, sem kaupmenn hefðu haft, að
hafa lokaðar sölubúðir sínar á sunnudögum, hefði ekki orðið
Reykjavik að neinu tjóni , Ilá getur það vel verið; en það er
aðgætandí, að ef þetta frumvarp, sem her ræðir um, verður að
lögum, þá á það ekki að vera fyrir Reykjavík einúngis, heldur
fyrir allt landið, og það var það, sem þíngmllðurinn gleymdi að
skýra frá og sýna, að þetta bann gæti ekki orðið landinu að
neinu tjóni.

1'. Finsen : Eg vil geta þess með tilliti til Reykjavíkur,
að þetta, um lokun sölubúða á sunnudögum, hefur ekki verið
tekið svo strangt híngað til, að það hafi orðið að meini ferða-
mönnum, sem lík.t hefur staðið á fyrir, og þingmaðurinn frá
Gullbringusýslu tók til dæmis, jafnvel þó aðalreglan hafi verið,
að búðir væru her lokaðar alla helga daga. Líkt þessu mætti
og nú hafa undantekningu við aðalregluna í lagaboðinu. En
viðvíkjandi því, er hinn 5. konúngkjörni þingmaður gat um
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áðan, að eins og áður hefði orðið samið um það við kaupmenn
her, að hafa sölubúðir ei opnar á helgidögum, eins mundi það
og mega takast enn, þá vil eg geta þess, að þegar þessi samn-
ingur var gjörl'lur, þá var hin eldri helgidaga-löggjöf gildandi,
í hverri var bönnuð öll verzlun í sölubúðum á sunnudögum,
og má vera, að lðggjöfþessi hafi hjálpað nokkuð til þessa. Og
þú að nú fá mætti alla hina skynsamari kaupmenn til þess enn,
þá vil eg benda á það, að þó hinir skynsamari kaupmenn
kynnu að sjá, að þeir að öllu samtöldu hafa óhag afþví sjálfir,
að hafa opnar búðirnar á sunnudögum, þá er þó trúlegt, að
einhver þeirra kynni að verða tregur á því, eða jafnvel ófáan-
legur til þess, helzt þegar þal'l væri leyft í lögunum, að hafa
sölubúðirnar opnar á sunnu- og helgi- dligum; mundu þeir þá
einmitt nota lagaboð þetta sem ástæðu til, að gánga ekki að
neinum samningi; en af því er líklegast að leiða mundi drykkju-
slark og ýms önnur óregla, sem her átti ser stað fyrrum, áður
en tekið var upp á, að hafa sölubúðirnar lokaðar, Eg verð
því fastlega að mæla móti því, ai't þetta leyfi verði gefið, eða
leitt í lög, að búðir kaupmanna megi nokkurn tíma vera opnar
á helgum dögum, nema, ef til vill, þegar ýtrustu nauðsyn bæri
til, að afgreiða einhvern ferðamann.

Konún.qsfulltrúi: það eru einúngis fáar athugasemdir,
sem eg hef að gjöra við þann kafla frumvarpsins, sem nú er
undir umræðu, og skal eg þá fyrst taka mer tilefni af umræð-
um þeim, sem fram hafa fal'ii't um 9. gr., um leingd á helgi
hins almenna bænadags, ai't þai't án efa er meiníng frumvarps-
ins, að helgi þessa dags skuli reiknast frá miðjum aptni dag-
inn áður, og allan bænadaginn út; því að í danska frumvarp-
inu kveður svo að orði, að ónauðsynja- störfum skuli hætta lI~de
Xlagrn ígjfllllfntjj, og eg skil ekki, að á dönsku máli sé mögulegt
að segja það betur eður greinilegar, að helgin skuli vara allan
daginn út eður til enda.

Eg vil þar næst skjóta því til hinnar heiðruðu nefndar,
hvort þai'l eigi alls kostar vel við, að nema orðið "almennar
skemmtanir" úr 5. gl·., því það á þó án efa ekki vel við, að
dansleikar t. a. m, fari fram á helgum dögum á þeirri tíð, sem
1. gr. frumvarpsins til tekur, og Sel' í lagi ekki, að þeir fari fram
um messutímann. Eg verð einnig að vera þeim heiðraða skrif-
ara þingsins, er áðan mælti, samdóma í því, að ekki hlýði vel,
að fella orðið "slfjala- skrifara- störfum" úr frumvarpsins 6. gr.
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Eg ímynda mer, að nefndin hafi helzt fellt það úr, ar því hún
hefur ekki getað fellt sig vel við þetta orð; en líti maður til
ákvörðullarinnar sjálfrar, þá er vissulega eins mikil ástæða fyrir
því, að skjala- skrifara- störf (~otaríalforretl1íttger) ekki fari fram
á helgum dögum, þó þall se i skrifstofu hlutaðeigandi embætt-

. ismanns, eins og t, a. m. skiptafundir, sem einnig optast nær
fara þar fram. Loksins vil eg skjóta því til hinnar heiðruðu
nefndar, hvort það muni vera rétt, að fella úr 8. gr. frumvarps-
ins um, all ekki megi kenna í neinum skólum á helgum dög-
um um messutímann, því regla þessi er góð og tilhlýðileg í
sjálfu ser, þó fáir skólar séu þeir á íslandi nú sem stendur.

P. Petursson: Hvað því viðvíkur, sem hinn heiðraði þíng-
maður úr Gullbríngusýslu sagði nýlega, all mer hefði áðan
gleymzt, ella eg ætti eptir, all sanna þall, að landsmönnum hefði
ekki orðill bagi að því, þó búðir kaupmanna hefðu verið lokað-
ar á sunnudögum, þá má eg segja honum það, að eg hef aldrei
heyrt neina kvörtun yfir því frá landsmönnum. Annars vil eg
segja hinum heiðraða þíngmanni það, að það heyrir mer ekki,
all sanna þetta; því það er gömul regla, sem enn stendur, að
sá á að færa sönnur á mál, er hefur það. En það veit eg, að
síðan þessi siður var tekinn upp í Reykjavík, þykir reglusemi
her vera miklum mun meiri en áður, og er það einmitt þakkað
því, að sölubúðir verzlunarmanna hafa verið lokaðar á sunnu-
dögum. Eg get annars ekki skilill í, að þetta geti nokkurn
tíma orðið landsmönnum til mikils baga, því þegar þeir vita,
að þeir geta ekki verslað á sunnudögunum, þá haga þeir flestir
svo ferðum sínum, að þeir komist ekki í bága vill það. þall er
því ætlun mín, all þetta geti ýfir höfull orðill til hagnaðar; að
minnsta kosti getur það vakið og glætt virðingu fyrir helgi
hvíldardagsins hjá mörgum manni, og forðað mörgum, sem ann-
ars kynnu all freistast til þess, frá að týna fe og viti í búðum
kaupmanna á sunnudögum. Að öðru leyti get eg varla ímynd-
að mer, að kaupmenn muni fremur taka upp á því, að verzla
eptir klukkan 4 e. m. á sunnudögunum fyrir það, þó þeim væri
leyft það í lagaboðinu, því eg ætla, að þeir hafi ekki hætt því
vegna þess, all það var bannall í löggjöfinni 1744, sem fæstir
þeirra munu þekkja.

Framsðgumaður: Eg get ómögulega fellt mig við það,
sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúi sagði áðan um leingdina á
bæna deginum, að hann væri frá miðjum aptni daginn fyrir til
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miðnættis á fðstU(laginn. í þeim degi yrðu þá 10 eyktir, eða
It dags, eptir því sem vant el' að leggja í dag, sem er 8 eykt-
ir, eða 24 stundir. Viðvíkjandi 8. gr. frumvarpsins, sem nefnd-
in vildi sleppa úr, skal eg geta þess, að nefndin vissi raunar,
að eigi sakar hið yfirfljótalllega, en hún vissi og, að of mikið
getur eirmig skaðað. Her á landi er enn einginn sá skóli,
sem þarf þessa banns við, og þú skólar fjtilguðu, eins og menn
kann ske vona nú eptir, þá held eg jafnvel, að kennararnir
muni sjálfir verða fegnir, að taka ser tóm á sunnudögunum og
vera fríir við kennsluna. Orsökin til þess, að nefndin sleppti úr
orðinu 'fJskjala- skrifara - störfum", sem stendur í 6. gr. stjórn-
arfrumvarpsins, var víst bæði sú, að sumir nefndarmenn skildu
þai'l ekki til hlítar, og líka sú, að sumum þótti orð þetta svo
hringlandi í eyrum ser, að þeim þótti það ekki hafandi í lög-
um. Eg er annars að mínu leyti ekkert á móti því, að orð-
korninu se kippt inn aptur, ef þín gm enn vilja það endilega.

G. Brandsson: Ef að hinum háæruverðuga 5. konúng-
kjörna þíngmanni getur ekki skilizt það, sem eg talaði áðan
og færði dæmi til, af sinni eigin reynslu, skynsemi og þekk-
ingu, þá ætla eg mer ekki unnt, að gjöra honum það skiljan-
legt, eða geta sannfært hann um það. Eg held þó, að það
muni hverjum fullljóst, að öll óeðlileg bönd á atvinnuvegum
manna séu heldur til að spilla en bæta, að eg nú ekki tali um,
hversu skaðvæn þau eru í verzlunarviðskiptum og öllu, sem
lýtur að því, að tálma ferðamönnum, að fara óhindruðum leiðar
sinnar.

P. Petursson: Eg vil leyfa mer að taka það fram, hvað
8. gr. í stjórnar-frumvarpinu snertir, að allir skólar, bæði opin-
berir og eins einstakra manna (prioat} skólar munu hafa sinar
reglur eða reglugjörðir viðvíkjandi k ennslutimanum og frítím-
um lærisveinanna, svo eg álít það öldúngis óþarft, að vera að
ákveða nokkuð um það í almennu lagaboði.

M. Andrésson: Hinn heiðraði framsögumaður er nú tvisv-
ar búinn að skora á einhvern hinna lögfróðu manna, sem her
eru á þínginu, að segja til, hvort ekki væru 24 stundir í deg-
inum; en það var ekki sú upplýsing, sem eg bað um, því eg
veit, að dag kalla menn vanalega frá miðnætti til miðnættis.
En ræða hins háttvirta konúngsfulItrúa hvatti mig til þess, að
fara leingra, þar sem sagt var, að löghelgi bænadagsins var-
aði frá miðjum aptni kvöldinu fyrir til miðrar nætur á föstu-
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daginn; það þykir mer of lán gt, og skora eg því á fleiri lög-
fróða menn her á þíngi, að skýra þetta atriði enn betur; því
í almennum skilningi er orðið "allur dagur" tekið fyrir heilan
dag frá morgni til kvölds, en ekki sem partur úr tveimur
dögum.

þ. Jðnassen : Eg legg sama skilning og hinn heiðraði
framsögumaður í helgi bænadagsins , að hún nái frá miðjum
aptni kvöldinu áður til miðs aptans sjálfan bænadaginn, og
get því ekki verið samdóma hinum mikiJsvirta konúngsfulltrúa
í því, að allan bæna daginn eigi að halda helgan frá morgni til
kvölds; enda minnir mig, að það standi ekki, eins og hann
sagði, "allur dagurinn" (beIe :nagen) í dönsku tilskipuninni. Eg
álít því bænadaginn undir sama skilyrði og aðra helgidaga.

Konúll.'1sflllltl'úi: Eg skil þó ei annað, en að þessi orð í
9. gr.: "allan kóngsbænadag skulu menn ekki gegna neinum
óþarfa-störfum", verði að þýða það, að helgi bænadagsins eigi
að vara allan daginn út, því að í danska textanum stendur, eins
og eg áður hef sagt: "beIt ::Ðagen ílli<'nnem/l.

Framsbqumaður : Ef sá er her nokkur innanhúss, sem
þekkir til, hvernig geingið hefur í tilliti til helgidaganna í Dan-
mörku, síðan tilskip. 26. marz 18.15 kom út, hvort helgin hefur
verið leiugri en frá kl. 6 til 6, þá vildi eg biðja hann að skýra
f.'á því; því þó eg vilji nauðugur leiða her inn meira af sið-
venjum Dana, en minnst má, þá væri þó fróðlegt, að vita þetta,
þar sem tilskipunin er nú orðin reynd hjá þeim, og á að inn-
færast frá þeim til vor.

Konún.qsfulltrúi: Eg fæ eingan veginn skilið, að mein-
Íng frumvarpsins geti verið önnur, en eg hef sagt; því orð frum-,
varpsins þau, sem eg hef til bent, eru að minni hyggju öld-
úngis ljós og vafalaus, og 13. gr. tilskipunarinnar frá 26. marz
1845, hvaðan 9. gr. frumvarpsins er tekin, segir og svo, að ó-
nauðsynleg störf skuli eigi fram fara "beIe 1)agen ígíennemll

•

G. Einarsson: 'það er harla leiðinlegt, að heyra, hvað
menn ~jöra ser far um, að berjast fyrir orðum og þýllíngu þeirra,
þegar þeir þó einmitt með umræðunum sanna og sjá fram á af
þeim, að þessi orð eru þó megnum misskilningi undirorpin.
þegar nú er auðsætt, að þessi orð eru her strax misskilin á
þínginu, því skyldu þau hin sömu ekki verða mesta misskiln-
íngi undirorpin, þegar þau koma fyrir Í lagaboði, sem heil þjóð
áað lifa eptir? það á sjálfsagt, að mínu áliti, að taka þau hin
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glöggu og ákveðnu orðin fram yfir hin óvissu og ógJöggu,
altend samt, en hvað helzt, þegar um lagafrumvarp er að gjöra,
sem þjóðin á, ef til vill, að lifa eptir, dæmast eptir. Ver, sem
her erum, rúðum þá ekki leingur, hver þýðíng verður lögð í það
eða það orð. Að öðru leyti er eg <Ið öllu leyti á máli hins
hæstvirta konúngsfulltrúa, bæði að því leyti, að orðin: "allan
bænadaginn", geti ekki annað þýtt, en bænadaginn myrkranna
á milli, og eins að því leyti, að orðin: "lllmennar skemmtanir",
eigi að standa í 5. gr., og áskil eg mer viðauka ..atkvæði í þessu
tilliti, ef þörf gjörist. Eins vil eg, að 8. gr. í hinu konúngl.
frumvarpi standi, því menn geta ímyndað ser, að jarðyrkjuskóli
komi her upp, áður en lángt um líður, og þá get eg líka ímynd-
að mer, að svo geti borið undir, að þessa þurfi við.

Framsðqumaður: Fyrst að nú er kominn annar maður til,
sem ekki þykir, að það geti staðizt j íslenzku máli, að nefna
heilan dag annan tíma en þann, sem liður frá miðnætti til mið-
nættis, þá vil eg spyrja, hvort her se nokkur sá maður á þing-
inu, sem ekki þekkir neitt annað kallað ár í íslenzku máli, en
tímann frá 1. jan. til 1. jan. næst á eptir, sem Danir kalla
"Calender- ár". Eg þekki svo mörg ár hjá oss, t, a. m. kirkju-
ár, hjúa - ár frá 14. maí til sömu tíðar, fardaga - ár, o, s, frv.
Ef menn kannast við, að þetta se rétt, "nema eg", þá er það án
efa rétt, að miða og nefna dag frá vissri stundu hins fyrra dags
til jafnleingdar daginn eptir, og svo verður þá líkt um fleiri
tíma skipti vor. En eg vona enn eptir því, að einhver skýri
frá skilníngi og brúkun Dana á tilsk, frá 1845.

G. Einarsson: Menn verða að skilja orðin, eins og þau
liggja fyrir, og oss Íslendinga varðar það alls ekki, hverjar
þýðíngar Danir leggja í sínar tilskipanir, þó að þær kunni að
vera vorum samhljóða að efni og atriðum. Við hina mörgu
ára-upptalníngu hins háttvirta framsögumanns vil eg bæta einu
orði, orðinu "sólarhringur",. það er brúkað um dag og nótt til
samans, en ekki þekki eg þá þýðingu í orðinu "dagur", sem
hinn heiðraði framsögumaður leggur í það.

Jón hrepp st. Siourðsson : Konúngsfrumvarpið til tekur í
1. gr., að á öllum sunnu-og löghelgum dögum skuli helgin
vara þangað til einni stundu eptir nón, þá virðist mer að megi
taka til nauðsynlegra starfa. Aptur er í 9. gr. kóngsbæna-
dagurinn tekinn strángar fram, nefnilega að hann skuli allur
vera undan skilinn vinnu. Her er nú spursmál um, hvort hann
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er allur á miðaptni eða á sólarlagi. Eg hef verið eins og
framsögumaður á hinu fyrra, en nú hefur hinn háttvirti kon-
úngsfulltrúi lagt það svo út, að það eigi að vera allur dagur-
inn til hátta, og læt eg mer það þá skiljast.

V. Finsen: Eg held eg megi segja með fullkominni vissu,
að í Kaupmannahöfn se hænadagurinn allur, frá morgni til kvölds,
haldinn heilagur, miklu streingilegar en nokkur annar dagur.
Orðin "allur dagur" í frumvarpinu, get eg ekki skilið öðruvísi,
en um daginn frá morgni til kvölds, og að sú se her meining-
in, verður enn þá ljósara af dönskunni á frumvarpinu.

KonúUflsfulltrúi: Annar kaflinn í 9. gr. frumvarpsins talar
meðal annars um, að dansleikar skuli hætta á miðaptni fimmtu-
dagskvöldið fyrir kóngsbænadag; en þriðji kaflinn segir, að eing-
um óþarfa-störfum megi gegna "allan kón.qsbænada!linn" .

•1. Kristjánsson: Eg var og í efa um það fyrst, hvernig
skilja ætti þetta atriði í 9. gr. stjórnarfrumvarpsíns, en þegar
eg fór betur að gæta að sambandinu, er bænadagurinn er settur
í við hinar 3 stórhátiðir, þá finnst mer hér verða að vera meint-
ur allur dagurinn frá morgni til kvölds. Eu eg get ekki neitað
því, að mer finnst þetta ekki svo ljóst, sem verða má, og því
óska eg, að það verði tekið greinilegar fram.

E. Kúld: peg31' eg lít á það, að alli r þingmenn eru sam-
huga í því, að vilja hafa sunnudagana og þá einnig bæna dag-
inn sem bezt helgan, þá undrast eg mikillega yfir því, að
nokkrir þingmenn, og þal'l jafnvel andlegu stéttar mennirnir, skuli
láta ser svona mjög umhugað, að klípa þennan stutta tíma, "fl'á
miðaptui til kvölds" , af helgi bæna dagsins, þar sem stjórnar-
frumvarpið ætlast þó víst til, að hann se allur helgur, frá morgni
til kvölds, eptir því sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúi áðan skýrði
frá. En eg vil ekki leingja ræðurnar um þetta mál, því eg
ætla, að þær séu orðnar þegar fulllángar, og það svo lángar,
að eg hygg þær svo dýrar orðnar landinu, að eg veit ei, hvort
SV31'ar kostnaði, að leingja þær úr því sem komið er, jafnvel
þó, sem óvíst er, að þar við vinnist rúmhelgi bæna dagsins frá
miðaptni til kvölds.

þ. Sveinbjörnsson: Eg verð að vera á máli hins heiðraða
framsðgumanns, að dagur se fl·á miðaptni til næsta miðaptans
eptir, og hvað kóngsbænadaginn snertir, þá held eg, að hann
sé fulllángur það; hann stendur samt nóg í vegi fyrir atvinnu
manna, þó ekki sé við þetta bætt, og þykir mel' það undar-
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legt nú, þegar verið er að tala um tálmanir fyrir atvinnuvegum,
að menn þá skuli vilja efla eina þeirra. það vita þó allir',
sem til þekkja í veiðistöðum, að það er opt mikill tálmi ~jó·
mönnum, að geta ekki róið á hænadaginn, fyr en eptir miðjan
aptan, hvað þá, ef þeir gætu það alls ekki heldur um kvöldið.
Að minnsta kosti er þetta svona her á Suðurlandi. Mer finnst
annars umræður þingmanna vera orðnar líkari því, sem fleir
væru að ræða gildandi lög, heldur en frumvarp. Eg vil því
benda þeim á, að þetta er að eins frumvarp, sem þíngið getur
breytt, og ættu menn þvi að kosta kapps um, að hr ey ta þvi sam-
kvæmt því, er landshættir og kringumstæður vorar helzt hefðu
gott af.

En fyrst eg st(lð upp á annað borð, skal eg leyfa mer að
gjöra dálitla athugasemd við 5. gr. bæði í stjórnar- og nefndar-
frumvarpinu, og sýnist mer 5. gr. stjórnarfsumvarpsins fullt eins
góð og tilsvarandi grein hjá nefndinni. Ef að nú þingið skyldi
samt aðhyllast grein nefndarinnar, þá sýnist mer, að í henni
þurfi að gjöra dálitla orðabreytíngu, þvi eg kann ekki við orðin :
"einkum undir Iucslestri í heimatucsum"; því eg held, að hrepp-
stjórum og meðhjálpurum se með öllu ómögulegt og jafnvel
fyrir þá ógjörlegt, að passa upp á, hvað fram fer í heimahús-
um, eða hvort óregla er höfð við húslestur á bæjum. Eg vil því
áskilja mer það breytingaratkvæhi við 5. gr. í frumvarpi nefurl-
arinnar, að orðin: "undir ltúslf'Stl'i - 0.'/' falli burtu með öllu,

Framsiiqumaður : það gladdi mig, að heyra, að 2 kon-
úngkjörnir þíngmenn, löglærðir, eru á sama máli og eg um
leingd bænadagsins. En eg verð að spyrja að því, viðvíkjandi
breytingaratkvæði hins háttvirta 1. konúngkjörna þingmanns við
5. gr. nefndarinnar, fyrst honum fell betur við 5. gr. stjórnar-
frumvarpsins, hvar var hann þar á Íslandi, sem menn föru al-
mennt á veiðar'? Eg þekki einl?an þann stað á þessu landi,
sem almennar veiðar eigi ser stað á, nema 'meintur sen fiski-
veiðar, og mun það ekki vera. Menn veiða her að sönnu fugla,
en sjaldan nema einn og einn maður ser, þvi þær eru ekki svo
ágóðamiklar. .Mer virðist þvi, að þetta atrið! greinarinnar hjá
stjórninni eigi jafniIIa við eins og hitt, er þar liggur bann við
ópi og háreysti á strætum og í húsum, sem hvergi á her við,
nema ef vera skyldi í Reykjavík. Á Akureyri á það ekki við,
og er það þó næst fjölmennasti bærinn her á Iandi, því þar er
enn eingin kirkja. þá« og bann á háreysti barnanna eins
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óþarft, því í Reykjavík, þar sem þess kynni helzt að virðast
þörf vegna fjöldans, þar er einginn kirkjugarður hjá kirkjunni,
og í sveitum á slíkt ser aldrei stað. Undir eins og messa byrj-
ar, fara þar bæði ungir og gamlir úr kirkjugörðunum inn í
kirkjurnar. þetta hvorttveggja á því alls ekki við á Íslandi, og
það vildi nefndin bæta. En vel getur verið, að henni hafi mis-
tekizt það, þó eg megi fullyrða, að hún gjörði sitt sárasta til.
það, sem hinum 1. konúngkjörna þingmanni er einna lakast
við hjá nefndinni, er "einkum undir húslestri" í 5. gr. Nefnd-
inni þótti þar eins mikil hávaða og skarkala von, eins og hvar
annarstaðar, og að sú guðsþjónusta ætti þó jafnan rett á ser
og hver önnur, og þess vegna vildi hún, að þar væri allur skark-
ali streingilega bannaður. En til þess ætlaði nefndin aldrei,
að hreppstjórar og meðhjálparar skyldu passa það, Opj því lýsi,'
greiniu með orðinu: "gæta þessa", þessa, sem nær liggur, því
ver segjum "þetta" um það, er uær liggur, en "/titt" Ulll það,
sem fjær liggur.

P. Pétursson: Eg get ekki betur seð, en það, sem hinn
háttvirti 1. konúngkjömi þingmaður hafði á móti grein nefndar-
innar, eigi ser öllu fremur stað við 5. grein i frumvarpi stjórn-
arinnar, því þar er hreppstjórum boðið, að handtaka alla menn,
sem óreglu gjöra, bæði úti og inni, og sjá það allir, hversu
þetta er þeim ómögulegt. Með skilningi hins háttvirta þíng-
manns er því öllu meiri ástæða til, að misskilja stjórnarfrum-
varpið her, en uppástúngu nefndarinnar. Nefndin vildi og kom-
ast hjá þessu, og takmarka svo handtöku manna, að hún yrði
möguleg.

Jón .IÓUSSOIl: Mer virðist þéssi 5. grein sýna það glögg-
lega, eins og margt annað í stjórnarfrumvarpinu, að það sé bæði
hugsað og samið á dönsku, og eptir þeim kringumstæðum, sem
þar eru algeingar, hvar lögreglustjórn er ætíð við höndina, og
stjórninni hafi ekki tekizt sem bezt, að hitta á það, sem við
átti her á landi. En mer finnst líka, að nefndinni ekki hafi
tekizt sem bezt, að ráða bót á þessu, eður laga þessa grein,
eptir því sem her i landi á við; því þegar menn gæta að því,
hvað sé ósiðsamleg ltegðull, t. a. m. í kirkju eða undir hús-
lestri, eins og her er meiningin, og sem nefndin hefur sett í
staðinn fyrir "allar skemmtanir", þá má margt það álítast ó-
siðsemi, sem þó í sjálfu ser er ekki mjög vítavert, t. a. m, að
sofa, hlæja, gánga mjög opt út um messutimann, og fleira þess
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konar. þegar þetta er nú borið saman við skyldu hreppsijór-
anna og meðhjálpara, sem nefndin ætlar að leggja þeim á herð-
ar, þá er það mjög óviðkunnanlegt; þeim er nefnilega upp á
lagt, að taka þá menn höndum, sem hegða ser ósiðsamlega um
messuna, og er það mjög svo ísjárvert og yfirgripsmikið vald,
ef það væri ætíð hrúkað, því menn taka sjaldan til þessa ráðs,
fyr en í seinustu lög. það getur heldur ekki almennt átt ser
stað, því allir vita, að margar eru sóknir þær, sem einginn hrepp-
stjóri býr í, og getur því ekki gætt reglu við messugjörðina.
Mer sýnist því, að her færi betur að setja: ."hneixlanle.q hegð-
un" i staðinn fyrh'; ."ósiðsamleg he.qðun", en bæta við á eptir
"vandlega": "og afstýra öllu þvílíku, að svo miklll leyti þeim
er unnt", og láta orðið ."handtaka" falla burtu. Eg vil því á-
skilja mer rett til breytingaratkvæðis við þessa 5. gr. nefndar-
innar á þá leið, sem eg sagði nú.

Ef maður ímyndar ser, að hreyting; nefndarinnar verði gjörð
að lögum, þá vil eg geta þess, að í 9. gl·. í nefndarfrumvarpinu,
en 10. gr. i stjórnarfrumvarpinu, er sagt, að fébótum sæti, ef
reglugjörð þessari se ekki hlýtt, og eru fébæturnar þar ákveðn-
ar á ýmsum stigum, og ýmislegri upphæð, og loksins eptir ll.
gr. frumvarpsins, en 10. gr. nefndaruppástúngunnar, getur þessi
óhlýðni má ske sætt líkamlegri refsingu, ef svo stendur á. Eg
vil nú biðja nefndina, að skýra mer frá því, hvort hreppstjórar
og meðhjálparar eigi einnig að vera dregnir undir þetta ansvar
eða ekki, ef þeir skyldu hliðra Sel' hjá, að handtaka menn þá,
sem kynnu að gjöra sig hluttakandi í einhverri afhinum smærri
ósiðsemdum, sem eg hef minnzt á.

þ. Svei1l~jörnsson: Mel' er það nóg, fyrst hinu heiðraða
framsögumann minnti þó, að hin umtalaða grein í frumvarpi
stjórnarinnar gæti náð til eða átt við í Reykjavík, því [iessi
reglugjörð á eins að ná yfir Reykjavík og aðra staði á landinu.
Viðvíkjímdi hinu öðru, sem hann sagði, get eg þess, að mer
hefur aldrei dottið í hug, að nefndin hafi ætlað hreppstjórum
og meðhjálpurum að passa, hvernig til geiugur í heimahúsum,
og þess vegna vildi eg gjöra þá breytingu á grein nefndarinn-
ar, sem eg stakk upp á. Eg held og, að hver ærlegur og sam-
vizkusamur húsbóndi láti ser annt um, að passa það, að and-
aktin í heimahúsum truflist ekki.

Framsápumaður: þíngmaðurinn frá Norður - þingeyjar-
sýslu gat. ekki liðið þessa umræddu 5. gr. nefndarinnar, mest

168



vegna þess, að honum þótti orðin: Hósiðsomle.q ltegðun", sem
nefndin hafði, ekki nógu sterk, En það lýsir, að minni mein-
ingu, ekki neinni siðferðislegri spillíngu hjá manninum, þó hann
þurfi að gánga út um messuna þurftar sinnar vegna, né þó hann
sofni; því til þess geta verið margar sérstaklegar orsakir. ó-
siðsamlegt kalla eg það eitt, sem hneixlar söfnuðinn, og því
virðist mer þetta orð eiga her allra bezt við, því það er ósið-
semin, sem hreppstjórar og meðhjálparar eiga að hindra við
kirkjuna; en að þeir megi hafa hverja þá aðferð til þess, sem
þeim þóknast, held eg ekki eigi við í almennu lagaboði; eg
veit ekki lögreglulöggjöfin veiti nokkrum þjl1ni sínum það
frelsi annarstaðar. Hreppstjórarnir eru og ekki ætíð við kirkju,
en þar á móti altend meðhjálpari ; því þó hinn reiti meðhjálp-
ari komi ekki, þá er annar jafuan tekinn í hans stað, og hefur
hann þá sömu skyldur og hinn; því prestur getur ekki messað
meðhjálparalaust, ne gætt allrar reglu, sem þarf í kirkjunni.

þar sem hinn sami heiðraði þíngmaður fól' fram í 10. gr.,
þá tók hann þar fyrir sig fram í umræðunni, en eg vil þó geta
þess, að fébætumar þar leggjast á þann, sem hrýtur helgihald-
ið, eða truflar það, en eingan veginn álögregluþjóninn.

G. Brandsson: Hinn heiðraði þín gm aður úr Snæfellsnes-
sýslu talaði áðan um það, hversu mikið þessar umræður um
kóngsbænadaginn væru nú búnar að kosta þjóðina, og vildi
þess vegna ráða mönnum til, að hætta þeim, en jafnframt þótti
honum ráðlegast, að klípa ekki af helgi dagsins, það er að
segja, hann vildi láta hann vera helgan frá miðaptni á fimmtu-
daginn til þess á föstudagskvöldið. :Mer þykir nú þetta ráð
ekki sem heppllegast af hyggnum húmanni; því það er eins og
hinn fyrsti konúngkjörni þingmaður áðan sagði, að atvinnuvegir
manna her þola ekki mörg óþarfa - helgiliöld. Eg er því á
sama máli eins og hinn háttvirti framsögumaður og margir
aðrir, að kóngsbænadagurinn se einúngis helgur haldinn frá
míðaptni á fimmtudaginn til þess í sama mund daginn eptir;
tíma þann, sem þá er eptir til kvöldsins, geta margir fært ser
í nyt til ýmsra athafna, sem þá má ske gætu nokkuð bætt {If

kostnaði þeim, sem kvartað val' yfir að áminnstar þíngræður
um kóngsbænadaginn hefðu í för með ser.

P. Petursson: það er auðsjáanlega tiIgángur löggjafans,
eptir 5. gr. í frumvarpi stjórnarinnar, að ekki skuli handtaka
aðra menn en þá, sem sýna lögreglustjórunum mótþróa, eða þá,
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sem ekki láta vinna sig með góðu. Tilgángurinn með því, að
handtaka mennina, el' einúngis sá, að afstýra frekara hneixli í
þuð eða það skipti, og finnst mer því eingin ástæða til, að taka
það úr frumvarpinu, að slíka menn megi handtaka. Eptir hinni
eldri löggjöf viðvíkjandi húsvitjun og helgihaldi eru meðhjálp-
arar og hreppstjórar skyldir til, að hjálpa prestinum til, að
halda við allri siðferðislegri reglu í sveitinni, og aðstoða hann
í öllu.

Jðn Jðnsson: Með tilliti til þess, sem hinn heiðraði fram-
stigumaður sagði áðan, vil eg leyfa mer að tala fáein orð, það
er nefnilega hvergi talað um það, hvað gjöra skuli við þessa
handteknu menn, eða hvernig hreppstjórarnir skyldu fara með
þá, hvort heldur fara með þá burtu, eða halda þeim að eins
faunguðum, þar sem þeir eru komnir. það hefði því án -efa
verið betra af nefndinni að ákveða reglu fyrir þessu, undir eins
og á það var minnzt í lagaboðinu, ef hreppstjórum og með-
hjálpumm ekki var annars trúandi fyrir, að afstýra hneixliuu á
þann mildasta eða liprasta hátt, sem þeim í hvert sinn þætti
bezt eiga við, svo her gæti einginn efi á orðið, Mer virðist
það og hart að geingið, að hreppstjórar skuli vera skyldir til,
að handtaka þann mann, sem vinnast kynni með góðu, ef hrepp-
stjóri mætti hafa þá aðferð, sem honum litist, auk þess sem
það gæti opt valdið uppnámi og meira hneixli í kirkjunni, að
vera að handtaka menn um messuna, heldur en fá af þeim með
góðu að víkja burtu, og vil eg áskilja mer hreytingaratkvæði
fÍ þá leið, sem eg hef nIÍ ta lað við þessa grein. Hvað því við-
víkur, sem hinn heiðraði framsögumaður sagði um meðhjálpar-
ana, að þeir væru ætíð við, þá varnmeðhjálpari, ef ei væri aðal-
meðhjalparinn, þri má eg játa, að eg þekki ekki til þess, og
það stand er víst ekki til fyrir norðan, þar sem eg er kunnug-
ur; því kórrljákninn er ekki heldur ætíð meðhjalpari. Eg er því
á sama máli um þessa greilJ, sem hinn 1. konúngkjörni þíng-
maður hefur tvisvar bent á, að þai'l og það se meiuingin, en mer
þykir orðin aldrei of góð, til að skýra meiuingamm-, og eg get
ei annað séð, en orðin her séu óljós og ón óg, svo eg vil óska
þau yrðu gjörð skýrari.

Frnmsðqumað ur: 5. gr. til tekur að eins seinustu úrræðin
- (Jðn Jðnsson: fyrstu og seinustu) -, og mer sýnist, að lög-
regluþjónunum se þar gefið svo mikið frelsi um aðferðina, sem
þeir þurfa að hafa. En hvað meðhjálparana snertir, þá vil eg
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geta þess, í tilliti til ræðu hins heiðraða þingmanns úr Norður-
þíngeyjarsýslu, að þeir hafa nú ekki þau störf á hendi, sem
meðhjálparar höfðu áður eptir hinni gömlu löggjöf. Nú eiga
þeir ekki annafl afl starfa, en skrýða prestinn og þjóna að ýms-
um þeim verkum, sem útheirntast við opinbera gui'lsþjónustu í
kirkjunni, Hinar eldri skyldur hans eru úreltar, og eg veit því
ekki, hvemig það getur nokkurn tima borið við, að meðhjálpari
se ekki við kirkju.

Ó. Sinertsen: Eg verð að vera samdóma því, sem hæði
hinn háttvirti framsögumaður og hinn háæruverðugi konímg-
kjörni þingmaður IIÚ seinast töluðu, að þai'l þurfi ei svo opt til
þess að taka, sem menn vondræðast nú um, út af 5. gr. hins
konúuglega frumvarps: "að taka þá hömlum, sem móti brjóta".
Eg hel (I, ai'l messugjörð ætti aldrei að vanta meðhjálpara, þó
hreppstjórinn se ei ætíð viðstaddur. Eg veit ekki betur, en
vel hafi farið, að brúka þá reglu, sem eg veit til vestanlands afl
tekin hefur verið upp. Prestar hafa auk hreppstjóra tekið þar 2
meðhjálpara einmitt eptir N. L. 2-9-2.,3.,4., (ef eg man reit).
Ef nú hvorugur þeirra, sem sjaldan bel' við, er viðstaddur
embættisgjörð, geingur skrúðadjákni eða hríngjarinn í þeirra
stað þann daginn, og getur þessi regla komið í veginn fyrir
ýmsa ósiðsemi, háreysti og því um líkt, og bæri svo við, að
þetta gæti ei hjálpað, þá segi eg fyrir mig, að eg vil heldur
þau handtök, er komi hneixlunarmanniuum út úr kirkjunni,
sem gjörzt gæti á fáum angnahlikum, en að þvilík ósiðsemi
varaði þar leingi innanhúss, og að presturinn eigi framvegis
til samtaka með ser þessa menu, vil eg enn fremur áhræra,
þegar kemur til að tala um hina 15. gr. hins konúnglega
frumvarps .

.I. hreppstjóri SiflUl'ðsson: Í 5. gr. frumvarpsins stendur
útþrykkilega: "0.'/ taka þá Ilöndum, ef á lig!/ur". þetta orð :
'fJ''f á lifl!/lll''', tekur nú af allan efa í þessum umræðum; en her
er aðgætandi. að nefndin hefur útilátið það, og skyldi þíngið
heldur taka uppástúngur nefndarinnar en frumvarpið, þá vil eg
stínga upp á því, að nefndili vildi taka aptur upp þetta orð:
'/J('!' á liflflur".

Ái'lm en undirhúníngsumræðunni um þennan tiltekna kafla
frumvarpsins el' lokið, vil eg leyfa mer að gjöra dálitla athuga-
sernd við 7. gr., nefnilega, að þar el' leyft, að halda sveitar-
fundi, þegar mikið liggur á, eptir messu á sunnudögum, en
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ekki utan með leyf lögreglumanna. En hverjir eru þessir' lög-
reglumenn '1 el' það sýslumaðurinn, eða er það hreppstjórinn ?
Ef það er sýslumaðurinn, þá mundi þetta vera blátt bann við
sveitarfundum á helgidagskvöldum sumstaðar, IlVí eg þekki svo
til, að sumstaðar í sýslum el' vikuferð á vetrardag í slæmum
veðrum og færðum til sýslumannsins, og mundi einginn vinna
það til, eða geta notið þess leyfis, og sizt ef bráð nauðsyn lægi
við. En ef þessi lögreglumaður er hreppstjórinn, þá vil eg, að
það se tekið fram með skýrum og skiljanlegum orðum, því
"lögreglumenn" er ekki svo vanalegt islenzkt orð hjá alþýðu,
því það er ekki heldur svo mikið, að það se lögreglustjóri eða
lögregluþjónn. Eg tek mel' því breytingaratkvæði við þessa
grein á þá leið, að það sé til nefndur hreppstjórinn.

Framsðqumnður: Lögreglumenn kallast allir þeir, sem
að lögreglulJlJi þjóna, og hreppstjórarnir líka.

G. Brandsson: það er og tekið fram í ástæðunum við 7.
gr. í frumvarpi stjómarinnar.

P. Péturssou : Hvað orðin: "pf d lifl!lur", í 5. gr. hins
konúnglegu frumvarps snertir, þá sleppti nefndin þeim þess
vegna, að hún heit, að það mundi hverjum manni vera ljóst,
að ekki bæri að taka til þess, að handtaka menn, fYI' eu í sein-
ustu lög. Eu vilji IlÍlIgið taka þessi orð inn aptur í gl'einina,
þá ætla eg, að nefndin muni vera reiðubúin til þess.

Á. Einarsson: Ætla að nefndin vildi ekki orða jlað svona :
"l!f þö/'fkN'fur" '( (Framstiqumaður: Mel' sýnist það liggi sama
í því og: "pf áHflflll!'"). Fyrst eg stóð upp á annað borð, vil
eg þá áskilja mel' breytingaratkvæði við 3. gr. í nefndarálitinu
á þá leið, sem eg hef áður talað viðvíkjandi því, er stendur í
frumvarpinu í 3. gr., að hafa búðir verzlunarmanna lokaðar
allan sunnudaginn, en af því eg held, að nefndarálitið í þessari
grein verði aðhyllzr, gjöri eg það viðauka-atkvæði við 3. gl·.:
"kaup ne sala fram fara, nema hrýn nauðsyn beri til".

Forseti: Með því að svo lítur út, sem umræðurnar um
þennan kafla frumvarpsins se nú á enda, þá vil eg þó geta þess,
áður en næsti katli er tekinn til umræðu, að betra væri má ske,
að einhver þíngmanna tæki SCl' breytíngaratkvæði viðvíkjandi
löghelgisleingd bænadagsins.

]tI. Andrésson: Eg er búinn að því.
Forseti: Fyrst einginn tekur /JÍl til máls, álít eg umræð-

unum um þennan kafla frumvarpsins lokið, og þó að nú sé
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orbið nokkuð framorðið, lízt mer þó bezt, að taka næsta kafla
þess, 10. - 16. gr., til umræðu, ef hinn háttvirti framsögu-
maður hefur ekkert á móti því.

Framsðqumaðuri Nei, það er ekkert á móti því frá minni
hálfu.

V. Finsen: Nefndin hefur í 13. grein úr fellt þessi orð:
"getur hann leitað álits lögreglustjóra"; mer fydr mitt leyti
finnst þó vera dáindis-gott, að lögreglustjórinn gæti skoríð úr
þessleiðis vafa, og sýnist mer því, að nefndin ætti ekki að
sleppa því; þ<>hún vilji ekki hafa sömu orðin, þá má hafa eitt-
hvað því líkt.

Framsðqumaður : Nefndinni fannst einmitt, að hún ekki
gæti fellt sig við þennan kafla 13. greinar, því talshátturinn er
nokkuð dönskulegur, og ef sá, sem efasamur er í þessu tilliti,
færi til hreppstjórans, til þess að spyl:ja hann, hvort hann mætti
gjöra hitt eða þetta, þá lítur svo út, sem hann hefði eitthvað
illt fyrir stafni, og svo ætti hann eptir því, ef hann breytir
samkvæmt áliti hreppstjórans, og, ef til vill, móti anda laganna,
að vera sýkn saka; þess vegna breytti nefndin því svona: "þá
leiti hann um það álits þessara manna"; það væri líka skrítið,
ef einhver skyldi fara til hreppstjórans við hvert hryðjuverk,
sem hann vildi framkvæma. Nefndinni finnst annars hrepp-
stjórum vera gefið ærið vald í stjórnarfrumvarpinu, þar sem
þeim er gjört jafnt undir höfði og "General - Procureurer" í
Danmörku.

Konún.qs{ulltrúi: Frumvarpsins 13. gr. meinar án efa með
orðunum: "embættismenn þeir, er lögreglu eiga að gæta", og
"lögreglustjóri" seinna í greininni, sýslumenn, en ekki hrepp-
stjóra, því í danska texta frumvarpsins stendur "IDe æmbeb0mænb,
[om §]3i ~a\.1e betroet lJ)olititilf~net", þ. e. "þeir embættismenn, sem
Ver höfum trúað fyrir tilsjón með lögreglustjórninni"; og þar
sem orðið "lögreglustjóri" fyrir kemur seinna í greininni, hefur
hinn danski texti frumvarpsins orðið "lJ)olítio\.1rigbeben".

Framsögumaður : Eg ímynda mer líka, að þetta se mein-
íng stjómarfrumvarpsins, en það er brúkað allt af á ruglingi,
"hreppstjórar" og "lögreglustjórar". Hreppstjórinn getur annars
þagað yfir þvi, þó hann viti, að einhver sé brotlegur, og þá er
ekki sagt, að lögreglustjórinn komist nokkurn tíma til vitn-
eskju um það, og því þótti nefndinni gott, að því yrði breytt,
svo ljós skilningur kæmist á.
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þ. Sneiubitírnsson: Mer virðist ljóst, að það lýtur mest
að hreppstjórauum, því opt getur vindur og veður tálmað manni,
að komast til Higreglllstjórans. Þegar einhver, sem opt getur
borið vii'l, þarf til dæmis að fara héðan úr Reykjavik upp á
Kjalarnes, Akranes, eða hvert helzt sem er, á helgum degi,
þá þarf hann ekki annað en spyl:ja bæjarfógetaun, hvort nokk-
uð se því til fyrirstöðu.

Framsðqumaður : Eg ímynda mer þó, að lagaboðin eigi
að gilda um land allt, og opt þurfa menn að fara lángar leiðir,
ef menn eiga að geta náð sýslumannsfundi.

þ. Sveinbjörnsson: Almúgi hel' hefur þó ekki hverja grein
í höföiuu, og maður getur heldur ekki heimtað það, og hann getur
af eintómri samvizkusemi haldið, að margt se bannað, sem Í reynd-
inni ekki er það, og el' þá betra, ai'l vita rétt en hyggja rángt.

Framsðqumaður: þegar tilfellin eru svo, að þai'l liggur í
augum uppi, hvemin skilja eigi það, þá ætlast eg ekki til, að
maður fari til lögreglustjórans .

J. Kristjánsson: þegar nefndir eru embættismenn þei I', er
lögreglu eiga að gæta, og aptur lögreglustjóri (í 13. gr. frum-
varpsins), skilst mer, að se meint með fram til hreppstjóra, því
í ástæðunum fyrir frumvarpinu við 7. grein er einmitt sagt
"sveitarstjórn" í staðinn fyrir "sóknarstjórn", og "Iögl'eglustjórn"
í staðinn fyrir ,,11igreglustjóri", og eru þá hreppstjórar með taldir.
En um leið, og eg nú hef staðið upp ill' sæti mínu, óska eg að
gjöra viðauka- atk væði við 16. grein frumvarpsins, að hún se
öðruvísi orðuð en í nefndarálitinu, eða á þessa leið: "þar á
móti el' réttur fátækra til hlutar úr helgidaga - veiðum óskeitur
eptir þeim lögum, sem þar um gilda", því um þennan rétt fá-
tækra til hlutar úr helgidagaveiðum er til fleira í lögum en
það, sem til er tekið í tilskipuninni frá 8. janúar 1834.

þ . Jðnassen : Mer virðist 13. gl'einill í upphafinu, undir
orðinu "lögreglustjórn", inni binda bæði sýslumenn og hrepp.
stjóra, enda hagar her svo til, að hreppstjórar hafa einnig lög-
reglustjórn á hendi, og er því náttúrlegt, að álykta, að stjórnin í
frumvarpinu hafi haft það fyrir augum. það yrði líka lítið úr
leyfi tilskipunarinnar, ef hlutaðeigendur ættu í hvert skipti að
snúa ser með fyrirspurn sína til sýslumanns, sem opt er í mikl-
um fjarska.

Að nefndin sleppti úr frumvarpsins 13. grein orðunum:
"og ef honum - leyft það", kom af því, að henni þótti sú á-
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kvörðun, að hlutaðeigandi gæti leitað álits lögreglustjórans,
þegar hann væri í vafa um réttan skilning lÍ tilskipuninni,
innibinda, að hann (lögreglustjórinn) jafnframt hefði myndug-
leika til, að leysa úr spurningum þeim, er, þannig yrðu fYl'ir
hann lagðar, og það virðist líka sjálfsagt.

þ. Sveinbjörnsson: Eg vil taka mer breytingaratkvæði við
15. grein í nefndar- frumvarpinu, samkvæmt þvi, sem eg IH~f
talað.

Framsðpumaður : Nefndin hefur vist ekki á móti þvi, að
taka inn í nefndarálitið breytíngaratkvæði í þá átt, sem þing-
maður Suður- þingeyjarsýslu stakk upp á,

þ .• Ionassen: Eg er einnig á þvi, að það se orðað, eins og
þingmaður Suður- þingeyjarsýslu kom fram með.

St . Jðtisson: l\ler virðist. breytingaratkvæði hins 1. kon-
úngkjörna þingmanns vera að öllu óþarft, því þegar farið verð-
ur að gefa atkvæði um nefndarálitið, þá verður víst líka gefið
atkvæði um það, hvort viðaukinn við 16. grein, um fátækra-hlut-
inn, skuli standa.

Á. Einarsson: Eg ætla til vonar og vara að geyma mer
rétt til þess breytíngaratkvæðis, "að allir hlutir til fátækra af
helgidagaveiðum verði Úr lögum teknir".

P. Petursson: Á það að vera ný grein í frumvarpinu,
eða á að teingja það við síðustu greinina?

Á. Einarsson: það á vist bezt við þar.
Framsögumaður: Eg lét í ljósi i gær, að það væri mein-

ing min, og eg álít það enn, að þetta komi eingau veginn þess-
ari löggjöf við, því eg held ekki se neinn 'skyldugleikl milli
helgidagahalds og fátækra-hlutar í nokkru tilliti, og að það se
fyrir utan þingsins myndugleika, að taka löggjöf til umræðu
og breytíngar, sem eingin uppástúnga er komin til þingsins
um, hvorki frá stjórninni, þjóðinni, né nokkrum einstökum
þingmanni með skriflegu skjali og beinni uppástúngu.

Á. Einarsson: Hvorki framsögumaður ne eg getum dæmt
um það; það er þingsins, að skera úr þvi.

þ. Sueinbjðrnsson: Mer sýnist það þó standa i nokkru
sambandi; því fátækir fá hlutinn því að eins, að róið se á helgi-
degi, og einginn getur neitað því, að róðrar á helgidögum þó
er helgidagavinna.

Ó. Sívertsen: það má vissulega ráða af hinum laungu
umræðum, sem nú, bæði í gær og í dag, eru þegar gjörðar, eins

175



og af nefndarálitinu sjálfu, að menn hafa mikinn áhuga á máli
þessu, og ætla eg öllum megi vera kært, að svo er, þvi eg
vona þess, að menn viðurkenni, að hið andlega lífið, sem eflir
trú vora og ávexti hennar i líferni manna, á að nærast og dafila
af alliðarfullu helgihaldi á hvíldardögum.

Eg ætla, að til þessarar alúðar hjálpi að vísu bezt sann-
guðrækilegt hugarfar hvers velþeinkjandi manns, en þar sem
það vantar, eða er miður inngróið, eiga góð lög að koma til
hjálpar. þau lög þurfa að vera sem allra- ljósust og greinileg-
ust, en ekki get eg skilið þau ávinní eins mikið með þvingun,
eða því, sem matið kynni að verða ófrelsi i ýmsu veraldlegu
atferli á helgidögum, eins og með sannfærandi siðgæðis-Jög-
máli, áfýsíngum og eptirdæmum. Samtök, sem í svo mörgu
eru viðurkennd nauðsynleg, eru það þá líka, til að efla hinn
retta tilgáng helgihaldsins og kirkjurækninnar; þau ættu þá
líka að koma her fram. þvi er það, eins og eg ráðgjörði í þvi,
er eg áðan talaði, að eg leyfi mer að gjöra það breytingarat-
kvæði við 15. grein hins konúnglega frumvarps, að eptir orðin:
"guðrækilegu hugarfari", bætist við: "og skulu hreppstjórar og
"meðhjálparar prestanna vera þeim í öllu þessu samtaka, og
"veita þeim alla mögulega aðstoð.

Forseti: þar eð ekki fleiri þingmanna taka til orða, álít
eg undirbúningsumræðu þessa máls lokið.

Eg leyfi mer að tilkynna hinum háttvirtu þingmönnum, að
konferenzráð þ. Sveinbjörnsson hefur tilkynnt mer, að hann væri
valinn formaður i nefndinni "um búnaðarskóla"; prófastur H.
Stephensen, að hann væri formaður og framsögu maður nefnd-
arinnar "um sveitarstjórn", og lögfræðingur .J. Guðmundsson, að
nefndin í stjórnarmálinu hafi kosið hann fyrir formann og fram-
sögumann.

Á morgun kl. 12 álít eg að fundur geti orðið haldinn, og
verður þá tekið til inngángsumræðu bænarskrá frá Gullbringu-
sýslu (nr. 50) "um gjaftoIla og manntalsfiska i Gullbringusýslu",
og síðan bænarskrá (nr. 52) "um erfðafestu, einkum á klaustur-
jörðum", svo sem eg mun leyfa mer að boða á dagskránni.

Fundi slitið.
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14. júlí - tíundi fundur.
Allir á fundi, nema þingmaður Suður- þíngeyjarsýslu, St~ra

Jón Kristjáussou, sem tjái') hafði forseta forföll sín.
Gjörðabók f"á siðasta fundi upp lesin og samþykkt.
Forseti: í dag kemur fyrst fyrir til inngangsumræðu og

nefudarkosnlngar, ef þínginu svo lízt, bænarskráin frá Gull-
bringusýslu, sem eg gat um i gær, um gjaftoll og manntalsfiska.
þíngmai'!ur Gullbringusýslu er víst flutningsmaður hennar, og
vil eg því biðja hann um, að skýra þínginu í stuttu máli frá
innihaldi hennar.

þíngmaðurinn las bænarskrána siðan upp, og mælti:
það var árið 1849, að bænarskrá frá Gullbríngusýslu

kom her til þingsins um, að manntalsfiskar væru af tekn-
ir. þessari bænarskrá var þá hrundið með atkvæðagreiðslu,
en það helzt.a, sem fram var fælt á móti henni, var það, al'l
hún væri i ðtima upp borin, og að stjórnarbreytíng sú, sem
menn flá vonuðu eptir, mundi eiga allskammt híngað í land, og
að þá mundi ný skattalöggjöf komast her bráðlega á fastan fót,
eptir að jarðamatið væri um garð geingið, sem þá vofði yfir;
því nefnd sú, sem með konungsúrskurði af 23. apríl 1845 átti
að setjast her, og síðar var af þáverandi konúngsfulltrúa sett með
breti af 6. ágúst sama ár, hafði einmitt stúngið upp á, að gjald
þetta með öðrum fleirum væri afnumið. Menn lifðu síðan í góðri
von um, að þessu mundi bráðum verða breytt til hatnaðar ; en
eptir að frettir fóru að berast um það, hvernin jarðamatið hefði
tekizt, fóru menn aptur að hugsa, að talsverð bið gæti ori'lið á þessu
enn, og svo hel du þeir, að auglýsíngin af 12. maí í fyrra mundi
ekki flýta málefninu; þess vegna vildu þeir reyna til enn að nýju,
að fara hins sama á leit viðvíkjandi manntalsfiskunum, og í
vetur, sem leið, voru margir útrói'lramenn frá öðrum sýslum,
sem fýstu þessa mjög. l\ler var ekki ókunnugt um ráðagjörðir
þessar, og reð eg heldur til, að hverfa frá þeim að þessu sinni,
þegar ekki yrði bent á neitt sanngjarnlegt gjald, sem sett
yrði í staðinn, og líka sagði eg þeim, að það væru eiginlega
menn úr ö/lrum sýslum, sem þyrftu að bera sig upp undan
gjaldi þessu, jafnvel þó eg vissi líka til, að bændur her við
sjóinn svöruðu þvi án endurgjalds frá þessum.

l\lenn komu ser þess vegna saman um, að reyna heldur til,
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að fá jafuaðan gjaftollinn, eptir því sem tíðkanlegt væri að gjalda
hmm í öðrum sýslum, svo, þegar eg fór núna heiman að til
þingsins, var bænarskrá þessi að miklu leyti full gj öri't, eins og
hún er nú, nema undirskriptirnar vantaði, og þá val' þess ekki
heldur i henni beðizt, að manntalsfiskarnir væru af teknir; en
nú se eg, að menn hafa geingið inn á þá skoðun aptur, Hvað
nú gjaftollinurn viðvíkur, þá hafa allir játað, ai'l hann væri
mjög ósanngjarn, hæði að eðli og uppruna, og má meðal ann-
ars lesa um það í riti því, er konferenzráð Bjarni þorsteinsson
samdi um skattgjald á Íslandi, og sem prentað er i Kaupmanna-
höfn 1819. það sama hefur einnig skattanefnd sú viðurkennt,
sem eg áðan minntist á; en mest hefur þó alla furðað íÍ því,
hveru in gjaldgreiðslu þessar! er varið her í Gullbringusýslu, að
sá, sem tinnrlar 1 hundrað í lausa fl" skuli gjalda jafnmikinn
gjafton og sá, sem tíundar 9 hundruð, og eg hef hvergi heyrt
nc séð, lÍ hverju máti þessi er byggður. Höfundar bænarskraar-
innar eru nú ekki stórlátir ; þeir biðja einúngis um, að þeir fái
að búa undir viðlíka ósanngjörnu gjaldi og stéttarbræður þeirra
í öðrum sýslum, en ekki öðru lakara, og væri sannlega hart,
að neita þeim um þetta. Eg þori reyndar ekki að segja, að
gjaftollsfiskar fækkuðu ekki nokkuð við þessa breytingu, eu þó
er mer nær að halda, að það yrði ekki svo mikið, og líkindi
væru til; því verið getur að einhverjir fátæklíugarnir, sem hefðu
getað rembzt vii'l að tíunda 1 hundrað í lausafé, hafi dregizt aptur
úr með það, einmitt vegua gjaftollsins, en sem, þegar hann væri
lagaður, fyndu síður orsök til þess, svo það, sem mísstist, bættist
aptur upp með þessu, sjálfsagt ai'l nokkru leyti. þllð er annars ætið
ilIt, þegar menn bera ekki tilhlýi'tilega virðíngu fyrir lögunum,
en þeir geta það því að eins, að þeir verði saflllfærðir um, að
þau séu skynsamleg og góð, en ekki til búin af handahófi,
fjarlæg allri sanngirni, Eg vona því, að þíngmenn gefi því góðan
róm, að þessi syndaborgun fyrri tímanna, gjaftollurirm, verði
ekki lögð harðari ne öðruvisi á fátæklingana hérna í sýslunni,
heldur en tíðkanlegt er annarstaðar,

Hvað manntalsfiskunum viðvíkur, þá má sjá í riti því, er eg
minntist á, eptir konferenzráð Bjarna þorsteinsson,. hver uppruni
þeirra el', sá nefnilega, að hann eins og gjaftollurinn sc ekki grund-
vallaður á neinum lögum heldur venju, sem síðan hafi orðið að
lögum. Skatta nefndin hefur sagt, að þó nokkra ástæðu kynni
að mega finna fyrir þvi, að gjald þetta var lögleitt í fyrstu, þá
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þyki henni það nú alls ekki eiga við, þar eð það leggi tilfinn-
anlega byrði á þá, sem sækja sjó úr fjarlægum héruðum með
miklum örðugleika og kostnaði, það tálmi mikilvægum atvinnu-
veg, og hafi þess vegna jafnan verið hvimleitt gjaldendum, enda
seu þeir opt síður færir um að gjalda en hinir, sem lausir eru
við gjald þetta. ~I1illnum úr Ál'lles - og Ráugarvalla - sýslum
hefur til að mynda þótt nokkuð skrítið, að verða að gjalda
manntalsfiska á Selataungum, en vera lausir við þá í Herdlsarvlk,
hvar svo skamt er á milli, og eins þeim ÚI' Borgarfjarðar- og
Mýra - sýslum, að vera lausir við þá á Akranesi, en verða að
gjalda þá á Seltjarnarnesi, og þeim hefur þótt hart, að greiða
þetta til hins opinbera fYI'ir það þeir feingju að hafa her sýslu-
vist um fáar vikur, og hafa sagt, að það væri viðlíka ósanngjarnt,
eins og ef þeir færu að heimta af okkur áþekkt gjald fyrir það,
að kaupafólk okkar sjávarmannanna dveldi hjá þeim nokkurn
tíma sumarsins.

Óánægja með gjald þetta er allt af að vaxa, svo ekki horfir
annað beinna við, en að sjávarbæmlur her verði að greiða mann--
talsfiskana úr sínum sjóði, eða vera án duglegra sjómanna ella.

Án þess nú að fara her um fleiri orðum, þá óska eg, að
nefnd verði sett í málinu, og ætla eg 3 menu nægja. Henni
verður víst i sjálfs - vald sett, hvort hún tekur til greina aðra
eða háðar uppástúngumar, og ef meiri hluta þingmanna skyldi
þykja ísjárvert, að aftaka manntalsfiskana, mun eg ekki að þessu
sinni setja mig harðlega þar í móti, jafnvel þó eg þykist nokkuð
hafa sýnt fram á, hversu ósanngjarnt gjald þeir væru. Gjaf-
tollinn óska eg fyrir hvern mun að fá lagaðan.

KoulÍngs{ulltrúi: Má ske bilin háttvirti forseti vildi spyrja
flutningsmann bænarskráarinnar að, hvort bann vilji gjöra síðari
hluta hennar, eður þann, sem lýtur að aftekníngu manntals-
fiskanna, að sinni uppástúngu; því annars getur það málefni
ekki að lögum komið til umræðu her á þínginu.

Forseti: Eg álít, að þíngmaðurlnn se flutningsmaður að
báðum atriðum hænarskráarlnnar, og ef hann ekki vill vera það,
bið eg harm að segja til þess.

G. Brandsson: Eg er flutningsmaður bænarskráarinnar,
og er þá bezt, að eg taki að mer bæði atriði hennar.

þ . Jðnassen: Eg' vil leyfa mer að mæla fram með þvi, að
nefnd verði kosin, til að íhuga þetta mál; því þó það i fljótu
bragði kunni að virðast eins og ber SEl einúngís um smá muni
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að ræða, er þai'l ekki svo í raun og veru, þegar málið er skoðað
f.·á þeirra sjónarmiði, sem einkum eiga hlut að því, en það eru
fátæklíngaruir og öreigal'llir, og þá munar um hvert fiskvirðið.

Bænarskráill tekur þai'l fram, hversu gjaftolh.takan í Gull-
bríngusýsln el' frábrugðiu þeirri, sem við geingst annarstaðar í
landinu. HÚII fer annarstaðar eptir lausafjártiundarstofninum,
og kemur miklu jafnar niður, ser í lagi meðan tíundin ekki nær
5 lmrlr., en i Gullbringusýslu er tíu fiska gjaftollUl' borgaður jafn-
mikill af 1 hudr, og 9 lmdr, i lausafé, og það verður reyndar
helmingi meira, en annarstaðar er goldið, og kemur það að vísu
þúngt niður á hlutaðeigendum, eins og auðráðið er, þegar það að
hinu leytinu aðgætist, hversu tíundarstofninn er lítill í Gullbringu-
sýslu og lægri en annarstaðar, þar sera eg þekki til. þessu
til sönnunar er það, að af þeim 379 manns, sem á næstliðnu
vori áttu að borga gjaftoll í Gullbríngusýslu, voru að eins 92 í
skiptitiund, en 287 tíunduðu að eins 1 - 4 hndr., og flestir
2 til 3 hndr, þessir allir borguðu því meir en helmingi meira
í gjafton, en annarstaðar er goldið, (Ig í þessu kemur einmitt
fram ójöfnuður sá, sem bænarskráiu ræðir um, og jafnframt er
full sönnun fyrir því, að þessi éjöfuuður lendir á þeim, sem
fátækastir eru, og kemur í þessu tilliti ekki til greina það
atriði, að afgreiðslan skoðuð út af fyrir sig er litil, og yfir höfuð
ekki hærri en 4 til 5 mörk eptir verðlagsskránni.

það er sjálfsagt, að breyting sú á gjaftollinum, sem bæn-
arskráin fer á flot, rýrir nokkuð tekjurnar, sem af Gullbringu-
sýslu gánga ijarðabókarsjóðlnn, og skerðir líka dálítið umboðs-
laun sýslumannsins; en eg er sannfærður um, að þetta atriði
ekki verður málinu til fyrirstöðu hjá stjórninni, þegar henni er
tjáð málið með þess serstöku kringumstæðum. Eg hef. eptir
manntalsbók sýslunnar aðgætt þann mismun í tekjunum, sem
leiddi af breytingunni, og vil eg til skýringar málinu leyfa
mer þá að geta þess, að gjaftollurinn var í vor í Gullbringu-
sýslu 3792 fiskar, sem eptir verðlagsskránni !-Úörir í peningum
284 rbdd. 35. skk., en hefði gjaftollurinn verið tekinn eptir sömu
reglu og annarstaðar, hefði hann ekki ori'lið nema 1741 fiskar,
eða 135 rbdd, 53 skk. í peningum, og verður þá mismunurinn
148 rhdd. 78 skk. Umboðslaun til sýslumannsins eru af fyrri
upphæðinni 47 •.hdd. 38 skk., eu af hinni síðari 22 rhdd. 57 skk.
þessi mismunur er svo Iitlll, ai'l eg álít hann geti hvorki lIe eigi
að koma til greina, þegar spursrnál er um, að koma af einhverjum
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ójðfuui'li, eins og eg ætla hel' eigi ser stað. Eg mæli þVÍ fram
með nefnd í málinu.

G. Brandsson: 'það gladdi mig IlIJog að heyra, að þessi
maður, sem síðast talaði, er samdóma því, sem- bænarskráin
fer fram á, og álít eg það samkvæmt annari sanngirni hans,
að horfa ekki Í Iítilvæga eigin hagsmuni, þar sem hann ser
að þeir eru ret tindum annara til fyrirstöðu, svo þegar hann er
málefni [iessu svona með mæltur, treysti eg því, að aðrir verði
það ekki síður. .

./ón hreppst, Sifllll'ðssoll: Eg hef áður á þingi þessu lát-
ið í ljósi f,á sannfæríng miua, að mæla fastlega fram með öll-
um réttiuda-jðfnuði her á landi, nefnilega þt'gar talað var um
tíundarskylduna lÍ jörðunum, þar eg mælti með, að það málefni
kæmist til nefndar. Eg el' Illi hins sama sinnis enn, I)egar tal-
að er UIII gjaftolls - skylduna, og þykir mer allra -náttúrlegast,
að sama regla se með hann i Gullbringusýslu og i hillum sýsl-
um landsins, og þykil' mer því sjálf.sagt, að þíllgið taki mál
þetta til yfirveguuar, og að nefnd verði kosin Í því.

J. Guðmunds,ron: Um leið og eg mæli Hleð því, eið nefnd
se kosin Í þetta mál, get eg þess, að einllig í Reykjavik er
gjaftollurinn krafin II og golrliun með sama ójöfilUði og í Gull-
hringusýslu, og ef nefnd verður kosin viðvíkjandi hæuarskránni
frá Gullbringusýslu, þá vil eg einllig, að þetta gjaldlag í Reykja-
vík komist þar að, og mnn eg ella bera upp um það breyt-
ingarark væði, þegar tími el' til. .

V. Fil/sen: Eills og hinn heiðrað] þingmaður Skaptfell-
ínga sagði, er gjaftollurinn goldinn í Reykjavik á sama hátt
og í Gullbringusýslu, en þess er að geta, að gjald þetta er í
rauninni ekki mjög þúugbært her Í bænum, vegna þess að menn
gjalda her nærri eiugin önuur þínggjölrl, en einmitt gjaftollinn.
Hel' í bænum er eiuginu í skatti, IJIjilg fáir gjalda tíund í kon-
úugssjóð, svo allur fjöldinn geldur ekkert annað en gjaftoll og
svo lögmannstoll ; það er því l·pYIHlar úneitaulegt, að sami
ójöfnuðurinn er á gjaldinu og í Gullbringusýslu, en menn kvarta
almennt ekki yfir því. Gjaftollurillll -mun gefa her um bil 40-
50rbdd. árlega i .konúngssjóð, og )Tði IIÚ annar gjaldmeíti, sam-
kvæmt meiningu hænarskránrinnar, Ilá mundi upphæð þessi
minka her um bil um helming, eða svo sem um 20-30I'bdd.-
(./. ,Guðmundsson: Mikið meir). - Að öðru leyti er eg ekki
mótmæltur nefnd, en eg er reyndar hræddur um, að stjórnin
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kunni, ef til vill, ekki verða fús á, all breyta þessu án endur-
gjalds, ella fyr en almenn breytíng yrði á skattgjaldslögnnum.

P. Si!/urðsso1l: Eg er öldúngls samþykkur hinum heiðr-
aða þíngmanni Skaptfellínga, er nýlega mælti, JlVí eg álít, all
bezt se, all hafa jöfnuðinn. og all Gullbríngusýslubúar ættu all
fá að gjalda gjaftoll eptir sama mælikvarða og aðrir, eins og
hænarskráiu hiðnr um.

En hvað villvíkur þessu manntalsfiskagjaldl, þá bæli i má
álíta þá, og er líka svo almennt álitið, víst í Rángárvallasýslu,
mikið ónáttúrlegt gjahl, eins og uPI)J'lIJli þeirra er, þar þeir, sem
róa í Gullbringusýslu, eru skyldir all lúka tolli þessum, en ekki
ef þeir róa innan takmarka Ámcssýslu. þall mun líka stund-
um vill bera, að í þeim stöðum sýslu þessarar er, sjómenn sækja
miður eptir að koma ser fyrir (þvi til þeirra staða, þar sem bezt
fiskast, sækja flestir), að innbúarnir verði þá sjálfir að svara
gjaldi þessu, til all fá sjómenn, og þá getur þall orðið þeim þó
nokkuð tilfinnanlegt.

þ, Jðuassen: Manntalsfiska- afgjaldið virðíst mer ekki
nema svo miklu, all það geti komið her til greina, þar sem
þessi afgreiðsla venjulega ekki er nema 20 eða 22 skk. eptir
verðlagsskrann i.

JJI. Andrésson: þar eg verð þess ekki enn var, all skilja
eigi bænarskrána frá Gullhríllgns)slu all í kafla, þá vil eg minn-
ast nokkuð á mauntalsflskinn ; því þei!' snerta mjtig það kjör-
dæmi, sem eg er frá. U ppruni mauntalsfiskanua er þannig, all
fógeti nokkur á miðri Hl. öld talaM utanhéraðsmenn upp til
þess, all gefa scr nokkra fiska, lí móti því, all hmm yrði þeim
góður á eptir; þetta tókuhinir f"'getamil' upp á eptir hon um, og
gjörðu útróðramenn þall með góðu fyrst; þar eptir færðu fógetar
sig upp á skaptið, og heimtullu manntalsfiska sem skylrluskatt;
þá fór greiðslan að verða með meiri tregðu, 'þetta hafa líklega
verið fyrstu fógetaruir; þeir eru tiðruvísi orðnir nú á dögum.-
(Hlátur) -. Síðan segir sagau, all lensmaðurinn Lárus Krúse
hafi lagt þann dóm á, að utansýslumenn þeir, el' sjóinn sæktu,
skyldu greiða gjald þetta. Eg held annars, að af allri greiðslu
hafi þessi haft einhvern hinn mesta krabbagáng; því skipeig-
endur segja sjálfir til, hvað þeir séu margir, sem greiða eiga
manntalsfisk á þeirra útveg. það hefur þar á ofan opt verið
vafasamt, hvort vinnumenn embættismanna og jafnvel hrepp-
stjóra ættu að greiða gjald þetta. Yfir höfuð er greiðslan að
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öllu leyti iII, og þarf umbreytingar við, og eg veit margir óska,
að minning manntalsfiskanna væri ekki leingur sögunni til van-
virðu. Og þannig get eg fyrir mitt leyti ekki verið ri móti því,
að nefnd verði kosin í þessu máli.

G. Brandsson: Hinn 4. konúngkjörni þingmaður gat þess,
:.11 það væri einúngis 21-22 skk., sem horga þyrfti fyrir hvern
manntalsmnun, og ai'l þai'l gæti því varla kornið her til greina;
en hann gáði þess ekki, að gjald þetta getur orðill talsvert,
þegar einu maður þarf all borga fYI'ir marga, að eg nú ekki
tali um, hvali þetta gæti stigið, ef sú yrði niðurstaðan, all ~jáv-
armenn yrðu að greiða það úr eigin ~jóði, því þeir, sem gjÖl'a
út marga báta ella stórskip. hafa opt marga mauntalsmenn,
og gæti fletta þá orðið tilfinnanleg aukakvöð á þeim; því
þall er eins og eg hef áður sagt, að sveitamenn geta að
nokkru leyti bundið sýslubúa her við bori'! með þall, að greiða
fyrir þa manntalsfiskana, eða að öðru leyti fæJzt frá, að róa á
vegum þeirra, og gæti hvorttveggja orðið bagalegt og haft ill-
ar afleiðlngar .

•JÓn hreppst, Sif/Ill'ðssoll: þó aldrei lendi gjald þetta á
sjávarbændum, og sveitamellll gjaldi það, eins og hefur verið,
þá getur fJai'l þó verið töluvert; ef bændur eiga marga vinnu-
menn vil'! sjl), t. a. m. 3, her í Gullbringusýslu, þá verður þó
gjald þetta yfir 60 skk., og el' það of mikið af einum, ef I.að er
ónáttúrlegt og óréttvist.

Forseti: Eg vil {Iii skjóta til atkvæða þingmanna, hvort
nefnd skuli kjósa í þessu máli.

það var viðtekið með 19 atkvæðum gegn], ·að nefnd skyldi
setja í málinu.

Forseti: Flutningsmaður bænarskráarinnar frá Gullbringu-
sýslu hefur stúngið upp á, að 3 yrðu kosnir í nefndina, og ef
einginn mælir móti þvi, bið eg þingmenn að velja 3 manna
nefnd, til að íhuga mál [ietta.

Síðan var geillgið til atkvæða, og hlutu þeir:
G. Brandsson 17 atkvæði,
þ.• Iðnassen 16 ,

en Al. Andrés sou og Jðn hreppst. Si!lurðsS01l feingu 7 atkv.
hvor, og varð Al. Andrésson, sem eldri þeirra, nefndarmaður.

Forseti las síðan upp atkvæðin.
Forseti: 1>að, sem þa kemur næst til inngangsumræðu

og nefndarkosníngar, efþínginu lízt svo, er bænarskrá frá Húna-
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vatnssýslu um erfðafestu. Eg veit nú ekki, hver af hillum
heiðruðu þíngmönnum muni vilja gjöra hana að sinni uppástúngu.

St .• Iðnsson: Fyrst her er einginn þingmaður fyl'ir þessa
sýslu, þá er eg fús á, að taka þessa bænarskrá að mer.

Forseti afhenti þá þíngmanninum bænarskrána, og er hún
svo hljóðandi:

það er allra sameiginlegt álit, að mjög mikið ríði á því, að
jarðyrkjan á Íslandi komist í betra lag, en hún er og hefur vel'ið
að undanförnu, og að hver bóndi með alúð og kostgæfni leggi
fram alla krapta, til að hæta ábýlisjörð sína, sem mest honum
er unnt. Einginn efast heldur leingur um það, að margslags
jarðabætur geta her vel heppnazt, og horið ríkuglegan ávöxt,
t. a. m. túnasléttun, vatnsveitíngar, maturtagarður og fleira því
um líkt, og að jarðirnar þannig með betri rækt og umhirðíngu
geti fram fleytt fleiri fénaði, en þær nú fram fleyta. Nokkrir em
nú líka farnir að láta asannást í verkinu, að þeir séu sannfærðir
um þetta, og starfa því með alúð og framtakssemi að ýmsum
jarðabótum lÍ áhýlisjörðum þeirra. En þó þessu se nú þarlllig
varið, er samt mestur fjöldinn af búendunum, sem ekkert
vinna að jarðabótum, og er ekki framfara - vou í búnaðinum,
meðan þannig fer fram.

~Iargar munu að vísu orsakir til þess, að jarðarræktinni miðar
svo seint áfram, svo sem fátækt margra og vaukunnátra á því,
að vinna jarðabæturnar á lH/gk vænrasta hátt; eu þó höldum "er',
að einhver helzta orsökin sc sú nú á tímum, að svo fdir búa
d sjálf.·,.sius ei!/n, ru þar ci móti fll,.."tir d leiglljöl'ðum. Al/Hl'
jarðabætur. sem nokkru nema, kosta töluverða peninga, og el'
það eðlilegt, þó leiguliðar veigri ser við, að kosta mjög miklu
upp á jarðabætur á annars rnauns eign, þ(í þeir hafi feingið leyfi
til, að búa á henni um einhvern ákveðinn áratíma. Og þil þeil'
hafi feingið jörðina ill leigu upp á líf..,tíð, sem þó er mjög sjald-
gæft, nema á þeim svo nefndu klausturjörðum, þá veit ein ginn,
hvað lí fsstun dir, sínar muni leillgi vara, og St~ hann búinn að
kosta upp á jarðabætur á leigujörðinni t. d, 200 rhdd., án
þess að upp skera nokkurn arð af því, þegar hann fellur frá,
þá em þeir peningar gjörsamlega tapaðir ekkju hans og erf-
ingjum (nema þvi að eins að þau megi búa og geti búið á jÖl'ð-
inni eptir hans dag), en ómaklega orðnir eign jarðeigandans,
sem alla jafna hefur tekið fullkomið eptirgjald eptir jörðina.
Ætti þar á móti ábúandinn sjálfur jörðina, sem ha un býr á, llá
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gæti bann með eingu öðru móti varið fjármunum sinum eins
haganlega fyrir konu sína, erfingja og föðurlandið, eins og
með því, að verja þeim til jarðahóta.

Ver álitum ekki þurfa að fara fleiri orðum um þetta mikil-
væga efni , þar það er nákvæmlega útlistað í "Hugvekju asses-
sors Jolmsens"; ver viljum einúngis í tilliti til leiguliða fjöldans
a móti sjálfseignarbændunum benda til þess, sem sami maður
skýrir frá í jarðatali sínu, að af 7204 búendum á öllu landinu
seti 1237 sjálfseignarbændur ; eptir því eru nær því * af öllum
búendum á landinu leiguliðar, en einúngis rúmur!, sem að
nokkru eður öllu leyti búa á sjálfs síns eign, og er ekki VOII, að
jarðaræktin taki nokkrum framförum, meðan svona til geingul'.

það er nú hvorttveggja, að fæstir af leiguliðunum eru svo
efnaðir, að þeir gætu keypt ábýli sitt, þó þeir ættu kost á því,
enda er ei heldur því að heilsa, að þeir fái ábýlisjörð sína
keypta, þó þeir vildu eða gætu; því bæði er nú stjórnin orðin
ófaanleg til, að selja klausturjarðirnar, í hið minnsta her norðan-
lands, enda feta líka jarðeigendur vorir nú á tímum dyggilega
í hennar fótspor í þessu, og gjöra ei heldur falar jarðir sínar, jafn-
vel þó boðið se í þær svo mikið verð, að renta af því se lángt-
um meiri, en eptirgjaldi jarðarinnar nemur.

þar ver verðum nú að álita, að sjálfseignin se vissasta
skilyrði fyrir' því, að jarðarræktin taki framförum, en ver hins
vegar sjáum ei ráð til, eins og nú á stendur, að jarðelgendur
geti fjölgað, þá álitum ver það vera eina úrtæðið í þessu tilliti,
að erfðafesta kæmist á her í landl; og vel' höldum, að það gæti
orðið að góðum notum, ef því efni væri hagalllega fyrir komið.
:l\leð Þvi að gjörast erfðafestubóndi ávinnur maður það, að þeir fjár-
munir, sem varið er til jarða bóta, tapast aldrei þeim rétta eig-
anda þeirra, heldur em hans eign, hvernig sem veltist, því það
árlega afgjald af jörðinni verður aldrei hækkað, hvað mikið sem
jörðin batnar við jarðabæturnar. Og þó erfðafestubóndiun, ein-
hverra orsaka vegna, neyðist til að selja jörðina, fær bann því
meira andvirði fyrir hana, sem hún hefur tekið meiri bótum
fyrir dugnað hans og tilkostnað. það er ei heldur lítil hvöt
fyrir erfðafestubóndann, til að stunda jarðarræktina, að hann er
viss um, að erfingjar hans þurfa ekki að hrekjast frá jörðinni,
svo leingi sem þeir vilja á henni búa, og jörðin er svo vel setin,
að hún getur álitizt nægilegt veð fyrir því árlega afgjaldi, og
getur bann því eins óhultur starfað að jarðabótum. byggingum
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og öðru, ser og erfingjum sínum til arlls og ánægju, eins og
þó hann ætti jörðina mell fyllsta eignarretti. Ver getum því ei
betur seli, en erfllafestan hafi mikilsverða kosti fram yfir hina
nú tiðkuðu leigu lilla - ábúð, og geti komið her að góðu haldi,
eins og í Danmörku.

EI~ fæstir af Íslendíngum munu hafa borið nokkurt skyn-
bragð á erfðafestuna. þar til vor heiðraði landsyfirrettardómari,
jústizráð þ. Jóuassen, skýrð! allgreinilega frá henni í öðrum
árgángi Heykjavikurpóstsins, og er því ekki all vænta, að hún
se enn þá farin all tíðkast her, því allar nýbreytíngar eiga mjög
erfitt uppdráttar í fyrstu, meðan menn eru all kynnast þeim,
og sj;í af þeim heiJladrjúgar afleiðingar; en VCI' vonum, að
reynslan mundi bráðum sannfæra bændur um yfirburði erfða-
festunnar. og gjöra þeim hana girnilega, og að jarðeigendur
vorir, að minnsta kosti sumir, mundu ekki verða ófúsir á, ai')
selja leiguliðum sinnm ábúðarjarðir þeirra sem erfðafestu- bænd-
um. Margur leiguliði gæti líka horgað einhvern lítinn part af
verði jarðarinnar, sem ekk i hefði ráll með all borga halla alla,
þú hann ætti kost á, og haft þó nokkuð eptir, til all verja til
jarðahóta.

En þó ver þanllig mælum fram mell erfðafestunni, er samt
auðvitað, að svo óhaganlega mætti koma henni fyrir, að hún
yri'li með öllu óaðgeillgileg, t. d, ef eigandi jarðarinnar áskildi
ser svo hátt árlegt afgjald af jörðinni, eður svo mikla borgunar-
summu, að rentau af henni og f)<ii'lárlega afgjald til sanians
lagt yrði mikið meira en venjulegt, sanngjarulega ákveðið eptir-
gjald, eður ef kaupandinn ekki feillgi svo frjáls umráð jarðar-
innar, sem framast mætti verða.

Hvað viðvíkur borgunarupphæðinui á hinum opinberu eign-
um, klnusturjörðuuum, er þannig kynnu að verða seld a r, þá
virðist oss hún ætti ekki að vera meiri en svo, sem svaraði !
eður mest ~. af sanngjarnlega uretnu verði allrar jarðarinnar,
og að hið árlega eptirgjald ætti að verða lækkað, frá því sem
nú er, eptir sömu tiltölu; samt yrði, í tilliti til hilmar árlegu
afgreiðslu - upphæðar mikið að fara eptir því, hvort hið venju-
lega eptirgjald hennar yrði álitið sanugjarnt eður ekki, og má
ætla, að umboðsmenn þessara jarða sæju um, að þær ekki
feiugjust keyptar, nema því að eins, að svo mikið væri boðið
fyrir þær, -að hið opinbera yrði skaðlaust. Í því tilliti mætti og
gjöra það að reglu, til frekari fullvissu, að sýslumaður segði
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álit sitt með umboðsmann inum, áður en boðið yrði samþykkt,
en um þetta efni mundu jarðeigendur vorir sjálfir semja við
þá Iandseta sína, er þeir gæfu kost á að verða erfðafestu-bændum.

Hvað umráðarétt erfðafestubóndans yfir jörðinni snertir,
þá viljum ver taka það fram, að ver álitum það ómissandi, að
hann yrði látinn vera svo frjáls og óbundinn, sem framast
mætti seljandanum að skaðlausu; og ver getum ekki séð, að
kaupandi þyrfti að vera seljanda í nokkru háður, nema í þessu
þrennu: 1. að borga árlega afgreiðsluna; 2. að halda jörðinni svo
vel við, að hún ætíð se nægilegt veð fyrir afgreiðslunni; og 3. að
farga ekki jðrðinni nema í einu lagi. Væri kaupandinn meira
bundinn, en her er til greint, eður ef áskilin væri nokkur þókn-
un við eigandaskiptin, erum ver hræddir um, að allt slíkt mundi
gjöra erfðafestuna óvinsæla og óaðgeiugilega, einkum fyrst
í stað.

Ver ætlum ekki að fara fleiri orðum um þetta málefni, eu
felum það nú yður á vald, heiðruðu alþingismenn, fulltrúar
þjóðarinnar, og biðjum yður, að taka það til nákvæmrar yfir-
vegunar, og af því ver álitum, að það því að eins muni fá
góðan og greiðan framgáng, að stjórnin verði því meðmælt. og
greiði því veg með orði og verki, þá biðjum ver yður, að senda
konímgi vorum bænarskrá þess innihalds :

1.
a, Að hann allramildilegast gefi leyfi til, að klnustrajarðir á

Íslandi, með þeim fylgjandi kúgildum, megi seljast hlutað-
eigandi ábúendum sem erfðafestubændum, uær sem þeir
óska, að fá þær svoleiðis keyptar, og hj()ða ekki minna í
árlega afgreiðslu af jörðiuni,. en 1 af þeirri núverandi lands-
skuld og leígum, og svo mikla borgunarsummu, að tentan
af henni, saman lögð við afgreiðsluna, samsvari því eptir-
gjaldi, sem nú er, eður menn geta sanngjarnlega vænt eptir.

b, Að nmtmönnum verði veitt leyfi til, að samþykkja boð á-
húandans, eptir að hann hefur feingið álit umboðsmanns
jarðarinnar og sýslumannsins um það, hvort boðið væri að-
geingilegt og skaðlaust fyrir hið opinbera.

e, Að kaupandinn verði ekki í söluskilmálunum bundinn við
annað en það, að borga í tækan tíma þá árlegu afgreiðslu,
halda jörðinni svo vel við, að hún ætíð sé nægilegt veð
fyrir afgreiðslunni, og að farga ekki jörðinni nema í einu
lagi.
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2.
Að hann allramildilegast með boðunarbréfi hvetji alla jarð-

eigendur vora til, að selja leiguliðum þeirra, hverjum sína <Í-

hýlisjörð, upp á sama máta, þegar leiguliðarnir óska þess.
Skrifað lí fundi að :\liðhtisulII 20. júnimánaðar 1853.

St .• JÓnsson: Bænarskrá þessi er nokkuð laung, enda hef-
ur hún legið nægilegan tíma á lestrarsalnum, svo eg gjöri ráð
fyrir, að hún se þingmönnum kunnug orðin. það, sem bænar-
skráin fer fram á, er, að her í landi verði upp tekin erfða festa,
og ætlar hún, að með þvi muni fleirum greiðast vegur til, að
verða sjálfseignarbændur, þar sem ábúendum jarðanna gefist
þá færi á, að kaupa jarðir þær, sem þeir búa á. Eg ætla ekki,
að neinar sérlegar ástæður séu móti málefni þessu, þar sem
tiIgángur bænarskráarinnar er góður, og stefnir til almennings-
heilla, en eiugum til skaða. Eg vil því mælast til, að þingið
láti kjósa nefnd, til að yfirvega málefni þetta, og vegna þess,
að mel' sýnist það mjög mikilsvarðandi, þá leyfi eg mer að
stinga upp á 5 manna nef JIll.

P. Petursson: það er almennt viðurkennt, að jarðarrækt-
in se hin helzta undirstaða allrar velmegunar her á landi, en
undirstaða hennar se aptur sjálfseignin. Nú eru til tveir vegir,
til að fjölga sjálfseignunum, sá annar, að sem flestir eignist
jarðirnar, eða að sjálfseiguarbændurnir verði sem flestir, hinn,
að fáeinir menu eignist sem flestar fasteignir, og sjálfseignin
hefur IH~r mest útbreiðzt á hinn siðar nefnda hátt, og hefur hann
marga og mikla galla. Bænarskraín fer því fram, að sjálfseign-
in eflist með því, að sem flestir geti orðið sjálfseignarhændur,
og þai\ ætlar hún að vinnast megi með þvi, að fá erfðafestuna
inn i landið. Erfhafestan þykir nú að vísu vera ýmsum ann-
mörkum bundin, og ()að má vel vera, að svo se ; en eg hygg,
að fyrir þessa annmarka megi byggja með skýrum og skil-
merkilegum lögullI. Sumir hafa t. a. Ill. óttazt fyrir því, að
festan kynni að verða órýmilega há, eða þá, að hið opinbera
kynni að liða skaða við jarðasöluna, ef menn ekki þættu st hafa
fullkomna vissu fyrir því, hvað af andvirði jarðanna yrði; en
eg held að þetta mætti fyrir byggja með [rvi , að til taka upp-
hæð festunnar, og með (JVí, að verð jarðanna væri ekki greitt
allt, heldur að eins nokkuð af því, en hitt látið standa inni í
jörðunum. Yfir höfuð þykir mer þetta mál varða miklu, og

188



mæli eg þess vegna með þvi, að nefild verði kosin i það, jafn-
vel þó þingið hafi ærin störf fyrir hendi, og tíminn se naumur.

Á. Einarsson: Eg ætla mer öldúngis ekki að mæla móti
nefnd í þessu máli, þó eg geti ekki dulizt þess, að mer þykir
það, ef til vill, of snemma borið upp. Eg held, að það hefði
legið nær, að snúa ser að öðru, og það eru lög milli landsdrottna
og leiguliða, því eg held, að hentug lög um það efni gætu
gjört töluverð áhrif á jarðyrkjuna, Samt er eg með mæltur
því, að nefnd verði kosin, því hún skýrir mál þetta greinilega
fyrir mönnum. Eg er og á því, að eigi muni allir verða sam-
dóma hinum heiðraða flutningsmanni um það, að innleiðsla erfða-
festunnar her i landi verði eingum til skaða, en öllum til gagns.
Eg held, að mörgum muni þykja það isjárvert, að hill ar opin-
beru fasteignir séu seldar. En hvað því viðvíkur, er hinn há-
æruverðngi konúngkjörni .þingmaður sagði áðan, að sjálfseign-
arbændur gætu fjölgað með tvennum hætti, þá held eg, an þeir
fjölgi ekki fyrir það, þó einstakir menn eiguist sem flestar
jarðir, eins og hann sagði, nema að því leyti, sem þær dreifast
út meðal erfingja þeirra.

P. Petur sson: Eg sagði ekki, að sjlilf. seignarbændurnir
gætu fjölgað með tvennum hætti, heldur sjálfseignirnar, og var
það þó ekki sem bezt valið; en mer datt þá ekki í hug orðið
.,þændaei!/n"J sem svarar til hins danska "~ri\.)(lt ~jfl1bomu.

þ . Jðnassen : Eg verð einnig að mæla með því, að nefnd
se kosin í þetta mál, því það er að mínu áliti mjög mikilvægt.
Erfðafestubóndinn hefur að vísu ófullkominn eignarrétt, en þó
þessi eignarréttur hafi ýmsa annmarka, þá hafa þó erfðafestu-
bændur mörg hlunnindi fram yfir leiguliða. Hvað klaustraeign-
um viðvíkur, getur erfðafestan, eins og nú er komið, má ske
þar virzt miður nauðsynleg, síðall stjórnin er búin að rýmka
svo frjálslega um réttindi leiguliðanna á þessum jörðum, að
ekkjan hefur ábúðarrétt á þeim, eptir bónda sinn látinn, og niðj-
ar hans. Sama má og, ef til vill, segja um leiguliða á fleir-
um opinberra stiptana fasteignum, þar eð ábúendur þeirra
hafa venjulegast þar æfifestu. En þó að ýmsir annmarkar kunni
nú að vera á erfðafestunni, þá er eg á sama máli og hinn hátt-
virti 5. konúngkjörni þingmaður um það, að fyrir þá megi girða
með skýlausum og greinilegum lögum; því það er eingin mót-
bára, að það muni verða farið í kríng um þessi lög; það má
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ætíð gjöra ráð fyrir slíku af þeim, sem vilja hafa sig til þess,
og svo eru lyndir.

Bænarskráin, sem her er umtalsefnið, ætlast, hafi eg tekið
rett eptir, til, að af jarðarverðinu skuli borga út l, en hitt
standi i henni, og el' það gjört í því skyni, að hlutaðeigendur
eigi hægra með, að eignast jarðirnar. En það er almars vaui,
að borga meira út af jarðarverðiuu, og er þá afgjaldið aptur
þeim mun minna, sem meira er borgað í jörðunni, það er mín
meining, að erfðafestan, ef hún kæmist her á, gæti orðið til
hagnaðar, bæði fyrii' seljanda og kaupanda. Eg vil taka til dæm-
is, að jörð, sem goldnír eru af 20 rhdd., yrði seld með erfða-
festu, og afgjaldið ákveðið til 10 rhdd, árlega, þá ætti kaupand-
inn, ef fal'Íi'l er eptir leigunni, að borga 250 rbdd. fyrir þessa
jörð, en eg vil ætla, að hann vel geti staðið við, ai'l borga 300
eða 350 rbrld, fyrir jörðina, og yrði þá afgjaldið til samans tölu-
vert meira en áður, og geta þó báðir, seljandi og kaupandi,
verið "el ihalduir, og hvað sem þessu líður, má þó ætíð segja
erfðafestunni það til gildis, að erfðafestubóndinn, ekkja hans
og börn geta með fullri vissu orðið aðnjótandi þeirrar umbótar
og ræktar, sem jörðin fyrir dugnað hans og atorku hefur feing-
ið, og liggur í þessu mikil hvöt fYl'ir hann, að rækta jörðina
sem bezt, og að vísu miklu meiri, en væri haltu leiguliði. Eg
mæli því fram með nefnd í málefni þessu.

St .•Jónsson: Hvað það snertir, sem þíllgmaC'lurinn úr Stranda-
sýslu kvað nauðsyn á vera, að snúa ser til landsdrottna og
leiguliða, þá held eg það mál fallið af sjálfu ser, þar eð eing-
ill serstök uppástúnga er komin um það til þing .••ins - (A.Ein-
arsson: þingmaðurinn hefur án efa misskilið mig áðan) -; en
mer þykir ísjárvert, að hrinda þessu máli, sem her ræðir um,
og eg treysti því, að ef nefnd verður kosin, sem eg álít sjálf-
sagt, þá muni hún ekki hrapa að því, að hvetja til, að opin-
berum eignum verði fleygt burtu fyrir ráð fram, heldur fara
svo með málið, sem bezt gegnir, og sem affarabezt verður al-
menuings hag og heillum.

KonlÍn.qsfulltrúi: þar eð eg eingan veginn hef i hyggju,
að mæla móti því, að nefnd verði sett í þessu máli, heldur
miklu fremur vil ráða þinginu til, að taka það til nákvæmrar
yfirvegunar (því þó tíminn má ske í þetta sinn ekki vinnist til,
að leiða það til lykta, þarf þó sá tími og það ómak, sem nú
el' brúkaður til að yfirvega og ræða það, ekki að vera gagns-
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laus, ef það seinna kæmi fyrir), skal eg nó, til þess ei að leingja
þingræðurnar í þetta sinn, geyma þær athugasemdir, er eg hef
við málið að gjöra, þángað til það kemur til frekari umræðu í
nefndinni og á þínginu. Í tilliti til nokkurra þeirra orða, sem
fallil'l hafa her á þínginu, skal eg geta þess, að því meir sem
erfðafestan útbreiðist, því minna þarf á þeim lögum að halda,
er snerta skyldur og réttindi landsdrottna og leiguliða.

P. Si.qurðsso1l: Eg er í þessu efni á sama máli og hinn
hæstvirti konúngsfulItrúi. Málefni þetta hefur komið til umræðu
heima í héruðum, og má segja um það eins og margt annað,
að sínum augum lítur hver á silfrið, en fleiri munu þeir verða,
sem þykja þessar erfða festur varúðarverðar, og geta ekki gjört
ser ljósa hugmynd um kostina, og miklu siður um ókosti þá,
er erfðafestur þessar kynnu að hafa í för með ser. Eg mæli
því fram með nefnd, svo málefnið verði nákvæmlega yfirvegað
og mönnum verði það ljósara, en ekki er þar með vist, að eg
ráði til, að leingra verði farið með það að þessu sinni.

. II Steplumsen : Mál þetta, sem einginn gefur atkvæði
móti að nefnd se kosin í, er að mínu áliti helzt til of ókUIIJl-
ugt her á landi. Einu sinni hefur verið reynt, að koma því á
gáng her, en það varð forgefins, og eg veit ekki til, að það
hafi hjá oss verið skýrt nema einu sinni á prenti, og það er
allt og sumt, sem menn hafa her feingjð að vita því til upplýs-
ingar. En málið er svo mikilsvarðandi, hæði fyrir kaupendur
og seljendur, svo eg ætla, að ekki megi fella það niður, held-
ur setja nefnd í það, og ætla eg, að eillgiu vanþörf se á 5 mönn-
um í hana.

A. Einarsson: Flutningsmaður misskildi það, sem eg sagði
áðan, því eg mælti einmitt fram með því, að nefnd yrð] kosin
í málið, og þó gjöri eg það nú miklu fremur, þegar eg er bú-
inn að heyra ræðu hins hæstvirta konúngsfulltrúa.

Ó. Sicertsem þótt eg eingau vegilm fyrir mitt leyti vilji
vera því mótfallinn, að nefnd se kosin í málefni þessu, vildi
eg samt sem áður vekja máls á, og leiða hugi manna að einu
atriði her að lútandi. Eg veit til, að leiguliðar sumstaðar, sem
búa vel á býlum sínum, fá að njóta æfilángt ábúðarinnar, og
eins ekkjur þeirra, ef þær vilja það (samkv. N. L. 3-14-10.
og ll.), og enda þótt þeir hafi ei lagt festu út fyrir ábýlið,
Nú er fremur en verið hefur í landi her miklu kostað til jarð-
yrkjubóta. Til þess þurfa ábúendur að verja töluverðum fjár-
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munum. Peningar eru litlir i landinu, eins og alkunnugt er,
og nógu mikið, já, meira en nógu mikið gjald ætla eg se kom-
ið burt úr landinu eða á sundrungu fyrír það jarðagóz, er búið
er að selja, og landsmenn áttu allt sjálfir í öndverðu. þegar
eg er búinn að benda á þetta, get eg fúslega fallizt á, að 5
manna nefnd se kosin í málinu.

Á. Einarsson: Eg vil leyfa mer að gjöra þá athugasemd
við það, er hinn heiðraði þingmaður Barðstrendinga mælti, við-
víkjandi því, að helaur batnaði samkomulag milli lánardrottna
og leiguliða, að eg þekki allt eins mörg dæmi upp á hið gagn-
stæða, og held, að það fari eins almennt vesnandi, eins og batn-
andi, eða það jafnvel fremur færist í vöxt, að jarðeigendur byggi
leiguliðum sínum svo lauslega og óákveðið, að landsetar séu
sjaldan óhultir fyrir því, að þeir séu flæmdir frá ábýlum sínum, þó
vel á þeim búi, óg er auðséð, hvað þetta spillir allri jarðabóta-
tilraun,

llL Andrésson: Eg er í þessu öldungis samdóma hinum
heiðraða þingmanni úr Strandasýslu, að mer finnst samkomu-
lag landsdrottna og leiguliða heldur færast úr lagi en í. Eg
vildi raunar óska, og hef leingi óskað, að hver maður ætti sína
jörð sjálfur, því það 'er nú sem stendur hin eina tl'yggíng, sem
búendur geta reitt sig á, fyrir ábúðinni. En þegar eg las rit-
gjörðina í Reykjavíkurpóstinum um erfðafestuna, þá rak eg
þar augun í eitt atriði, en það var, þegar eigandaskipti verða;
en eg má þó játa, að mer er þetta efni ekki svo ljóst enn,
að eg geti vel áttað mig á því. En þail se eg, að mál þetta
er svo mikilvægt, að eg legg til, að nefnd verði kosin í það,
þrlÍtt fyrir þá annmarka, sem sumir óttast að erfðafestunni
fylgi; því þó nú að leyfilegt yrði, að kaupa jarðirnar til erfða-
festu, þá vona eg, að þeir einir leggi út í þessi kaup, sem sjá
sel' fært, að komast vel frá þeim, og þeim verður bagur að .

•1. Guðmundsson: Eg er reyndar ekki á móti nefnd í
þessu máli, þó eg vilji benda á það, að mer finnst umræðumar
fara í nokkuð aðra stefnu en bænarskráin. Eg man ekki betur,
en hún fari því einu fram, að konúngur gefi erfðafestuleyfi að
eins á sinu gózi, eða opinberum fasteignum. En her er um
þrenns konar fasteignir að gjöra, hin opinberu góz, kirknagózin
og bændaeignajarðirnar, og getur því í þessu máli einnig og
meðfram verið að ræða um þvíngunar- lögmál, nefnilega það,
að konúngur gjöri öllumjarðeigendum á landinu það að skyldu,
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al'l innleiða erfðafestu á jörðum sínum; þessu fer bænarskráin
ekki fram, að eg ætla, og þó að umræður nokkurra þíng-
manna sýnast að hafa hnigið í þá áttina, ímynda eg mer samt,
að þíngmenn verði ekki á því, að biðja um því um líkt þvíng-
unar-lögmál til erfðnfestu; en ef erfðafestan þykir fýsileg án
þess, einnig á hæudaeignurn, þá er henni ekkert til fyrirstöðu
á þeim jðrðum, þvi hver eigandi á frjálst, al'l semja um hverja
þá afhendingu eða sölu á fullkominni eign sinni, sem honum lizt,

þar næst er að líta á nauðsyn erfðafestunnar á klaustra-
gózunum og öðrum konúngsjörðum, sem nefndar eru. Einn af
hinum háttvirtu konúngkjörnu þingmönnum taldi henni til gild-
is á þessum jörðum, að fyrir hana væri jarðaræktinni og jarða-
bótum svo mikil framfaravon, er leiguliðinn hefðí þá vissu
fyrir, að afkomendur hans mættu njóta og búa að fleilll jarða-
bótaverkum, sem hann hefði leyst af hendi. þessi er og hin
einasta verulega og góða hlið erfðafestunnar. En þessar klaustra-
og konúngs-jarðir eru að minni ætlun svo mannúðlega byggðar,
sem fremst má verða, og svo, að full hvöt er fyrir leiguliðana,
að gjöra þeim til góða. Leiguliðinn hefur æfifestu- ábúð fyr-
ir sig og ekkju sína, á meðan hún er ógipt, og þar til kom
1850 eða 1849 um það href fl'á ráðherranum, sem þá var, að af-
komendur leiguliðans mættu njóta áhúðarréttarins, ef hann hefðí
setið vel jörðina. Svona eru al'l minnsta kosti um klaustra -og
umboðs-jarðirnar, og það skyldi þá vera, að erfða festa F,jÖI'/íi
nokkurt gagn og væri nauðsynleg á kírkjujðrðunum. Annars held
eg, að erfða festa yfir höfuð se mjög gagnstæð hugsunarhætti
íslendinga, einmitt vegna þess, að hún er ófullkominn eignar-
réttur, eM íslendingar vilja annaðhvort eiga hlutinn alveg eða
ekki. Samt sem áður mæli eg alls ekki móti nefnd í þessu
máli.

A. Einarsson: þal'l var ekki meiníng mín, að alþíngi núna
stíngi upp á lagaboði, til að þvínga eignarréttludi manna. Eg
vil yfir höfuð ekki skerða nein réttindí manna, IIe nokkur forn
réttindi, er staðizt geta. En hitt er ætlandi, að ef erfðafestan
tækist vel, og yrði affaragóð á hinum opinberu jörðum, þá mundu
bændur sjálfir leiðast af þvi dæmi, ef þeir sæju landinu veru-
legan hag við það, til að fara hinu sama fram þvíngunarlaust.

P. Petursson: Eg efast mikið um, bæði að alþíngi mundi
fara því á flot, að beita nokkru þvíngunar-Iögmáli i þessu til-
liti, og eins um það, að stjórnin mundi velja þessa aðferð eða
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fallast á hana. þar:í móti efast eg alls ekki um hitt, að jarð-
eigendur mundu sjálfkrafa taka upp á því, ef þeir hefðu þau
dæmi fYI'ir augum ser, sem sýurlu þeim, að það gæti orðið báð-
um hlutaðeigendum í hag. Hvað hinum opinberu fasteignum
viðvíkur, þá tók hinn heiðraði þingmaður Skaptfellínga það fram,
að erfðafestan mundi gjöl'a gagn á kirknajörðum, og skal eg
því ekki orðleingja um það; en ásigkomulagi klaustragózins
er eg ekki svo uákunnugur, að eg geti með fullkominni vissu
sagt um, að hve miklu erfðafestan kunni þar að bæta; en þess
hef eg Ol'ðið áskynja, að ekki eru allh' ábúendur þessara jarða
.ánægðir með kosti þá, sem þeir hafa nú á þeim, og er því ekki
ólíklegt, að þeir geti eins og sjálfar jarðirnar tekið talsverðum
bótum.

þ.•Iðuassen: Bænarsk ráin fer ekki fram neinni þvingun,
en ætlast eiuúngis til þess, að stjórnin hvetji hlutaðeigandi jarð-
eigendur til þess, að selja leigulíðunum ábúðarjarðir þeirra til
erfðafestu. Her á ser því alls eingin nnuðúng stað.

St .• Iðnsson : :Mer datt aldrei í hug, að neinn mundi í-
mynda ser, að hænarskráin færi fram á neins konar þvingun, eða
grípa inn í eignarrétt manna með valdi. Viðvíkjandi því, sem
hinn heiðraði þingmaður SkaptfeIlínga minntist á viðunnulega
ábúðarkosti á klausturjörðunum, þá kannast eg að vísu við það,
og þegar leyft var, að linna mætti uppboðum til festugjalds.
þá var þess getið, að það þætti vel til fallið, að afkomendur
góðra ábúanda nytu ábúðar framvegis eptir forfeður sína, það er
að skilja, þegar ekki bjóðast betri. En ekki skil eg, hvaða
mótbára fæst úr þessu gegn því, sem bænarskráin fer fram á,
eða móti því: að nefnd verði kosin í því.

Á. Einarsson: Bænarskráin ætlast að visu til eingrar þving-
unar um þetta mál. En hvað á sú hvöt lángt að ná, er bænar-
skráin bendir til að stjórnin eigi að gefa jarðeígendum, til að
selja ábúendum ábúðarjarðir þeirra til erfðafestu ? En eg ætla
það eigi her við, sem mig minnir ekki betur en her hafi ein-
hvern tíma verið sagt á alþingi áður, að þar sem kisa kemst
inn með klóna, þar kemst hún öll inn (ll. G. Thordersent já I).

Forseti: þar eð nú taka ekki fleiri til máls, álít eg um-
ræðunum um þetta lokið, og vil eg þá biðja hina heiðruðu þing-
menn, að greiða atkvæði um, hvort nefnd skuli kjósa i málið.

því næst voru atkvæði greidd, og urðu með nefnd 19 at-
kvæði gegn 2.
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Forseti: l:f einginn mælir móti 5 manna nefnd, eins og
upp á hefur verið stúngiil, flá hið eg nú þingmenn ail kjósa 5
menn í þessa nefud.

Ail því búnu voru atkvæði greidd og feingu þeir:
jústizrái'l þ . .fónassen 15 atkvæði,
umboðsmaður SI .• lðusson 15-,
lögfræðingur .1. Guðmundsson 12 -,
prófessor P. Petursson 10 -,
Mildi Á. Einarsson 10

Forseti las þá atkvæðin upp, og ákvail fund til næsta dag"
kl. 12 f. m., þar er. nú væri ekki meira að starfa; kvað hann
þá mundu koma til undirbúningsumræðu nefndarálit i velðilaga-
málinu, sem hann mundi boða þingmönnum í dagskránni.

Fundi slitið.

15. júlí - ellefti fundur.
Allir á fundi. Gjnrðabók frá siðasta fundi upp lesin og

samþykkt. ,
Forseti: I dag liggur fyrir til undirhúningsumræðu nefndar-

álit í málinu viðvíkjandi veiðilögunum og friðun selsins; fram-
sögumaður nefndarinnar, prófastur Ó. Sioertsen, gjörir kann ske
svo vel að lesa upp nefudarálltið, og skýra frá helztu atriðum
málsins.

Framsögumaður las upp nefndarálitið svolátandi:
Hið heiðraða alþingi hefur kosið oss undirskrifaða inefnd,

til að segja álit vort um þær bænarskrár, er þinginu hafa verið
sendar frá nokkrum héruðum í vestur-umdæmi landsins viðvíkj-
andi því atriði í veiðilögunum, er áhrærir selaskotin.

Bænarskrár þessar eru 5, og eru 4 af þeim hins sama inni-
halds; þær eru frá l\lýra-og Hnappadals-, Snæfellsness-, Dala- og
Barðastrandar - sýslum. þessar allar taka það fram, að allur
selur kring um landið se friðaður fyrir byssuskotum, eða þó
sjálfsagt á öllum víkum og fjörðum, þar sem varplönd, nótna-
eða uppidráps - selveiði er; eða i hið minnsta, að allur látur- og
út-selur se þannig fribaður, þó far- eða gengdar-sel megi skjóta,
þar sem ei er of nálægt nótna- eða uppidráps-selveíði, og ein
þessara bænarskráa fer því á Hot, að ferðafólki séu bannaðar
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umferðir kring um selalagnasker á vissum tímum ársins, nema
brýn nauðsyn við liggi. Bænarskrár þessar eru til samans
undirskrifaðar af 128 mönnum. Aptur er ein bænarskrá úr Ísa-
fjarðarsýslu, undirskrifuð ab eins af 9 mönnum, sem lýsir því,
að heldur vilji þeir, ab tilskipun 20. júní 1849 se óbreytt, en ab allur
selur se friðaður (líklega er meiníngin fyrir byssuskotum, þó þess
se ei getið) kring um allt land, og ferðamönnum bönnuð umferð
nálægt nótalögnum og uppidráps-skerjum.

þannig er það mestallur Vestfirðíngafjórðúngur, svo að
segja í einu hljóði, sem biður um friðun selsins fyrir skotum,
því þó að 9 menn úr Ísafjarðarsýslu sýnist vera ósamkvæmir
þeirri beiðni, þá er það ekki, þegar alls er gætt; því oss er
kunnugt, að svo stóð á, að 20 menn úr Ísafjarðarsýslu sóttu Kolla-
búðafund seinast Iiðinn 21. og 22.júní, og ásamt öðrum þar á fundi
ræddu um breytingu á veiðilögunum, og vildu biðja um hana; þá
kom þar fram bænarskráin, sem biður ei einasta um friðun sels-
ins fyrir skotum, heldur líka, að bannaðar seu ónauðsynlegur
ferðir um það svæði, sem selveiði í nótum eða uppidrap er á;
samt var það meir en helmingur þessara manna, sem féllust á
bænarskrá þessa, og vara-alþingismaður Ísfirðinga var einn þeirra,
en hillir 9 vildu ekkert takmarka ferðalagsfrelsi manna, og út
af þessu er risin hin umtalaða 9 manna bænarskrá, og því er
hún raunar í sama anda og hinar, um friðhelgi selsins fyrir
skoturn.

Ver ætlum nú, til að stytta nokkuð mál vort, að vísa til
alþíngistíðindanna fyrir árið 1847, einkum bls. 279 - 283. þar
er greinilega lýst eðli og kynferði selsins, agnsemi og notum
af honum, og skaðræði því, er sela skotin olla allri þeirri um
lánga tíma brúkanlegu og arðsömu selveiði i nótum og með
skutlum og uppi drápi, og þar sest, að frá Barðastrandarsýslu
hefur verið beðið einmitt um hið sama, sem nú er beðið um,
svo að segja alstaðar frá Vestfiri'língafjórðúngi, að selurinn
fríaðist frá skotum, þótt því yrði þá ei framgeingt svo hag-
anlega, sem ver ætlum að bezt mundi við eiga.

Hvað nú efni málsins snertir, þá þykjumst ver vera full-
sannfærðir um það, að öll selaskot á landsel og útsel eru svo
að segja eins skaðleg og ógjörleg, eins og skotvopn væru höfð
við búsmala manna, til að týna tölu hans, og hræða hann frá
stöðvum sínum. Selakyn það, sem nú er talið, er fyrir landeig-
endur, þar sem nótna- og uppidráps-veiði er, sama eðlis og æði-
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fuglinn, eða jafnvel ærin og kýrin í búfjárhögunum; því urtan eða
móðir selsíns kemur IÍr eptir ár með maka sínum öldúngis á
einn og sama stað, og elur þar kóp sinn, þangað til hann er full-
stálpaður og hún fer að venja hann undan, og hann er veiddur
í nótunum, þar sem þessi selköpaveiði er um Breiðafjörð, þá
hafa nú margir þann sið, að gefa kópmóðurinni líf, þó hún
flækist í nótinni, og skera heldur nótina utan af henni til
skemmda, en að drepa hana; eins el' gjört við útseliun, að þó
kópurtan liggi hjá kópí sínum uppi á eyjum eða skerjum, þegar
menn fara að sækja haustkópana, svo er henni óáreittri lofað,
að bjarga ser með hægð til sjóar, þó alhægt væri, að ná Renni.
Með þessum hætti er hæði landsels- og útsels-urta viss að koma
ádð eptir, ef hún hefur ei að öðru leyti verið hvekkjuð eða svipt
lífi. Eigendur vorkópa - og haustkópa - veiðinnar meta því eins
mikils, að við halda lífi kópurtunnar, eins og lífi búfénaðarins,
kýrinnar og ærinnar.

l\lenn geta sagt, að hjargræðisvegi skotmanna se hnekkt
með hönnun selaskotanna, og það þykir illt; en ef það mætti
illt þykja, þá er auðráðið, "að af tvennu illu skal taka það
minna". Svo er komið t, a. m, á Breiðafirði, að merkisbændur
og búmenn, góðar skyttur, sem áður höfðu feingizt við selaskot,
hafa fríviljuglega hafnað öllum skoturn lÍ sel, og þeir, sem nú
eru við þá skaðlegu iðn, eru helzt tómthús- og lausa-menn, eða
og verzlunarþjónar, sem liggja yfir því allan veturinn, auk þess
sem gripið er til þess líka að sumrinu, og hafna þannig öllum
öðrum athöfnum. þetta eru her um bil 6 til 10 báta, 3 menn
á hverjum, og viljum ver nú, eptir því sem ver höfum spurn af,
gjöra þeim öllum til samans að afla 500 til 600 rhdd. um árið,
þegar allra- bezt lætur. Aptur á móti getum vor gjört ráð fyrir,
að selaveiði á öllum Breiðafirði, sem aflast í nótum, á rá og
með uppidrápl, nemi nærhæfis 20 falt meira arði á sama tíma-
bili, og sest þar af, hver veiðin er uppbyggilegri landi og
lýðum.

Nú mætti má ske aptur segja, að selur se svo margur, að
ei fækki til muna, þó skotnir séu á ári her um 200 selir, sem
veiðast þannig, og þetta er að sönnu ei ósennilegt, ef sú fækk-
un væri ei ollandi öðru verra tjóni; en það er ei því líkt. Selur-
inn styggi st ei frá stöðvum sínum, þó teknir sen kópar hans, sízt
þegar menn forðast að taka þá of únga, meðan foreldrið elskar
þá hvað mest, en skotin hræða selinn með öllu hurt frá vana-
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stöðvum hans. Ver tökum eitt dæmi: [iar sem við eitt sker
feingust árlega um 20 vorkópar í nætur, var einn vetur skotn-
ir í grennd við lögni/la 6 selir. Strax aptur var skotunum þar
hætt; en í 8 ár á eptir feingust þar ei í nætur nema 4 til 6
kÓl'ar; nú aptur á öðrum 8 árum hefur képaveiðin þar næstum
því náð ser, við það sem fyrrum var. Selaskotin eru því á sinn
hátt samkynja því, er áður voru æðarfuglsskotin ; þau voru ei
einasta öllaudi fækkun fuglsins, heldur líka fældu hann burt
frá varplöudunum, það er ei heldur því að heilsa, að selur sá
veiðist allur, sem skotið er til; sumir skotnu selirnir deyja ei
strax af skotinu, en æða með blóðrásinni milli nálægra sela og
sökkva svo dauðir niður, og er þetta ei lítil skelfing fyrir sel-
kynið. Aðrir skornu selirnir, og þeir munu vera miklu fleiri,
verða fyrir skot hríð selamanna. en komast lifandi undan með
höglin í skrokknum. þannig eru við hin yztu útsker á Breiða-
firði á seinast liðnu vori veiddir i irekstrar-nætur her um bil
40 selir, og fundust fjöldi skothagla í spiki og kjöti margra
þeirra, þá rannsakað var.

Af þessu, sem her er sagt og hyggt er á reynslunni, er þá
auðsætt, að gagnsmunir á Breiðafirði og kríng um hann, og verð
þeirra mörgu jarða þar, sem hafa selveiðarhlunnindi við nótna-
og uppidráps- brúkun, hlýtur ærið mjög að rýrna, ef ei eru
stemmdir stigar fyrir seladrápi með byssuskotum, og erum ver
því sannarlega á þeirri meiningu, að allur láturselur og útsel-
ur, sem hvortveggi eru staðfastar bjargræðisskepnur i sjónum
viða kring um landið, eigi, eins og æðifuglinn, landsbúum til vel-
ferla, öldúngis að friðhelgast fyrir byssuskotum öllum, en ver
viljum í þetta sinn ráða til, að hannið gegn byssuskotunum á
þessu selakyni nái yfir Breiðafjörð, fyrir innan línuna frá Bjarg-
taungum í Barðastrandarsýslu til Ölld"erðarness í Snæfellsnes-
sýslu, þar eð 3 sýslur, sem að þessum firði liggja, samhuga
hafa beiðzt eptir [iessu banni, og þeim er mest skaðræði af þvi
búið, ef það ekki fæst.

Um farselinn eður geingdarsel er að vísu nokkuð öðru máli
að gegna, en um látur - og út-sel. Hann er ekki staðfastur hjá
oss, heldur kemur hingað til lands á veturna, æxlast og elur
upp kyn sitt á hinum grænleuzka hafis. þll er það reynt orð-
ið, að skot á hann spilla töluvert fyrir veiði hans á rá, sem
fyrrum var arðmesta veiði á Ísafirði, og nú seinna töluvert arð-
söm í nótum, hæði þar og í Strandasýslu ~ líka sumstaðar norð-
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anlands, En þegal' ísalög koma mikil á vetrnrdag, getur skeð,
að nótum verði ei við komið, og þá kemst ei heldur hvala kyn
það inu á firM laudsius, sem menn kalla luík!p'níllga, er olla
því hvað helzt, að farselurinn veiðist í nótum, því hann hræðist
svo mikið þessa morðíngja sína, að hann syndir þá sem næst
landinu, og flækist því í næturnar.

Ekki getum ver fundið næga ástæðu til, að mæla fram
með því, sem ein af bænarskránum fer fram á, um hann móti
ónauðsynlegum umferðum vill uppidrapsskerln. Ver vitum all
vísu, að útselur má eingri styggð mæta á haustdag. þegar hann
kæpir ella fæðir, og fer að ala upp kópa sína, eu ver vonum,
ab umferðir verði siður skaðlegar, þegar bönnuð eru byssuskot-
in á allan sel, Ætlum ver það víst, all einginn fjörður á land-
inu se eins fjölskipabur á landi her af eyjum og skerjum, sem
Breiðifjðrður er, og ver vitum, all þar er æðarvarp á hverri ey,
og selveiði svo all segja við hvert sker, en þó nokkuð leingra
á milli margra eyja og skerja, heldur en það svið, sem veiði-
lagatilskipunin setur selaskotamönnum ; er það meiníng vor, ab
bannið gegn byssuskoturn eigi einnig að ná til geingdar- eða far-
selsins .á áður nefndu sviði. Skutulveiði er einguin þar með
bönnuð; og þar eð nú allar 3 sýslumar kríng um Breiðafjðrð
biðja um fulla friðun selsins fyrir hyssuskotum, og Barðastrand-
arsýsla hafði heðið um hið sama árið 1847, svo meinum ver,
að þíngið nú allra-þegnsamlegast eigi að biðja hans hátign
konúnginn um fullkomna fribhelgi fyrir alls háttar selaskoturn
á Breiðafirði til yztu annnesja. Virðist oss bezt fallið, að bann
þetta gegn selaskotunum auglýsist með "opnu brefi" her um
bil á þessa leið:

_.\Breiðafirði á íslandi eru bönnuð öll byssuskot á sel
fyrir innan línuna frá Bjargtaungum í Barðastrandarsýslu
til Úndverðamess í Snæfellsnessýslu, undir þær sektir,
sem við ern lagðar í 15. og 16. gt'ein tilskipunarinnar
20. júní 1849; og er þessum greinum í nefndri vorri
tilskipun að svo miklu leyti her með breytt.

Alþín~i þann 12.Jlllí 1853.
þ. Sveinbjörnsson. Ó. Sívertsen. .Tón Jonsson.

formaður, framsögumaður.

Framsö.q71maður: Nefndarálit þetta hafði fyrir augum, að
skýra málefnið svo vel, sem unnt var, um nauðsyn á friðun
selsíns á Breiðafirði fyrir hyssuskotum. Eg vil nú ekki leggja
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dóm á, hvernig það hefur tekizt, en eg held fló, að hinir hátt-
virtu og heiðruðu þingmenn g-eti seð svo mikið af því, einkum
þegar líka er litið eptir þeim skýringum, sem bent er á í al-
þíngistíl')indunum 1847, að þingil') fallist á uppástúngu nefndar-
innar um allt selaskotabann á Breiðafirði. Nefndin hefur nú að
sönnu látil') það álit sitt. í ljósi, að vel mundi hæfa, villast hvar
kring um landið, bann móti skotum á latursel og útseJ, en
hyggur þó fyrst um sinn ekki óhæfilegt, að fresta beiðni um
því líkt bann, meðan landsmenn hafa má ske annan skoðunar-
hátt á selaskotum, en Breiðfirllingar hafa, og þall væri, held eg,
ekki af vegi, að leyfa nú Breiðfirðingum brek sín, að eg kveði
svo að orði, og láta sjá, hver árángur verður af því hjá þeim, ef
þeir fá bænheyrslu, því fremur sem fleiri, er siðar vildu biðja
um sama, mundu þá fá bænheyrslu líka, og enn heldur, ef sýnt
yrði fram á, að Brelðfirðingar hefðu haft gott af slíku, og eg
sem einn Breiðflrðingurinn óska þess ekki einúngis þeirra vegna,
heldur vona þess staðfastlega. Eg vil nú síður enn ekki með
þessari setningu hindra það, ef einhver þingmanna vill strax
biðja með Breiðflrðingum hins sama; því auðveldlega held eg
mætti koma því við, þannig, að gjöra bænina yfirgripsmeiri, og
jafnvel líka þótt þeir vildu ei vægja fars einum, eins og Breið-
firðiugar, al')þar í væri breyting gjörð á beiðni þeirra, frá því
sem hinir biðja í bænarskránni til konúngsins.

Jón hreppst. Siqurðsson: Mel' heyrðist nefndarálitið geta
þess, að ein bænarskráin um friðun selsins fYI'ir skotum hefði
verið frá l\lýrasýslu, en mel' virðist, að nefndin hafi síðan al')
öllu leyti gleymt henni.

Bænarskrár eru flÓ í því skyni afhentar nefndum, all þær
taki þær til greina, og segi álit sitt um þær, annaðhvort hreki
þær og hrindi þeim, eða fallist á þær, og mæli með þeim.
Nefndin hefur gjört ser allt far um, að útmála arðsemi selsíns
einúngis á Breiðafirði, og skaða þann, sem þar geti hlotizt af
skotum á hann, Eg vil nú gjarnan trúa, að áhatinn af þessum
heimasel þar se mikill, þó að varla sjáist af jarðamatinu á
Breiðafirði, að þessi ábatasama sela-inustæða hafi þ,í fylgt jörð.
um þar. En ef slíkur ávinningur feingist nú, sem mælt er, með
friðun selsíns í þessum 3 sýslum kring um Breiðafjörð, því má
þá ekki sú 4. sýslan, sem áföst er við Itessar, njóta þeirra
sömu hagsmuna, þar bæði í Hnappadals - og l\fýl'a-sýslu stend-
ur þó eins á með selveiðar? par eru bæði nótlagnir og UPI~i-
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dráp, og sýslan hefur beðið þessa sama, um friðilll á selnum
fyrir skotum.

Ef þingið fellst nú á það eptir ósk nefndarinnar, að biðja
um þessa friðhelgi á öllum Breiðaflóa að Öndverðarnesi, þá
pjöri eg það viðauka- atkvæði, að sama friðhelgi nái áfram frá
Öndverðarnesí beint á Akranes-skaga.

þ.•Iónassen: það hefur ætíð þótt miklu varða, að stað-
festa væri í löggjöfinni, enda er þai'l bundið miklum vandkvæð-
um, þegar ekki stendur á steini með lögin, og allt af er verið
að breyta þeim. það þurfa því að vera yfirgnæfandi ástæður
fyrir hendi, þegar breyta skal lögum, sem nýlega eru komin út,
eins og tilfellið er með nýju veiðilögin okkar, sem ekki eru
nema 3 ára gömul, og frumvarpið til þessara laga var ýtarlega
rætt og íhugað á alþingi, og tillögur þingsins teknar til greina.
-Eg hef ekki af nefndarálitinu getað sannfærzt um, að þær til-
knýjandi ástæður eigi ser stað, sem geti réttlætt, að fara nú
þegar að breyta veiðilögunum, einúngis fyrir 3 sýslur í vestur-
amtinu; því að vísu er það alkunnugt, að mikill og almennur
arður er á Breiðafirði af selveiði og varpi, og, ef til vill, meiri
arður, en annarstaðar her á landi; en mer þykir það samt ein-
staklegt, að af þessu þurfi að leiða það, að einginn maður skuli
mega allt árið um kring hleypa af byssu á Breiðafirði, án þess
að verða fyrir lögsókn og dómi. Eg er líka sannfærður um, að
ef bænarskránni verður framgeingt, muni frá öðrum héruðum
landsins koma fram bænarskrár í sömu stefnu, t. a. m. frá Eyja-
fjarðarsýslu, hvar á vetrum opt er mikill arður af selaveiði,
bæði með byssu og skutli, enda er það, að mer virðist, meira,
sem er með því, að friða selinn fyrir skotnm kring um allt land,
en svona i einstökum sýslum.

H. Stephensen: Á alþingi 1847, þegar mál þetta kom til
umræðu, var eg á sama máli og eg er enn, að friða ætti sel
eins og æðarfugl, þar eð hann að sinu leyti væri eins arðsam-
ur; og enn almennara gagn af honum. Ef nytsemdlu af sel-
veiðinni er lík og af æðarfuglinum, þvi á þá að gjöra henni
lægra undir höfM? þingmaður Barðstrandinga sagði, að bænar-
skrárnar færu fram á, að friðaður yrði selur um allt land fyrir
skotum, en nefndarálitið tekur einúngis til frá Látrabjargi og
að ()ndverðarnesi, en Mýrasýsla, sem liggur áfast við, er ekki
tekin með. þingmaður M.Vrasýslu vildi láta friða hálfa Borgar-
fjarðal'Sýslu, en hinn helminginn ekki; hann tók Melasveitina
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undir vernd sína, en Akranesinu og Hvalfjarðarströnd sleppti
hann hendinni af.

Eg er nú ekki svo gagnkunnugur í Kjósarsýslu, en eg á-
lít þó, að líkt kunni að standa á þar, eins og fyrir vestan.

Eg held annars ekki, að Breiðfirðingum geti verið stór skaði
í, þó selur se friðaður i Rángárvalla- og SkaptfeUs-sýslum t. d.,
þar eð nefndin lofar þó, að skjóta hann, þar sem hann ekki er
friðaður; eg álít því, eins og hinn 4. konúngkjörni þingmaður,
að friða eigi sel um alltland; því það er sannarlega hlægilegt,
efnokkrar sýslur biðja næsta ár um það sama, sem Breiðfirðingar
gjöra nú; þvi ef I,örf er á, að friða nokkurstaðar, að undantekn-
um lögnum og látrum, þá sýnist mer bezt, að gjöra það um allt
land i einu.

Jafnvel þar, sem ekki ern nein latur, getur fullorðinn selur
veiðzt, sem liggur uppi á þuru landi, til dæmis i Skaptafells-
sýslu, og væri skritið, að koma þar í veg fyl'ir bjargræðisveginn,
með því að leyfa mönnum, að styggja selinn með skotum.

Eg tek m~r því viðauka-atkvæði við nefudarálltið, að selur
se friðaður um land allt, en ef það fellur, þá að hann se hvergi
friðaður, nema þar sem tilskipunin til tekur, að fráteknum lögn-
um og uppidrápshólrnum.

þ. Sveinbjörnsson: Satt að segja, held eg við í nefndiuni
höfum ekki verið svo stórhuga, að við vildum fara að friða sel
um allt land, þó að hænarskrarnar fari fram á það. Við ætluð-
um, að ef fmð minna feingist, hvar til nauðsynin var mest brýn,
og í hverju tilliti feingizt gátu svo föst tak mörk , sem náðu
einúngis til sjálfra heiðnudanna. mundi hið meira verða auð-
feingnara á eptir, ef um það yrði beðið af rettulll viðkomend-
um. Viðvíkjandi Mj-rasýslu, flá stendur öðruvísi á þar; því þar
er einginn kaupstaður, og einginn drepur því sel þar að mun,
nema kann ske menn, sem fara þángað frá Reykjavik. Á
Breiðafirði er hann þar á móti drepinn frá fleiri kaupstöðum,
sem við fjörðinn liggja. þíugmai'lur Borgfirðinga sagði, að sela-
veiði væri í Skaptafellssýslu, þíngmai'lllrinn þaðan getur nú
borið um það; en ekki er til neins, að vera að friða sel, þar
sem hann ekki er til.

Annars þykir mer vafasamt, að bænheyrsia fáist á þessari
mikilvægu friðun selsins, og álít eg, að bezt sc í þessu tilliti,
að fara ekki fram á meira, en þörf er á .

•JÓn Jónsson: það eru einkanlega 2 atriði í þessu máli,
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sem nefndin hafði fyrir augum, og sem eg nó vil taka fram.
Henni þótti eðlilegt og raunar sjálfsagt, afl taka Breiðafjörð til
sem frillhelgan fyrir selaskotum, þar Breiðfirðingar bælii áður,
1847, þegar grundvöllurinn var lagður til þessarar tilskipunar,
og eins nú höfðu látið meiníngu sína og ósk í ljósi um, að
þeir æsktu þess, svo það var þá ekki þeim afl kenna, heldur
þinginu, afl þeir ekki feingu þessa algjörðu friðun selsins; en
nefndinni þótti jafnframt iskyggilegt, að láta friðun þessa nóþegar
ná leingra en yfir þær sýslur, hvallan bænarskrár þess efnis
komu, og ser í lagi, þegar til þess er litið, að fyrir nokkrar
sýslur er einginn maður, til að segja álit sitt her um.

ll. Stephensen: Hinn háttvirti 1. konúngkjörni þingmaður
sagði, all það væri minni þörf á, að friða selinn í Mýrasýslu,
þar einginn kaupstaður væri þar, en að menn úr Reykjavík
færu þángað til að skjóta sel, e_neg get ekki skilið, hvaða
munur getur verið á því, hvort maðurinn, sem styggir selinn
með skotum, er úr Reykjavík eða Mýrasýslu; eg er líka full-
viss um, að það eru fleiri en þeir: sem flækjast úr Reykjavík,
sem skjóta sel þar upp frá; því Borgfirðingar og Mýramenn
gjöra sig út til þess, og seinast í vetur var maður úr Borgar-
fjarðarsýslu kallallur fyrir vegna selaskota á Borgarfirði.

Fyrst hinn sami þingmaður þóttist vita, að seinna mundu
koma fleiri bænarskrár sama eðlis til þingsins, þvi vildi hann
þá ekki út kljá um þær allar i einu núna?

Eg álít þvi réttast, eins og eg áður sagði, að selur se frið-
aður, ekki einúngis á Breiðafirði einum, heldur líka um allt land.

,Jón hreppst. Si,f/urðsson: Hinum heiðarlega þíngmanni
Borgfirðinga þótti eg hafa farið of skammt með atkvæði mitt,
þar eg hefði ekki tekið undir það nema hálfa sýslu hans. þetta
kann nú að hafa verill af ókunnugleika fyrir mer, þar eg þekki
ekki fyrir sunnan Akranes-skaga neinar selalagnir ne uppidráps-
von, þó eg líti i kríng um allt Suðurland; vildi eg því ekki fara
of lángt, til að spilla þar fyrir mönnum, sem kynnu að geta
haft mikinn ábata af selaskotum. þó kaupstaðarhúar skjóti
ekki sel fyrir l\Iýrum, þá held eg se sami skaðinn, þó aðrir
gjöri það; það ern nógar aðrar skyttur, og menn ofan úr sveit-
um hafa gjörzt til, að skjökta þar, til að skjóta sel, bæði úr
Borgarfjarðarsýslu og víðar.

E. Kúld: þegar eg gjörði bænarskrána úr Snæfellsnes-
sýslu að minni uppástúngu, og varð flutningsmaður hennar her
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á þíngi, fór eg um hana þeim orðum, að eg vildi helzt óska,
að selur yrði her friðaður kríng um allt land, en eg held eg hafi
þá líka getið þess, að eg væri hræddur við, að það kynni afl
mæta þeim mótspyrnum, að það yrði ófáanlegt, og þess vegna
vildi eg, og vil enn, að ef hann ei fæst hvervetna friðaður, þá
samt yrði allur selur friðaður fyrir skotum á Breiðafirði. Eg
vildi samt helzt af öllu, að bænarskráin úr Snæfellsnessýslu
væri lögð til grundvallar, að fráskildri varabæn hennar, fyrir
þeirri bænarskrá , er eg vona að þíngið sendi konúngi í þessu
efni.

En viðvíkjandi því, sem hinn háttvirti 4. konúngkjörni þíng-
maður áðan mælti, f)egar hann fór þeim orðum um álit nefnd-
arinnar, að hannuf því gæti ei fundið ástæðu til að ætla, að
bann móti selaskotum á Breiðafirði væri svo nauðsynlegt, að
breyta þyrfti Breiðafjarðar vegna svo nýrri löggjöf, sem veiði-
lögin eru, þá skal eg leyfa mer að geta þess, að eg skil ekki
í, með hvaða anda, eða réttara sagt, með hvaða augum hann,
svo mikill maður og lærður, hefur lesið nefndarálitið. Nefnd-
arálitii'l tekur það berlega fram, að nefndin hefur álitið að nokkru
leyti eins skaðlegt, að skotinn væri selurinn á Breiðafirði, eins
og ef geingið væri í búsmala bóndans í högunum, og hann
drepinn niður; se nú þetta ekki ástæða til, að friða Breiðafjörð
fyrir selaskotum, verð eg fyrir mitt leyti að játa, að eg veit
eigi, hvað ástæða er. En hvað því viðvíkur, að ekki se ráðlegt,
að breyta veiðilagatilskipuninni fyrir þá skuld, að hún se svo
nýlega gefin út, þá er það skoðun mín um hana, eins og hverja
aðra löggjöf, að eg ætla, að jafnskjótt og menn sjá, að hún
er ekki góð, heldur, ef til vill, skaðleg, þá eigi henni að breyta
til batnaðar, hversu ný sem hún er. Eg skal enn geta þess,
að eg vildi, að allur selur væri friðaður fyrir skoturn kríng um
allt land, en til vara ætla eg að gefa nefndinni meðmæli mitt
um, að beiðast þess fyrst um sinn fyrir Breiðafjörð.

St .• JÓnsson: þó að hver og einn vilji færa ser veiðina
í nyt, og óski, að lögin séu ser í hag, þá er það eðlilegt; en
mel' finnst ekki þar fyri!' gild ástæða til, að álíta veiðilögin
raung, og heldur ekki gild ástæða til, að biðjast breytíngar á
þeim yfir allt Iaud; því mönnum er hætt við, að skoða þau
eptir því, sem þau eru honum í hag eða óhag; það þykir því
einum opt of þraungt, sem hinum þykir of rúmt, og menn geta,
ef til vill, aldrei hitt á það, sem öllum er að skapi.
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Viðvíkjandi því, sem hinn 4. konúngkjörni þíngmaður sagði,
ab bænarskrár mundu seinna meir má ske koma úr Eyjafirði,
þá held eg ekki se ástæða til að halda, að það verði fyrst um
sinn; því þar veiða þeir bæði á byssu og skutul, eptir sem á
stendur. þó Breiðifjörður yrði friðaður, sem mikil ástæða mun
vera til, þá mundi Eyfirðingum þykja kynlegt, að banna þeim
að skjóta sel, af því sagt væri hann ætti heima á Breiðafirði
- (Hlátur) '-. Nefndarálitið álítur, að annar eins skaði muni
fljóta af selaskotum, eins og ef búsmali bóndans væri drepinn
niður; en eg held, að feð týndi þá fljótt tölunni, ef lömbin væru
drepin öll, og þannig fara þó Breiðfirðingar að, hvað selinn snert-
ir, að þeir taka hvern þann kóp, sem þeir geta. Eg álít, að
það eigi að vera leyfilegt, að drepa selinn, hvar sem hann ber
að landi, eða verður náð, þó samkvæmt þvi, sem löggjöfin frá
20. júni ]849 til greinir.

E. Kúld: Eg held, að hinn heiðraði þingmaður Eyfirðinga
haf ei skilið nefndarálitið rétt, þegar það líkir seln um þar sam-
an við búsmala bóndans. Nefndarálitið meinar þar ekki sel-
inn á Eyjafirði, heldur á Breiðafirði. Eg fyrir mitt leyti álít,
að nefndin hafi gjört heppilega samlíkingu í þessu tilliti, að
þvi leyti sem eg þekki til á Breiðafirði.

H. Stephensen: 2 þingmenn hafa móti breytingaratkvæði
mínu komið fram með þær ástæður, að þessi friðun selsins eigi
hvergi við, nema á Breiðafirði, eða að minnsta kosti hvergi eins
vel og þar, og að það væru líkindi til, að það feingi ekki bæn-
heyrslu hjá stjórninni. Sú einasta ástæða til þess fyrir stjórn-
ina ætti þá líklega að vera sú, að svipta eingan frelsi þvi,
sem hann hefur haft til að skjóta, og hvergi missa menn meira
rettar síns en á Breiðafirði, hvar aflavonin er mest með sela-
skotunum; en viðvíkjandi þvi, að veiðilagatilskipunin sé svo
úng, þá er vist ekki betra að breyta henni fyrir Breiðafjörð
einn, heldur en fyrir allt landið. þingmaður Eyfirðinga gat
um, að ekki mundi vera Breiðafjarðar- mark á selnum, sem
kæmi á Eyjafjörð, en eg skal sýna honum markið á selnum,
þegar hann er búinn að sýna mer mark einstakra manna á
æðarfuglinum. þó eingar bænarskrár ha6 komið um þetta, nema
frá nokkrum sýslum, þá álít eg það ekki neina ástæðu fyrir því, að
friða einúngis Breiðafjörð; því þingið á þó að vinna fyrir allt
landið, um leið og það vinnur fyrir einstakar sýslur þess.

St. Jónsson: I tilefni af þvi, sem þíngmaður Borgfirðinga
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sagði, þá held eg hvorugur okkar þekki merki á fuglinum,
hvorki á Eyjafirði ne annarstaðar; eg held, að fuglinn þekki
betur átthaga sína sjálfur.

það var ekki meiníng mín, all stjórnin mundi neita um bæn-
heyrslu, en hitt heit eg, að þÍIlgil'lmundi ekki geta komið ser
saman um, að beiðast friðunar á öllum sel kring um allt land,
Fyrir Breiðfirðínga álit eg ástæðu til að æskja sela friðunar, þar
þetta er því nær sá einasti veiðivegur selsins þar, og yfirgnæfir
arð þann, sem fæst af því, að skjóta hann.

E. Kúld: Viðvíkjandi því, sem hinn heiðraði þingmaður
Eyfirðinga sagði, að þar sem ekki væru látur, sæi hann ekkert
á móti því, að þar mætti skjóta sel, þá verð eg að geta þess,
að hann átti eptir að sanna, <Iðþar sem látur ekki eru núna, se
alstaðar ómögulegt að þau geti orðið, og einmitt bann á móti
byssuskoturn getur hjálpað til þess; maður verður að skoða bannið á
móti skotunum. eins og stofn þann, sem færir ávöxt, en ávöxtur-
inn (eða veiðin) kemur svo bezt, að stofninn se ei eyðilagður.

G. Brandsson: Vani hefur það optast verið her á þingi,
að nefudarálitin hafa ekki farið öðru fram en því, sem bænar-
skrárnar biðja um, og hið sama se eg að nefnd þessi hefur
gjört ser að aðalreglu; en núna lítur svo út, sem nokkrir séu
á því, að allt land verði friðað fyrir selaskotum, þar sem þó
bænarskrárnar einúngis eru frá nokkrum hluta landsins, og
þykir mer það nokkuð isjárvert, að taka svona heildina í stað
nokkurs hluta hennar, þvi það eru, eins og menn vita, einúngis
nokkrir menn úr Vestfirðíngafjórðúngi, sem beðið hafa um full-
komna friðun selsíns fyrir hyssuskotum, og um sama hafa þeir
beðið áilur her á þingi 1847. En úr öðrum fjórðúngum landsins
hefur, að mig minnir, eingin bænarskrá komið þessa efnis, og
væri þvi mjög varúðarvert, að fara því fram, að fornspurðum
meira IIluta þjóðarinnar, sem þá líkast til mundi kunna þinginu Jitl-
ar þakkir fyrir, þó all þessu fyrir milligaungu þess yrði framgeingt.

Jón hreppst. Sigurðsson: það hygg eg vera hentugust lög
fyrir þjóðina og landið, að i hverju byggðarlagi megi veiða,
eins og þar á bezt við. Nefndin hefur sýnt, að á Breiðafirði se
langtum meiri arður af lögnum og uppi drápi en skotum; aptur
kunna sum landsplás að vera, sem mikill arður kann að geta
feingizt af sel með skutum, en einginn hinn veginn, og því
skyldu menn þá ekki mega veiða selinn með þessu móti, þar
sem þeir skemma ekkert fyrir öðrum?
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St. Jónsson: Viðvíkjandi ræðu þíngmannsins úr Snæfells-
nessýslu vil eg einúngis geta þess, að hvorki eg eða aðrir
búast við að þurfa, að sanna orð sín her á þingi, og eg tek
mer það þvi ekkert nærri, þó eitthvað se sagt á þá leið.

P. Sigurðsson: Eins og mer þykir það eðlilegt og náttúr-
legt, þó Breiðfirðíngar vilji fá selinn friðaðan hjá ser, þegar þeir
álíta hann ser eins þarflegan eins og ærnar og kýrnar, eins
þykir mer á hinn bóginn sanngjarnt, þó Sunnlendingar óski
hins gagnstæða við sínar strendur, þar sem hvergi eru, og að
öllum líkindum aldrei verður komið við nötlögnum, svo teljandi
se, en einstökum mönnum getur þó orðið töluverður hagur að
selaskotum; um friðun æðarfuglsins var öðru máli að gegna; að
skjóta hann var lítill ávinningur, en net voru aldrei brúkuð fyrir
Suðurlandi til þeirrar veiðar. Eg held lika, að stjórnin kynni
illa við, að fara kann ske að breyta 3 ára gömlu lagaboði.

Eg veit annars ekki nema Breiðfirðingum kann ske einmitt
gæti orðið hagur að þvi, að her fyrir Suðurlandi væri skotið,
se það víst, að hann fælist eins skotin og þeir segja; þvi þeir
kynnu þannig má ske einmitt að fá þann sel, sem skotin styggja
héðan,

H. Stephensen: þíllgmanninum úr :Mýrasýslu hefur fljót-
lega snúizt hugur, þvi í fyrri ræðunni sinni var hann á þvi, að
friða ætti Selinn i kring um allt land, en í hinni seinni áleit
baun, að það mætti skjóta hann, þar sem ekki væru Iátur, og
arðsvon væri við skot. Mer sýnist hann vera, eins og margir
aðrir í þessu máli, of nærsýnir, með þvi þeir gæta minna að
almennu en sérstaklegu gagni selsfriðunarinnar, þingmaður
Rángvellínga, sem nú er, mælir á móti, að selurinn se friðaður,
en þingmaður þeirra 1847 mælti ekki á móti friðun æðarfugls-
ins, og þó veit þessi þingmaður víst, hvað mörg varp- og veiði-
lönd þar eru.

Tillit til almenna gagnsins sýnist mer ætti að ráða her
mestu, og að jafnt væri látið yfir alla gánga; þvi undir jöfnum
lögum er þó ætíð bezt að búa.

Jón hreppst. Sigurðsson: Hinn heiðarlegi þingmaður Borg-
firðinga hefur hraparlega misskilið mig, þar hann segir, að
eg hafi mælt með friðun selsíns um allt land; eg mælti
með, að sömu lög og á Breiðafirði væru annarstaðar, þar sem
eins stendur á, nefnilega að Iagna- og uppldráps-veiðin yfir-
gnæfði skotmanna-ábatann, Þingmaður Rángvellínga tók fram,
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það er eg vildi sagt hafa í tilliti til æðarfuglsins. það gat
lítil móthára verið til á móti algjörðri friðun hans hel' á landi,
þvi arður hans er svo mestur, að hann se lifandi; það er lítill
ávinningur, að skjóta æðarfugl, og það er munur á áhata, sem
skotmaðurinn hefur við að fá 1 sel, eða eina æðikollu, því tek
eg ekki saman, vegna skotmanna, bann á selaskotum og æði-
fuglaskotum.

G. Einarsson: Hinn háttvirti þingmaður Borgfirðinga komst
á þá leið að orði nú fyrir skemmstu, að undir jöfnum lögum
væri hezt að húa fyrir alla; þetta er að vísu satt, en þó hefur
það sinar undantekningar, og heyrir þar til meðal annars ann-
að orðatiltæki, að sanngirnin se sæmst í öllu. þvi að eins er
bezt , að búa undir sömu lögunum fyrir alla, að eins standi á
fyrir öllum; en se ásigkomulagið ólíkt, þá verður mesta ósann-
girni i því, að láta alla vera háða einu og sama lögmálinu. 'þessi
athugasemd virðist mer geta heimfærzt vel upp á það mál, sem
her er umræðuefni, og sem menn greinir töluvert á um hversu
haga skuli, þar sumir vilja, að ein og sömu lögin gángi yfir
allt land, en aðrir vilja, að einn tiltekinn hluti se undan skilinn.
Ætli nú skoðunin á þessu máli geti nú ekki dálítið skýrzt, með
því að segja friðhelgissögu landselsins; hún þarf ekki að vera
svo laung. Fyrst þá land þetta var numið, hefur selurinn sjálf-
sagt verið hvervetna ófriðhelgur ; þá er menn fóru að þekkja
nytsemi hans, tóku hlutaðeigendur að friða stöðvar hans eða
látur fyrir öllum annarlegum eða ofbeldis-veiðum; þetta létu
menn ser lynda, þar til selaskotin hófust; þá tóku menn að sjá
fram á það, að nauðsynlegt væri, að friðhelgissvið landselsins
yrði rýmkað, svo það varð með veiðilagatilskipuninni hálf míla
frá látrum eða lögnum; síðan hafa menn enn nú fundið, að
þessi löggjöf væri eingan veginn næg til, að friða selinn, og
því þykir þeim brýn nauðsyn til, að láturselurinn verði gjörður
að fullu og öllu friðhelgur um þá firði eða flóa, er hann hefst
við á. Að menn vilja líka friðhelga laturselinn út um flóana,
orsakast meðfram af ísalögunum ; því þegar ísa leggur, hrekst
selurinn frá sínum vanastöðvum út á flóana, og fylgir ísspaung-
unum, og þá eru selaskytturnar þar vakandi yfir veiðinni, eins
og eðlilegt er. Til þessa tjóns af skotunum finna nú Breið-
firðíngar manna mest, og þeim er mesta verkun, þó að þeir
kvarti, og vilji ekki vera í þessu háðir sömu lögum og aðrir;
og eg veit, að sérhver, sem þekkti þann skaða, er þeir líða við
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selaskotin, vorkenni þeim og taki málstað þeirra, og því þyk-
ist eg sannfærður um, að það hefur beinlínis verið ókunnug-
leiki hins háttvirta 4. konúngkjörna þingmanns, sem hefur
valdið orðum þeim, er hann áðan talaði viðvíkjandi þessu máli.
það el' full- sannað her i dag, ai'l l.iturseladráp á Breiðafirði
er jafn-skaðlegt og fénaðardráp á fjall-lendum. 'það verður að
vera nú ljóst öllum þingmönnum, að Breiðfirðinga nauðsynjar
mjög um, að laturselurinn se friðaður, og þess vegna mun eg
gefa nefndaráliti nu fúslega atkvæði mitt; en af því eg veit, að
eins og Breiðfirhlnga nauðsynjar um friðhelgi selsins, eins nauð-
synjar alla landsmenn, þm' sem latur eru, að selaveiði se hjá
þeim friðuð. Af þessari skohun og íhugun þingræðanna í dag,
tek eg mer á þá lund breytingaratkvæði við uppástúngu nefnd-
arinnar, "að allur latur-. Ofl út-sp/zn' verði friðaður kring mn
allt land ti þeim fjðrðllm, til llztll útnesja, þar sem tíMast
sela veiði i nótum, 1f/f'ð irekstri eða uppidrdpi.

H. Stephensen: Mér sýnist þó þingmaður Dalasýslu hafa
nokkuð rýmri skoðun á þessu máli eu margir aðrir; því sumir
held eg séu farnir að reikna á fiugrunum hið nytsama, sem
hver sýsla hafi af því, að selurinn megi skjótast; því margir
vilja einúngis láta sýslumar við Breiðafjörð verða friðaðar, og
draga línu frá Látrabjargi og að Öndverharnesí, jafnvel þó sú
lína falli lángt úti í sjó; aðrir óska, að skot verði leyfð í sinni
sýslu, en það er þó aðgætandi, eins og þingmaður Snæfellsnes-
sýslu sagði, að þar sem látur ekki eru núna, gætu þau kann ske
með tímanum orðið, ef skot væru bönnuð, því sela veiðin gæti
þá vaxið, eins og æðarvarpið vex við friðun fuglsins.

Fyrir Árnes-, Rángárvalla- og Skaptafells-sýslum er kann
ske ekki veiða von, en þar gagna víst skotin heldur ekki
stórt.

Eg bið því þíngmenn að íhuga, að taka ekki það sérstak-
lega fram yfir hið almenna, eða meta gagn einstakra sýslna
meir, en heill alls landsins.

St .• JÓnsson: það hefur verið tekið hér á þínginn í dag,
eins og tvennt samkynja, um sel og æðarfugl. Menn ætla nefni-
lega, að æðarfuglinn haldi þar við, sem hann verpír ár eptir ár,
og það held eg se rett; þvi það má að nokkru leyti álíta hann
eins og heima-alinn á Íslanlli. þar á móti held eg um selinn,
að hann komi annarstaðar að hingað til lands, og ekki nema látra-
selurinn haldi ser fremur að þeim stöðum, sem hann er kæptur
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lí, en aunarstaðar, vegna þess, að minnst af allri þeirri mergð,
sein híngai'l að landi kemur af sel, er kæpt hér við land, þá er
eg .í þeirri rneiningu, að það se ekki rétt, að banna öllum mönn-
um her á landi að skjóta sel, af hverri tegund sem er, vegna
einstakra manna, þega\' hillir geta ekki fært ser bann í nyt á
annan veg .

•l. Guðmundsson: Eg verð að vera nefndinni og hinum 1.
konúngkjörna þingmanni samdóma i því, að það se mjög isjár-
vert, að fara nú að breyta 2 eða 3 ára gamalli löggjöf, sem
héðan er geingin út frá þinginu sjálfu; að stinga nú upp á veru-
legri aðalbreytingu á þessari eða annari löggjöf ekki eptir leingri
tíma, og áll þess afl ber og brýn nauðsyn knýi, eykur naumast
vinsældir eða hylli, hvorki þinginu IIC Iöguuum sjálfum.

Viðvíkjandi því, sem einn þingmanna skírskotaði áðan til
min um, hvernig til hagaði selaveiðum i Skaptafellssýslum, þá er
eg þ\'i plázi vel kunnugur, og finn mer skylt eptir stöðu minni
her á þingi, að skýra frá, hvernig þar hagar til, og skal eg í
leiðinni fara yfh' svæðið í U:íngárvalJasýslu, frá þjórsá og aust-
ur að Jökulsá á Sólheimasamli, því það er mer einnig vel kunn-
ugt. Í :þjórsár-útfalJiuu er all-arðsöm selveiði með nótlögnum, og
má ske fyrir "stöðvar", sem nefndar eru þar eystra. En aptur
á svæðinu frá þjórsá og austur að Kúðafljóti, sem er 5 til 6
þíngmaunaleiðir, getur víst hvergi kornizt á lagnaveiði eða
stöðvaveiði. sem Skaptfellíngar nefna, nema ef vera skyldi eitt-
hvert lítilræði í Holtsós, Á svæðinu frá Kúðafljóti austur að
Lónsheiði, sem skilur Múlasýslu og Skaptafellssýslu, leggst
selur her og hvar upp í ósana, leggst með fram þeim og kæpir,
og er það hinn eini arður, sem Skaptfellíngar hafa af honum,
ef þeir geta þá stöku sinnum veitt hann, bæði með því, afl taka
stöðvar í ósmynninu fyrir framan, og svo með fram með því, að
draga fyrir bann nætur, UIJl leið og hann er styggður upp;
hefur og víða orðið að þessu góður arður. En legði menn sig
þar í sýslu í mörgum sveitum jafn-mikið eptir skotum og í
Kleifahrepp eða á Síðunni (en varla eru neinstaðar tiðkuð byssu-
skot, nema í þeim eina hrepp), þá mundi brátt fara þar annar-
staðar um þessa veiði, eins og farið hefur í Skaptárési, að sel-
ur er lagztur þar frá, og mætti þar þó vera samkynja veiði og
i öðrum ésum, ef selurinn væri ekki fældur með skotum, enda
er hennar og getið í máldögum Kirkjnbæjarklausturs. En alla
slíka staði álit eg megi friða fyrlr skotum, eptir 15. gr. veiði-
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laganna, þVÍ þar segir: nt'ilji nokkur taka upp l1!lJa .~taði til
selreiða og (riða þá"; og er auðráðið, afl þessir ."lIft/ll staðir"
eru alls ekki bundnir við latur eða lagnir, eptir því sem þessi
orð merkja víðast á landinu. Að minnsta kosti hef eg ein-
hvern tíma tekið þetta svo um Skaptárós, og eg veit ekki,
nema þar se nú komin á frii'lhelg selveiði. En um hitt efast eg
mikillega, hvort rétt se nú eða gjðrlegt, að friða allan sel um
land allt. það er mel' mikið vafasamt, hvort t, d, væri rétt
eða gjömndi, að meina gjörvalJl'i UángárvaIJasýsJu, og þeim
parti Skaptafellssýslu, sem er fyrir vestan Kúðafljót , þar sem
hvergi gefa átt ser stað þeir staðir eða látur, þar sem selveiði
megi friða, eða lögnum eða stöðvum koma við, að meina héraðs-
búum á öllu þessu svæði, að skjóta seli, sem slæðast þar upp
á sandana. Fyrir austan Lónsheiði, og á öllu því svæði, sem
l\Iúlasýslurnar ná yfir, veit eg ekki hvað við tekur eða hvernig
til hagar. En því isjárverðara þykir mer það fyrir þíngið, að
friða nú selinn fyrir öllu landi, sem her el' einghm fulltrúi á
flíngi fyrir Múlasýslur, og eg held nefndin hafi gjört rétt, þegar
hún takmarkaði friðun þessa við Breiðafjörð, því þaðan eru
komnar fram verulegar og auðskiljanlegar ástæður, sem eru
auðskiljanlega grundvallaðar á því, hvað erfið er gæzlan á, að
ekki se skotinn selur nær látrum, en í hálfrar mílu fjarlægð,
eins og lögin taka til; og einmitt þess vegna fellst eg og á
breytíngaratkvæði hins heihraða þíllgmanns úr l\fýrasýslu.

]Jr. Andrésson: Eg vil nú ekki leingja til muna þíngræð.
urnar um selinn; því af eigin reynslu er eg sejaveiði ókunn-
ugur. það hefur leingi heyrzt, að sel veiðin á Breiðafirði væri
arðsöm, jafnvel meir en hvar annarstaðar á landinu, og ræður
hinna heiðruðu þingmanna hafa nú skýrt það enn betur fyrir
mer, að svo muni vera. En hvað því viðvíkur, sem hinn heiðr-
aði þingmaður Borgfirðinga talaði um, að bezt mundi vera, að
friða allan selinn fyrir skotum í kring um land allt, þá held eg,
að þekkíng hans hljóti að vera yfirgripsmeiri og djúpsærri en
allra annara manna, ef hann getur ábyrgzt, að þetta muni vera
réttast eða bezt. Eg fyrir mitt leyti hallast fremur að nefnd-
arálitinu og ræðu hins háttvirta 1. konúngkjörna þíngmanns.

J. P. lIavstein: Eg vona, að þíngið greiði ekki í þetta
sinn atkvæði fyrir því, að selurinn verði friðaður i kring um
land allt, því eg ímynda mer, að það gefi ekki atkvæði fyrir
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því, sem ekki er beðið um, að minnsta kosti ekki in' þremur
fjórðúngum landsins.

H. Stl'phf'1lsl'n: Bænarskrár þær, sem inn eru komnar,
eru þó allar á því, að selurinn verði friðaður í kring um allt land-
ið, og það hefur her verið látið nægja áður fyrri, ef mig minnir
rétt, að þegar svo stendur á, se bænarorð skránna gjört að að-
aluppástúngu, en álit nefndarinnar að vara-uppástúngu, ef hin
fellur fyrir atkvæðum þingsins, og að málefni séu tekin til
greina, þó bæn um þau komi ekki úr öllum fjórðúngum lands-
ins. þíngmaður Skaptfellínga sagði, að það væri ekki fagurt,
að breyta svo nýrri löggjöf, og þó kvaðst hann vera á máli
nefndarinnar, sem einmitt vill hreyta hinni nýju löggjöf, og
gefur um leið t ile fn i til hráðra breytinga síðar. þíngmaður
Ál'I1esínga var og með dylgjur um það, að eg væri ekki kunn-
ugUl' landinu, og það getur vel verið, að hann se það betur,
Eg byggði og ekki orð min á því einúngis, heldur bæði á ræð-
um þíngmanna sjálfi-a og á því, er bænarskrárnar fara fram á,
og eg ætla líka, að bezt se, að allir séu undir sömu lögum.

G. Brandsson: Hinn heiðraði þingmaður Borgfirðínga tal-
aði á þá leið, að hann vildi helzt, að allir væru undir sömu
lögum. En eg vil þó henda á það viðvíkjandi þessu, að eg
veit til þess, að sérstakleg lög hafa verið gefin her á landi fyrir
sérstakleg héruð, t. a. m, um hreppskilaþing og manntalsþíng,
o. fl., og nú liggur eitt slíkt mál fyrir, um þingstaði í einni
sýslu. þessi þíngmaður veit þai'l líka, eins vel og eg, að mönn-
um úr Vestfirðíngafjórðúngi hefur þótt alþíngi vera haldið of
snemma sumars, sökum þess, að fulltrúum þaðan væri sá tími
hagalegur mjög að missa frá verzlunarstörfum þeirra, aptur
hafa Sunnlendingar unað þessu vel, því þar hefur staðið nokk-
uð öðruvisi á. Vestfirðingar hafa amazt við hreppskiJaþíngum
á vorin, sem þeim væru mjög óhagfeld sökum ýmsra útrétt-
inga viðvíkjandi bjargræðisvegum þeirra, Sunnlendingum þar
á mót hafa þótt þau vera ákveðin á hentugum tíma.

það er mönnum kunnugt, að her í Gullbríngusýslu hafa
verið gefnar út serstakar ákvarðanir um netabrúkuu, ekki fyrir
alla sýsluna, heldur nokkurn hluta hennar, t. a. m, Keflavík,
Njarðvíkur og Voga, og hefur þetta þá sjálfsagt þótt eiga þar bezt
við. Eg se þvi ekkert á móti því, að serstök lög séu gefin eins
nú og endrarnær fyrir einstök héruð, þar sem nauðsyn ber til.
Að öðru leyti vil eg leyfa mer að spyrja að því, hvort skot á
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eitthvað annað en selinn, 1. a. m. teistu el'la svartfugl, muni
ekki fæla hann eins mikið, eins og skot á selinn sjálfan, eða
þá eins mikið og hvert annað skot, sem ekki hæfi" selinn, þó
honum hefði verið ætlað það.

Framstiqumaður: Breiðfirðingar hafa tekið eptir því, að
selur styggist ekki, þó skotið se á önnur dýr, þegar hans kyn
mætir ekki árásum. það er merkilegt greindareðli [Instinct},
sem dS'runum er gefið. þegar æðarfuglinn er algjörlega frið-
aður frá áreitni mannanna, eins og nú á að vera um allt land,
þá hræðir það hann ekkert, þó áreittir séu aðrlr óvinir hans,
heldur er að sjá, eins og hann verði feginn, þegar menn hrekja
frá honum dj,· þau eða fugla, sem ásækja hann, 1. a. Ill. örn,
svartbak. kjóa, hrafna, og hann hreifist ekki af hreiðri, þó skot-
ið se hjá honum á þessa óvini hans. þessa vegna færi I' hann
sig og sem næst mannabyggðum, eða þeim stöðvum, sem hann
mætir minnstri árás á. Sama er um selinn; hann er rólegur
við látur sin, þó skotið se, eða skarkali við hafður, á aðrar
skepnur. En þegar hann fer að reyna áreitni á eigið kyn sitt,
þá flýr hann burt frá stöðvum sínum; og svo hvimstyggur verð-
ur hann, að ef hann heyrir skot á landi, þó lángt sc frá hon-
um, æðir hann á haf út, og veit eg til, að þetta hefur sezt við
·það tækifæri, að byssu var skotið til marks ii kauptúni nokkru.
Að selur allur fari viða kring um land og milli landa, held eg
sc ei rétt skoðað; það er farselurinu að eins, sem það mun
gjöra; því el' hann og kallaður [arselur, geingdarselur,vððu-
selur. Eg bið menn gæta þess, að forfeður vorir strax Í önd-
verðu hér á landi hafa vel al'lgætt eMisháttu náttúrunnar, þó
minni væri þá menntun manna en núna í náttúruvísindum.
þetta sýna mörg nöfn, sem þei,' hafa gefið; þar á meðal land-:
selur, laturselur. þeir kenndu selinn nefnilega við heimkynni
hans, og eg meina, að til se nafnið heimaselur um þetta kyn
annarstaðar, t. a. m. í Grænlandi. Vel' höfum einnig til hjá
oss nafnið búselur. Eg held þvi, að hinn heiðraði þingmaður
Eyfirðínga þurfi ekki að hræðast fyrir, að selur frá honum drag-
ist burtu vestur á Breiðafjörð, eins og ver, Brelðflrðingar, skul-
um ekki bera neinn kvíðboga fyrir því, að vel' missum selinn
þaðan til hans, eiukum ef ver feingjum næði til, að gjöra hann
hagvanan hjá oss. Eg held því, að nefndin hafi gjöl'Í rétt í
því, að láta þingið ráða, hversu mikið það vill takmarka sela-
skotin annarstaðar, en þar, sem nú er þegar á vikið í nefndarálit-
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inu og af þingmanni Mýra· og Hnappadals-sýslu. Eg vil gjal'll-
an gánga inn á nefndarálitið útviðkað. vilji þillgið fallast á IHí
skoðun; þó get eg þess, að mer þykir athugavert fyrir þingið,
að menn vantar her fulltrúa frá l\l úlasýslnm, og má ske nægan
kunnugleika um selveiði þar, og álit manna á selaskoturn í
þeim heruðtlJll.

H. Stephensen: Eg vona og bið þingmenn að muna það,
að eg hef aldrei beðið mn það lagaboð eða þau lög fyrir Borg-
arfjarðarsýslu, sem ekki megi ná yfir allt landið. Hvorki eg,
sem fulltrúi Borgfirðinga, nc f',jálfir þeir óskum nndanþágu und-
an almennu lagaboði, sem all ir mega ekki njóta, ef þeir vilja.
Og tek eg þetta fram, einkum viðvíkjandi þvi, sem hinn heiðr-
aði þingmaður Gullbringusýslu sagði áðan, að sérstök lagaboð
fyrir eina og eina sýslu gætu opt verið mjög haganleg og gt',ð.

St .• JÓnsson: Eg meinti, að útselur .og farselur kæmu
hingað frá öðru/IJ höfum eða löndum, ser i lagi frá Grænlandi,
en þar á móti meinti eg aldrei til látursels, og þvi get eg ekki

. betur séð, en hinu heiðraði þingmaður Barðstrendlnga hafi mis-
skilið mig, eða misheyrzt, hvað eg talaði.

.1. Kristjánsson: Eg játa þai'l, að mer finnst það mjög ó-

geðfellt fyrir þingið, að það se aptur og aptur að fjalla Ulll
sömu Higgj()fina, og eg álít þai'l liigp;jöfinni sjálfri skaðlegt.
En af tvennu illu skyldi maður taka það minna. Ef það verður
að álitum þingsins, að fá breytlugu á veiðilögunum í þá átt,
sem nefndarálitið fer fram á, þá sýllist mér betur fara, að sel-
urinn se friðaður umhverfis allt laud ; þvi eg get ímyndað mér,
ef öðruvísi væri, þ.í kynni látra - eða land-selur að leita þaðan,
sem hann hefnr minni friðun, og þríngai'l, sem fl'iðullin er algjtil·.
Samt get eg eingau veginn fundið þá líkingu, sem um hefur
verið rætt, milli Iriðunar æðarfugls og selsins, fyl'Íl' því, að þnl'l
er einmitt óskylt hjá varpeigendum og þeim, sem selalátur
eiga, að hillir hæna að ser fuglilJu, til að vernda liaIIII, og
mundi einginn banna samkynja veiði, en þessir vilja hafa sel-
inn friðaðan til þess, að drepa hann, en meina öðrum drál'ið.

G. Brandsson: Hinn heiðraði þingmaður Borgfirðinga hef:'
ur víst misskilið mig áðan.' Eg sagði, að serstök lagaboð væru
nauðsynleg, þegar svo stæði lí, en eg meinti aldrei, að gefa 1))'J'fti
sín lög fyrir hverja sýslu, þegar sömu lögin gætu átt vel við
þær .allar, En viðvíkjandi þvi, sem hinn heiðraði þingmaður
Barðstrendínga mælti, að selurinn fældist ekki, þú skotið væri
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á óvini hans, t. d, teistuna, þá verð eg a1'l g,jiira {lá athuga-
semd, að eg skil ekki í því, að teistan se neinn voðagestur
fyrir selinn, svo hann þess vegna, eins og þingmanninum fórust
orð, þurfi að fagna yfir því, að hún se drepin .

•Iðn ,hreppst. S(qlll'ðsson: !\Ier þótti vænt um að heyra,
að hinn heiðraði framsögumaður vildi aðhyllast breytíngarat-
kvæði mitt, og vona eg~ að aðrir þingmenn verði þá á sama
máli, því eg hef sýnt, að fyrir l\lýrum stendur eins á og á
Breiðafirði, að ábatinn er lángtum meiri af lögnum og uppi-
drápi en skotum. Ekki get eg skilið Mýra - og Borgarfjarðar-
sýslu a1\ i atkvæði mínu, I>ví ef skjóta mætti selinn sunnan til
við Borgar~jöl'ð, mundi mönnum vestan til við hann verða stór
skaði búinn að skothríð Borgfirðinga, eins og fyr hefur bent
sig, og fleiri, er þar færu þá að selaskotum. En gjarnan
vildi eg tilstanda. a1'lskjóta mætti selinn fyrir sunnan Akranes-
skaga og hér i Gullbringusýslu, svo mönnum her fyrirmunaðist
ekki sá ávinníngur. Eg get líka ímynda1\ mér, að ef skotbaun
væri lagt á sel um allt land, að bænarskrár kynnu fljótt að
koma um það, að breyta aptur þeim Higum, frá þeim héruðum,
sem ekki geta veitt selinn utan með ,skofum. Vil eg því ekki
fara leingra með friðhelgunina, en UIII hefur verið behið, á með-
an ekki kemur kvörtun um þetta fr'n fleirum s)·slum. Annars
er eg samþykkur þingmanninum frá Gu llbringusýslu, að opt SB
þarfleg serstök laga-ákvörðun í )"'I1ISlIm Iaudsplázum, og því
meina eg, að löggjöfin hafi svo til sett, að sinn þingmaður
skyldi vera úr hverri sýslu, svo upplýsingar geti feingizt frá
öllum plázum um þarfir og ástand þess. Eg man líka til þess,
að sérstakt lagaboð fékkst fyrir Mýrasýslu, og konúnglegt
frumvarp er núna lagt fyrir þíngið um serstaka ákvörðun fyrir
Ál'llessýslu.

P. Si.'1urðJ'son: þíngmanui Borgfirðinga þótti það undar-
legt, að eg skyldi mæla móti friðull selslns, þar sá fyrri fulltrúi
Rángárvallasýslu hefði mælt með því 1847, að æðarfuglhm væri
friðaður, og hélt hann, að eg IIII11Hliekki hafa þau brjóstgæði
við dýrin sem hann. 'En það el' aðgætandi, að her ræðir fyrst
og fremst um tvo menn, sem geta því haft ólíka skoðun á sama
máli; en það el' samt eins líklegt, að skoðun okkar hefði ekki
orðið svO fráleit með friðun æðarfuglsins; og þar næst er her
um tvær ólikar dýrategundir að gjiira. Eg se og ekki, hvern-
ig það þurfi að vera ósamkvæmt r-jálfu ser, þó eg mæli ekki
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algjörðr! friðun selsins fyrir því, þó þlngmaður Uángvcllíllga
hafi áður mælt með fl'iðun æðarfugls , eða þó eg se ekki eins
brjóstgóður við selinn, gráan og grimman, og þíngmaður Borg-
firðinga. Mer þykir að vísu nokkuð isjárvert, að fara nú að
biðja um breytingu á nýju lagaboði, hvar í selur er fl·iðai'lur í
nótlögnum og kring um þær; en þar innbúar Breiðafjarðar hafa
almennt óskað þess, og fært ástæður fyrir, þá gef eg nefndar-
álitinu atkvæði mitt.

II. Stephensen: Hinn heiðraði þingmaður Suður-þingeyinga
sagðist í raun og veru vera mer samdóma í því, að friða selinn
kring um land allt, þó hann gæti ekki alveg fellt sig við mína
skoðun á þessu máli. Ástæða haus var sú, að menn friðuðu
æðarfuglinn til þess, að hafa hann lifandi, en selinn til að drepa
hann. En varpeigandi tekur þó margt eggið frá fuglinum, og
með því er óteljandi fjöldi fugla drepinn. Eg se því ekki annað,
en friðunartilgringur sels og æðarfugls se mjög svipaður, þó menn
hafi sína drápsaðferð við hvort af dýrum þessum; því það er öld-
úngis eðlilegt, úr því þau eru svo ólík hvort ððru, og eiJlgin
er arðsvon af sel, nema með dauða hans. Hinn heiðraði þing-
maður úr Mýrasýslu vill endilega friða selinn í Borgarfjarðar-
sýslu; en eg er því öldúngis mótfallinn, og það munu allir Borg-
firðíngar vera með mer, nema því að eins, að selurinn verði þá
friðaður alstaðar í kríll!?,'um landið, En fyrst þíngmaðurinn held-
ur þessu svo fast fram, þá þydti hann víst að til taka nákvæm-
lega víst svæði, hvar það endaði að sunnanverðu, hvort það væri
við Akranes-skaga eða hvar, en eg þykist skilja, að varnarlína
hans muni eiga að byrja við öndvert nes, þó hún kunni þá að
lenda á þormóðsskeri, og þar el' dágott uppidrap. Við vitum
baðlr, að fjöl'ðul'inll el' svo mjór fýrir innan Mela, að löggjöfin
friðar hann sjálf, og því geta Borgfirðíngar fyrirgefið þíllgmann-
inum það, þó hann taki hann undir sína vernd í atkvæði sinu,

þ. S~'einldörnsson: Eg vil geta þess, að eg fyrir mitt leyti
er ekkert móti almennri friðun selsíns. Oss, sem í nefndinni
vorum, gekk ekki annað til, með að fara því ekki fram, en það,
að ver þóttumst ekki vissir í, hvort landsmenn mundu vilja það
yfir höfuð. En svæði það, sem í nefndarálitinu er til tekið, er
svo einkennilegt, og á í þessu tilliti, sem 11(~1' ræðir um, án efa
ekki sinn líka nokkurstaðar í kríng um landið, og þvi þátt i
oss vel mega friða selinn þar, þó það yrði ekki víðar gjört, því
þm' er hann svo arðmikill. þíngmaður BorgflrðíJlga undraðist
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yfir því , hvað uefudiu hefði dregið línuna utarlega, en ef mig
minnir rétt, þá eru selalátur rétt fyrir innan hana Barðastrandar-
sýslu megin - rÓ. Sinertseni það er víst.) -, og vildi eg
mælast til, að þíngið feingi upplýsingu um það hjá þeim, sem
betur þekkja til þar vestra .

.í. hreppst, Sigurðsson: Eg er mjög viljugur, að setja viss
takmörk fyrir Mýrum á friðhelgi selsins, og óska eg þá, að allur
selur se friðhelgur fyrir skoturn innan sjónhendíngarlínunnar
beint frá Öndverðarnesi, eða fremstu tá Snæfellsness, á Skipa-
skagatá á Akranesi, og mun eg standa eins vel að ábyrgð fyrir
skaðanum við þormól'lssker, eins og fulltrúi Borgfirðinga fyrit·
óánægju kjörbúa sinna yfir slíku lagaboði.

Framsðqumaður: það heyri eg, að sumir álíta allt annað
að friða sel og friða æðarfugl fyrir byssuskotum. Mer þykir
það vorkun í fljótu bragði, því þeir hugsa ei leingra fram, en
svona: æðarfuglinn úngar út og verður gamall og er allur látinn
lifa, en selkóparnir em veiddir. En eg bið menn að gæta þess,
er hinn heiðraði þingmaður Borgfirðinga sagði fyrir skömmu.
Menn lesa æðarfuglseggin saman, og snæða þau. En það er
ekki einúngis þetta, og skal eg leyfa "mer að bæta her annari
athugasemd við. þó æðurin komist frá hreiðri sínu með 3, 4, 5
eða fleiri únga lifandi, ætla eg, að óhætt sé að segja, að milli
Mikjálsmessu og veturnótta séu ekki fleiri eptir af'úngum æð-
anna en svo, að svari 1 með hverri, ef það er þá svo mikið.
Ollir það því nokkuð, að úngar þessir eru svo veikfeldir, og
týna þannig tölunni, en verstir ern þó flugvargarnir í því, að
olla dauða únganna; svartbakurinn svelgir í kok sín fleiri únga í
senn, og hefur þá fyri)' einka - fæðu handa ser og úngum sínum,
efhonum er leyft, að ala þá upp. Eg voga því að segja, að ekki
er meiri fjölgun að sínu leyti lÍ æðarfuglinum en seln um, því
margur kÓIHlI' kemst undan, þó kópaveiði se við höfð, þar sem
selurinu náir að kæpa í friði; og hef eg nýtt dæmi fyrir mer
lÍ Breiðafirði, að frá einni ey hafa seinast liðlð vor veiðzt því
nær 50 selir í irekstrarnætur, og var eingin kópurta þar á meðal,
en flest allt 1 og 2 ára gamlir kópar. Selaveiði í nótum og
með írekstri hefur leingi við geingizt vestanlands. og eingin
forn dæmi hef eg heyrt, að menn hafi kvartað afþví um fækkun
selsíns. Jarðabók Árna Magnússonar, sem fór um Breiðafjörð
ár 1702, ef eg mau rétt, ætla eg muni geta þess, ef hún inni-
IIeldur sama, og eg hef til uppskrifað úr henni um Flateyjar-
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hrepp, að þá sögðu búendur þar sjálfir til meiri selveiði, en nú
gefst þar, og munu þeir víst ei hafa ofhermt, en þá voru heldur
eingin selaskot. þegar selurinn eldist meira, en áður var getið,
og hann giptir sig og æxlar sig, ætla eg hann, allt eins og
æðarfuglinn, haldi þá við á uppeldissvæði sínu. Eg vona þá,
að hinum heiðruðu þíngmliJlnum geti skilizt, að selurinn eigi að
friðast eins og æðarfuglinn, og sjái sanngirnina, sem í nefndar-
álitinu er um það efui, eins og í föðurlandslegrl ræðu hins áður
nefnda þingmanns Borgfirðinga, og þó menn þá að þessu sinni
geti ei fallizt á, að biðja um þetta fyrir allt land, skil eg ei
menn geti verið svo fráhverfir velferð bræðra sinna fyrir vestan
land, að vera mótfallnir því, er þeir með fullri sannfæringu, og
eg vona fullu viti, biðja sameiginlega um.

II. Stephensen i Fáir af þeim, sem rætt hafa mál þetta,
hafa fallizt á mína uppástúngu, þíngmaflur RángveJlínga bregð-
ur mer um b~jóstgæfli við selinn: þar sem hann se þó grirnmara
dýr en fuglinn, og mun mér það ekki verða að brlgzli. En eg
veit ekki, livort selurinn er að sínu leyti grimmari en fugliun
halls; f)Ví þó selurinn ráðist á hina stærri fiska, þá held eg,
að fuglinn fari eins að við síldina, eða þau hill smærri dýrin,
sem hann getur rriðið við.

E. [{ú!d: Eg þóttlst hafa mælt með þvi, að selurinn vær]
fl'Íðaður í kríllg um allt landið, og gleflur það mig, að f)ÍlIgmaður
SlIðlll'-þíngeyínga er á minn máli. Eg held, að það sparist þú
ærinn kostnaður vifl það ; eg vona nefnilega, afl við biðjum núna
um, að friða Breiðafjlir'ð fyrir selaskotum, eptir því sem uefndin
hefur farifl fram á, og ef það fæst, þá komist menn annarstaðar
á landi her til þeirrar sannleikaus viðurkenningar, að þess
konar fJ'iðun selsins se víðar nauðsynleg, en éÍ Breiðafirði, og
fmi að senda alþinginu eptirleiðis bænarskrár um það erni; en
ef nú er beðið um algjlirða fri flUll selsins, þá þarf ekki að eyða
tima til þess máls eptirleiðis á þingunum, ne rita um það fleiri
hænarskrar, en nú er búið. Bænarskráin f1'á Snæfellingum fer
og þessu fram, og eg vil geta þess, að uefudin hefur lagt hana
til grundvallar fyri I' áliti sínu.

G Brandsson: Eg hef ekki tekið orl'l hins heiðraða þing-
manns úr BorgarfjarðarsS'slll fyrir vott um brjóstgæði hans vill
sel inn - (fl. Stephensen: það var þingmaður Hángvellínga,
sem gjörfli það; en eg held, að þessi ræða eigi her ekki við)-.
:það var skoðun min, ell ekki þingmannsins úr Rángárvallasýslu,
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sem eg vildi láta í ljósi - heldur álit eg, að þessi þingmaður haldi
það verlla affarasælt fyrir þjóllina, ef því yrði framgeingt, sem
hann er að berjast fyrir; en þeir, sem fara hinu gagnstæða fram,
get eg líka til að gjöri það í góðri meiningu, enda þó skoðanir
hans og þeirra á málefninu séu töluvert mismunandi.

P. Siqurðsson: Eg verð þó að vera á sama máli og áður,
að eg held, að selurinn, se miklu grimmara dýr en æðarfuglinn
'(Hlátur). Hann ekki einasta rífur silúng, lax, þorsk til bana,
hann hefur líka að sögn orl\ið mönnum að skaða, og þau dýr
mega þó réttilega kallast grimm.

Á. Einarsson: það er ekki furða, þó menn hafi sótt þetta
mál með áhuga, þvi það er mjög mikilsvert. Eg álít það einga
smámunl, ef á einni jörð væri selveiðin ]00 rhdd. virði, og stofu-
inum af slíkum ávexti eytt með látraselaskotum. En eg efast
ekki heldur um það, að þingmðnunm muni vera kunnug 59. gr.
í alþingistilskipuninni, og menn bindi sig ekki of mjög við
Iltinn hag einstakra héraða, þf'gar um svo almennt málefni er
að gjöra, eins og þetta er. Breiðfirðingar hafa bæði fyr og síðar
sýnt það með gildum rökum, hversu þeim er mikllsvarðaudl,
að fá þessa bæn sína uppfyllta. En það er eitt atriði, sem virð-
ist ber ekki vera nægilega sundur klofíð, en þai'l var það, er
þingmaður Skaptfellinga fór að skýra frá um Skaptárós, að
veiðilögin sjálf friðuðu hann. En þnð er þó ekki nema t míla
frá landi, sem þau friða - (./. Guðmundsson: það er nóg). -
Her er nú ekki nema um tvennt ai'l gjöra, annaðhvort að fara
fram nppástúngu nefudnrinnar um, að Breiðifjörður veri\i friðað-
ur, eða þá halda ser til uppástúugu þingmanns Borgfirðinga,
eða þiugmannsins frá Dalasýslu. En þó bænarskrámar seu svo
óvíða frá héruðum landsins komnar nú, þekkja þingmenn þó svo
víða til, hvað haganlegra væri fyrir landið i þessu efni, ef ekki
yrði komið við undantekningum. Ai'I bænarskrá kom ekki um
þetta mál frá Strandasýslu nú í þetta sinn, kom til af þvi, að
menn ætluðu að ræða um það á þorska(jarðarfundi, en margir,
sem ætluðu að fara, hindruðust frá því. þó hef eg uppastúngu f.·á
mauui í Strandasýslu um þetta mál, sem því er vel kunnugur,
og sýndi eg nefndinni uppástúnguna; er uppástúngan lík þeirri,
er kom til alþingis 1845 f.·á Strandasýslu ; því þar vill reynslan
t;ýna, al'l látraselafriðun sú, er veiðilögin gjöra, er öldúngis ó-
uóg. Yerl'li nú uppastúugur þeirra, þíngmannanua frá Borgar-
ijarðar- og Dala-sýslu, felldar, en uppástúnga þingmaunsins frá
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Mýrasýslu samþykkt auk nefndarálitsins, geymi eg mer rétt ttl,
að bera upp það viðauka - atkvæði, "að allur landselur se frið-
helgur fyrir byssuskoturn á öllum Húnaflóa, á milli Horns og
Skagatáar. En hver, sem skotið hefur vöðusel eða annan farsel,
se skyldugur, að sýna hann 2 vitnisfærum mönnum, sem sönnun
fyrir þvi, að ekki se skotinn landselur; en tregðist skotmaður við,
að gjöra þetta, sektist sem sá, er látrasel hefur skotið".

G. Brandsson: Eg skil ekki, hval' innvitnun þingmanns-
ins úr Strandasýslu i 59. gr. í alþíngistilskipuninni 1Í við. Eg get
að minnsta kosti ekki ætlað neinum þingmanni, að harm gæti
ekki almennings- hagsmuna, fyrir eins héraðs hagnaði. Annað
mál er það, þó meiníngar manna verði nokkuð sundurleitar, og
þarf eingum að ganga illt til þess; þeir geta eins fyrir því farið
eptir samvizku sinnar sannfæríngu, eins og boðið er í hinni á-
minnstu grein aJþíngistilskipunarinnar, sem hann vitnaði til.

A. Einarsson: þíngmai'lurinn hefur misskilið mig; því eg
vildi einúngis, að menn hrífsuðu ekki einstöku héruð út úr,
þegar það skipti litlu, t. a. m. þó í öllu IIcraðinu yrðu fáeinir
kópar skotnir, þegar á hinn bógiun er um almennings-heill að
gjöra.

fl. Brandsson: Eg held nú, að nefndin hafi einmitt farið
hinn rétta meðalveg i máli þessu; en það er þó merkilegt, að ein
hænurskrain frá Kollabúðnfuudlnum fer fram á, að veiðilögin
standi óhöggui'l, eins og þau eru nú, og afbiður þess vegna
meiri f1'iðun selsins, en í þeim er til tekin.

A. Einarsson: Her skiptir mestu um, að selurinn verði
friðaður á Breiðafirði, því þar er langmest þörfin á því og mest
hagsvon af því.

E. Kúld: það gladdi mig, að hinn heiðraði þingmaður
frá Strandasýslu tók ekki Breiðafjörð með í breytingaratkvæði
[rvi, sem hann áskildi ser. En hvað gagnstæðu bænarskrána
frá þeim II Ísfirðingum á Kollahúðafundi snertir, læt eg þess
getið, að oddviti hennar mun hafa verið selaskotmaður.

P. Siqurðsson: Eg verð að þakka þingmanninum frá
Strandasýslu fyrir innvimuniua í 59. gr. alþíngistilskipunarinnar;
en þar til vil eg svara honum því, að það er gömul og góð
lifsregla, sem hann líka víst mun kannast við, el' segir: "ef þú
ert í vafa, hvort gjöra skuli eður ekki, þá láttu það ógjöl'Í".
En eg verð að játa það, að eg veit ekki, hvort algjörð friðun
selsins muni vera þarf1eg á þeim stöðum, sem eg þekki ekk-
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elt til, svo sem á Norður - og Austur-landi, en austur með strönd
Sunnlendingafjórðúngs álít eg hana óþarfa.

J. hreppst. SigurðsJ'on: Eg hef fylgt sannfæringu minni,
með að vilja friða selinn fyrir skotum einúngis þar, sem meiri
ábatavon er að honum með annars konar veiði, og aptur að
friða hann ekki þar, sem hann næðist ekki með öðru móti, en
skotum, þvi svoleiðis held eg að flestir hefðu gagn af honum,
og selveiðin yrði með því móti yfir höfuð mest við landið.

Forseti: Með þvi nú tekur einginn til máls, verð eg að
álít.a undirbúningsumræðunni um þetta mál lokið. Eg skal
leyfa mer að geta þess, að hinn háttvirti 1. konúngkjömi þing-
maður hefur tilkynnt mer, að hann væri va1inn formaður í hús-
stjórnarmálinu. Eg skal og leyfa mer að ákveða fund á morg-
un k1. 12 f m., og verður þá nefndarálit um ítrekun á bæn um
undirskript konúngs undir íslenzkuna á lögunum tekið til und-
irbúningsumræðu, eins og eg skal í dag tilkynna á dagskránni.

Fuudí slitið,

16. júlí _. tólfti fundur.
A11ir á fundi. Gjörðabók frá síðasta fundi lesin upp og

samþykkt.
Forseti: Eptir dagskránni liggur nú fyrir, að taka ti1 und-

irbúningsumræðu málefnið um undirskript konúngs undir íslenzk-
una á lagaboðunum, eptir hænarskránum nr. 9 og nr. 30. Má
ske hinn háttvirti framsögu maður vilji lesa nefndarálitið upp.

Nefndarálitið var því næst afhent framsögumanni nefndar-
innar, lögfræðingi J: Guðmundssyni, og las hann það upp svo
hljóðandi:

Hið heiðraða þing hefur kosið oss í nefnd, til að segja álit
vort um 2 bænarskrár, sem að þessu sinni eru sendar til þings-
ins, nefnilega, frá frjálsum fundi að Kollabúðum. 21. júní þ. á.,
með 40 nöfnum, og önnur úr þingeyjarsýslu, með 165 nöfnum;
fer þessi bænarskrá því fram, að alþingi itreki enn á ný þá bæn:
"að konúngur virðist að setja her eptir á Íslandi lög einúngis
"á voru máli, helguð og staðfest með innsigli og nafni hans
"sjálfs og nafni þess ráðherra, sem hann setur yfir hin íslenzku
"mál". En sú fyrri fer því fram, að alþíngi biðji konúnginn,
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"al'l fullnægja sem fyrst þessaJ'i bæn, samkvæmt því sem nlþíngi
]8.:17og 1849 bað um".

Nefndin getur nú farið [rvi fljótnr yfil' þetta mál, sem það,
eins og önnur bænarskráin tekur fram, og kunnugt er, er rætt
áður á þeim tveimur alþingum, 1847 og 18.:1!}, og leyfum ver
oss því að eins að skírskota til umræðauna og álirsskjalanna
hér um í alþingistíðilldllnum þau árin, nefnilega 1847, bls.
107-113, bls. 455-467, bls. 485-497, og bls. 066-668, og
1849, bls. 155-165, bls. 299-300, bls.525-540, bls. 639-643,
og bls. 699-701.

Nú hefur að vísu konúngur vor synjað oss þessarar bænar,
hæði í auglýsíngunni til alþingis 19. mai 1849, II, 10. stafl.,
og í auglýsíngunni til þessa alþingis, 23. maí þ. á., II, 7. stafi.
En í hvorugri auglýsingunni er þess get ib, hvað þessari bæn-
heyrslu hafi verið til fyrirstöðu. En eins og nlþingi að undan-
förnu hefur fært og borið fram fyrir kouúnginn hinar fyllstu
og órækustu ástæður fyrir nauðsyninni á þvi, ab lög þau , sem
ver, hinir íslenzku þegnar vors mildasta komings í Danmörku,
verðum bundnir, séu svo helg og traust og skiljanleg, sem
nauðsyn er á, og tign lagalina og löggjafans er samboðin, svo
að ver megum bæði hlýða lögunum, og bera fyrir þeim og vor-
um æðsta löggjafa þá lotníngu og það traust, sem hverjum
góðum þegn by/jar, og sem samboðin er bæði kouúnginum og
lögunum, og að þetta se komið undir því, að konungurinn stað-
festi sjálfur lögin á VOI'U máli með undírskript sinni og inn-
sigli, eins hefur og þetta heiðraða þing lýst yfir hinu sama, og
enn bæri að ítreka bæn þessa, er þnð kaus oss í nefud til þess,
að rita álit vort um þetta mál. Og verðum ver að lýsa hiklaust
yfir þeirri sannfæringu vorri, að hin fyllsta. nauðsyn og skylda
se á því fyrir þetta þíng, að ítreka enn á ný þessa sömu bæn.

Nefndin leyfir ser að eins að vekja athygli [iingsins að fá-
einum aðalatriðum, sem henni finnst ekki mega missa Sjonar á
í þessu máli, sem eru því til stuðnings, og eru óhrakin á hin-
um fyrri þíngum.
1. að ýms lagaboð frá árunum 1763-1807 (sjá alþíngistíð. 1847,

bls. 107-108) hafa út geiugið til Íslands með undirskript og
innsigli konúngsins sjálfs undir íslenzkunni.

2. að konúngamir að undanförnu hafa viðurkennt rétt móður-
máls vors, og nauðsyn til, að lögin væru á íslenzku, t, d.
með tilskip. 11. júlí 1800,16. grein, og konúngsúrskurði sama
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rlag; konúngsúrsk, 31. okt. 1831; konangsúrskurður 8. apríl
184-1; enn fremur og ljósast með stofnull alþíllgis, og með
4.3. grein alþingistilskipunarinnar.

3. að þegnar konúngs vors í öðrum hlutum ríkis hans, sem tala
öðru máli, en danskri túngu, fá lög sín á máli sjálfra þeirra,
undirskrifuð og staðfest af konúngiuum. Og í þeim lands-'
hlutum, þar sem hæði málin eru vill höfð, t. d, í Slésvik,
þar sem þjóðverska og danska er jafnt kennd og töluð á
mis, staðfestir konúngur með undirskript sinni sömu laga-
boðin, bæði a dönsku og þýzku, samkvæmt konúngsbréf af
14. maí 1840.
En jafnframt því, að nefndin verður að álíta réttast, að þing-

ið aðhyllist að eins og leggi til grundvallar í ítrekunar-hænarskrá
sinni og álitsskjali til konúngsins að þessu sinni þá aðaluppá-
stúngu, sem alþíngið 1849 tók fi.•llll f.1frst og fremst í itrekunar-
bænarskrannt 30.júlí s, á. (alþingistið. 1849, bls. 699--701.) af
þeim ástæðum, sem í því álitsskjali eru teknar fram, þá viljum
ver að eins mega vekja athygli þingsins að því, að atkvæða-
munurinn, sem þá, 1849, kom í l.ibs um þessa uppástúngu og
málið yfir höfuð, átti, eins og umræðurnar sýna, einkum og
jafnvel eingaungu rót sína í þeirri óvissu, sem nokkrir þing-
menn þóttust þá verða að vera í um það, hvort afsvar kouúngs-
ins ætti ser verulega stað eður ekki, og á hverjum ástæðum
það væri hyggt.

Af þessum ástæðum leyni' nefndin ser að leggja til, að þetta
beiðraða þing semji þegnsamlega itrekunar-bænarskrá um:
"að la.qaboð þau, sem Iter eptir verða út gpfin og sett ciÍslandi,

verði einúnqi« a íslenzku ma/i, UTldirskrifuð af konún!linum
og þeim 1'aðlterra, sem kann setur lIfir /tin íslenzku mal".

Heykjavík 14. dag júlí 1853.

.I. Guðmundsson. II. Stephensen. P. Si!IUrðssoll.
Formaður og framsögumaður.

Framsðqumaður: þó búið se að ræða mál þetta her á
2 undan förnum þíngum, og helztu ástæðurnar fyrir því' hafi þá
verið teknar fram, vil eg samt leyfa mer að bæta enn við það
fáeinum athugasemdum. það er að vísu satt, eins og nokkrir
af hinum heiðruðu þíngmönnum vöktu máls á við inngáugs-
umræðu málefnis þessa her á þinginu, að konúngur hefur synj-
að oss um þessa bæn vora tvisvar sinnum, bæði í auglýsíngu til
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alþingis 19. maí 1849, og nú aptur í auglýsÍngunni til þessa
þings, 23. maí í ár; en á hvorugum staðnum eru neinar á-
stæður teknar fram fyrir ueitun þessari, nema einúngis, að bæn
vor geti ekki feingið bænheyrslu, eptir því sem nú er ástatt .
Meðan nú að hvorki alþingi né þjóðin fær að vita neinar ástæð-
ur fyrir synjun þessari, þá virðist auðsætt, að nauðsyn in hljóti
her að ráða því, að ver hljótum að ítreka bænina. það hefur
margsinnis áður verið rætt og viðurkennt her á þingunum, hvaða
nauðsyn það væri fyrir hverja þjóð, að hafa þau lög, er hún
bæði skildi, og sem væru svo trygg og áreiðanleg, að þeim
mætti óhult treysta. þessari nauðsyn er og eins varið fyrir
Íslendíngum, og hefur nefndarálitið einnig tekið það fram, og
fært nokkrar ástæður fyrir því. Seta vor allra her er einmitt
hinn ljósasti vottur þessarar nauðsynjar; ver tölum her íslenzku,
og gefum stjórninni tillögur vorar og álit á íslenzku, og eins
og það hlýtur svo að vera, eins er það nauðsyn, að stjórnin
staðfest í tillögur vorar, þær er hún tekur til greina, á íslenzku.
það er og alkunnugt, hve mikil vandkvæði og ónákvæmni opt
og einatt hefur komið í ljós í útleggíngum lagaboðanna á hinum
seinni árum, og hve lauslega hefur verið um það skeytt, að
þær væru réttar og nákvæmar. Á alþíngi 1849 voru her teknir
fram. og sýndir ýmsir gallar, sem á voru íslenzkunni á ýmsum
lagaboðum, sem þá voru komin út, og skal eg því ekki taka
það upp aptur. En síðan eru helzt brögð að þessum göllum á
íslenzku tveggja lagaboða, sem hafa komið út síðan, og sem
eg skal leyfa mer að taka her fram til dæmis; og CI' þá bezt
að taka það, sem næst IiggUJ', en þa~ er hin konúnglega aug-
lýsing til þessa alþingis, dags. 23. maí i ár. þar er villa í is-
Ienzkunni, þó hún se auðsjáanleg og miklu hlægilegri, en hvað
hún er skaðvænleg. En það er þar sem í I. kafla auglýsíngar-
innar stendur í dönskunni, að konúngur fallist á það, að sam-
eina ekki ,,~Jl~re og ~orgerfjorb0 Eí~0frl", beinlínis eptir tilögum
alþíngis áður, en í íslenzkunni stendur, að ekki vilji konúngur
sameina ,,111ýra-og Hnappadals-sýslu". þetta er að minnsta
kosti auðsjáanlegur vottur þess, hversu skeytíngarlaust laga-
boðin eru íslenzkuð. En í öðru lagaboði hefur útleggíngin ollað
miklu meiri og skaðsamlegri villu, en það er í 27. gr. í tilskipun
um nokkrar breytingar á erfðalögunum, sem einnig er geingin
út frá þessu þíngi. Sá galli, sem þar er á, hefur, eptir því sem
eg veit til, ollað töluverðra skripta og vasturs her í suðuramt-
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inn, og það meðal sjálfra hinna löglærðu. þar stendur nefnilega
í dönskunni : ,,1)en ðOrllllÐríng i ben \)eÐ beuuc ~o\) forejtrftlJlf ~ r-
tl e gil II 9 e m II II Ð e", og er þar auðsjáanlega ekki talað um annað
en það, hvernig arfgeingið breytist eptir hinum nýju lögum, og
hve nær sú breytíng eigi að byrja. En í íslenzku útleggíngunni
stendur: "breytíng sú, sem tilskipun þessi gjörir á e I' fð a I ö g-
unum", o, s. frv., og er það ,miklu yfirgripsmeira; því erfða-
lögin hljóða um fleira en ,,~r tl e 9 Illi 9 13III II II Ð e ll", eða það, hvern-
ig feð skuli gánga í erfðir, eins og sýnir sjálfur titill eða yfir-
skript laganna, því hún hljóðar "um breytingu á erf ð a I ö g-
unu m", þegar nú þetta varð að ágreiníngsefni ber í suður-
amtinu, stóð svo á, að sýslumönnum hafði orðið, líklega óvart,
að líta á islenzkuna, en annaðhvort gleymt eða ekki gætt að,
að skoða dönskuna, en lögðu tilskipunina út beint eptir því,
sem stendur í íslenzkunni og öldúngis fráleitt því, sem danskan
fer fram á. Reis út af þessu eingan veginn þýðíngarlaus mis-
skilníngur og skriptir frá 2 sýslumönnum í suðuramtinu, og
svo, að reka varð til stlptamtmanns, En stiptamtmaður-
inn, sem er líka amtmaður í suðurarntinu, og er danskur
maður, leit undir eins í dönskuna á Iagaboðinu, og sá óðar, að
skilningur sýslumanna á þessu atriði væri rángur, eins og hann
ritaði þeim, og varð þeim heldur en ekki hverft við það. En
þetta olli þá ekki smávegis -glundroða á úrskurðum þeim, sem
sýslumenn vorn búnir að kveða npp í málinu. Og þegar nú
þannig kemur í ljós, að ef embættismanni verður það, að líta í
íslenzkuna á lagaboðunum og fara eptir henni, þá reynist hún
raung, þá verður sú niðurstaðan, að íslenzkan á lagaboðunum
missi!' alla þýðíngu og traust. Mer er nú spurning, hvað leingi
eigum ver, Íslendingar, að láta oss lynda, að fá þau lagaboð,
sem ver megum ekki treysta að neinn eða byggja neitt á? -
Eg vil nú ekki að sinni gjöra neina frekari grein, en í nefndar-
álitinu stendur, fyrir því, hvers vegna nefndin aðhylltist helzt
ítrekunarbænarskrá þingsins 1849, 30. júlí. Við inngángsum-
ræðu máls þessa var margt talið því til fyrirstöðu, og ýmsar
orsakir og ástæður færðar til fyrir því, að bæn þessi yrði ekki
heyrð að svo komnu, og mundi því réttast, að fresta því að
sinni, að senda konúngi itrekunarbænarskrá nm þetta mál.
En meðan eingin þegn má fresta' því, að hlýða lögunum, svo
held eg, að þegnarnir megi ekki heldur fresta því, að biðja um
þan lög, sem þeir skilja og mega óhult reiða sig á.
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Kmníll,qslllllll'úi: Af því málefni þetta el' svo einfalt og
yfirgripslítið, að ekki el' Heilla spuruing nnn, hvort senda skuli
konúngi um það bænarskrá eða ekki, og afþví eingin atkvæða-
greiðsla fel' fram eptir þessa umræðu málsins, ekki einu sinni
um það, hvort það skuli gánga til ályktarumræðu eða ekki,
þar hið fyrra er beinlinis fyrir skipað í þingsköpum vorum, svo
vil eg geyma mer þær athugasemdir, sem eg hef að gjöra við
mál þetta, þangað til ályktarumræða fer fram.

P. Pet ursson: Til þess þó umræðurnar ekki með öllu
falli niður, vildi eg leyfa mer að fara fáeinum orðum um þetta
mál. það er að vísu þægilegt og viðkunnanlegt fyrir okkur
Íslendinga, að konúngur undirskrifaði íslenzka textann á þeim
lagaboðum, sem gilda eiga her á landi; en seinast við inn-
gángsuml'æðu þessa máls, let eg í ljósi, að ekki mundi þessi
tími vera sem haganlegastur til, að fara þessu á flot, og er það
einkum vegna þess, að stjórnin hefur nú tvívegis neitað um bæn-
heyrslu, og mun það koma til af því, að stjórnarskipulag það,
sem nú er á íslenzkum málum, er þeirri urnbeðnu undirskript
konúngs til talsverðrar fyrirstöðu.

Eg skal leyfa mer að benda á nokkrar ástæður, sem nefnd-
arálitið hefur til fært uppástúngu sinni til gildis. þar stendur,
að konúngur áður hafi undirskrifað nokkur lagaboð, sem út
hafa komið fyrir ísland; en það el' aðgætandi, að þá var kon-
úngur einvaldur, einginn hafði ábyrgð með honum, og einginn
gat þá kallað stjórnarherrána til reikningsskapar, eins og nú
eptir grundvallarlögum Dana, og varla er við því að búast, að
þeir muni ráða konúngi til, að undirskrifa það, sem þeir skilja
ekki, þó þeir að öðru leyti geti haft nokkurn veginn fullkomna
vissu fyrir áreiðanlegleika íslenzka textans, hvað aðalefni og
inntak laganna snertir.

Nefndaráliti~ til færir einnig, að aðrir þegnar konúngs hafi
feingið það fram, að konúngur skrifi undir þau lög, sem þeir
eiga að hlýða, þó þau séu á öðru en dönsku máli; en það er
aðgætandi, að Slésvikur- og Holsetalands-menn hafa sinn eigin
ráðgjafa hvorir um sig, en það höfum við ekki, og þar að auki
gæti maður sagt, að þýzka málið væri svo nlgeingt, að nærri
hver og einn maður í Danmörku sk ildl það, og að ráðgjafarnir
í hertogadæmunum eru annaðhvort þýzkir að ætt og uppruna,
ella að minnsta kosti kunna þ),zku eins og sitt móðurmál. þar
á móti er okkar mál lángtum serstaklegra, og fæstir danskir
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stjórnarherrar hafa að líkindum haft tældfæri til að læra það.
Enn fremur stendur í nefndarálitinu, að konúngur vor hafi kann-
azt við, að lögin ættu að vera íslenzk, og þetta þíng geti borið
vitni um það; en af þessu leiðir ekki annað en það, sem nú á
ser stað, að íslenzkur texti eigi að vera til jafnframt hinum
danska, og framsögumaður gat ekki til fært nema einar tvær
villur í íslenzka textanum á þeim lagahoðum, sem út hafa
komið, af hverjum önnur auðsjáanlega er ritvilla. l\'1er sýnist
því nóg, að vekja athygli stjórnarinnar á, að þetta mál hafi
enn verið vakandi í huga þingmanna, og að það hafi enn komið
til umtals her á þínginu; en eg vildi ráða frá, að senda konúngi
um það hænarskrá í þetta sinn, af því mer sýnist þessi tími
miður hentugur til, að fara svo lángt fram í málið. Seinast fer
nefndarálitið fram á, að með konúngi undirskrifi sá ráðgjafi,
sem settur verði fyrir íslenzku málin; en það er að hyggja á
því, sem enn er ófeingið, og verður þó að vera geingið á und-

'an, og kann eg ekki við, að láta hnýta svo mikilvægri uppá-
stúngu, eins og það er, að fá einn rái'lgjafa settan yfir íslenzku
málin, svona aptan í endann á hænarskrá, eins og gjört er í
nefudarálirinu, án þess að leiða nokkur rök að nauðsyn eða
nytsemi slíkrar uppástúngu.

þó hænin se því í sjálfri ser eðlileg, þá sýnist mer það
augljóst, að hænheyrslan verður eins og nú er ástatt, að vera
mörgum vandkvæðum bundin, ef ekki ómöguleg.

J. Guðmundsson: Eg læt heldur biða til ályktunárumræð-
unnar, að svara ræðu hins háttvirta konímgkjörna þingmanns.

P. Petursson: þar hreytíngaratk væðin eru tekin vil'l undir-
húniugsumræðurnar, þá áskil eg mer nú breytingaratkvæði í þá
átt, að eingin bænarskrá ber að lútandi verði að þessu sinni
send konúngl.

Forseti: þat· eð ekki fleiri taka til máls, álít eg undir-
búningsumræðu þessa máls lokið.

Dagskrána fyrir næsta fund, sem verður á mánudaginn kl.
12, skal eg seinna hirta hinum háttvirtu þíngmönnum.

Fundi slitið.

18. júlí - þrettándi fundur.
Allir á fundi, nema hinn 2. konúngkjörni þingmaður, amt-

maður T, P. Havstein, sem hafði tilkynnt forseta forföll sín.
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(;ji\rðahók frá síðasta fundi val' lesin upp og samþykkt.
Eptir dagskránni var til ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu

hið konúnglega frumvarp til tilskipunar um sunnu- og helgi-
daga-hald ;í Íslandi, og voru þessi breytíngaratkvæði inn komin:

1. G. Einarssonar:
Við § 1.

1. grein orðist svo: "Á sunnudögum og öllum öðrum löghelgum
dögum skulu frá miðjum morgni til míðaptans eingar hvers-
dagslegar athafnir fara fram, utan þær, sem til eru teknar
í tilskipun þessari".

Við § 2.
~. grein orðist svo: "Á tíma þeim, sem til er tekinn í 1. grein,

má allt [iað að ósekju fara fram, er nú skal greina: öll
ritstörf, bókiðnir og andleg menntun í heimahúsum; öll
heimilisstörf, utan húss sem innan, er ekki verður hjá kom-
izt; hjörgun allra hluta á sjó og landi undan fyrir~jáanlegu
tjóni eður stórskemmdum. án bráðra aðgjörða; fiskiveiðar
allar í hallærum, og í verstöðum. þar sem brimrót eða láng-
vinna I' ógæftir hamla að öllum jafnaði frá sjósóknum, og á
fiskiskipum, smáum sem stórum, er helgidagsmorguninn eru
á hafi úti eða stórflóum; allar sjóferðir, er menn fara að
nauðsynjum sínum; þó mega sjófarendur ekki fara undan
messugjörð, nema hrýn nauðsyn beri til; landferðir þær,
sem ekki má fresta; þó skal hverjum heimilt, ab fara að
nauðsynjum sínum úr því nón er komið; nauðsynjaveiði
eða dráp allra skaðvænna skepna. Höpp öll má ser í hag
færa, er ella mundu missast.

Við § 3, .
eins og hún er orðuð í nefndaruppástúngunni:
"skulu fram fara; þó skal leyft að verzla, úr því nón er kom-

ið, þá tíma árs, sem mest er verzlunar-aðsókn i kaupstöð-
um; sömuleiðis skal og lyfsölum", o. s, frv.

Við § 4,
eins og hún er orðuð í nefndaruppástúngunni: "einni stundu"

falli burt; eptir orðin: "veita - dryk kjur" hætist: "ne leyfa
spil eður drykkjur". Við enda greinarinnar bætist: "Allt
drykkjusvall skal og stránglega hannað á helgidögum".

Við § 7.
Í staðinn fYI'il' orðin: "eptir (júl'ðu stundu" standi: "eptir nún".
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Við § 9,
eður § S í neíudaruppástúngunni :
í staðinn fyrir orðin: "einIIi stundu fyrir lágnætti", standi:

"fyrir miðnætti".
2. E. Kúlds:

við 2. gr.: "En eins og vinna sú, er lýtur ail", o. s. frv., sé :
"En eins og vinna sú, er lýtur að bústörfum þeim, er menn
þurfa, ser eða öðrum til bjargar, og eiugan veginn má fresta,
er undan þegin", o. s. frv.

við sömu gr.: "Mala má og í myJnum á þessum tímum" se
sleppt úr.

við sömu gr.: "Farmönnum", o. s. frv., se breytt þannig:
"Farmönnum, er neyðast til, að leita til hafnar, skal og
leyft, að afferma skip sín, ef þau þarf að bæta, og má þá
veita þeim hjálp þá, er þeir til þess þurfa".
3. þ. Sveinbjörnssonar:

við 1. gr.: að greinin takist óbreytt, en ef það fellur, þá til vara
viðauka-atkvæði við nefudarfeumvarpið, að eptir orðin: "ept-
ir nón", bætist orðin: "einkum um messutímann".

við 2. gr.: að eptir orðin: "net eða lóðir", hæt ist : "án þess af
aflanum að svara þeim fimmtúngi, sem fátækraregJugjörðin
8. jan. 1834, VI. 4., ákveður, til fátækra.

við 5. gr.: að greinin takist óbreytt, en ef það fellur, þá til vara,
að 5. gr. í nefndarfrumvarpinu orðist þannig: "Á tíma þeim,
sem til er tekinn í 1. gr., skal öll ósiðsamleg hegðun, há-
reysti og drykkjulæti vera stránglega bönnuð við alla
kirkjufundi", o. s. frv. eptir greininni.

við 16. gr.: að ef hún fellur, verði úr 15. gr. nefndarfrumvarps-
ins numin orðin: ,,'þat· á móti er ekki - reglugjörð 8. jan.
1834, VI. 4."
4. Á. Einarssonar:

við 3. gr.: "kaup ne sala fram fara", þar við bætist: "nema brjn
nauðsyn beri til".
5. V. Finsens i

Við 3. gr.:
í stað orðanna í upphafi: "Á tíma þeim" -- "á öllum tímum

dags", óska eg sett:
"Á sunnudögum og öðrum helgum dögum má hvorki

kaup ne sala fram fara í búðum verzlunarmanna eða ann-
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ara söluruanua, log skal þeim húðum lokað. þó skal lyf-
sölum heimilt ,í þeim dögum", o. s. frv.
6. J. hreppst, SigurðssollaJ':

við 5. gr. nefndarálitsins:
að inn verði sett orðið: )lefá liggU!''', og verði endir greill-
árinnar lagaður þann ill : )log handtaka þá menn við kirkj-
ur, ef á Iiggur, sem hel' á móti brjóta".
7.• láns Jonssonari

Við 5. gr.:
að í staðinn fyrir upphafið: )lAlmellnar skemmtanir", komi:

)löll hneixlanleg hegðun".
Og seinna í sömu gr.:

Á eptir orðinu )lskulu", komi: )lhreppstjórar og meðhjálparar
gæta þess, og alvarlega leitast við, að afstýra öllu því líku
við kirkjurnar, að svo miklu leyti, sem í þeirra valdi stendur.

Við 9. gr.:
Í niðurlaginu, á eptir orðinu )lbannaðar", komi: )lhinn fyrri dag",

í staðinn fyrir: )lfyl'sta dag".
8. Jðns hreppst. Si.qurðssonar:

Við 7. gr.:
Eptir orðin: )log ekki el' hætt við, að hann valdi neinni óreglu",

bætist: "þá mega hreppstjörar og sýslumaður, ef til hans
verður mið, leyfa, að hann se haldinn á I,eim tíma".
9. M. Ændréssonar:

Við 9. gr.:
Eptir orðin: "allann kóngsbænadag", se sett: "nefnilega frá

miðjum aptni á fimmtudaginn til miðaprans á föstudaginn,
mega menn eingum óþarfa-störfum gegna", o. s. frv.
10. Ó. Sioertsens:

við 15. gr.: á eptir orðin: "með guðrækilegu hugarfari", setjist inn í:
"og skulu hreppstjórar og meðhjálparar prestanna vera
þeim í öllu þessu samtaka, og veita þeim alla mögulega
aðstoð".
ll. Á. Einarssonar:

við 15. gr. í uppástúngu nefndarinnar komi við orðin: "tekið
úr lögum", "sömuleiðis að allur hlutur til fátækra úr helgi-
dagaveiðum se úr lögum numinn,
12.• 1. Kristjdnssouar;

við niðurlag nefudarfrumvarpsins 15. gr.: að staðinn Iyrir :
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"þar á móti - reglugjörð 8.jan. 1834, VI. 4.", verði þann-
ig orðað :

"þar á móti el' réttur fátækra til hlutar úr helgidaga-
veillum óskertur, eins og nú er í lögum".
Forseti: það, sem nú kemur til umræðu, er frumvarp til

tilskipunar um sunnu- og helgidaga - hald á íslandi, sem eptir
dagskránni á að taka til ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu.
Eg hef látið prenta atkvæðaskrá í máli þessu, og vona eg, að
þingmenn hafi feingill hana og kynnt sel' hana, og að hver
[ieirra hafi hana fyrir ser.

Æt k o æ ð a s k rd
UIlI

helgi daga- fm IllV aI'P ið.
1. grein.

1. G. Einarsson: að í stað orðanna: "öðrum dögum, sem ept-
ir Iögnm þeim, er nú gilda, á að halda heilaga", verði sett:
"öðrum löghelgum dögum".

2. Sami: all seinni hluti greinarinnar, frá orðunum: "skal öll
ónauðsynleg vinna og allar skemmtanir hætta", o. s. frv. til
enda, verði þannig: "skulu frá miðjum morgni til miðapt-
ans eingar hversdagslegar athafnir fara fram, utan þær, sem
til eru teknar í tilskipun þessari".

3. Nefndin: að í stað orðanna: "skal öll ónauðsynleg vinna
og allar skemmtanir hætta", verði sett: "skal einga ónauð-
synlega vinnu vinna".

[Orðabreytíng nefndarinnar, að í staðinn fyrir: '"frá morgni
dags þangað til einni stundu eptir nón", verði sett: "frá
morgni til einnar stundar eptir nón", verður .ekki borin
undir atkvæði]. .

4. Sama: að orðin: "einkum um messutimann" , verði felld úr
greininni.

5. Fyrsta grein frumvarpsins, óbreytt eða með þeim breytíng-
um, sem á kynnu vera orðnar.

2. grein.
6. G. Einarsson: að greinin verði þé!nnig orðuð: "..\. tíma

þeim, sem til er tekinn í fyrstu grein, má allt það ab ó-
sekju fara fram, er nú skal gl'eina: öll ritstörf, bókiðn ir
og andleg menntun í heimahúsum; öll heimilisstörf utan
húss sem innan, er ekki verður hjá komizt; björgun allra
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hluta á sjú og landi undall fyril'''.Íáalllegn tjóni eður stór-
skeuuudum, án hráðra aogjör(')a; fiskiveiðar allar í hallærum ,
og í verstöðum. [iar sem brimrót eða lángviunar úgæftil'
hamla að öllum jafnaði fl':Í sjósóknum. og á fiskiskipum,
smáum sem stórum, el' helgidugs-morguniun eru á hafi úti
eða stórfló um ; allar sj ófe 1'(')i1', er menu fara að nauðsynjum
sínum; þó mega sjófarendur ekki fara undall messugjörð,
nema brýu nauðsyn beri til; landferðir þær, sem ekki má
fresta; þó skal hverjum heimilt, að fara að nauðsynjum SÍII-
lim ÚI' því IlÓII er ko IIIið ; nauðsynja-veiði eða dráp 'allra
skaðvænna skepna. Höpp öll má ser í hag færa, el' ella
lllundu missast".

[Orðahreyting nefndarinnar við fyrsta lio greiuariulliu', að
í stað orðanna: "skal eingillll starfa að utanbæjar-vinnu
eða ar IIIari vinnu, sem svo mikill skarkali verður <If, að
það trufli aðra í hugarfari því, sem, eptir tilgángi SlIIIIJU-
og annara helgi - daga, hæfir þess konar tíma", verði sett:
"skal eiugiun vinna þá vinnu neina, sem trufli aðra í
guð rækilegum hugleiðingum þeirra", verðm ekki borin
undir atkvæði],

7. E. Kúld: (l(') í stað orðanna: "En eins og vinua sú, er
lýtur' að heirnilisstörfum, eða sem menn stunduni geta þurft
við, ser eða öðrum til bjargar, er uudau þegin", o. s, frv.
verði sett: "En eins og vinna sú, er litlir <Ið bús/ör/iaft
þeim, er menn þurfa, ser eða öðrum til bjal'ga!', 0ll eil/galt
veginn md fresta, er undan f,egill", o. s, frv,

S Nefndin: að í stað orðsins "heirllilisstörfulII" verði sett:
"búvcrkulll".

9. Sama: að í stað orðanna: "að nota tíma þennan UIII hey-
skapartímann, til að þurka hey og hirða þab, þegar ekki
má draga þennan starfa sökum votviðra" , verði sett: "<Ið
bjarga heyi og hirða, þegal' nauðsyn krefur".

10. Sama: að í stað þessarar klausu: "FiskimöJillUnl skal og
heimilt, á tíma þeim, sem til er tekinn í 1. gl'eill, ekki ein-
úngis að vinna að nauðsynlegum störfum, sem ekki mega
dragast, til að hjarga veiðiskap sínum og veiðitólum, held-
ur skal þeim einuig leyft, Ilegar mikið liggUl' við, einkum
í fiskileysisárurn, eður' í þeim fiskiveruui, þar sem brim og
gæftaleysi talrna mjög sjósókuum, að róa til fiskjar og
leggja net eða lóðir", - verði sett þessi: "Heimilt skal
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og fiskimönnum og öðrum reiðimðnnum á þessum tima,
all bjarga veiðiskap sínum og veiðarfærum; einnig skal
þeim leyft, þegar mikið liggur við, t. a. m. ífiskileysisár-
um, eða þá ógæftir hamla mjög sjósóknum, að róa til fiskj-
ar, leggja net og lóðir".

ll. þ. Sveinbjörnsson: eptir fyrirfarandi klausu verði bætt
inn í: "án þess af aflanum að svara þeim fimmtúngi, sem
fátækrareglugjörðin 8. janúar 1834, VI. 4., ákveður, til fá-
tækra".

12. E. Kúld: að orðin: "Mala má og í myInum á þessum
tímum", verði felld úr'.

13. E. Kúld: að þessari klausu: ,,}<'armönnum, er neyðast til,
að leita til hafnar, skal og leyft, að ferrna og afferma og
bæta skip sín, og má hjálpa þeim til þess, sem þeir þurfa",
verði þannig breytt: "Fal'mönnum, er neyðast til, að
leita til hafnar, skal og leyft, að afferma skip sín, ef þau
þarf að bæta, og má þá veita þeim hjálp þá, er þeir til
þess þurfa".

[Orðabreytíng nefndarinnar, að í stað orðanna: "má
hjálpa þeim til þess, sem þeir þurfa", komi: "má veita
þeim hjálp þá, sem þeir þurfa til þess", kemur ekki til
atkvæða].

14. .lVe(ndin: að tvær seinustu klausurnar : "Ferma má einn-
ig og afferma á þessum tíma skip, þegar svo stendur á,
að nota verður til þess gott veður og hagstæðau vind. þó
skal slíkt ekki gjöra, meðan á sjálfri messunni stendur,
nema brýn nauðsyn beri til", verði settar í eina og þann-
ig orðaðar: "Svo má og ferma og afferma önnur skip, og
halda áfram sjóferðum, þegar sæta þarf góðu veðd og leiði,
eu þó skal ekki slíkt gjöra um sjálfan messutimann, nema
brýn nauðsyn beri til".

15. Önuur grein frumvarpsins, með þeim hreytiugum, sem á
kynnu vera orðnar.

3. gr'ein.
16. V. Finsen: að fyrri hluti gl'éinarinnar: "Á tíma þeim á

sunuudögum og öðrum helgidögum, þegar boðið er, að hver
lllaður skuli hætta þess konar vinnu, sem til er tekiu í 2. gr.,
skal hætta kaupum og sölum í búðum kaupmauua og annara
sölumanna, og skal þeim búðum lokað. þó skal lyfsölum
heimilt á öllum tímum dags", o, s. frv., verði þannig or/)-
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aður: "Á sunnudögum og öðrum helgum dögum má hvorki
kaup ne sala fram fara í búðum verzlunarmanna eða ann-
ara sölumanna, og skal þeim búðum lokað. þó skal lyf-
sölum heimilt á þeim dögum", o. s. frv.

17. Nefndin: að fyrsti Iiður greinadnnar: "Á tíma þei III á
sunnudögum og öðrum helgidögum, þegar boðið er, að hver
maður skuli hætta þess konar vinnu, sem til er tekin í 2.
grein, skal hætta kaupum og sölum í búðum kaupmanna
og annara sölumanna, og skal þeim búðum lokað",
verði þannig' orðaður: l,Á sunnudögum og öðrum helgum
dögum, á tíma þeim, sem til er tekinn í 1. grein, skal búð-
um verzhmarmanna og annara sölumanna loka, og hvorki
kaup ne sala fram fara".

18. Á. Einarsson (ef breyting nefndarinnar undir nr. 17 verður
samþykkt): að bætt verði við eptir orðin: "hvorki kaup
ne sala fram fara", þessu: "nema brýn nauðsyn beri til".

19. G. Einarsson: að eptir fyrsta lið greinarinnar verði skotið
inn og orðað á þessa leið: "þó skal leyft, að verzla úr
því nón er komið, þá tima árs, sem mest er verzlunar-að-
sókn í kaupstöðum; sömuleiðis skal og lyfsölum heimilt",
o. s. frv.

20 þriðja grein frumvarpsins með þeim breytingum, sem á
kynnu vera orðnar.

4. grein.
21. G. Einarsson: að í staðinn fyrir orðin: "einni stundu eptir

nón", verði sett: "eptir nón".
22. Sami: að i stað orðanna (i uppástúngu nefndarinnar, nr. 23)

"veita mönnum drykkjur eða leyfa spil í húsum sínum",
verði sett: "veita mönnum drykkjur, ne leyfa spil eða
drykkjur í húsum sínum".

23. Nefndin: að 4. grein verði þunn iI!:: "Gestgjafar eða aðrir
veitingamenn mega ekki á sunnudögum eða öðrum helgum,
fyrri en einni stundu eptir nón, veita mönnum dryk kjur,
eða leyfa spil i húsum sínum, en veita mega þeir mat eða
þess konar hressingu þó fyr se" ..

24. G. Einarsson: að þessu verði hætt við enda greinar-
innar: "Allt drykkjusvall skal og stránglega bannað á
helgidögum".

25. Grein frumvarpsins, með þeim breytíngum, sem á kynnu
vera orðnar.
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5. grein.
26. N('fndin: að fyrsta lið greinarinnar ("almennar skemmtan-

ir - um messutímann") verði sleppt.
27. þ. Sveinbjörnsson: að fyrri hluti greinarinnar í uppástúngu

nefndarinnar verði svo orðaður: "Á tíma þeim, sem til er
tekinn í 1. grein, skal ön ósiðsamleg hegðun, háreysti og
drykkjulæti vera stránglega bönnuð við alla kirkjufundi",
o. s. frv.

28. Jdn Jónsson: að í stað orðsins "ósiðsamleg" í uppástúngu
nefndarinnar verði sett: "hneixlanleg".

29. þ. Sveinbjörnsson: að orðin: "eillkum undir húslestri í
heimahúsum og" falli úr.

30 . Jðn Jðnsson : að í stað niðurlags-orðanna í grein nefndarinnar,
frá: "og skulu", o. s, frv., komi þetta: "(og skulu) hrepp-
stjórar og meðhjálparar gæta þess, og alvarlega leitast við,
að afstýra öllu því líku við kirkjurnar, að svo miklu leyti
sem í þeirra valdi stendur".

31. .JÓn hreppst. Sigurðsson: (samþykkt af nefndinni): að
eptir orðin: "handtaka þá menn við kirkjur", verði sett: "ef
á liggur".

32. N('fndin: að annar liður greinarilInar verði þannig orðaður:
"ön ósiðsamleg hegðun, háreysti og drykkjulæti séu stráng-
lega bönnuð á tíma þeim, sem til er tekinn í 1. grein, eink-
um undir húslestri i heimahúsum og við al1a kirkjufundi,
og skulu hreppstjórar og meðhjálparar gæta þessa vandlega,
og handtaka þá menn við kirkjur, sem her á móti brjóta".

33. Nefndin: að seinasti liður greinarinnar verði felldur úr.
34. ön grein frumvarpsins, með þeim breytingum, sem á kynnu

vera orðnar.
6. grein.

35. Nefndin: að sleppt verði orðunum: "eða skjnlaskrifara".
[Orðabreytingar í nefndarinnar frumvarpi: "þegar dómstörf",
í staðinn fyrir: "að dómstörf", og "meðan" fyrir "á meðan",
koma ekki til atkvæða].

36. Grein frumvarpsins óbreytt, eða með þeirri breytingu, sem
á kynni vera orðin.

7. grein.
37. G. Einarsson: að í stað orðanna: "eptir fjórðu stund" verði

sett: "eptir nón".
38. Jón hreppst. Sigurðsson: að í stað orðsins "lögreglumenn"
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verði sett: "lll'eppsljórar og sýslumaður, ef til hans verð-
ur náð".

39. Nefndin: að seinasti liður gl'einarinnm' verði þannig orð-
aður: "Se þetta leyfi ekki feingið, má ekkert slíkt fund-
arhald boða".

[Orðabreytlngar nefndarinnar: "sveitarfundi" fyrir ~,sveita-
fundi"; "sveitarstjórar" fyrir "sveitastjól'ar"; "sem" (hlut
eiga að m.) fyrir "er" (hl. e. a. m.); "mikið" fyri I' "mjög
mikið", og þessi OI'ð: "að hann getur hvorki hindrað
kirkjuferð ne valdið nokkurri ól'eglu", í staðinn fyrir:
"að það getur ekki tafið þá, sem á honum eiga að vera,
frá, að fara i kirkju, og ekki el' hætt við, að hann valdi
neinni óreglu", koma ekki til atkvæða].

40. Sjöunda grein frumvarpsins óbreytt, eða með breytingum,
sem a eru orðnar.

8. gl'ein.
41. Nefndin: að þessi grein verði úr felld.

9. grein.
[sbr. nefndarinnar 8. sr-l

42. r:;. Einarsson: að i staðinn fyrir "lágnætti" verði sett:
"miðnætti".

43. ]/lL Andrésson: að eptir orðin: "allan kóngsbænadag" (eða
"allan bæna daginn") verði bætt við: "nefnilega frá miðjum
aptni á fimmtudaginn til miðaptans á föstudaginn, mega
menn", o. s. frv.

44. Jðn Jðusson: að i stað orðanna: "fyrsta dag" (í hinum
þremur stórhátlðnm) verði sett: "hinn fyrri dag".

[Breytingar nefndarinnar við þessa grein verða álitnar
orðabreytíngar, og koma því ekki til atkvæða].

45. Grein frumvarpsins óbreytt, eða með þeim breytingum, sem
á eru orðnar.

10. grein.
[sbr. nefndarinnar 9. gr.]

46. Grein frumvarpsins óbreytt.
[Orðabreytingar nefndarinnar: "sök verði gefin á" og
"hafa þannig", koma ekki til atkvæða].

11. grein.
[shr. nefndarinnar 10. gr.J

47. Grein frumvarpsins óbreytt,
12. grein.

[sbr. nefndarinnar 11. gr.]
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48. Grein frumvarpsins óhreytt.
[Orðabreytíngar nefndarinnar: "fYrirlitn. fyrir", "í 9. gr."
og "til vandarbagga-refsíngar", koma ekki til atkvæða].

13. grein.
[sbr. nefndarinnar 12. gr.]

49. Nefndin: að í stað klausunnar : "se nokkur í vafa um,
hvort eitthvað, sem hann vill gjöra, geti staðizt eptir til-
skipuninni eður ekki, getur bann leitað álits lögreglustjóra,
og ef honum virðist það ekki vera á móti grundvallarregl-
um tilskipunarinnar, getur hann leyft það", verði sett
þannig: "Se nokkur í vafa um réttan skilníng á einhverju
í henni, þá leiti hann um það álits þessara embættismanna".

[Orðahreyting nefndarinnar: "hann" fyrir "hinn", kemur
ekki til atkvæða].

50. Grein frumvarpsins óbreytt eða með breytingu.
14. grein.

[sbr. nefnrlarinnar 13. -gr.]
51. Grein frumvarpsins óbreytt.

15. grein.
[sbr. nefndarinnar 14. gr.]

52. Nefndin: að í staðinn fyrir orðinr "lJá sannfæríng, að þeir
verði fúsir á, að færa ser guðsþjónustuna i nyt", verði
sett: "kirkjurækni".

53. Ó. Sioertsen: að á eptir orðin : "guðrækilegu hugarfari",
verði sett inn í: "og skulu hreppstjórar og meðhjálparar
prestanna vera þeim í öllu þessu samtaka, og veita þeim
alla mögulega aðstoð".

[Orðahreytíng nefndarinnar í enda greinarinnar: "hvort
þessari tilskipun Von-i er gegnt", kemur ekki til atkvæða].

54. Grein frumvarpsins óhreytt efla með hreytíngu.
16. grein.

[sbr. nefndarinnar 15. gr.]
55. Á. Einarsson: að þessu verði hætt við gremma: "sömu-

leiðis er allur hlutur til fátækra úr helgidaga-veiðum ÚI'

lögum numinn".
56. J. Kristjánsson: að þessu verði hætt við greinina: "þar

á móti er réttur fátækra til hlutar úr helgidaga-veiðum ó-
skertur, eins og nú er í lögum".

57. Nefndin: að þessu verði bætt við greinina: "þar á móti
er ekki tekinn úr lögum réttur fátækra til hluta úr helgi-

237



daga-veiðum, sem ákveðinn er í reglugjörð 8. janúar 183-1,
VI. 4.

[Ol'ðahreytíng nefndarinnar: "með einhverri óhæfu", í
staðinn fyrir: "á annan glæpskufullaJl hátt", kemur ek k i
ekki til atkvæða].

58. Grein frumvarpsins óbreytt eða mel'> breytingu.
59. Frumvarpið allt með breytingum.

Forf/eti: Eg ætla nú, al'> bezt muni, að skipta frumvarpinu
eins niður í kafla, eins og gjört var við undirbúningsumræðuna.
En atkvæði verða þó eigi greidd, fyr en á eptir, þegar ræðun-
um er lokið, um allt frumvarpið í einu. Eptir því, sem eg skil
alþíngistilskipunina, má serhver þíngmanna taka einu sinni til
máls í umræðu hvers kafla. Viðvíkjandi atkvæðaskránni skal eg
leyfa mer að geta þess, að þar sem sagt er, að orðabreytingar
nefndarinnar komi ekki undir atkvæði, þá er það ekki svo að
skilja, að gjöra lítið úr þeim, heldur el' það meiningin, að eg
álít orðabreytíngar nefndarinnar samþykktar án atkvæðagreiðslu,
og verða þær þannig lesnar upp í frumvarpinu, en þær verða
eigi bornar undir atkvæði, nema því að eins þíngmenn æski
þess. Ef hillir heiðruðu þingmenn fallast á þessa skiptingu,
sem eg hef stúngið upp á, þá er nú fyrst að taka 1. og 2. gr.
frumvarpsins til umræðu.

Framsðqumaður: Eg vona nú, að öllum I)íngmönnum se
nefndarálitið í þessu máli svo ljóst, að eigi heri nauðsyn til að
lesa það upp fyrir þeim. Fjöldi sá, sem fram er kominn af
breytíngaratk væðurn við nefndaruppástúngumar og hið konúng-
lega frumvarp, eru Ijósastur vottur þess, hversu menn hafa gefið
málefni þessu mikinn gaum. þnð lig'gur nú þá fyrst fyrii', að
ræða 1. og 2. grein frumvarpsins. Eg skal þá fyrst og fremst
geta þess, að nefndin þóttist þar ekki ráða til, að fara lángt
frá frumvarpi stjórnarinnar. Í fyrstu greiuinni vildi hún að eins
nema burt orðin: .,einkum um messutimaun" ~ og 2. gr. þóttist
nefndin einúngis orða eðlilegar, en öldúngis ekki hreyta að
meiníngunni til. En það lítur svo út, sem ýmsum hinna heiðr-
uðu þíngmanna hafi þótt nefndinni mistakast þetta, eða þá, að
hún hafi ekki geiugið nógu langt, því svo eru mörg breytingar-
atkvæði komin við þessar 2 greinir. Hinn heiðraði þíngmaður
frá Dalasýslu á her 2 breytingaratkvæði við 1. gr. Í hinu fyrra
breytingaratkvæðinu vill hann setja: .,öðrum lö.qltelgum dðqum"
í staðinn fyrir: "öðrum dðqum, sem eptir Wgum þ('im~ er mí
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qilda, lí að hnlda heilaga", og breytist ekki meiníngin neitt
við það. Orðatiltæki þíngmallnsins er að vísu styttra, en það,
sem í frumvarpinu er, en þó gat nefndin ekki tekið það fram
yfir það, sem stóð í hinu konúnglega frumvarpi. Nefildill vildi,
að það stæði allt óbreytt, sem óbreytt má vera í frumvarpi
stjórnarinnar, og ekki víkja frá því, nema þar sem það gæti álitizt
nærri því óumflýjanlegt. Hinn sami heiðraði þingmaður vill og
breyta uiðurlagi greinarinnar, nefnilega frá orðinu: .þætta", og
vill hann hafa niðurlagið þaðan frá svona: "skulu frá miðjum
morgni til miðopians eingar hversdagsle!/ar athafnir fara
fram, utan þær, sem til eru teknar í tilskipun þessari". Hann
leggur svo mikið í það, að breyta "ónauðsynle.q", sem hann vill
alls ekki hafa, í .,h1:ersda.qsle.q".Eg man nú ekki, hverjar á-
stæður hans VOI'U fyrir þessaI'i breytlugu við undirbúningsum-
ræðuna, og get þVÍ ekki tekið þær til greina í þetta sinni, enda
þó eg þykist vita, að þær mundu þurfa nákvæmari yfirvegunar.
En eg hef vanizt þvi, að mellll kalli það hversdagslegt, sem
miðað er við hina 6 virku vikudaga, og þeim fylgir. Ver köll-
um þessa 6 virku daga einnig sýkna. En þegar þetta hreyt-
íngaratkvæði hins heiðraða þingmanns er borið saman við hreyt-
ingaratkvæði hans við 2. gr. frumvarpsins, þá virðast hinar
hversdagslegu athafnir, sem hann svo kallar, vera færri, en menn
almennt nefna því nafni ; því eg ímynda mer, að hann hafi þar
talið upp öll þau verk, sem hann ætlar til að leyfilegt se að
vinna á helgum degi; því eg get ekki annað ætlað, en að eptir
því, sem hann orðar breytingaratkvæði sitt við 2. gr., undir tölu-
Iiðnurn 6 á atkvæðaskránni, þá meini hann þar með orðunum:
"á þeim tíma", til þess tíma, sem til er tekinn í 1. gr. hins kon-
únglega frumvarps, eða frá morgni dags þángað til einni stundu
eptir nón; því hann getur ómögulega meint til þeirrar tíma-
ákvörðunar, sem hann fer sjálfur fram á í breytingaratkvæði sínu
undir töluliðnum 2 á atkvæðaskráuni, fyrst hann tekur þal'l ekki
fram með berum orðum. Eg se því ekki betur, en hinn heiðr-
aði þingmaður hafi her hrundið hinni fyrri hreytíngu sinni með
hinni siðari. Nefndin játar það fúslega, að þíngmaðurinn hafi
ætlað, að einskorða greinir frumvarpsins enn betur, en orðið
var, og geingið allt hið bezta til breytinganna, en eg ætla það
sannist nú á honum, sem hreift var vil'l undirbúníngsumræðuna,
að þai'l væri með öllu ókljúfandi, að telja upp öll þau verk,
sem saklaust væri að vinna á helgum degi, og gjöra grein fyrir
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(illum slíkum atvikum, hvernig sem á stendur. Eg vil að eins
taka til dæmis það, er hann leyfir öll ritstörf, bókiðnir og and-
lega menntun. Hel' lítur svo út, sem bann komist alveg í mót-
setta stefnu við anda frumvarpsins. Eða hvers vegna skyldi
mega halda únglíngum til náms í heimahúsum eða heirnaskól-
um, þegar það er bannað í öllum opinberum sk Ó lum '? Hvers
veglla ættu börnin í heimahúsum ekki að mega fá að njóta
þeirrar hvíldar, sem öðrum, fullorðnum og börnum, er áskilin?
Um ritstörf er kaun ske nokkuð öðru máli að gegna, jafnvel
þó öll opinber ritstörf seu harðlega hÖllIlUð í 6. gr. frumvarpsins.
Eg efa það samt stórlega, hvort þab færi vel á því, að leyfa
öll ritstörf í heimahúsum, eða þau ritstörf, sem kana mætti
prívat _.ritstörf, t. a. m. stefnurit og klaganir manna á milli.
Skyldi þetta leyfi geta verið samkvæmt anda guðrækninnnar'1
Eg held þab .'le öldúngis gagnstætt því, og ætla þess vegnél,
ab her eigi ekki að leyfa öll ritstörf. Her næst leyfir hinn sami
heiðraði þíngmaður öll heimilisstörf, utan húss sem innan, sem
ekki verbur hjá kornizt, í breytíngaratkvæðinu undir töluliðnum
6 á atkvæðaskránni. Eg ætla, að þetta leyfi mundi nú verða
æði-takmarkalaust.; því það, sem einn þærtíst geta komizt hjá,
þættist annar þurfa við, og hinn þriðji ekki geta hjá komizt.
það færi öldúngis eptir ákafa hvers eins, geðþótta og kring-
umstæðum; því hPI' er hlutaðeigandi sjálfur, sem úr á ab skera.
Upppástúngumaður fer því og fram, að leyfðar Sfll fiskiveiðar allar
í baIlærum, og í verstöðum. þar sem brimrót eða lángvinnar ó-
greftir hamla að öllum jafnaði frá sjósóknum. Mer sýnist þessi
grein hjá uppastúngumnnni miður heppileg; þvi ef eg skil hana
rétt, þá eru fiskiróðrar ekki leyfðir, uema í brima-plázum, eptir
þessari ákvörðun. Eg þekki til nokkuð í Faxaflöa, og er þar
kann ske eingin veiðistaða. sem þetta leyfi gæti náb til, og svo
er víst mjög víða um land; það ætti helzt má ske heima í ein-
stöku útverum. En það veit eg, að í öllum veiðistöðum geta
þeir kaflar komið fyrir, að ekki verði róið sökum hrims og ó-
gæfta í 1, 2 eða 3 vikur, þó ekki séu það brima-pláz. Og i þess-
um veiðistöðum vill þingmaðurinn ekki leyfa róður á helgum
degi, þegar svona stendur á. Og þó segir hann: "fiskiveiðm'
allar". þar held eg nú að liggi í hjá honum töluverð mót-
sögn, því eg veit ekki, hvort menn veiða fisk í net eða lóðir í
bríma-plázum, og væri það ekki, þá eru ekki allar fiski veiðar
leyfðar, úr þvi leyfið er bundið við þessa staði, sem ekki eru
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allar ftskiveiðar við hafðar :í. þar á móti leyfir hann 8máttIR
og stórum skipum, að fiska á hafi úti lÍ sunnudagsmorgnl. Væri
eg formaður, þá sæi eg fljótt ráð til, að nota mer _þetta leyfi,
til þess að róa á hverjum helgum degi. það þarf ekki annað
til þess, en róa á aðfaranótt sunnudagsins út á hin dýpstu ella
yztu mið, og þá getur maður setið þar að' fiski svo leingi fram
eptir sunnudeginum, sem hver er lyndur til. þessu má alstaðar
koma við, þar sem veiðistöð nær til opins hafs eða stórflóa,
eins og Faxaflöa, eins og víða er hel' við land. Um þetta gæti
eingiun feingizt, því skipið var úti á hafi. þá vill ~g hinn
heiðraði þingmaður leyfa allar land ferðir, sem ekki má fresta.
Mer er spurning, hverjar þær landferðir eru, því eg þekki eing-
ar þær land ferðir, sem ekki má fresta um þær 10 stundir á helg-
um dögum, sem hið konúnglega frumvarp nefnir, nema þegar
sækja skal lækni eða meððl, eða fara eitthvað í erindum sjúkra.
En það er satt, uppástúngumaður er her enn búinn að breyta
helgitímanum, og lætur hann nú enda með nóni. Hann er því
her búinn að fá 3 helgitíma. Viðvíkjandi því, sem hann talar
um dráp skaðvænna skepna, þá veit eg ekki, hverjar skepnur
her eru svo sk aðvænar, að ekki megi biða með að drepa þær
um helgitímann, nema ef maður stæði ref á sauð sínum, þá
kynni það að vera ánægja, að mega þegar drepa hann. Ekki
ærast hundarnir svo hjá oss, að þá þurfi að deyða, og ekki megi
fresta drápi þeirra. Eg tek ekki til, þó skotmaður. sem á
greni liggur, skjóti ref á sunnudegi. Eg veit þvi ekki, hvaða
skaðvæn ar skepnur það eru, sem svo lægi lífið á að drepa, að
eigi mætti fresta því, á meðan sunnudagshelgin stendur.

Breytingar þær, sem nefndin stakk upp á við 1. gr. frum-
varpsins, eru á atkvæðaskránni undir töluliðunum 3 og 4. Hvað
hina fyrri af þessum breytíngum snertir, þá gekk nefndinni
það til, að hún áleit skemmtanir of saklausar til þess, að banna
þær. Hún var og á því, að skemmtanir væru öldúngis nauð-
synlegar fyrir þá menn, sem eiga að erviða 6 daga vikunnar
og hvílast þann 7., þeim til endurnæríngar og hressíngar ; því
"skemmtun" felur alls ekkert ósiðsamlegt eða ljótt í ser eptir
uppruna sinum og brúkun I íslenzku máli, eins og tekið var
fram í undirbúningsumræðu máls þessa. Orðið "kættaU

, sem
i 1. gr. frumvarpsins stendur" felur í ser, að athöfnin se þegar
byrjuð, og það fannst nefndinni rángt á þeim stað j því eptir
anda frumvarpsins er eingin ástæða til, að gjöra ráð fyrir því.
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Athafnir þær, sem þar ræðir um, eiga aldrei að byrja eptir til-
gángi frumvarpsins, og því vildi nefndin gjöra þessa orða breyt-
íngu í því, til þess að fyrirbyggja allan misskilning. Hvað
síðari breytíngu nefndarinnar undir töluliðnum 4 snertil', þá er
ástæða nefndarinnar, til að fella úr orðin: ",einkum um messu-.
tímann", tekin fram við undirbúníngsumræðuna, en það var
það, að nefndinni sýndist, eins og frumvarpið með því gæfi mönn-
um undir fótinn, að ekki þyrftu þeÍl' að rækja sunnudags-
helgina vandlega, nema um messutímann. Fleiri breytíngae
eru nú ekki gjörðar við 1. gr. frumvarpsins, nema orða breyt-
ingar, og þarf eg ekki að tala neitt um þær.

Við 2. gr. hins konúnglega frumvarps hefur varaþingmað-
ur Snæfellinga tekið ser breytíngaratkvæðí það, sem á atkvæða-
listanum stendur undir töluliðnum 7. Hinum heiðraða þingmanni
hefur auðsjáanlega geingið gott eitt til þeirrar breytingar, sem
hann stingur upp á, þar sem hann leitast við, að verða enn
strángari, en hið konúnglega frumvarp er. En þar sem hann
vill setja: "og PiJ1f1anveginn md fresta", þá er það öldúngís
bundið hvers einstaks manns skoðun, og getur breytzt lljá sama
manni, eins og eg minntist á áðan við hreytíngaratkvæði þing-
mannsins úr Dalasýslu um orðin: "er ekki verður hjd komizt."
~etta orðatiltæki er alls ekkert band á manni, þegar maður
á sjálfur að dæma, hverju ekki megi fresta, og það er ekki
öðrum falið. Ekki veit eg heldur, hvort orðið "bústörf" er í
nokkru betra en orðið "htdmilisstörr', sem í frumvarpinu er,
því hvergi er bú til, nema heimili sé, né heimili, nema bú se.

Eg veit ekki, nema menn geti fundið þau verk, sem hvorki
geti kallazt heimilis- né bú-störf, t. d. höpp, ef að rekur á fjöru
manns hval eða tré, þar sem kann ske annars sjaldan reki, og
feingurinn auðsjuanlega mundi tapast, ef ekki mætti bjarga
honum á helgum degi. En það má öldúngis ekki eptir uppá-
stúngu þessa beiðraða varaþingmanns frá Snæfellsnessýslu.
Nefndin gat því ekki tekið þetta breytingaratkvæði upp.

þá hefur hinn háttvirti 1. konúngkjiirni þíngmaður skotið
breytíngaratkvæði inn í grein þessa. Eg vona hann hneixlist
ekki á því, þó eg segi skotið inn. það er undir töluliðnum II
á atkvæðaskránni. Mer finnst þetta hreyting aratkvæði koma
ber eins og úr hömrum geingið, og óskaði eg, að, ef þingið
fellist á það, þá væri það heldur sett við niðurlag frumvarpsins,
því mér finnst það alls ekki eiga við þessa grein, og ekki
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mr.ga standa her, þar sem ekkert er minnzt á neinar sektir f'bl!

fébætur, eða neitt þess konar. Nefndin gat þess vegna ekki
heldur fallizt á þetta breytíngaratkvæði, enda hafði og þíng-
maðurinn áður sagt, og eg vona pnð se hókað eptir honum, að
hann vildi einúngis taka fátækra-hlut af flskidrætri, en hvorki
af hákalla ne hvalaveiði. Nefndin heit, að þíngið gæti ekki
með sóma sínum tekið þessa breytingu her upp, þar eð eingin
nppástúnga hefði komið um það til þingsins, að fella fátækra-
hlutinn úr lögum.

Varaþingmaður Snæfellinga á hel' enn eitt breytingnratkvæði,
undir tðluliðnum 12 á atkvæðaskránni, þar sem hann vill fella
úr orðin í frumvarpsins 2. gr.: "mola má og ímulnum á þf'SS-

um tíma". pað kom til tals við undirbúníngsumræðuna,að
sumir vildu kalla handkvarnir einnig mylnur, en eg held það
se ekki nú gjört hjá almenningi. Mylnur kalla menn þær ein-
ar kvarnir, sem öfl náttúrunnar eru notuð til að knýja áfram,
en ekki manns, og er það hjá oss vindur eða vatn. Mölun í
myl nu getur opt verið eins nauðsynleg og margt annað, t. a. m.
i kaupstað, þegIIr leingi hafa geingið logn og vindleysur, og
það má ætla, að þar séu eingar handkvarnir til, sem mylnur eru.
það er og eingin veruleg vinna, að mala í mylnu, heldur ein-
úngis eptirlit. Nefndin gat því ekki heldur fallizt á þetta breyt-
ingaratkvæði hins heiðraða þingmanns.

Hinn sami heiðraði þingmaður hefur enn stúngiö upp á
annari breytingu við grein þessa, og er hún undir töluliðnum
13 á atkvæðaskránni. Hefur þíngmaðurinn þar auðsjáanlega
ætlað að fyrirbyggja, að menn að nauðsynjalausu fermdu og
aft'ermdu skip á helgum dögum. Nefndin kannaðist fullkomlega
við þennan góða tilgáng í breytíngaratkvæðinu, en henni þótti
það of ríkt á kveðið, að ekki mætti afferma skip, nema það
væri skaddað ; því það getur opt borið að, að mikil nauðsyn sé
á, að afferma óskaddað skip, til þess að forða þvi og farmi þess
skemmdum. þess vegna kastaði nefndin einnig þessari breytíngu.

Nefndin hefur og tekið ser breytingu "ið þessa 2. gr. frum-
varpsins, og er það mest orðabreytíng. Nefndinni þótti grein-
in i frumvarpinu helzt í sturhutrulega orðuð, en vildi þó ekki
missa úr henni meinínguna. Henni þótti orðið "heimilistört" (sjá
8. tölul. í atkvæða-skr.) of yfirgripsmikið, og því vildi hún breyta
þvi í ."húverk", því "búverk" nær að eins yfir þau störf, sem bein-
líni!; fljóta af því, að bú er haldil\, t. a. m, hirða pening, mjalta-
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hann, o, 5. fr". l>að eru að eins þau verk, sem aldrei mega hjá
líða. Nefndin vildi og breyta greininni mell tilliti til orðaskip-
unarinnar um heyhirðínguna (9. tölul. á atkvæðaskránni). Hún
vissi, að þall voru ekki votviðri ein, sem heyinu granda hjá
oss, heldur og bæði sjávar flóð og vatna, stormur, o, fl. Nefndin
Yndi, að eins væri heimilt, að bjarga heyi undan öllu slíku, eins
og rigningum, og því stakk hún upp á, að orðunum væri breytt
þannig: "að lijarga kpyi og hirða, þegar nauðsyn krefur".
Fyrir stormi spillist heyið helzt, þegar það er þurrt orðið, og
getur það opt fokið til stórs skaða; þess vegna skildi nefndin
her með því, "að hirða", að hirða hey í hlöðu eða tóptir, þó það
se annars vanalega haft um hvers konar hirðíngu,. sem vera
skal. Nefndin vildi og breyta ákvörðun þessarar greinar
viðvíkjandi fiskimönnum (sbr. töluliðinn 10 á atkvæðaskránni).
Hún vildi, að leyfið næði til allra veiðimanna yfir höfuð, bæði
sela-, hákalla- og hval- veillara, sem hún ætlaði að ekki mundi
vera vant að kalla fiskimenn. Nefndinni þótti og, að allir ættu
að standa jafnt að þvi, að mega nota fiskiveiði á sunnudögum,
hvort sem þeir byggju í brima-plázum eða ekki, ef fisklleysis-
katla bæri að höndum einhverra orsaka vegna, hvort heldur
bri ms ella ógæfta, og því fór hún einnig fram á þá breytingu,
sem hún hefur stúngið upp á i þessu tilliti. Viðvíkjandi ferm-
Ingu og affermingu skipa, í sömu grein frumvarpsins, hefur og
nefndin farið fram á nokkra breytingu (sjá töluliðinn 14 á at-
kvæðaskránni). Bætti hún þar inn i "önnur" (skip), til þess að
allur misskilningur færi af um það, að her væru ekki einúngis
meint haffær skip, heldur öll skip, smá og stór. Eins tók hún
og það fram, all halda mætti áfram sjóferðum, þvi það var hvergi
annarstaðar leyft i frumvarpi stjórnarinnar.

Eg hef nú með fám orðum leitazt við, að skýra þinginu
{rá skoðun nefndarinnar á 1. og 2. gr. hins konúnglega frum-
varps, þeim bótum, er nefndin hefur þótzt stinga upp á við
þær, og ástæðum hennar fyrir þeim, sem og breytíngaratkvæð-
unum, sem gjörð hafa verið við þennan kafla frumvarpsins,
og mun eg ekki tala framar um þetta, fyr en eg hef heyrt
ræður hinna heiðruðu þingmanna.

þ. Sveinbjörnsson: Nefndin segist hafa leiðet til, að taka
inn I seinustu grein frumvarpsins ákvörðunina um fátækra-hlut-
inn, og má hún bezt vita, af hverjum hún leiddist, ef ákvörð-
unin ekki hefur læðzt inn i nefndarfrumvarpið, nefndinni óvit-
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andi, og þall væri næst mer að halda; því ákvörðunin er hjá
nefndinni komin á svo óhönduglegan stað, hvar ekkert tilefni
er fyrir hana að búa til leingdar. Eg þar á móti ætla, að eg
hafi valið atkvæði mínu hinn bezta samastað, sem feingizt gat.
Samt sem áður leyfi eg mer að spyrja hinn háttvirta forseta,
hvort umræðan um þetta viðauka-atkvæði mitt við 2. gr. megi
ei verða samferða umræðunum-um nr. 55 í atkvæðaskranni, þvi
ef það þar af þingmanni Strandasýslu tekna viðauka-atkvæði
verður fellt, óska eg þetta mitt viðauka-atkvæði S6 til vara,
þó svo, all ef það fæst, verði það sett í 2. grein, eptir orðin:
"net og lóðir".

Forseti: Eg se ekki neitt á móti því, að atkvæðagreiðsl-
an fari fram á þennan hátt, svo að atkvæðagreiðslan um ll.
staflið biði i 2. grein, og verði leitað atkvæða Ilm viðbætis-at-
kvæði þetta næst á eptir breytingaratkvæðí þingmannsins úr
Strandasýslu við 16. gr. frumvarpsins, undir stafliðnum 55 á
atkvæðaskránni, með því skilyrði, að það komi inn i 2. grein
á tilteknum stað, ef það verður samþykkt.

Framsögumaður: Eg skil ekki i því, þegar skipað er að
ræða frumvarpið í köflum, hvernig þetta breytíngaratkvæði, sem
gjört er við 2. gr. þes ••, geti komið til umræðu við annan kafla
en þann, sem það á heima i. Eg ætla og, að, þegar atkvæði
verða greidd, þá verði þau greidd um hvern kafla á eptir öðr-
um. Eg á ómögulegt með að skilja i því, hvernig það getur
orðið í neinu skipulegra, að ræða breytíngaratkvæði það, sem
her rællir um, við 16. gr., úr því það er nú borið upp við 2. gr.

Forseti: Mer sýnist þó, að, eins og menn tóku nokkuð
fyrir sig fram í undirbúnlngsumræðunni, all tala um sunnudaga-
hlutinn undir 2. grein, allt eins vel megi geyma þessa umræðu
nú, þángað til kemur að 16. gr. frumvarpsins.

Konúll.'lsfulltl'úi: Eg verð að vera hinum háttvirta forseta
samdóma i því, að bæði megi taka ll. breyttngaratkvæði upp í
2. grein frumvarpsins, og eins, að skjóta megi á frest umræðum
um það, þángað til síðasta grein frumvarpsins er rædd, enda
liggur það líka í boðum og anda alþíngistiJskipunarinnar, all for-
seti megi rá Ila því, á hvern hátt umræðurnar skulu fara fram.

G. Einarsson: Eg skal ekki leingja mjög umræðurnar
með því, að fjölyrða um mál þetta, því að eg álít það ekki
nema til timatafar; en um það get eg fullvis ••all menn, að ef
eg vildi hafa mig til þess, þá get eg haldið eins lánga ræðu
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móti annari grein nefudarálitsins, og komið með eins ósk epju-
leg dæmi, nefndarálitinu til hnekkis, eins og framsögumaður
hefur komið með breytingarutkvæðum mínum til huekkis, þó get
eg ekki setið II mer, að minnast á fátt eitt. Framsögumaður
sagði, að eg hefði 2 helgar-takmörkin á sunnu - og helgi - dög-
unum {Framsðqum aður: Nei, 3); jæja, veri þau þ;í3, en eg
verð að benda nefndinni á það, að hún hefur ei að eins 3 helgar-
takmörkin á sunnu - og helgi - dögunum, heldur eins mörg, og
margir eru sunnu - og helgi - dagar sólstaðna á milli ár hvert;
þvi að morguninn færist ýmist fram eða aptur (Hlátur). Eg
drep á þetta, til að sýna, að varla verður svo talað, að
ekki megi ávallt vinda út lll', vilji menn hafa sig til þess,
bæði út úr mínum orðum og annara. Hinu háttvirti framsögu-
maður let, sem haun þekkti ekkert skaðvænt djl' her hjá oss
Íslendingum, nema tÓUUéI. þekkir IWIlIl þá ekki björniuu, eða
mauneygt naut? (Hlátur), Hvað þvi viðvíkur, að það hefur ver-
ið talið tjón, ef ekki mætti mala í myluum um helgidagana,
svo að það gæti orðið þess oIlandi, að bæjarmenn yrðu að svelta;
þá get eg ekki álitið þa1'l annað, en hcgómlega viðbáru. þa 1'1
hefur verið vikið á það, að það ætti ekki við, að foreldrut
væru að mennta hörn sín í hinu andlega á sunnudögum ; en
segið mer, hvað er tilhlýðilegra, og hvað er nauðsynlegra, eink-
um fyrir þ;í foreldra, sem IW/:1 að kalla elugau tíma (eiu-, og
sumir eru) frá hillum óumflýjanlegu ltfsnunðsynja-störfum, uema
miðkaflann úr helgideginum '1 og eg verð fastlega að mæla it
móti því, að harnafræðeudum se fyrirmunað slíkt í heimahúsum.

E. Kúld: Eg ætla mer nú ekki að leiugja þíngræðumar
mikið, með [)Ví að tala mikið fyrir breytingaratkvæðum þeim,
sem eg hef bo rio upp við þennan kafla frurnvnrpsins ; þau verða
að standa og falla SÍlllllll herra, og eg gjöl'Í ráð fyri I', að það mæli
lítið með þeim, þó f'g talaði nokkuð fyrir þeim, þar sem þing-
mönnum eru orðin þau svo kunnug. l'V~I'þótti orðið "húvel'k"
hjá nefndinni of' þraungt, og vildi því rýmka það nokkuð (sjá
töluliðinn 7 í atkvæðaskranni). Hinuni heiðraða framsögurnauni
þótti vanta þann, sem dæma skyldi um, hver StÖI'Í það væru,
sem einqu n vef/ilm ma fresta. Eg ætla nú, að það se ekki
tilgángur liiggjafal'Íllnar, að gállga of hart að neinum í þessu
efni, eða leggja mönnum þýngri byrði II herðal, en þeir eru
færir um. Eg fyri)' mitt leyti held, að her verði góð samvizku
hvers manns hinn bezti dómarinn, og þegar menu fara eptir
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samvizkunni í þessu efni, þá er eg ánægður. Eg veit það raun-
ar, að einginn er algjör, og að í villu mega leiðast jafnvel út-
valdir, eins í þessu efni sem öðru. Hvað því viðvíkur, sem
hinn heiðraði framsögumaður sagði, að mylnur væru jafnan
knúðar áfram með öflum náttúrunnar, þá getur það nú verið.
En eg held þó, að mylna geti allt eins tekizt um handkvörn.
Eg held, að meiníng hins heiðl'aða framsögumanns hafi má ske
verið, að mylna væri brúkuð yfir þá kvörn, sem er stærri, en
aptur k vörn, þar sem um litla mylnu el' að tala j en honum skjátl-
ar mjög í þessu. Eg veit t. a. m., al'! menn kalla kalfim!/lnu,
og hvort sem hún er úr steini eða járni, og vita þó 'allir, hversu
ólíkar þær em hæði vind- og vatus-mylnum, og líka minni en
enda handkvarnir. Eg held annars, að málinu se allt eins
eðlilegt nafnið "rnylna" á kvörnurn, eins og na fnið "kvörn"
á mylnum, og' bæði eru þau gömul. "Kvörn" er norrænt orð;
en ~,myllla" er fram komið af því latínska "In 0 I a'"; þannig
eru mörg fleiri orð í máli voru 2 sömu þýðíngar, og bæði jafn-
góð og gömul, t. a. m. "só/Ó( og "sunna". Eg vildi þvi
heldur, ef orð frumvarpsins, sem eg vildi fella úr (sjá tölulið-
inn 12 á atkvæðaskránnl), verða látiu standa, að þá verði sett:
J)vindm.1J1na'<og "vatnsm.1J1na". Viðvíkjandi breytingaruppá-
stúngn minni um fermíngu og affermingu skipa (sjá töluliðinn
13 í atkvæðaskráuni), þá var hinu heiðraði framsögumaður hrædd-
ur við, að veita því samþykki sitt, vegna fleiri tilfella, sem
hann ætlaði að fyrir gætu komið, t. a. 111. ef bjarga þyrfti skemmd-
um vörum úr skipi, svo ei hlytist meira tjón af, o. s, frv. En
þó eg se ekki lögfróður maður, veit eg það samt, að áður en
það er gjört, þarf að sækja sýslumann, til þess að gjðra ein-
hverja skoðun, svo eg held, að það beri sjaldan svo bráðan að
með þetta, að ekki megi það bíða sjálfa sunnudags-helgina.
"fi'al'menna skil eg hel' fyrir þau skip, sem fara á milli landa.
Eg get nú ekki ímyndað mer eitt einasta tilfelli, önnur en þau,
sem 'eg hef getið um, sem geti heitið "brýn nauðs.1JIl'<,til að
leyfa þeim skipum, sem borið hafa veður og ólgu~jó hafsins
milli landa, og komin eru inn á höfn, að afferma þau sjálfan
sunnu dn ginn , en framsögumaður sagði þau væru óteljandi, eg
vildi því hann teldi mer eitt af þeim mörgu, fyrir utan ef
skipið er brotið eða bilað. Ef leyft væri, að ferma skip á
helgum degi, þá vita nú allir, að til að ferma kaupskip eru
margir teknir í vinnu, og þá mun cptast vera siður, að ljúka
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upp búð og gefa þeim í staupinu. Eg se því ekki annað, en
að þessi ák vörðnn eða leyfi gæti einmitt orðið skáIkaskjól of-
drykkju og svalls á sunnudögum.

Konúngsfulltrúi: Áður en umræðunni lýkur um þann kafla
frumvarpsins, sem nú liggur fyrir, verð eg að minnast nokkuð
á þau breytíngaratkvæði, sem gjörð eru við kafla þennan, og
get eg gjöI't það í fám orðum, þar hinu háttvirti framsögumaður
hefur verið um þan svo fjölorður, og það að mestu leyti í líkri
••tefuu, og eg mundi hafa gjlirt.

,Hvað því 1. breytíngaratkvæði viðvíkur, þá finnst mer frum-
varpið nákvæmar orðað, en breytíngaratkvæðið, og ræð því þing-
inu til, að taka það ekki. Annað breytíngaratk væðið finnst mer
óhagfeldara og tilgángi Iagaboðsins miður samkvæmt, en frum-
varpið, að því leyti sem breytingaratkvæðið fel' því á flot, að
helg iu skuli byrja á miðjum morgni) hvar á móti eg álít betur
við eiga, að helgin, eins og frumvarpið og nefndin vill, hylji
þegar að morgni dags. Vilji þíngið fallast lÍ breytíngaratk "æðið,
að svo miklu leyti sem það fel' fram á, að helgin skuli vara til
miðaptans, skal eg ei vera því mótfallinn, því þa1\ hygg eg
hugsunarhætti þjóðarinnar samkvæmt; þó fel eg hillu heiðraða
þingi, að dæma um, hvort maður í þessu tilliti eigi að vera
IItrángari en frumvarpið er. Breytíng sú, er nefndin hefur stúng-
ið upp á við 3. atkvæði, er ekki mikilsverð, og einúngis orða-
breyting; en eg kann þar þó ekki vel við orðin, að ekki megi
neina ónauðsynlega ,r'l:innuvinna". Mer sýnist ei heldur hlýða
vel, að fella her úr orðin: "allar skemmtanir", því þar við er meint,
eins og síðar kemur fYI'ir í frumvarpinu, einúngis allar opinberar
skemmtanir, og 1. greiniu sjálf bendir líka til þess með þess-
um orðum: "þó með þeim nákvæmari dkvðrðunum, sem til eru
teknar í tilskipun þessari": tLgrein hefur nefndin viljað
fella úr orðin: "einkum um messutímmin" , en eg verð að
skjóta {)ví til hins heiðraða þíngs; því þessi orð draga eingau
veginn úr lagaboðinn, eins og nefndin heldur, heldur skerpa
það, hvað messutímann áhrærir; því menn geta vel hugsað ser
þá ósiðu, Sem eingan veginn mætti þola um messutimann, af
þvi þeir trufluðu guðsþjóulIstugjörðina, sem menn þó gætu látið
hjá líða að átelja, þegar þeir færu fram annnan tíma helgi-
dagsins.

Um 6. hreytíngaratkvæðið, eður hið 1. við 2. grein, hefur hinn
heiðraði framsögumaður farið svo mörgum orðum, og sýnt á
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þyi svo marga galla, að eg eingan veginn óttast fyrir, að
þingið muni fallast á það, og get eg þvi verið um það stutt-
orður, það, sem eg finn mest að þessu breytíngaratkvæði, er það,
að uppástúngumaðurinu fer þar fram a öldúngis óréttan og
ófæran veg, hvað formi lagaboðsins viðvikur. Frumvarpið fram
setur, eins og eðlilegt er, boð sitt sem almenna hugmynd, með
þvi það lýsir með almennu einkenni þeim verkum, er ei má
vinna á helgum dögum, og síðan til tekur nákvæmlega undan-
tekningarnar þar frá, eður nefnir þau verk, er leyfileg eru á
teðum flögum. Uppástúngumaðurinn þar á móti tekst á hendur
(per inductionem), að upp telja öll þau verk, er vinna megi;
en það liggur i hlutarins eðli, að slík upptalning (Lnduction) er
ðkljúfaudi, og getur aldrei yfi"gripið allt hið einstaka.

Hvað 7. breytíngaratkvæðinu viðvíkur, þá er eg ei svo mjög
á móti því; og ser í lagi ætla eg, að orðin j)ústörf' eða
uheimilisstörf" eigi miklu betur við en orðið jJúverk", sem
nú er almennt her á landi tekið i mikið þreingri merkíngu, en
bæði frumvarpið og nefndin ætlast til. Eg verð að vera á
móti 12. breytíngaratkvæðinu, og þar hjá geta þess, að fyrir
mylnur skilja menn í daglegu tali aldrei handkvarnir.

P. Pétursson : Mer virðist, aðhiun heiðraði framsögumað-
ur hafi svo algjörlega gegnt mótbárum þeim, sem fram hafa
komið gegn hinu konúnglega frumvarpi, að þar se ekki miklu
við að bæta. Eg ætla þvi einúngis að geta þess, að það lítur
svo út, sem hinum beiðraða þingmanni úr Dalasýslu þyki það
óákvarðað, sem í frumvarpinu stendur: «frá morqni dags",

því hann vill taka til kl. 6; en eg held, að það eigi hel' við:
uað sól ræður á sumrum, en daaur á vetrum", svo að þetta:
"frá morgni daqs'", geti allt af átt vel við, og þurfi aldrei að
verða misskilið. það er og áður tekið fram, að þingmaðurinn
sleppir þessari helgi aptur i breytíngaratkvæði sínu við 2. gr.,
sem er undir töluliðnum 6 á atkvæðaskránnl, svo honum er
vist ekkert fast í hendi með hana. Vii'lvíkjandi þessu síðar
nefnda breytíngaratkvæði hans má eg geta þess, að nefndin
þóttist sannfærð um, að uppástúngumanni hafi geingið allt hið
bezta til, en valið nokkuð óheppilegan veg, til að koma tilgáng:-
inum fram. Eg skal að eins til færa eitt orð, sem þar er hjá
honum, og sem eg man ekki til að her hafi verið tekið fram í þeirri
þýðingu, og vil eg þó öldúngis ekki gjöra það, til að snúa út úr orð-
um hins beið raða þingmanns. Hann vil] nefnilega, að öll ritstörf,
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bákiðuir og andleg menntun se leyfð í heimahúsum (sbr. tölu-
liðinn 6 á atkvæðaskránni). "Heimakús" er vanalega mótsett
"kirkju", einkum þegar talað er um andlega menntun efla guð~þjól1-
ustu, og eptir því gæti litifl svo út, eins og þingmaðurinn vildi
hanna audlega menntun í kirkjunni, en leyfa hana í heimahúsum.
Hann vill og, að menn megi (ara að nauðsynjum sínum úr því
nón er komið. það eru margir, sem álíta það nauðsyn fyrir sig,
afl fara til kirkju, en eptir þessari uppástúngu gæti einhver
kann ske tekið það svo, sem hann mætti það ekki, fYI'en eptir
nón. Viðvlkjandi 12. föln!ii'l í atkvæðaskráuni , að "DIala má í
myblllrn« falli iII', flá get eg alls ekki verið með því. Veflr-
áttan getur opt og einatt gjört það að fullri nauðsyn , afl mal-
að verði í mylnum, einkum í vindmylnum, þó helgu!' dagur se.

G. Brandsson: þar sem önnur grein frumvarpsins og
nefndarálitsins talar UIII, að ferma megi og afferma á helgum
dögulIl öunur skip en þau, sem neyddust til, að hleypa IIer á
hafnir, þ~ hafa tveir þíngmenn talað á þá leið, að þeir skildu
það einúngls um haf sk ip þau, sem f{eru milli landa; en eg hef
skilið það svo, og skil það enn, að þar með seli meint öll önn-
ur flutningask ip, bæði smáskútur, sem fara her ;Í milli ýmsra
kaupstaða, og sem sækja og flytja vörur inn á ýmsa firði og
víkur, einnig innlend flutningask ip, bæði Þnu , sem sækja og
flytja vörur í kaupstaði, og líka þau, sem brúkuð eru til að
flytja á skreið úr verstððum, og sitt hvað annað. það væri ann-
ms undarlegt, ef að þessi skip, sem opt eru fámenn Illj1ig,
mættu ekki nota gott veður og hagstæðan vind um þann tíma
helgidagsill'" sem her CI' verið lið tala um; þvi opt getur svo
á staðið, að þeim að öðru leyti yrði ómögulegt, að komast á
stað þann dag til kvölds, og má ske leingur, hæði vegna sjáv-
arfalla og viudstöðu, sem opt getur breytzt á stuttum tíma, og
gæti svo tálmun þessi orðið orsök til atvinnumissis margra
manna um nokkurn tíma, hvar af heimili þeirra, og þá undir
eins landið allt, hiði töluverðan óhag. 'A1'l gu1'lræklli manna þar
við hindraðist, held eg ekki þurfi Hfl óttast fyrir'; því á bæli da-
heimilum veit eg til að þai'l er víða siður, al'> lesa strax al)
morgni dags húslestur. áður þess háttar ferðalög eru byrjuð; um
kaupstaðina el' mer miður kunnugt.

þar sem nefndin talar um, að "heimilt se fisldrniimwm og
ððrum neiðlmiinnum, að lijarfla veiðiskap sínum og oeiðarfær-
um'", þá tekur hún þó ekki ljóslega fram, hvort menn megi
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bjarga ýmsum höppurn, sem komin eru nálægt landi, t. a. m.
stórtré, hval, skipsflaka og fleiru; því svo getur opt ástaðill,
að það missist, se þall ekki sótt, af því að vindur eða straum-
ur beri það á haf út; en eg þykist vita, ab nefndarinnar mein-
fng muni vera sú, að þessu megi bjarga, þó þess sé ekki bein-
línis getið í álitsskjali hennar, og fer eg því ekki her um fleiri
orðum.

Jón hreppst. Sigurðsson: Eg hef getið þess áður, að mer
þótti frumvarpið hafa tekið svo góðum umbótum við álit nefnd-
arinnar, ab eg all mestu gjörði mig ánægðan með það, og býst
eg svo við, að eg gefi því að mestu mitt atkvæði. Eg veit
það að vísu, að þeim heiðarlega þingmanni frá Dalasýslu hefur
einúngis gott til geingið með breytíngu sína, og eg neita því
ekki, að orðun hans á annad greininni kunni að vera fnllt svo
greinileg, en mer þykir munurinn samt ekki vera svo mikill,
að taki að fara að breyta nefndartil itiuu þar, því mer þykir það
fyrir alla vera fullskilmerkilagt. þegm' eg minnist á töluliðinn
12, vil eg geta þess, að frumvarpið leyfir, að mala í mylnum á
helgidögum, og nefndin hefur látið þai'l óhaggað standa, og
gjöri'li eg mig ánægðan með það; því eg þeink ti, að undir orð-
inu "mylna" mundi skiljast aðrar kvarnir, eins handkvarnir ;
því "my/na« og "mylnusteinn« er gamalt orð, og mun draga
sitt nafn af því, að kvömiu malar eða mylur kornið, og því
antek eg ekki útleggíngu þess heiðraða framsögumnnns, að her
með seli meintar einúngis vatnsmylnur eða viurlmyluur. Líka er
víðar nauðsyn til, að mala korn ser til matar á helgum, en í
kaupstöðum, þá logn hafa geingið, t. a. rn. þab getur verið fá-
tæklingur í sveit, sem á konu og mörg börn eður fjölskyldu,
og er bjargarlaus; hann fer að útvega ser björg, og kemur heim
með kom á laugardagskvðldið eður nóttilla fy I'ir hátihina ; nú
er bjargarlaust, og ekki getur konan og börnin etið kornið ó-
malað um hátlbina ; þai'l væru þa skán-i lögin, ef ekki mætti
taka í kvörn, til að mala ser til matar. þíngmaðurinn frá Snæ-
fellsnessýslu hefur stúugið upp á, að fella það orð í burt, að
mala megi í mylnum, þó mikið liggi við. Slíkt breytiugarat-
kvæði get eg ekki liðið, og verð því að vera því algjörlega
mótfallinn.

Konúngsfulltrúi: Eg vil einúngis geta þess, og taka það
upp aptur, að það er efalaus meiníng frumvarpsins, að skilja
einúngis vatns- og vind-mylnur, en ei handkvarnir , við orðið
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"mylnul"~; og að taka handkvarnir upp í frumvarpið, þar um
getur ei leingur orðið spurning, af því einginn hefur tekið ser
um það breytíngaratkvæði í tíma.

P. Si,fIUrðsson: Eg hef her nú fyrir mer hið konúnglega
frumvarp, og líkar mer að vísu vel stefna þess yfir höfuð i
mörgum greinum, að anda þess og stefnu, en hins vegar er það
mikið dönskulegt, fyrst að búníngi öllum, og þar til í sumum
áríðandi ákvörðunum. Nefndin hefur nú að vísu klætt þa~ í
mikið islenzkulegr! búníng, en þó þykir mer mikið til vanta,
að klæða það þeim rétta einfalda íslenzkulega búningi, er eg
vildi á kjósa að það birtist i fyrir löndum mínum. þai'l er
einkum sú aðalstefna í frumvarpi bæði stjórnarinnar, og sem
að nefndin hefur líka aðhyllzt, sem mer þykir dönskuleg og
aðgætnisvert her, að stytta helgi hvíldardagsins, f,'á því sem gilt
hefur her híngað að, og er samkvæmt hugsunarhætti Íslendínga,
að sunnudagurinn allur se hvildardagur. þau orð í stjórnar-
frumvarpsins 1. gr.: "einkum um messutimann'", sem nefndin
hefur úr feIlt, þá er eg henni þar í samþykkur; en breytingar-
atkvæði þau, sem fram komin eru við aðra grein nefndarrilits-
ins, get eg ekki nðhyllzt fremur, en nefndarinnar; því að hugsa
ser, að gefa vissar laga-ákvarðanir um öll þau margvíslegu til-
felli i því mannlega lífi, hvort nauðsynleg séu eða ekki undir
ýmsum kringumstæðum, þá samsinni eg því, er hinn 2. háttvirti
konúngkjörni þingmaður andlegu stéttarinnar sagði undir um-
ræðum málsins, að her um mætti rita heila bók. Orðið "bú-
»erk" finnst mer ekki vera heppilega valið af nefndinni ; því
í daglegu máli er það einasta skilið um þann hluta heimilis-
starfanna, sem konan annast fremur en bóndinn, svo sem mat-
reiðslu og alla hagtæríngu matvæla. það þætti því óvanalegt
svar, ef eg segði við aðkomumann, er kæmi til mín og vildi
finna vinnumann minn, og svaraði hann væri að búverka; hann
skyldi sjálfur finna hann. Maður þessi færi nú strax í eldhús
og búr, að leita mannsins, og segðist ekki finna hann, og eg
hefði sagt ser ósatt; eg segist hafa satt sagt; maðurinn se við
fjárhúsin; því þetta orð "búverk" hafi nú yfirgripsmeiri þýðíngu,
en við séum vanir.

Viðvíkjandi breytíngaratkvæði þingmannsins úr Dalasýslu,
nr. 6 á atkvæðaskránni, þegar hann fer að telja upp, hvað að
ósekju megi fara fram á sunnudegi, þá er fyrst öll ritstörf; en
eg vil spyrja: geta eingin ritstörf álitizt ónauðsynleg eða jafn-
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vel ólögleg? Ja/') þarf að vísu ekki all Kiöra ráð fyrir því, að
kunnátta sú se nú til á landi her, er nefnist galdur, en samt
á meðan grein sú er ekki út dregin úr barnalærdómshókinni
okkar, er þar um hljóðar, þá eru víst andlegu stéttar mennirnir
okkar ekki ugglausir, all þetta geti átt ser stað. Hafi nú íþrótt
þessari fy1gt nokkur ritstörf, þá væru þau friðhelg, ef grein
þessi yrlli all lögum. Nú eru þv í lík störf margútlæg gjörll af
landi voru, bæði helga daga og hina, og þá væri þai\ kátlegast,
að samkvæmt þessari uppástúngu yrðu ritstörf þvílíkra athafna
frillhelg, og þall einasta á sunnudögum.

H. G. Thordersen : það hefur verill sett út á orllill "húverk",
sem nefndin hafði viljað setja í 2. gr. hins konúnglega frum-
varps, í stallinn fyrir það, sem þar stendur "heimilisstörf'.
Varaþingmaður Snæfellinga hefur í breytíngaratk væði sinu undir
töluliðnum 7 á atkvæðaskránni farii\ fram á, all "bústör/~' yrði
tekill í staðinn fyrir "húverk" hjá nefndinni, og hafa sumir
mælt með því; en þetta er miklu þreingra eptir breytingarat-
kvællinu, heldur en í frumvarpinu og hjá nefndinni, því hinn
heiðraði framsögumallur sýndi fram á, að sú vinna geti verið
leyfileg á helgidögum, sem ekki lyti að hústörfum einum,
en breytingaratkvæðið fer eimíngis fram á þau störf, sem lúta
að bústörfum, og úti lykur með því öll önnur. Höfui\atriðið í
grein frumvarpsins er vinna, og vinnan getur samkvæmt því
verill tvenns konar; annaðhvort lýtur hún að búverkum, það er
því, sem búið getur ekki án verill að daglega se aðhafst, svo
sem er matreiðsla öll og umhirðíng á peníngi, eða það i annan stað
er sú vinna, sem menn þar all auki geta þurft við á heimilinu,
ser eður öðrum til bjargar, og er leyfð eptir 2. gr. Eg vil nú aptur
spyrja þingmenn all því, hvort ákvörllun breytíngaratkvællisins er
her ekki þreingri, en hjá nefndinni, þar sem hún, eins og hill
konúnglega frumvarp, tekur til tvenns1ags vinnu, en breytíngar-
atkvæðið all eins bústjórn, sem naumast verður skilið öðruvísi,
en um störf þau, ernaullsynleg eru daglega fyrir serhvert bú.
Eg get ekki betur séð, en nefndin hafi her haldið með rýmri
og viðfeldnari ákvörðun, heldur en í breytíngaratkvæðinu er.

Konúngs(ulltrúi: Umrællan um orðin: "keiTflilisstörr~,
"lJústörf~ og "húverku, virðist mer nokkuð ómerkileg, því hún
lýtur einúngis all orðabreytíng, og þessi 01'1\, eiukum hin 2 fyrstu,
eru svo náskyld, að hvort þeirra sem brúkað verður, mun danski
textinn iþeirri tilskipun, er menn vænta eptir, halda orðaskipun-
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inni í danska frumvarpinu: ~,dpt husligf! Lios SY""ler"~ ()~
þegar þau eru nákvæmlega þýdd á íslenzku, mun sú hugmynd
koma fram, sem bæði stjórnin og þingið eru samdóma um .

.I. Guðmundsson: Eg þarf nú ekki mikið að tala, því eg
ætlaði einmitt að segja það, sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúi
nýlega mælti. IUcr þykir "heimilisstörf' eiga betur við, en
"húve/'k", í 2. gr. frumvarpsins. Hvað uppástúngu nefndar-
innar lindir töluliðnum 10 í atkvæðaskránni snertir, þá þykir
mer nefndin þar hafa breytt beinni skírskotun konúngsfrum-
varpsins tíl tímans, sem til er tekinn í 1. gr., mjög óheppilega
með orðunum: "ti þessum tíma". Mer finnst frumvarpið þar
miklu ljósara, er þai'l segir: "sem til rr tekinn í 1. flr."; því
eptir breytingu þeirri, sem nefndin stingur upp á, þá má skilja
þetta svo, einmitt af því her kemur ný ákvörðun ser (með
"Jlúnkti" á undan), afl þau verk, sem her eru tekin fram, séu
leyfileg allan sunnu- og helgi- daginn, öldúngis gagnstætt því,
sem er í 1. gr. Eg verð því all gjöra það uppskatt fyrir þing-
mönnum, að eg mun hika mer, einmitt þessa vegna, við, að
gefa atkvæði mitt með þessari breytingu nefndarinnar.

A Einarsson: Mer er það ekki skiljanlegt, hvernig sá
heiðrahi framsögumaður fer að setja fiskana í flokka, þegar
hann vill láta taka helgidaga-hlutinn til fátækra úr helgidaga-
veiðinni; því eptir X. kapit, í Rekahálki eru selirnir innilukt ir í
þvi, er helgidaga-hlnt skal af grei1'la, en hann undan skilur há-
kallinn líka, sem eg heit væri í fisknflokkinum, og þannig
minnir mig hákallinn se settur í náttúrusögum, og meðal ann-
ars minnir mig, að Jónas heitinn Hallgrímsson hafi þannig sett
hák allinn í flokk fiskategundanna (ll. Stephensen: Og selur
Iik aj') (Hlátur), og veit eg þá ekki, hvernin framsögumaður vill
að skilja þetta.

1>6 eg heidi það væri ekki öldúngls sama, þegar málið var
rætt til undirbúnings, hvort stæðu orðin; ~~eptir þeim lögum,
er mí rlilda"~ eða ~~f'ptir gildandi lögum"~ þá er það sjálfsagt,
að þý(\ing hinna lögfróðu manna gildir mest í þessu.

Sá 5. konúngkjörni þingmaður gat þess, að hann vildi ekki
snúa út úr orðum þingmannsins frá Dalasýslu, en eg held víst
það hafi ekki verið meiningin í breytingaratkvæðinu, að bann-
að væri, að fara til kirkju fyr en eptir nón.

Framsðqumaðnr : Eg hef nú um tíma hlýtt á ræður manna
mel) og móti málefni því, sem her ræðir um. það er þó fátt
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í ræðum þessum, sem ekki er búið að svara, og fátt eptir, sem
eg þarf að svara. Hinn heiðraði þíngmaður úr Dala~ýslu
furðaði sig á því, að eg til tók ekki áðan fleiri skaðleg dýr
en refinn. Hann furðaði sig á því, að eg skyldi ekki fylgja
hans reglu, og telja upp allt á enda. En eg skal segja honum
það, að eg mundi bæði eptir manneygða nautinu, sem hann
kom með, og mundi eptir enn fleiri sk aðlegum dýrum, rottum
og músum., flóm og Iúsum (Hlátur). En eg vildi ekki vera að
þylja margt af þess konar upp fyrir þínginu. Honum þótti það
og hart bann, að ekki mætti seg-ja til bðruum í heimahúsum á
helgum dögum. En þar á móti vill hann, að hömum í heima-
húsum se bannað, að eiga frí á helgum dögum, þar sem skóla-
Mm eiga þ8ð þó. Eg að mínu leyti gj1iri litið úr þeini þvíng-
uðu sunnudagamenntun barna hjá foreldrum þeim, sem vanrækja
hana alla virka daga, og skýt því til allra skynsamra manna,
hvort bannið her er hetra og sanngjarnara. Hinn heiðraði vara-
þingmaður Snæfellinga er allt af að klyfa á "kvörn« og "myln-
um", og reyna til að g-jöra eitt úr því. En eg vil spyrja, hvort
nokkur mylna geti verið án kvarnar, og hvort allar kvarnir haf
þann mekaniska tilbúning, sem einkennir hverja mylnu, og sem
nafnið "ml/Ina" einmitt hendir á. En fl að gjðrir nú ekkert
til, því eg álít mer eins heimilt, að láta snúa kvörn á helgum
degi, þe.flar nauðsyn krefur. En hitt veit eg, að hvergi er
svo straung helgi, að ekki megi brúka vind og vatn, nema ef
það yrði nú tekið upp her á Íslandi. Í Danmörku er bænadags-
helgin sú eina, sem undan þessu er skilin. Viðvikjaudi því,
sem sumir hata minnzt á: "einkum um messutimann'", sem
nefndin vildi sleppa úr 1. gr. frumvarpsins, get eg ekki
sagt annað en þal'l, sem þegar er búið. þar sem einum hinna
heiðruðu þíngmanna fell ekki orðatiltæki nefndarinnar: "að vinna
vinnu", þá vil eg að eins minna á það, er menn segja: "hann
vinnur alla vinnu", sem her er alltítt mál. þegar uppástúngur
uefndarinnar eru bornar saman við frumvarpið, þá ern þær auð-
sjáanlega miklu viðfeldnari, eins í þessari grein og annarstaðar,
En það er ekki vert, að tala leingi um einstök orð, ef mein-
íngin er hin sama, jafnvel þó eg ímyndi mer, að stjórninni þyki
betra, að fá góð orð og haganIeg. Hið konúnglega frumvarp
er víða stirt orðað, en mer finnst nefndin hafa bætt úr því.
þar sem varaþíngmann Snæfellinga minnti, að eg hefði talað
um ofhleðslu, þá má eg segja honum, að mer datt það aldrei í
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hug. En eg held, að skip geti runnið upp á rif eða granda,
og þá megi bjarga því frá broti, ef það er fljótt affermt, og eg
man ekki betur, en þetta hafi borið her við fyrir fáum árum.
Ekki skil eg í því, hvernig þingmanni Skaptfellínga hefur skot-
izt her, þegar hann vill taka upp frumvarpsorðin í 2. gr.: nsem
til er tekinn í J.. '1r."~ í staðinn fyrir: "áþessum tlma'", sem
mer virðist her nóg, þar sem talað er um kunnugan tíma. þing-
manninum frá Strandasýslu er enn ekki um orðin: nöðrum
oeiðimðnnum" ~ en kannaðist þó við, að selur væri ekki álstað-
ar talinn með fiskum.

Forseti: Fyrst umræðunum um þennan fyrsta kafla at-
kvæðaskráarinnar er lokið, bið eg þingmenn að taka hinn ann-
an kafla hennar til umræðu, sem er 3.-9. grein.

I'. Finsen: Breytingaratkvæði það, sem eg hef borið upp
við 3. grein, nr. 16 á atkvæðnskranni, er reyndar einkum byggt
á reynslu manna her í Reykjavík; en eptir því, sem menn hafa
sagt mer af ððrum kaupstöðum, mun líkt eiga ser stað þar, að
það leiðir til ills eins, að búðir séu opnar á sunnu- og helgi-
dögum, og er því breytíngaratkvæðið orðað almennt.

Eg hef við undirhúniugsumræðuna leitazt við, að færa
sönnur á það álit mitt, sem breytlngaratkvæðið er byggt á. það
eru einkum 2 ástæður,' sem mæla lÍ móti því, að leyfa, að búðir
séu opnar á helgum dögum, í fyrsta lagi, að af því hlýtur að
leiða drykkjuskapur og allar þær skaðlegu afleii'língar fyrir
velferð manna, sem þar með eru í för !ljá kaupstaða mönnum
sjálfum, og hjá þeim, "em búa þar næst í grennd, og í öðru lagi
óregla sú og hneixli, sem af því mun orsakast á helgum dög-
um, og sem eingan veginn samsvarar þeim hátíðlega blæ, sem
sunnudagurinn á að hafa, og menn einnig í öðru tilliti leitast
við að gefa honum .

•.\hrærandi breytingaratkvæðið nr. 19, þ:í ímynda eg mer,
að hinn heiðraði uppástúngumaður muni í rauninni ekki hafa
ætlað að rýmka um rétt manna, til að hafa búðir opnar á sunnu-
dögum, og vil eg spyrja hann, hvort meining hans ekki
hefur verið, að það ætti að teingjast við mitt breytíngaratkvæði
(G. Einarsson: það má vel vera). Eg verð nú að lýsa því
yfir, að eg vil helzt, að mitt breyríngaratkvæöl, án nokkurrar
mildaudi ákvörðunar verði að lögum, en ef þingið skyldi breyta
tíma-ákvörðuninni í 19. breytíngaratkv., "nó1I", samkvæmt 1. gr.
frumvarpsins, þá vildi eg ráða þeim, sem álíta mitt breytíngar-
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atkvæði vera of stutt, til að bæta atkvæðinu nr. 19 aptan við
mitt, og álít eg þá, að ákvörðunin verði betri, en eptir frumvarp-
inu og uppástúngu nefndarinnar.

Fl'amsögumaður: Viðvíkjandi breytingaratkvæðunum við
þennan kafla frumvarpsins, þá er fyrst það,sem uppástúngu-
maður hins 16. gat um, og er þá fyrst að geta þess, að við
undirbúningsumræðuna báru ýmsir fram, að lagaboð þetta væri
miður hagkvæmt, en þó lýsir það ser, að breytíngaratkvæði
þetta þreingir að frjálslyndisanda þeim, sem búa á í þessari
löggjöf, og sú einasta ástæða, sem borin er fram því til með-
mælíngar, er, að menn súpi um of á, ef opnar eru búðir á
sunnudögum, en eg held, að hægt se, að geyma ser frá laug-
ardeginum svo mikið, að maður geti orðið út úr á sunnudaginn
eptir. Annars held eg, að bezt se fyrir þá, sem vilja drekka
sig fulla, að gjöra það eptir miðjan dag á sunnudögunum, því
þá er þó ekki meira en svo að búast við, að þeir vinni.

Hinn konúngkjörni varaþingmaður vill teingja breytíngar-
atkvæðið nr. 19 við sitt, en þar sýnist mer það sízt eiga við,
því eins og breytíngaratkvæðið undir 19. tölulið vill rýmka, eins
vill hitt kreppa að sunnudaga-verzlunarleyfinu.

Samkvæmt breytíngaratkvæði þingmannsins úr Dalasýslu
er óákveðið, á hverjum tíma ársins mest aðsókn er, og þann-
ig gætu orðið vor-, sumar- og haust-lestir, og líka kynni að mega
segja sunnudaga- og jafnvel hátiða-Iestir, þvi margir kaupa ser
eitthvað gott fyrir hátiðarnar; væri óhreppandi, að meina það
öldúngis, og finnst mer-þó ekki tilhlýðilegt, að fara að verzla
sjálfan jóladaginn.

Eg vona annars, að fyrir þessum breytingaratkvæðum geti
aldrei orðið svo talað, að þíngið fallist á þau.

þingmaður Strandasýslu hefur stúngið upp á, að við breyt-
íngu nefndarinnar við 17. tölulið: ~~h'lJorkikaup ne sala fram
[ara" s verði bætt: "nema brýn nauð.ryn beri til". Eg held
viðauka-atkvæði þetta eigi alls ekki við, því það er þó aldrei
nefndarinnar meiníng, að ekki megi verzla, þegar brýn nauð-
syn beri til, svo sem þegar manni liggur við, afl verða húngur-
morða, eða annað því um líkt, og sá, sem síðan þýða skal þetta
lagaboð, verður líklega aldrei svo strángur, að hann leggi þá
meiníngu í það

Að öðru leyti held eg, að það, sem nú er álitið nauðsyn,
kynni seinna að verða heimfært til þess, sem einúngis er hagræði.
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Stjórnarfrumvarpið vitnar i 3. grein til, að hætta skuli vinnu
þeirri, sem til se tekin i 2. grein. það gat nefndin ekki skilið
ne fellt sig við, því 2. grein er einúngis undantekníng frá 1.
grein, og það á því bezt við, eins og nefndin gjörði, að vitna
inn í 1. grein. Nefndinni fannst einnig óeðlilegt, að brúka orð-
ið 'fJaðhætta" um aðra vinnu en þá, sem byrjuð er um morg-
un sama dags, en stjórnarfrumvarpið hefur brúkað það um
vinnu dagsins á undan.

Við 4. grein hefur þingmaður Dalasýslu tekið s~r breyt-
ingaratkvæðið nr. 21 á atkvæðaskránní; allt af, síðan hann
byrjaði að teygja helgina frá miðjum morgni til miðaptans, hef-
ur hann viljað taka nón til sem enda hennar; líka við 24. tölu-
lið hefur hann viljað bæta: 'fJalIt dl'ylrkjusvall skal og strdnq-:
lega hannað á helgidögum", en í 23. tölulið segir nefndin, að
ekki megi gestgjafar eða aðrir veitingamenn veita mönnum
drykkjur, fyr en eptir nón, svo það sýnir, að hún hefu~ ekki
gjört ráð fyrir, að menn mundu hafa með ser vín til að drekka
inni hjá veitingamönnunum ; og það mun líka sjaldan að bera.
Máltæki veitíngamannanna segir: ",þar sem þú hefur drukkið,
þar spilltu öli þínu aptur", og sannar það, að ekki muni veit-
ingamenn bjóða gestum að drekka i húsum sinum aðra drykki,
en þeir velja sjálfir, og eg held líka menn þurfi ekki að fara
inn til veitíngamannanna, þegar maður hefur það með ser sjálf-
ur, því sá, sem vínið hefur eignazt, hefur líka ráð á húsnæði til
að neyta þess.

Á þriðju grein verður dalitill orðamunur milli frumvarps
stjórnarinnar og nefndarinnar, og veldur þvi annaðhvort mis-
skilningur eða ritvilla, því það lítur svo út, sem í stjórnarfrum-
varpinu se búizt við, að verslað se alla nóttina, þar það tekur
til, að frá morgni dags skuli kaupum og sölum hætta, en nefndin
hefur stúngið upp á, að orðið 'fJhætta" falli burt, og þarstandi
aptur: 'fJskal búðum oerzlunarmanna loka".

U ppástúnga nefndarinnar við 4. grein er, að orðin: "setj-
ast að hjá ser", falli burt.

Nefndin skildi nú ekk fyrst, hvað þetta þýddi, en sá í
nefndinni, sem kunnugastur var löggjöf Dana, áleit, að mein-
ingin væri sama sem "fibbenbe ®jeeter" hjá Dönum; við héldum
ekki þetta gæti orðið skiljanlegt fyrir löndum vorum, og breytt-
um því þess vegna; við segjum líka, að einn se setztur að,

258



þegar hann er t, d. farinn að borða, því fáir snæða her stand-
andi eða liggjandi.

l\Ieð 5. gr. átti nefndin bágast. Hún komst loksins að þeirri
niðurstöðu, að sumt í henni væri ekki þarft, t. d. "að menn
fari margir' saman á veiðar" j eg þekki ekkert til þess her
á landi, að svo se gjört, enda borga þessleiðis veiðar sig ekki
her. Í sömu grein stendur: "en ekki er hverjum einstök-
um bannað, að fara á veiðar, nema um messutimann";
það þótti nefndinni nú ekki fallegt, að einn og einn færi
rétt fyrir messutímann, þángað til svo og svo margir væru
farnir, og stakk hún því upp á, að fyrri lið greinarinnar væri
sleppt, en hinum seinni breytt, eins og töluliður 32 til tekur.

þá er viðauka - atkvæði þíngmannsins úr l\lýrasýslu, það
vill nefndin aðhyllast.

Hinn 1. konúngkjörni þingmaður hefur tekið ser breytíngar-
atkvæðið nr. 27 á atkvæðaskránni, og vill hann fella úr nefndar-
uppástúngunni orðin: "einkum undir húslestri og". það var mein-
ing nefndarinnar, að einnig undir húslestri ætti öll siðsemi og
ró að eiga ser stað, og þ(> húsfeður ættu einir að annast her
um, mundi ekki óþarft, að minna þá á þessa skyldu þeirra, og
ekki ætlaði nefndin neinum öðrum tílsjön með þessu í heima-
húsum; en bæði vildi hún, að húsfaðir hver, sem í þessu falli
yrði að missa hús friðar síns, gæti kært það fyrir lögreglumanni,
og feingið rétt, og líka að lögreglumenn skyldu mega skerast
i, ef það yrði kunnugt, að slík óregla og ósiðsemi tæki að tíðk-
ast á einu eða fleirum heimilum, og það þó ekki væri kært
fyrir þeim; því getur nefndin ekki aðhyllzt þessa breytíngu, né
ráðið þínginu til þess.

'þíngmai'lurinn úr Norður - þíngeyjarsýslu hefur viljað hafa
orðið "kneixlanleg" í stað "ósiðsamlp,fl', en það hefur nefndin
ekki viljað aðhyllast, með því líka hún víst hefur lagt meira í
hið síðara orð, en hann líklega hefur gjört. Hinn sami þíng-
maður hefur einnigbreytíngaratkvæðið nr. 30, og vill hann þar
sleppa úr því, sem í báðum frumvörpunum stendur: "að hand-
taka þá, er á móti brjóta" j þessu álítur nefndin að ekki megi
breyta, því það er þó nauðsynlegt, að menn ekki séu truflaðir
í guðrækni þeirra.

Við 6. gr. hefur nefndin stúngið upp á, að fellt verði úr:
"eður slfjalaskrifara", af því nafn það er óþekkt og óskilið
meðal vor, og nefndin ætlar einga þörf, að ætla sunnudeginum
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það starf. Í nefndarfrumvarpinu er í grein þessari rit- eða prent-
villa: "þf'gar dðmsstðrf" fyrir: "að dðmsstðrt";

Við 7. grein hefur þíngmaðurinn úr Mýrasýslu viljað láta í
staðinn fyrir "lö.qreglumenn" setja "Itreppstjórll og sýslumann";
en þar eð hið fyrra er brúkað allt af í frumvarpinu af handa-
hófi um sýslumenn og fulltrúa þeirra, hreppstjórana, gat nefnd-
in ekki fallizt á, að umbreyta því einúngis við þessa grein.
Nefndin hefur stúngið upp á, að síðasti liður greinarinnar verði
þannig orðaður: "se þetta leyfi ekki fein!Jið, má ekkert slíkt
fundarkald boða",. fannst nefndinni þessi orðaskipun eðlilegri,
og í konúngsfrumvarpinu stendur: "sem Illtida á á sunnudegi" s

en það hefði þó átt að vera: "sem menn vilja halda á sunnu-
df'gi"~ og hefur því nefndin kosið þá orðaskipunina, sem nú
er á komin.

8. greinina vildi nefndin úr fella, og þar eð ekkert breyt-
ingaratk væði er þar fram komið, fer eg ekki fleiri orðum um
hana - (Forseti: Greinin stendur, ef álit nefndarinnar henni
viðvíkjandi fellur) -.

Breytíngaratkvæði þingmannsins úr Dalasýslu við 9. grein,
að "miðnætti" verði sett í staðinn fyrir "lágllætti"~ áleit nefndin
svo ómerkilegt, að hún gat ekki aðhyllzt það; ekki heldur gat
hún fallizt á breytíngaratkvæði þíngmanns Árnesínga, að ákveða
nákvæmar bænadaginn; en breytingaratkvæði þingmannsins úr
Norður - þíngeyjarsýslu fannst henni standa á svo litlu, að hún
tók það ekki að ser, þar eð það líka gjörir málið á greininni
verra.

M. Andrésson: Eg ætlaði að mæla fáein orð fyrir mínu
breytingaratkvæði, en eg held eg þurfi þess ekki, því hinn
háttvirti framsögumaður hefur ekki hrakið það til muna, og
mundi hann þó ekki hafa gjört mer hærra undir höfði en öðr-
um, ef hann væri mótfallinn minni meiningu. TiIgángur minn
með breytingaratkvæðið var einúngis sá, að eg vildi hafa það
skýrt til tekið í lagaboðinu, hve nær helgi bænadagsins byrjar og
endar, en við undirbúningsumræðurnar komu fram þrjár ólíkar
meiníngar um það. Eptir einni þeirra ætti helgin að byrja á
miðjum aptni á fimmtudaginn, og haldast allan föstudag til
kvölds; þetta þykir mer lángur bænadagur. Aðrir héldu, og
meðal þeirra var eg, að almenníngur mundi skilja svo frum-
varpið, að helgin byrjaði að morgni, og heldíst daginn út. þriðja
meiníngin var, að helgin varaði frá miðjum aptni á fimmtudag-
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inn, til þess í sama mund daginn eptir, og þal'l er einmitt sam-
kvæmt, því, sem tiðkazt hefur í íslandi, og eg ætla, að löghelgi
bænadagsins hafi aldrei her verið öðrum takmörkum bundin,
og því hagaði eg breytíngaratkvæði mínu á þá leið, og við það
ætla eg að halda mig; það verður að standa eða falla sínum
herra.

Hvað þau mörgu breytíngaratkvæði snertir, sem hafa verið
borin upp í þessu máli: virðast mer nokkur þeirra, og ekki all-
fá, vera svo, að um þau mætti segja, eins og stendur í gömlu
sálmabókunum: "sami sálmur með öðrum hætti". Eg ætla ekki
að orl'lleingja neitt um þau, helaur einúngis greiða um þau at-
kvæði eptir minni sannfæríngu.

Hinn heiðraði framsögumaður hefur opt verið heppnari í
ræðum sínum, en þegar hann tók jóladaginn til dæmis Ulll

verzlunina. það mun mjiig sjaldgæft, að kaupmenn verzli í búð-
um sínum eptlr nón á þeim tíma ársins, því þá er komin nótt.
Hitt dæmið var ekki öllu heppnara, sem hann til færði móti við-
auka-atkvæði þíngmannsins úr Strandasýslu, þar sem hann fann
ekki annað, sem gæti beitið brýn nauðsyn, en að sækja lifg-
unarmeðal handa dauðveikum manni, eða þeim, sem lægi við,
að verða húngurmorða. Eptir minni meiníngu heitir margt
fleira brýn nauðsyn. Um þann kafla málsins, sem nú er undir
umræðu, fer eg ekki fleiri orðum.

Fmmsitqumaður: þar sem þingmaður Árnessýslu gat þess,
að mer hefði misheppnast, að taka jóladaginn til sem þann dag,
á hverjum verzlað kynni að verða, þá verð eg að geta þess, að
það stendur hvergi í frumvarpinu, að ekki megi verzla þann
dag, eins og hvern annan helgidag.

Eg get ekki heldur skilið, að það nokkurn tíma geti orðið
réttur skilníngur lagaboðsins, að opnaðar verði búðir, hve nær
sem einhver vill fá einhverja hjöl'g hamla ser, og verzlunar-
maðurinn er víst heldur ekki skyldur til þess. Hinn sami þíng-
maður sagði, að það væru komnar 3 útgáfur um helgi bæna-
dagsins; en hann kom nú sjálfur fyrst með þá 3., nefnilega frá
morgni til ruiðaptans.

Jón hreppst, Si,qurðsson: Eg ætla ekki að tala mikið fyrir
mínu breytingaratkvæði við 7. greinina; því eg þykist vita, að
allir þín gm enn skilji það, að það er lángtum greinilegra fyrir
alþýðu, að það séu skýrlega til greindir hreppstjórarnlr, og að
þeir bæði megi halda fundi eptir messu á helgum dögum, og
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líka leyfa þá, þegar nauðsyn krefur, og örðugt er, al) ná til
sýslumanns. þegar svona eru nefndir lögreglumenn, eru marg-
ir i vafa, hvort þar með se meintur hreppstjórinn [sýslumaður-
inn er það ætíð, það vita allir); og víst hefur löggjafal'inn kann-
azt við þennan vafa, þvi að i ástæðunum fyrir þessari grein er
það fram tekið, að her séu hreppstjórar með taldir. Nú vita
menn, að þegar lagaboðið kemur út til alþýðu, þá f),lgja því
ekki þessar ástæður eða þessi útskýring, svo þá hreppstjórar
verða beðnir um þetta leyfi, kunna þeir sumir að vera i vafa,
hvort ser til heyri þetta vald, en sumir að finna ser það til, að
þeir ekki séu þessir lögreglumenn, ef þeim er fundarhaldið
ekki geðfeit. Eg vil því, að þetta se skýrlega fram tekið; því
lögin þurfa að vera greinileg, svo menn viti, að hverju menn
eiga að gánga .

•Tón Jðnsson : þessi fundur er nú allareiðu orðinn svo
Iángur, að eg vil nauðugur leingja hann, en þó vil eg að eins
leyfa mer að benda á nýtt til þeirra ástæðna í breytingarat-
kvæðum mínum i þessu máli, sem eg bar fram við undirhún-
ingsumræðu þess. það var þá meining mín, og hún er óbreytt
enn, að orðið "ósiðsamle.q Ite.qðun«, eins og nefndlu kveður að
orði, gæti i almennu máli inni bundið í ser marga þá smá-yfirsjón og
ógætni, sem ekki væri ætíð mjög vita verð, og við þessar smærri
yfirsjónir, hverjar eg þá tók fram með dæmum, þótti mer mjiig
ólipurleg aðferð af hreppstjórum og meðhjálpurum, ef'[iað fyrsta
og einasta úrræði þeirra, til að afstýra þvilikum smá-yfirsjónum,
skyldi vera það, að taka þá menn höndum, sem ósiðsernina
kynnu sem fljótast að láta til sin sjá eða heyra, og að ekkert
annað meðal en handteknlng, jafnvel í kirkjannl, mætti vera
úrræði lögreglumannanna, þó þeir, eins og alkunnugt er, óprast
geti með umtölum, og jafnvel bendingum, eður meira hæglæti,
en her er boðið, afstýrt ósiðseminni. Mer fannst því, að hegð-
unin þyrfti að vera, eða geta heimfærzt undir að vera, Imeiæi-
anleg, ef handtekníng skyldi vera hið einasta ráðíð, og ef það
orð, "ltneixlanle.q", verður sett hm í löggjöfilla , þá gæti eg
reyndar látið mer lynda, að sú breyting, sem eg hef stúngið
upp á i niðurlagi greinarinnar, féll] burt; en svo framarlega
orðið "ósiðsámle.q" standi, álít eg enn sem fJTri, að niðurlagið
á greininni, eins og eg stakk upp á þvi, ætti miklu betur við,
og það álít eg sjálfsagt, ef þessi umtalaða 5. gr. í nefndarálit-
inu ekki vinnur breytingu við atkvæðagreiðsluna í þessu tilliti,
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þá liggi á, að taka inn í hana aptur þau orð frumvarpsins, sem
nefndin gjörði ræk: "rr á liggur"; því dálítið getur við þai'l
orðið rýmra um ráðin, sem lögreglumenniruir brúki eða megi
brúka, heldur en ef nefndarálitið í þessu tilliti stæði óbreytt.

Hvað breytingaratkvæði mínu við 9. gr. viðvíkur, þá hefur
nú hinn heiðraði framsögumaður játað, að það eigi að sönnu
ekki sem bezt við í íslenzku máli, að segja ryl'stl: af tveimur,
en að kalla .þ,já daga í hverri hátíð, sc orðið illmætt þjóðinni;
en fyrir mitt leyti verð eg að játa það, að eg hvorki held eður
nefni neina af hátíðunum nema tvo daga, og svo munu fleiri
vera; eg tek því aldeilis ekki til baka þetta breytíngaratkvæði
mitt, að nefna hinn fyrri af tveimur, í stað f.'/I'sta a: af tveimur.

Hinn heiðraði framsögumaður hefur optar en einu sinni
kveðið svo að orði, að "einni stundu eptir nón", eða kl. 4 e.
m., ætti allri helgi að vera lokið. .Bæði frumvarpið og nefnd-
arálitið sýnast vera á sömu skoðun, eða ætlast til þess sama,
en af því eg meina, að margur í þinginu se enn í vafa um,
hvort helgidagarnir hjá oss eigi að hallan da nóni að álítast
að nokkru leyti helgir, ellegar sem aðrir algjörlega virkir dag-
ar i vikunui, svo eptir klukkan 4 megi eður eigi að fara að
gánga að allri vana-vinnu, þá vildi eg leyfa mer að óska; að
um þetta atriði í tilliti til helgidaganna yrðu gjörðar skýrari og
greinilegri umræður, en enn el' skeð, svo menn þó að lokum
tækju rétt eptir, fyrir hverju þeir gefa atkvæði.

Framsbpumaður: Maðurinn hefur að vísu nokkuð til síns
máls, en þeir, sem lögin geta lagt út, lögfl'æðíllgar her <i þing-
inu, segja kann ske frá þvi, hvort ekki megi gánga að öllum
störfum á sunnudegi, þegar helgi hans er liðin.

J. Kristjdnsson: Það, sem sagt er í 9. grein frumvarps-
ins, að allan hælllldag skuli menn ekki gegna neinum óþarfa-
störfum, (lá skilst mel', að orðin "óþal'(a-stih'fH þýði það sama
her, eins og orðill : "ónauðs.l/n!e,lf vilma", í I, gl'" og þá er ætl-
azt til þess í frumvarpinu, að hæuadaguriun se helgur til kvölds,
eins og I. dagur í hverri hinna 3 storhátiða , og eg felli mig
einmitt vel við, að svo verði .

•/. Guðmuudsson: Mer þótti mikið vænt, að sjá ber koma
fram það breytingaratkvæði, sem her er tekið fram undir 16.
tölulið, en þótt það sé ekki svo orðað eða svo yfirgripsmikið,
sem eg vildi kjósa. En allt um það þykir mer mikilsvert um
það, og það einmitt af því, að mer þykir mikilsvert nm lög-
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gjöf þessa, um þá almennu stefnu, sem hún hefur, og hin al-
mennu orðatiltæki, sem í henni eru valin, og sem hin hátt-
virta nefnd hefur lagt til. En þvi fremur er það, skylda hins
heiðraða þíngs, að gjalda varhuga við, að þessar almennu og
yfirgripsmiklu ákvarðanir raskist ekki, og verði þýðingarlausar,
fyrir neina serstaklega ákvörðun, eða fyrir það, ef einhverri
sérstaklegri ákvörðun væri gleymt eða sleppt, sem einmitt má
vera aðalákvörðununum, og því, að þeim se gegnt, til efl-
ingar. 16. breytíngaratkvæðið álít eg öldúngis víst se þessleiðis
ákvörðun, sem alls ekki má án vera, ef aðalákvörðull laga-
boðsins á ekki að raskast eða verða þýðingarlaus. Aðalákvörð-
unin í 1. greininni er sú, að á hverjum helgum degi megi vinna
hverja vinnu sem er, stundu eptir nón. Og eg þykist
eiga þau svör vis hjá hinum heiðraða framsögumanni og allri
nefndinni, að einmitt þess vegna se og verzlunarmönnum heim-
ilt, að verzla úr þvi sá tími er kominn, og þvi se 16. breyting-
aratkvæðið óþarft, og eigi ekki við. En mer er aptur spuru :
Hverjir eru það þá, sem eiga að njóta góðs af þessari SlUIIlU-

dagaverzlun, og geta notið góðs af henni, án þess þeir með-
fram vanbrúki ónauðsynlega hinu hluta hvíldardagsins, sem frum-
varpið segir sjálft að eigi að vera heilagur? Hverjum verðm þetta
ðhreppandi, eins og hinn háttvirti framsðgumaður sagði áðau'1
Jú! sjáJfir kaupstaðarbúarnir geta ai'l vísu notað þessa verzlun
frá kl. 4., án þess að misbrúka hvíldardaginn ella hana, en
þeim vorkenni eg ekki, og víst einginn, að byr@a sig svo upp
á laugardagskvöldin, að þeir komist af til mánudags. En hinir,
sem (jær eru kaupstaðnum. einkum i hinum jiærleudu sjópláz-
um við þá, hvernig geta þeir notað sel' þessa sunnudags-veral-
un, svo að þeim verði nokkur bagur að og tímasparnaður, nema
einmitt með þvi, a1'l verja þeim tímanum til kaupstaðarferðar-
innar, sem 1. grein frumvarpsins, eptir því sem ver leggjum
nú allir til, segir með berum orðum að ekki megi vanbrúka
til énauðsynlegrar vinnu '1 þetta kemur og heim við það, sem
hinn heiðraði framsögu maður sjálfur sagði áðan og út þýddi.
Hann sagði: "að það yrði ekki einúngis og mætti vera sunnu-
daga-lestafcrðir, heldur allra hdtíða eða stórháriðn lestaferðir,
og hefur framsögumaður þannig alJauðskiljanlega lagt það út
fyrir þinginu, að hann ætlast til, að menn úr nærsveitum kaup-
staðanna séu almennt á ferð þángað, bæði á sunnudögum og
stórhátíðum um hámessutímann, tíl þess að geta notað ser
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verslunarleyfið kl. 4.; því ef þeir mættu það ekki, væri það ó-
hreppandi fyrir þá, en af þessu er aptur auðráðið, hvaða helgi-
hald verður fyrir þessum mönnum úr þeim litla tíma, sem 1.
gr. ætlast til að se heilagur haldinn á hverjum helgum degi.

það er því einkum sakir sjálfs þessa lagahoðs, og til þess
að það, sem ver nú leggjum til, sem aðal ákvörðun þess, verði
ekki þýðíngar - og mark-laust, að eg verð að leggja þinginu
á hjarta, að aðhyllast 16. breytingaratkvæðið.

Niðurlag 5. gr. í stjórnarfrumvarpinu ætla eg ætti að vera
kyrt. Sú óregla, sem þar getur um, á ser her viða stað, og eg
skil ekki, því hin beiðraða nefnd hefur viljað sleppa þessu.

8. gr. -stjómarfrumvarpsins vil eg einnig halda.
þ. Svrdnbjörnsson: Mer eru í þeim kafla, sem nú ræðir

nm, eignuð 2 breytingaratkvæðí, nr. 27 og nr. 29, og vona eg
það se hverjum þingmanna auðsætt, að breytingaratkvæði þessi
eru tekin við nefndarfrumnarpið, en ekki við hið konúnglega.
Eg set það til hins háttvirta forseta, hvar hann velur þessum
mínum hreytíngaratkvæðum stað við atkvæðagreiðsluna, hvort
heldur á undan eða eptir nr. 32. Með þeim ætla eg ekki að
mæla annað en það, að eg ætla, að þau gjöri nefndar-frum-
varps-greinina, sem þau eiga við, miklu greinilegri, en hún áður
var, og sama hefur fleiri þíngmönnum fundizt, en ekki koma
þau til athuga, nema svo se, að 5. greinin í nefndarfrumvarp-
illu verði tekin fram yfir 5. grein t því konímglega.

Mig minnir sá heiðraði framsögumaður skoraði áðan á þá
Iögfróðu í þínginu, að láta í ljósi, hvort þeir halda, að helgi
sunnudagsins væri eptir þessu frumvarpi lokið kl. 4., og ætla
eg fyrir mitt leyti, að svo sé ; leiði eg það beinlínis af 1. grein,
sem bannar, að gjöra ónauðsynlega vinnu á sunnu - og helgi-
dögum, þángað til einni stundu eptir nón, og leyfir þvi, að
gjöra hana eptir þetta tímatakmark.

G. Brandsson: Eg verð að játa það, að eg hef skilið
frumvarpið þannig, að h eIgi sunnudagsins væri á enda einni
stundu eptir nón, og eg heyri, að hæði framsögumaður og hinn
fyrsti konúngkjörni þingmaður hafa sama skilníng á þessu; en
þá skil eg ekkert í, hvers vegna menn vilja ekki láta verzla
að þessum tíma liðnum. það hefur þó verið margrætt um
það her að undanförnu, að verzlunin hefði sem frjálsastan gáng,
hæði að landinu og í því sjálfu, og eins um það, að atvinnu-
vegir manna væru sem óhundnastir; en eg veit nú ekki, hvað
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fremur gæti sett k)Tkíng í þá, en óeðlileg bönd á verzluníuui,
og eitt meðal þeirra 16. breytíngaratkvæðið, sem nýlega var
mælt svo mikið með. þó sagt hafi verið her, að kaupmenn hafi
sjálfkrafa hætt allri verzlun á sunnudögum, þá get eg, þó borið
um það, að allt til þessa hefur feingizt hjá þeim salt, helzt um
vetrarvertíðina, þó það hafi verið sótt til þeirra á sunnudags-
morgni. Mer er gagnkunnugt um þetta bæði í Hafnarfirði og
Keflavík, en síður í Reykjavík; þó hafa kunnugir menn sagt
'mer, að þessu væri her eins háttað, og að bæði Akumesíngar og
aðrir_ notuðu ser þetta, enda væri það ærin meinsemi. að vilja
sporna við þessu, þar sem nauðsynin knýr menn opt til, að
verða að hrúka áminnsta daga til þessa; því opt getur svo á
staðið, að andvíðri bægi mönnum frá í heila viku, að sækja salt,
einkum þeim, sem lángt eiga ti ldráttar, og þó geta verið full-
góðar sjógæftir heima fyrir hjá þeim; en hafi nú fiskazt vel alla
vikuna, þá liggur megnið af fiski þeim við skemmdum, verði
hann ekki saltaður, en logn eða hentugt leiði næsta sunnudag
eptir getur bætt úr þessu, þegar mönnum er ekki bannað, að
sækja saltið. þetta er einnig samkvæmt nefndaruppástúngu
þeirri, að möunum se heimilt, að hjarga veiðiskap sínum, sem
eg álít sama sem að forða honum við skemmdum. þar
sem hinn fyrsti konúngkjörni þíngmaður hefur stúngið upp á
því, að sleppt verði úr 5. greininni þessum orðum: "einkllrn
undir luislestri í keimakúsum'", þá hefur hann, að mer virðist,
haft í huga niðurlagsorð gr'einarinnar, þar sem hreppstjórum og
meðhjálpurum er skipað, að gæta þess vandlega, að öll ósiðsarn-
leg hegðun, háreysti og drykkjulæti hati ekki stað við kirkju-
fundi eða undir húslestri í heimahúsum, og þá álitið það ofætl-
un þessara, að geta haft gætur ,Í því í heimahúsum. En eg
verð að álíta, að greinin se eins vel áminníng til húsfeðr-
anna, að gæta að þessu heima hjá ser, eins og hreppstjóranna,
að áminna þá um það; því hún skipar einúngis, að handtaka
þá menn við kirkjur, sem her á móti brjóta, það er að segja,
þá menn, sem við kirkjurnar gjöra sig her í seka, en um hina
í heimahúsum talar hún ekki, og mun þess vegna hverjum hús-
fMU\' ætlað, að halda við góðu skikki og húsaga á heimili sínu,
enda þó hreppstjórar og meðhjálparar eigi að samverka þeim í
þessu með góðu eptirliti og áminningum.

þar sem þíngmaður Skaptfellínga fann að því við nefndina,
að hún hefði sleppt seinasta kafla 5. greinar í stjórnarfrumvarp-
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inu, þeim sumsé, "að börn gjöri eingan hávaða á strætum, og
að fólk flykkist ekki saman i kirkjugarði eða úti fyrir kirkju-
dyrum, einkum um messutímann", þá verð eg að gjöra þar "ið
þá athugasemd, að eg veit ekki til, að þetta eigi ser víða stað
í sveitum; því optast munu prestar og hreppstjórar sjá um, að
gott skikki haldist bæði í kirkjunni og i kríng um hana, svo að
menn hvorki með óþarfa-rápi eða annari ósiðsemi trufli em-
bættisgjörðina; en hérna í Reykjavík hef eg komizt að raun
um að þessu el' talsvert öðruvísi varið, svo ákvörðunin gæti má
ske þess vegna átt her nógu vel við.

H. G. Thordersen : Eg verð að láta ánægju mína í ljósi yfir
hinu 16. hreytingaratk væði, þar eð það vottar fagra tilfiuuingu
fyrir helgihaldi og siðsemi. Nefndin tók líka strax í upphafi
þetta atriði til greina, þvi henni var kunnug sú regla, sem í
þessu tilliti var komin á i Reykjavík; eins hugleiddi hún seinna
breytingaratkvæðið eins og unnt var, þó hún ekki þættist geta
gjört það að sinni uppástúngu, sem kom til af því, að henni
sýndist eiga illa við í almennri löggjöf, sem að eðli sínu snertir
alla jafnt, og getur ekki verið skuldhindandi meir einn mann
en annan, eður eina stétt manna meir en aðra, að skipta helginni,
svo hún yrði ei jafnlaung fyrir ana; en það yrði hún flÓ ekki,
ef kaupmenn einir væru skyldaðir til, að halda hvíldardaginn
helgan allan til enda, en aðrir mættu vinna alla vinnu eptir kl. 4.

Geti nú þingið, og einkum hinir löglærðu menn á því, komið
ser saman um, að þetta þyrfti ekki að standa í vegi, þá skyldi
einginn með meiri fögnuði en eg fallast á þetta breytingare
atkvæði.

P. Sl.qurðsson: Í tilliti til hreytíngaratk væðis hins hátt-
virta konúngkjörna þingmanns við 3. grein, að svo stránglega
séu hönnuð verzlunarviðskipti öll á sunnudögum án undantekn-
ingar, þá get eg ekki vei-ið með þvilíku banni. þegar eg lít á
frumvarpsins 2. grein, og undantekníngar þær, er hÚII gefur
uauðsyninui, þá ætti frumvarpið að halda sömu stefnu i gegn-
um, og' verzlunarviðskipti manna hafa rétt, þegar nauðsyn
krefur.

Í tilliti til 9. greinar, þá álít eg, að það se ekki samkvæmt
hvorki málinu nú eða til forna, að nefna "páskaviku" vikuna
fyrir hátíðina, þvi nú almennt kaUa menn páskaviku þá, sem
hyrjar með páskadegi, og að það hefur eins verið í fyrri daga,
sýnir Laxdæla; því segir svo: "Kjartan Ólafsson sat á lJóti 3.
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darl páska, en 5. dag í páskaviku reið kann þaðan". Mer
þykir að sönnu þetta ekki standa á svo miklu, þar ekki er
bannað á tirna þeim, er her er nefndur, utan almennar skemmt-
anir, og því tók eg mer ekki breytíngaratkvæði, en hins vegar
þætti mer það þess vert, að þess væri getið.

St .• JÓnsson: Í tilliti til þess, sem þingmaður Skaptfell-
inga mælti, að það hefði farið betur á þvi, að nefndin hefði
haldið greininni, um að fólk og börn mættu ekki safnast í kirkju-
garð, o, s. frv., þá vil eg geta þess, að nefndin heit, að slíkt
gæti heyrt undir góða reglu, sem hreppstjórum og meðhjálpur-
um er upp á lögð, og þetta ætti ser helzt stað í borgum og
stórum bæjum, eins og t. a. m. her i Reykjavik, en þá er kirkju-
garðurinn hel' svo lángt frá kirkjunni, að slíkt gat ekki komið
her að liði.

Sami þíngmaður fór þvi fram, eins og annar þingmaður
hafði áður gjört, að eingin verzlun mætti fram fara á helgi-
dögum, og er það auðséð, að þeim geingur gott eitt til, en
nefndinni fannst það ekki geta átt við, afþví að flest-öll vinna
önnur er leyfð seinni part dags eða helgidagskvöld.

þess hefur verið getið, að það hafi komizt her á með sam-
komulagi við kaupmenn, að hafa lokaðar búðir á helgum dög-
um til kvölds, og hafi þetta haft góðar afleiðingar í tilliti til
drykkjuskapar; en þetta gæti nú eins við haldizt, þó kaupmönn-
um væri leyft, að verzla á helgidagskvöldum; mundu þeir helzt
gjöra það, þegar að þeir sjá öðrum nauðsyn á því og ser hagn-
að, því optast munu þeir spyrja um erindið, þegar þeir eru
beðnir að fara i búðir á helgidögum, og þá komast hjá þvi að
óþörfu, þvi þeir vita, að þetta er leyfi en eingin skylda.

G. Einarsson: Eg ætla ekki að tala neitt um min breyt-
íngaratkvæði i þessum greinum, þau verða að standa og falla
eptir sannfæringu þingsins. En eptir þvi, sem umræðurnar eru
nú farnar að skýra þetta mál, sýnist mer nauðsynlegt, að vekja
athygli þingsins á þvi, hvort það muni ekki sá verða mjög
margur á landi her, sem, þegar hann ser lagaboðið um helgi-
dagana, eins lagað i tilliti til timans, og frumvarpið bendir á,
spyrji sjálfan sig: "HVOl·t á eg nú heldur að hlýða guði eða
mönnum"'? það stendur þó i guðsorði : "sex daga skaltu verk
þitt »inna, en 7. daginn lÍttu að hafa fyrir þinn hvíldm'dag;
en mer virðist nú þessi 7. dagur ætli að fara að verða næsta
stuttur, þegar bann á að vera á enda skömmu eptir nón, og
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byrja hjá sumum ekki fyr, en þeir fara á fætur, sem vel getur
skeð að ekki verði, fyr en undir hádegi. Eg skal ekki fjöl-
yrða þetta; málið talar fyrir ser sjálft í hvers eins sann kristins
hjarta.

Framsðqumaður: Hinn háttvirti þíngmaður hefur þó viljað
stytta hvíldardaginn. Kristur sagði, að sabbatið væri fyrir mann-
inn, en ekki maðurinn fyrir sabbatið,

G. Einarsson: En hann sagði líka: HÆttið ekki~ að eg
se kominn, til að aftaka [öf/malið,. til þess er eg ekki kominn,
}teldur til að fullkomna það,. f.lfr mun himinn 0.'/ jörð for-
ganga, en víkja megi fra Idnum minnsta bókstaf eða titli í
lögmalin u.

Kouún.qsfulltrúi: Eg skal leyfa mer að fara nokkrum
orðum um breytingaratkvæði þau, sem upp eru borin við þann
kafla frumvarpsins, sem nú er undir umræðu, nefnilega frá 3.
til 9. greinar incl. Hvað 16. breytingaratkvæðið snertir, þá get
eg ekki neitað því, að eg er samþykkur hinum heiðraða uppá-
stúngumanni, þar sem hann vill, ai'l búðum verzlunarmanna se
lokað allan sunnudaginn, svo að hvorki kaup ne sala fari fram,
nema þegar brýn nauðsyn ber til. Kaup og sölur þær, sem fram
fara á helgum dögum, eru optast nær til lítilla nytsemda, en
valda opt mikilli óreglu, enda þarf það ei að slökkva miklu
niður fyrir mönnum, þó þeir eigi verzli á helgidðgum, þeg-
ar þeir geta notað alla aðra daga til þess. Eg hef sjálfur
séð, þó nokkuð lángt se síðan, ai'l í Einglandi var þess stráng-
lega gætt, að öllum sölubúðum væri Iokað allan daginn út, og
hafa þó Einglendíngar orð fyrir, ,að þeir vanræki ekki gagn
sitt, og þess væri óskandi, að ver Islendíngar, eptir efnum vor-
um og ástandi, í þvi tilliti gætum fetað í þeirra fótspor. En
samt sem áður, þó þetta se min persónulega meining, verð eg
þó að ráða hinu beiðraða þingi til, ai'l halda fast við frumvarp-
ið, þar eg, þegar á allt er litið hjá oss, verð að ætla, að það
sé hagfeldast. að láta leyft, að ljúka upp sölubúðum, þegar
belgin hættir.

Eg get ei fallizt á breytíngaratkvæði nefndarinnar við 3.
grein, 17. staflið; eg ímynda mer, að nefndin helzt hafi stúngið
upp á breytingu sinni af þvi, að orðaskipunin í íslenzka frum-
varpinu, sem fyrir þingi~ er lagt, er nokkuð óliðleg; þvi það er
óeiginlegt, að maður að morgni dags, þegar einúngis getur ver-
ið spurning um að byrja störf, skuli nkætta þeim",. en þetta
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á ei skylt vil'l danska. frumvarpið, hvar talað er um, að maður
skuli halda ser frá (af~olbc ~9 fra) þeim störfum, sem hönnuð
eru i annari grein. Og þegar frumvarpið her vitnar til 2. grein-
ar frumvarpsins, þá er það eingin villa, eins og nefndin hefur
haldið, heldur á það vel við, þvi í byrjun fyrstu greinar eru
einmitt til tekin þau störf, er menn eiga að halda ser frá á
helgum dögum,

Áhrærandi 23. breytingaratkvæði nefndarinnar við 4. grein
skal eg geta þess, að orðabreyting sú, er nefndin her hefur
stúngið upp á, mun helzt vera komin af því, að hún hefur ei
felIt sig við orðin: "láta gesti setjast að Itjá ser". Í danska
frumvarpinu stendur: "mobtagc fíbbcnbc ®íc~rr", og hefði það verið
út lagt þannig: "að gestgjafar ei mættu láta menn setjast að
1':J'áser við dr!lkkju"~ mundi nefndill án efa hafa haft minna á
móti því.

Hvað breytíngaratkvæðin við 5. gr. snertir, þá felli eg mig
betur við 27. breytingaratkvæðið hins háttvirta 1. konúngkjörna
þingmanns, heldur en við breytingaratkvæði nefndarinnar ,
staflið 32; því það er mótstæðiIegt anda og boði frumvarpsins,
að leiða svo að. segja lögreglustjórnarruenuina inn í einstakra
manna hús, og hafa þar sömu tilsjón, eins og við kirkjufundi
eða á opinberum stöðum. Gjöri nokkur óskunda í einstakra
manna llúsum, og ser í lagi, ef hann truflar þar húsandakt
manna, hljóta þeir, sem fyrir slíkum óskunda verða, að ákæra
slíkt fyrir hlutaðeigandi lögreglustjóra, svo að þeir, sem ó-
skundann gjörðu, sæti hegníngu að Higum eptir málavöxtum.
Eg get heldur ekki fellt mig við, að nefndin í þessu breytíng-
ararkvæði setur meðhjálpara jafnhliða hreppstjórum; því það
heyrir eingan veginn til embættis meðhjálpara. að handtaka þá
menn við kirkjur, sem brjóta þar frið á mönnum. Hvað áhrær-
ir 38. breytingaratkvæðið við 7. grein, þá skilst mer svo, að
undir orðinu "lögl'e!llumenrt"~er þar stendur, eigi ekki að skilj-
ast hreppstjórar, því ef þeir ættu að gefa leyfi þau, sem þar
ræðir um, þá er hætt við, að sín reglan mundi verða í hverjum
hrepp.

Áhrærandi hreytíngaratkvæði þau, sem gjörl'l hafa verið við
9. grein, þá skal eg ser í lagi minnast á 43. breytíngaratkvæðið.
í þessari grein er fyrst talað um, að almennar skemmtanir og
dansleikar megi ei fara fram leingur en til ll. stundar; og er
þetta boðið í því skyni, að menn, eins eptir sem áður, daginn
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eptir séu færir um, að sækja helgar tíðir og rækja kirkjur, en
út af því getur borið, ef menn eru við slíkar skemmtanir lán gt
fram á nótt, eða jafnvel fram á sunnudags-morgun. Slíkar
skemmtanir og dansleika má ei heldur við hafa í páskavik-
unni, hvar með meint er vikan fyrir páska, er Danir kalla
"bm ~iIle Uge"j því þá á hugarfar manna að snúast að alvarleg-
um og guðrækilegum hugleiðíngum vegna hátiðisdaga þeirra,
sem þá eru í nánd, og þeirra helgu daga, sem haldnir eru í
þessari viku, á hverjum minnzt er þeirra merkisatriða kristin-
dómsins, er snúa eiga sinni manna til alvarlegrar og guðræki-
legrar umhugsunar. Á hinn almenna bæna dag, og kvöldið áð-
ur frá miðjum aptni, eiga menn einnig að halda ser frá öllum
þess konar opinberum skemmtunum; því eptir löggjafans til-
ætlun er bæna dagurinn til þess settur, að menn á honum með
alvörugefni snúi huga sínum til drottins, en vendi honum frá
jarðneskum sýslunum; og því er einnig boðið síðar í greininni,
að allan bænadaginn skuli menn ekki gegna neinum óþarfa-
störfum, eins og hinn fyrsta dag í hinum 3 stórhátíðum. þeg-
ar frumvarpið til tilskipunar fr;! 26. marz 1845 var lagt fyrir
standaþíngin í Hróarskeldu og Vébjðrgnm árið 1844, fór stjórn-
in ekki fram á meira, en að helgin á þeim 3 fyrstu stórhátiðís-
dögum og á kóngsbænadagiun skyldi takmarkast eins og á
öðrum sunnudögum yfir höfuð; en fulltrúarnir á nefndum standa-
þíngum reðu til þess með miklum atkvæðafjölrla, að þessir 4
helgidagar skyldu vera heilagir allan daginn til enda. Þegar
nú hinir dönsku fulltrúar lýstu í þessu efni svo guðrækilegu
hugarfari, skyldi mer þykja það mjög illa til takast, ef þetta
beiðraða þíng ekki skyldi í þessu efni fallast á frumvarpið, er
einmitt býður þeim það, sem dönsku fulltrúarnir hafa upp á
stúngið, sem í sjálfu ser er mikið tilhlýðilegt, og sem stjórnin
síðan hefur lögtekið fyrir Danmörku, Mer þætti þetta því
heldur mistakasr, sem hin íslenzka þjóð ætíð hefur haft það
orð á ser, að hún ei stæði á baki annara þjóða, hvað guðrækni
og kristindómsþekkingu snertir. Eg vil því skjóta því til hins
heiðraða uppástúngumanns, er draga hefur viljað úr helgi kóngs-
bænadagsins, hvort hann ei vildi taka breytingaratkvæði sitt til
baka aptur; skora eg á hann í þessu tilliti bæði af því, að
hans kristilega hugarfar er mer kunnugt aflángri viðkynningu,
og líka af því, að hreytingaratkvæðið, eins og það er orðað,
kemur mjög illa við i greininni.
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P. Petursson: Eg vil geta þess, að breytingaratkvæði
uppástúngumannsins við nr. 23 á atkvæðaskránni er það einasta,
þar sem hann ekki hefur haldið nónhelglnnl; þvi hann hefur
ekki áskilið ser breytíngaratkvæði við þann hlutann af uppá-
stúngu nefndarinnar, sem segir, að veitíngamenn megi leyfa
drykkjur í húsum sínum einni stundu eptir nón. þar að auki
sýnist mer sá galli á viðauka-atkvæði sama þingmanns undir
tölulið 24, að hann vill stranglega banna þar drykkjur allan
sunnudaginn, þó hann se nýbúinn að leyfa veitingamönnum,
að hafa drykkjur hjá ser einni stundu eptir nón, því það lítur
þó kynlega út, að banna einhvern hlut stránglega, og leyfa
hann þó i sömu andránni.

Framsögumaður : Eg vil leyfa mer með fám orðum að
geta þess, að eg skildi ekki útleggíngu konúngsfulltrúans á 3.
grein stjórnarfrumvarpsins; hann kennir óheppilegrl útleggingu
um það, en eg held það geti ekki verið annað en ritvilla.
Viðvíkjandi þvi, hvað til se tekið um, að ekki skuli hafa ó-
nauðsynlega vinnu um hönd á sunnudögum, þá er það einmitt 1.
grein stjórnarfrumvarpsins, en ekki 2. grein þess, sem til tek-
ur það, sem þó vinna megi, þegar nauðsyn krefur, þvi sú fyrri
ákveður, á hvaða tímum se bönnuð vinnan, en 2. greinin vitnar
einímgis til þeirrar fyrstu.

Hann hélt einnig við 4. grein, að nefndin hefði umbreytt
greininni, vegna þess hún kynni ekki við þessi orð: "setjast
að", en hefði það verið út lagt þann ig : "menn setjast að 'yá
ser við dr.llkkju", þá held eg það hefði ekki valdið neinum
misskilníngi. En við sitjum, þegar við borðum, og þegar mað-
ur er að borða, þá kann þó staupíð að hjálpa manni til, að
koma matnum niður, svo það getur aldrei orðið rigbundið við,
að maður megi ekki setjast niður hjá veitingamanninum, þó
alrei se nema til að hvíla sig.

Áð öðru leyti held eg 4. gr. hafi unnið mikið við orðabreyt-
ingu nefndarinnar. Konúngsfulltrúinn sagði enn fremur, að það
gæti eingau veginn heimfærzt til meðhjálparanna, að "handtaka
þá menn, er á móti brjóta", en þeir eru þó siðamenn. þó ekki
séu þeir lögreglumennn. Viðvíkjandi því, sem konúngsfulltrú-
inn að endíngu sagði við 7. grein, að hreppstjórar gætu ekki
kall azt lögreglumenn, en sýslumenn væru það einúngis, þá skil
eg ekki, hvernig sýslumaðurinn á að vera í öllum 'kirkjum
sýslunnar í einu. þar að auki er ómögulegt, að kalla sýslu-
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menn' úr fjarlægum héruðum til að skerast í allar óreglur við
kirkjurnar, og eg held þess vegna hefði verið bezt, í hvert skipti
sem lögreglumenn eru nefndir í frumvarpinu, að taka til, hvað
það þýði. Viðvíkjandi því, hvað bænadagurlnn ætti að vera
lángur, þá er þegar nokkuð búið að ræða um það, en eg veit,
að allt til 1845 var í Danmörku fyrir skipað, að allri vinnu
skyldi vera lokið um miðaptan fimmtudaginn næstan á undan
bæuadegi, og ekki byrja fyr en um sama leyti á föstudaginn. þá
mátti einginn keyra, nema læknirinn til sjúkra, en nú má hver
keyra þar, sem vill, og verzla eptir eigin geðþótta, og eg veit
ekki neina ástæðu til, að henni se alveg raskað.

Eg verð því að gefa þingmanni Árnesínga atkvæði mitt,
því þar sem það á við, ættum við að halda .sið með Dönum, og
eg held líka maður sýni meiri guðrækni með því, að byrja helg-
ina á fimmtudaginn næsta fyrir kóngsbænadaglun, sem þó altend
er og á að vera mesti helgidagurinn í árinu fyrir alla kristna
menn; þvi það lýsir einmitt þvi, að maður vill búa sig undir guð-
rækilegar hugsanir helgidagsins.

Á. Einarsson: Eg heyri, að sumir þingmanna hafa tekið
málstað breytíngaratkvæðisins við 3. grein.

l\lcr finnst annars framsögumanni vera mislagðar hendur,
þar sem hann í 2. grein, 14. tölulið, vill, að leyft sé, að 'fJferma
og afferma" önnur skip, en þó vill hann ekki leyfa mönnum,
að leita ser bjargar, með því að opna verzlunarbúðir, nema mað-
ur se húngurmorða, Eg get ekki komið þessu saman. Eg vildi
hafa helgina helga til miðaptans i aðalreglunni, en a hinn bóg-
inn þó leyfa mönnum að verzla um þann tíma, ef brýn nauðsyn
krefði. pað eru líka einúngis 1 eða 2 sunnudagar í árinu, sem
nauðsyn kynni að vera að verzla á sumum stöðum, þar sem að
kalla öll verzlun fer fram á 1-2 vikna tíma, og gæti þetta
bann orðið að miklum baga á þeim stöðum, ef eingin væri
undantekning frá aðalreglunni. En ef fralllsögumaður vill láta
nauðsyn þessa vera innifalda í undantekníngum frá 1. grein, þá
er breytingaratkvæði mitt ekki eiginlega nauðsynlegt.

E. Kúld: það gladdi mig mikið, að eg heyrði hinn hæst-
virta konúngsfulltrúa segja, að okkur Íslendíngum væri hrósað
fyrir guðrækni og kirkjurækni; nú hefur mer ekki skilizt betur
á orðum sumra nefndarmanna og fleiri her á þingi, en þeir
ætlist til, að helgi sunnudagsins se á enda á nóni, eða þá 1
stundu eptir nón; en ef helgi sunnudagsins er þá úti, þá er
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það, sem eptir er af sunnudeginum frá 4. stundu, eins rúmheil-
agt eins og hver rúmhelgur dagur; eða skyldu þeir vilja láta
einhverja mill i b its -It e Ig i~ eða hvað eg á að kalla það,
vera þm' á milli? en þá held eg líka, að frá 4. stundu á sunnu-
aögunum mætti vinna alla vinnu, og allt eins verzla í búðum
kaupmanna, og drekka sig lit úr eins að ósekju, og hvern
annan rúmhelgan dag; en eg verð að játa, að eg kann ekki
við þetta; eg hef allt af skilið gamla lögmálið um 7. daginn
sem hvíldardag, og sunnudaginn eins, að þar væri dagur talinn
12 stundir, það er frá morgni til kvölds; eg ætla því ekki að
vera einn af þeim, sem annala okkur Íslendínga fyrir guðrækni,
ef við skyldum núna taka UP}) á þvi, að halda sunnudaginn
helgan ekki meira en svo sem 7 eða 8 stundir, því meira verður
það ekki í skammdeginu, að minnsta kosti þegar reikna skal
frá morgni til einnar stundar eptir nón.

Framsðoumaður: Mer finnst þíngmaður Snæfellsnessýslu
leggja of mikið í það, að halda helgan sunnudaginn eptir miðj-
an dag.

2 af hinum heiðruðu þín gm önnum vilja taka upp í frum-
varpið, það sem stendur í MósislöguJll; eg leiði nú hjá mer, að
dæma um þetta að sinni. Viðvíkjandi ræðu þingmannsins úr
Strandasýslu, þar sem hann sagði, að mer væru mislagðar hend-
ur, þá held eg, að breytíngaratkvæði hans undir 18. tölulið se
illa og óheppilega lmýtt aptan við 16. tölulið, því eptir því held
eg eingin stund sunnudagsins se undan þegin verzlun, þegar brýn
nauðsyn ber til, og nauðsyn þessi sýnist hjá honum að vera bundin
við, að ekki verði hindraðar sjóferðir og aðrar ferðir á helgidög-
um, en það er annað, að halda áfram ferðinni, eða verzla allan dag-
inn, svo maður geti haldið henni áfram.

Met· finnst merkilegt, ef nokkur þingmaður getur gefið
þessu 18. breytíngaratkvæði atkvæði sitt, því það er sannarlega
skrítið, að halda allan síðari part dagsins virkan, en þó ekki
leyfa kaupmönnum að fara í búð.

Forseti: þar eð svo lángt er liðið á daginn, og 3. kafli
atkvæðaskráarinnar er eptir, álít eg, að bezt verði, að fresta
þessum kaflanum, sem eptir er, þángað til eptir miðjan dag;
vil eg því ákveða fund kl. 6 í kvöld, og verður þá þessi kafl-
inn tekinn til umræðu.

Fundi slitið
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18. júlí _. fjórtándi fundur.
Allir á fundi, nema hinn 2. konúngkjörni þingmaður, amt-

maður J. P. Havstein, sem tilkynnt hafði forseta, að bann gæti
ekki mætt.

Forseti: Eptir þvi, sem ákveðið var í !lag á fundi, kemur
3. kafli frumvarpsins til umræðu, frá 10. grein, sem er sú 9. í
frumvarpi nefndarinnar, og allt til enda.

Framsðqumaður: Við 10. grein er ekkert breytíngarat-
kvæði fram borið, og heldur ekki við þá ll., sem nefndin vill
taka óbreytta; 12. grein vill hún taka með lítilfjörlegum orða-
breytíngum; 13. einnig með litlum breytingum, mest í orðamis-
mun, að í staðinn fyrir: 'fJs/!nokkur i vafa um, hvort eitthvað,
sem kam: vill !úö1'a, - gPlUl' kann leyft það", komi: 'fJSl!
nokkur i vafa um réttan skilning a einhverju i henni, þa leiti
hann um það dlits þe.fsara embættismanna". þessa orða-
breyting hefur nefndin gjört, vegna þess henni fannst liggja í
orðum frumvarpsins, að, ef einhver vildi gjöra eitthvað móti til-
skipuninni, þá gæti lögreglustjórinn gefið honum leyfi til þess,
og það vildi nefndin ekki.

Nefndin var í vafa um, hvort þessu nafni 'fJlö.qreglumenn"sremd-
ust að eins sýslumenn, ellegar hreppstjórar líka, og því til tók
hún: 'fJf'mbættismenn þeir, er lij.qre.'1lu(dga að gæta"; henni
þótti þetta betra, því þá geta menu farið eptir áliti þeirra síðar
meir.

Við 14. grein er ekkert breytíngaratkvæði; við 15. einúngis
orðabreytíng, sem nefndinni þótti betur eiga við, að í staðinn
fyrir: ."að innræta mönnum þa sannfæring, að þeir verði fúsir
a, að færa Ser guðsþjónustuna i nyt", komi: "að innræta
mönnum kirk;urækni"'.

Við 16. grein er fyrst breytingaratkvæðið undir 55. tölulið:
'fJ.vömuleiðiser allur hlutur til [dtækra úr Itelgidagaveiðum
úr lögum numinn". Sá, sem á þetta breytíngaratkvæl'li, hefur
geingið alla .götu, meðan hinn, sem tók ser það við 2. grein
(nr. ll), hefur einúngis geingið hálfa leiðina.

þá er breytingaratkvæðið nr. 56; það fer nú í gagnstæða
átt við hitt; ef uppástúngumenn þessara 2 breytíngaratkvæða
vilja taka þau bæði aptur, þá er nefndin líka til með, að taka
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aptur viðauka sinn við 15. grein nefndarálitsins; en hún óskar
þar :í móti, al'l 57. sla[liðnum verði bætt við: ~þar d móti ('1'

ekki lekinn úr [öflum réttur [átækra til hlutar úr helgi-
da!laveiðum" .

.I. Kristjánsson: Eg ætla fátt eitt að minnast á 56. breyt-
ingaratkvæðið á atkvæðaskránni. Eg vil að vísu, að það fái að
lifa, fyrst það el' orðið til; samt get eg vel unað þvi, ef öðruvísi
tekst til, því andi þess mun lifa, þó það se fellt, einúngis ef þíng-
menn gættu þess, að ljá 55. atkvæðinu mylnusteininn. Mer finnst
það vera illa hugsað, að vilja svipta fátæka menn fornum retti
þeirra til hlutar úr því veiðihappi, sem gefst á helgum dögum;
allajafna munu menn hafa þá hjá ser, og sumir hverjir bænd-
ur telja ser þá, ef til vill, nógu þúnga byrði áður, þó ekki se
byrgður þessi tekjubrunnur þeirra.

Ofan í kaupið kemur það kátlega við í tilskipun um helgi-
dagahald, að nema þeunan skerf [átækra manna úr lögum,
sem á hinn bóginn er helgidagshaldinu innan handar; það hindr-
ar aldrei ærlegan mann fr.í, að leita ser bjargar, en dálitið
kynni það að varna því, að sá, sem búksorgin þjáir, hafi að
eingu það aldna og sanngjarna boðorð, að þeim, sem þjóna,
skuli gefast kostur á, að endurnæra sig.

þ. Sveinbjörnsson: Í upphafsræðu sinni í dag bar sá heiðr-
aði framsögu maður mig fyrir því, að eg væri áfram um, að fá-
tækir feingju hlut úr allri helgidaga-veiði, nema fiskiafla; en því
um líkt ætla eg mig aldrei sagt hafa, eða að það verði rétti-
lega epqr mer haft; það fer svo fjæl'l'i, að það se meining mín,
sem hinn heiðraði framsögumaður fer fram á, að eg helzt ósk-
aði, að lögskipaður fátækra-hluti af öllum helgidaga-veiðum
væri úr lögum numinn. En eg er aldrei stórhuga, og hefði
því gjört mig ánægðan með, að einúngis helgidaga - fiski afli í
flskileysistíð, og þegar mjög er sjaldróið í brim-veiðistöðum,
væri í þetta sinn þessu óþarfa-afnámi undan þeginn. þessarar
undanþágu rétta sæti var í 2. grein eptir orðin: 'lJnet og láðir",
en eg hef þess háttvirta forseta leyfi fyrir, að viðauka-atkvæði
mitt, nr. 11, flytjist þángað, ef það fæst, þó hérna se leitað um
það atkvæða, sem vara-atkvæði, að efninu til, við nr. 55í atkvæða-
skránni. Eg get nú að vísu ekki sagt, að mer þyki þessu atkvæði,
nr. 55, valinn haganlegur samastaður, og fyrir það hið sama
tel eg óvíst, að það veitist; en sá heiðraði þingmaður Stranda-
sýslu hefur látið sig leiða af hinnar heiðruðu nefndar óhappa-
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lega dæmi, að hnýta þessum helgidaga-veiðum aptan i frum-
varpið.

Eg hef áður í undlrbúniugsumræðunui drepið á uppruna fá-
tækra-hlutarins úr helgidaga-veiðum, og sýnt fram á, að ein-
úngis reglu leysi í forsorgull fátækra hafi á elztu tíðum gefið
tilefni til hans tilveru. Eg hef bent til þess ójafnaðar, sem
með þennan hlut á ser stað, þnr sem þiljllskip, þó þau fiski
frá morgni til kvölds á sunnudegi, og afli á þann hátt fleiri
þúsund fiska, ekki svara einum einasta fiski þar af; þar sem
ekkert er tekið af þeim fiski, sem í net kemur lÍ sunnudegi,
þó þau séu lögð á laugardagskvöld, og tekin upp seiluð á mánu-
dagsmorgun; þar sem i Gullbringusýslu, að þvi leyti hún ligg-
ur að Faxaílóa, ekki er éi sunnudegi tekinn nema 1 hlutur af
skipi, eptir konúngsbréf frá 28. apríl 1836, þó að í næstu veiIIi-
stöðum, Griudavík i sömu sýslu og Sel vogi i Ámessýslu, sé
tekinn fimmtúngur aflans, sem gjðrir afnámið hálfu meira á þeim
síðar nefndu stöðum en á þeim fyrsta. Eg ætla, til dæmis, að
gjöra ráð fyrir sínu skipi á hvorum þessara staða, og hafi hvort
10 staða skipti, og hvort um sig fær i fisk.ileysi-tlðiuui 60 fiska;
af þessum eru i Njarðvikum og i Gllllbl'íuguSý'slll við Faxafléa
teknir 6 fiskar til fátækra, eu í (irilldavík og í Sel vogi 12.
Hvaða jöfnuður el' þetta meðal gjaldanda i sömu sýslu? og þá
ðsannqirnin, sem í þvi er, að svipta þannig fátæka fiskara
því, sem þeir með súruni sveita sínum hafa aflað sel' í laga-
leyfi í harðréttistið til forsorgunar ser og sínum, til þess nlá
ske að láta það i ríkan sveitarsjóð, eða létta með því forsorg-
unar-skyldu hinna riku á þeirra þurfarnöunum. Ástæða laga-
boðsins, reglulítil fátækra-forsorgun, el' horfin, og því ætti helgi-
dagahluturiun til fátækra að falla með ástæðu siuui, Eg vil að
lyktum leyfa mel' eina athugasemd, og hún el' siðferðisleg, og
því veit eg, að þeir andlegu stéttar mennirnir, sem eru að bera
sig að halda í hemilinn á fátækra-lrlutuum, taka hana sel' í lagi
til greina. Eg hef nú meir en hálfan aldur minn verið í sjó-
plázum, og ætla eg mig af reynslu að hafa fulla ástæðu til að
halda, að þetta afnám aflans hindri alla viðleitni til bjargræðis-
útvega við fiskiveiðar á sunnudegi eða öðrum þessum löghelg-
um, þó þörf væri á. :Mal'gur mundi heldur sitja hálfseltinn í
landi, en láta bera frá ser, þá í land kæmi, nokkuð talsvert
af aflanum. Og til hvers yrði þá af slíkum landsetan brúkuð,
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nema til að gánga út um sjóplázið, og fá ser neðan í því, hvað
sem fleira væri.

Framsbgumaður: Eg verð að vera á þvi, að ofseint se, að
gefa atkvæði við 16. grein um breytingaratkvæði það, sem borið
er upp við 2. grein - (þ. Sveinbjörnsson: Leyfi forseta ns er
fyrir þvi) -.

Hann gat þess, uppástúngumaður ll. breytíngaratkvæðisins,
að það væri ósanngjarnt, að láta fátæka fá þennan hlut, vegna
þess, að ójöfnuður væri á greiðslu hans. Eg játa að vísu, að
það er ekki fullkominn jöfnuður, en spurníngin verður um, hvort
þessi tilhögun se lögleg, hvernig Gullbringusýsla gjaldi 1 hlut
af skipi hverju, en Árnesingar fimmtúng alls, sem aflastj elt
annaðhvort verður Gullbringusýslu flá að vera hlynnt, eða um
of þreingt að ÁrneSSýslu, og ættu þó sömu lögin að ráða; þvi
náð geta þau yfir annan eins fjallgarð og Hellisheiði. Hann
gat þess líka, að fátækra-hlutnum væri ekki réttilega ráðstafað,
með þvi að þessi stofn geingi inn í almennan fjársjóð. þai'l er
~álfsagt, að í góðum árum er þai'l tilfellið, en það el' líka víst,
að i bágindum og hallærisárum er það þvert á móti; þvi þá milli
hinum fátæku, sem húngraðir koma í fjöruna, afhentur hlutur
þeirra þeim til saðnings, því í fisk ileysis- eða ógæfta-árum einum
er helgidagaróðurinn leyfður, en þá er og húngurstið hinna fá-
tæku í sjóplázunum. Að hlutur þessi haldi mönnum frá að róa,
kann að vera mögulegt, en þai'l er þó ekki hugsandi hjá þeim,
sem sannkristnir eru, að þeir láti Ilmmtúugsgjald halda ser frá,
að leita ser bjargar í harðindaárum, eins og eg líka held, ai'l
þá muni ekki þessi róður leiða til drykkjuskapar. Eg se því
ekki, þrátt fyrir ræðu hins 1. konúugkjörna þingmanns, að
nokkur ástæða se til, að fara að fifla lagaboð það, sem þíngið
alls ekki á að hafa hendur á.

St .• lðnsson: Mer virðist, að breytingaratkvæði hins 1. kon-
úngkjörna þíngmanlls se þó heldur til greina takandi, heldur
en þingmannsins frá Strandasýslu, og einnig virðist mer, að
það geti ekki átt annarstaðar við, en haun hefur sett það, nefull.
i 2. gr. þetta breytíngaratk væði á einúngis við fiski veiðar, af þvi
að reglug. 8. jan. 1834 nefnir einúngis fiskveiðar, og mun sjald-
an koma til þess, að þann hlut þurfi að gjalda, eptir sem nú
horfir til um helgidagana ; en hitt þykir mer undarlegra, þegm'
menn vilja burt nema fátækra-hlut úr lögum af þeim höppum,
sem kynnu að bera að landi á helgum dögum, t. a. m. hval,
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sel, síld eða marsvín. það hafa opt orðið höpp að þeirri veiði,
og fátækum hagur að því, sem þeim hefur hlotnazt ÍIr þessum
helgidagaveíðum, svo mer þykir mjög ísjárvert fyril' þíngið, ab
kippa því af þeim. það hefur verið sagt, að þessi hlutur væri
ójafnt tekinn, því í Gullbríngusýslu væri tekinn einúngis I
hlutur, hvort að margir eða fáir væru á skipi, og hafa menn
fyrri heyrt, að önnur lög gilda þar en annarstaðar her á landi;
það hefur má ske átt að hlífa þeim við þessari greiðslu, afþví
þeir greiða manntalsfísk, og meiri gjaftoll eu aðrir her á landi,
en þetta er lítil ástæða móti fátækra-hlutnum. þá fara menn líka,
ef til vill, að vilja af má spitalahlutina, og fl., sem þó t:r í
almenníngshag. Sumum mönuum þykir, að notin af fátækra-
hlut úr helgidagaveiðum komi ójafnt niður, en það er ástæða
fyrir, að breyta þeirri tilhögun, sem nú ei', en ekki fyrir því,
að burt nema hlutinn. það mætti t. a. lll. stofna almennari
fátækrasjóð, en fyrir einn hrepp, en það verður ekki, ef þetta
er numið úr lögum.

Konún.qs(ulltrúi: Við breytingaratkvæði nefudariunar við
13. grein, á atkvæðaskránni undir töluliðnum 49, skal eg ein-
úngis geta þess, að mer virðist orðaskipun -frumvarpsins vera
hagfeldari en sú, sem nefndin hefur stúngið upp á; því frum-
varpið til greinir nákvæmar og til greinir betur vald það, er lög-
reglustjórínn hefur, til að leyfa einhverjum þau verk á helgi-
degi, sem sá er í vafa um hvort fyrir taka megi eða ekki.
Frumvarpið til tekur nefuil., að þetta leyfi megi lögreglustjér-
inn einímgis gefa þá, ef honum virðist það ekki vera móti
grundvallarreglum tilskipunariunar. Nefndarinnar uppástunga
takmarkar þar á móti lögreglustjóra nn ekkert, en það er undir
áliti hans komið, hvað hann leyfir eða bannar í þessu tilliti.

Hvað breytíugarntkvæðin II og 55 áhrærír, hver eð ræða
á við 16. grein, þá verð eg að vera á því máli, að betur færi
á því, að í tilskipun þessari ekkert væri hrært við fátækra-hlut
af helgidagaveiðum. En ef þíngið vill láta þessa hlutar getið
í tilskipun þessari, þá verð eg að vera samdóma hinum hátt-
virta 1. konúngkjörna þingmanni í því, að það eigi betur við,
að taka þetta í 2. grein frumvarpsins, hvar helgidagaveiðanna
er getið, heldur eu í 16. grein, hvar ekkert er á þær rninnzt.
Hvað nú fátækra-hlut af helgidagaveiðum snertir, þá greinir
þíngmenn mjög á um hann, þar aðrir vilja halda honum, en
aðrir vilja láta nema hann úr lögum, svo her eru 2 breytingar-
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atkvæði, hvort þvert á móti ððru, nefnilega það 55. og 56. Eg
fyrir mitt leyti verð nú að álíta svo, að fátækra-hlutur af helgi-
dagaveiðum se nú miður nauðsynlegur í landi voru, en hann
var fyr á tímum; því nú er lángtum betra skipulag komið á
um alla fátækra-málefna-stjórn, en áður var, svo að allar sveitir
geta nú vel alið önn fyrir þurfamönnum sinum, og sumar jafn-
vel leggja upp árlega mikið fe til forsorgunar þeirra í framtíð-
inni, ef á þarf að halda, enda má svo að orði kveða, að hjá öllum
se nú svo vel farið með ómaga, eins og það væru börn, hjú eða
skyldmenni hlutaðeiganda. En samt virðist mer það tilhlýði-
legra, að nema ei fátækra-hlut af helgirlagaveiðum úr lögum;
því eptir aðalreglunni eru helgir dagar ætlaðir til guðsdýrkunar
og guðræknisæfínga; og þegar menn nú í laga-leyfi leita ser
Iífsbjargar á slíkum dögum, og það heppnast vel, þá er það
eðlilegt, þó menn í þakklætisskyni við gjafarann, er lætur slíkar
tilraunir 'heppnast, miðli fátækum nokkuð af feing sínum. Skyldi
nú helgidagahlutnum verða haldið, virðist mer hagfeldast, að
taka 56. breytingaratkvæðið, en skyldi hann verða úr lögum
numinn, þá það 55.

Framsðqumaður: Viðvíkjandi þvi, sem konúngsfnlltrúinn
sagði, að eptir nefndarálltínu hefði lögreglustjórinn minna að-
hald, en eptir stjórnarfrumvarpinu, sýnist mel' það gagnstæða;
því þar sem stjórnarfrumvarpið leyfir honum að "leyfa", þá hef-
ur sá, sem leyfið gaf, ekkert nnsvar, einga ábyrgð; en nefnd-
in ætlast til, að þegar menn leita hans, þá gefi hann einúugls
álit sitt, og verður þá ekki komizt hjá áhyrgðlnu], og þannig
álít eg, ai'l einmitt nefndin hafi gefið honum meira aðhald.

Viðvíkjandi helgidagahlutnum, þá heyri eg, að konúngs-
fulltrúinn segir, að ekki se gjöl'8urli, að nema fátækra-hlutinn
úr lögum, þá er það einnig meining min, þó ráðsmannskan se
orðin betri viðvíkjandi fátækrastjórninni. það er athugavert,
að rói'lrarleyfið er bundið víð hallærisár, og þá verður fátæktin
því meiri, og ekki stendur flá í valdi fátækras1jórnarinnar, að
bæta ÚI' þllrf hinna snauðu. það eru líka fátækir til, sem búa
ser, og lagt er þeim opt af skornum skamri, svo þeir mega
kann ske svelta heilu húngrinu, ef menn ekki reyna að hjálpa
þeim með öllu sem unnt er.

Konúngsfulltrúi: Eg get ekki verið samdóma þeim heiðr-
aða framsögumanni viðvíkjandi útleggingu hans á 13. grein
frumvarpsins, eptir hverri hann meinar að lögreglustjórinn hafi
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ótakmarkað leyfi til, að banna eða leyfa þau verk á helgum
dögum, sem einhver er í vafa um hvort fyrir taka megi eða
ekki. Lögreglustjórinn á her í al'! fara eptir beztu sannfæringu
sinni, og þannig, sem hann treystir ser til að forsvara fyrir æðri
yfirvöldum, og þar að auki gefur frumvarpið honum góða bend-
ingu, þar sem það ákveður, að hann ekkert megi leyfa móti
grundvaHarreglum tilskipunarinnar, hvar á mót nefndaruppá-
stúngan einga slíka vísbendingu gefur honum .

•JÓn Samsonsson : Nefndarálitið i þessu máli, og öll þau
breytíugaratkvæði, sem við það nú eru fram borin, benda nægi-
lega til þess, að atkvæðagreiðslan þar í takist varla svo heppi-
lega, al'! stjórnin geti síðan þar á byggt haganlegt lagaboð, sem
ei verði af missk iluingi brotið, svo sektirnar, sem þar vii'! nú
eru lagðar til fátækra, bæta það ve] upp, þó þeir missi hlutinn
úr helgidagaveiðinui, sem á ser stað einúngis við sjóarsíðuna,
en brot helgihalds-Iaganna getur átt ser stað um allt landið.

Framsðqumaður : Eg vildi ekki, að krapturinn lægi í orð-
inu "virðist", heldur "'eyft það~, en úr því honum er gefinll
myndugleiki til al'! leyfa, þá er heldur ekkert ansvar leingur.

Viðvíkjandi því, að þingmaður Skagfirðinga fagnaði yfir
þvi, að fátækir feingju meiri hlut af sektunum við helgidaga-
lögin, en þeir feingu af hlutnum, þá held eg fátækir vilji held-
ur fá minni hlut af annara gróða, en meiri af óförum þeirra.

J. Guðmundsson: þó að umræðurnar meginú virðast orðn-
ar nógar um ll. og 55. hreytingaratkvæðið, og ástæðurnar fyrir
þeim nægtlega útlistaðar af mörgum, en einkum hinum hátt-
virta 1. konúngkjörna þíngmanni, þá vil eg þó mega fara um
þau fáeinum orðum, Eg lýsi því nú þegar yfir, að eg aðhyll-
ist 55. breytíngaratk væðið, því það innibindur í ser hið ll. breyt-
íngaratkvæðið, en þetta samþykki eg líka, ef hitt skyldi falla.
Hinn háttvirti Iramsögumaður hefur nptur og aptur viljað ve-
feingja, að hið ll. hreytiugaratkvæði se borið rétt upp við 2.
gr., og jafnvel líka, að hið 55. væri rétt upp borið við 16. gr.,
eða yfir höfuð að tala við þetta lagaboð. Mer finnst nú öld-
úugis vafalaust, ail þar sem lagaboð þetta á að ákveða, hvaða
verk megi vinna ,1 sunnu - og "öðrum helgum diigum, og þá
með fram, eins og er i 2. gr., þau verk, sem hingað til hafa
verið bundin helgidagshlutum, eins og er um fiskiafla og aðrar
veiðar af sjó á þessum dögum, þá megi og taka her fram, og
eigi vel við að ákveða, að hve miklu leyti þetta fyrra laga-
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band á þessum verkum ætti að hverfa eður haldast, og mer
virðist auðsætt, að hvort þessi ákvörðun kemur fram við 2. gr.,
þar sem þessi verk eru talin upp, eða við 16. gr., þar sem
tekið er fram, hverjar af hinum eldri laga-ákvörðunum verði enn
í fullu gildi, þrátt fyrir þetta lagaboð, og hverjar eldri ákvarð-
anir eigi að nema úr lögum, þá komi það öldúngis fyrir sama,
og se jafn-lýtalaust lagaboðið, hvor grein, 2. eða 16., heldur
v-erður fyrir þessari viðaukaákvörðun. Og mer finnst öldúngis
nauðsynlegt, að lagaboðið beri með ser einhverja ákvörðun um
þetta, af eður á. En hvað viðvíkur sjálfu efni breytíngarat-
kvæðanna, þá er eg eindregið á því, að sú ákvörðun, sem
breytíngaratkvæðið 55 fer fram, sé bæði rétt og nauðsynleg,
af því, eins og hinn háttvirti 1. konúngkjörni þingmaður sagði
áðan, að öll hin lagalega undirrót og ástæða fyrlr hlut fátækt-a
úr helgidagaveiðum er gjörsamlega horfin. Hinn hæstvirti
konúngsfulltrúi sagði, að það væri mikið eðlilegt, að hin fyrri
löggjðf hefði tekið þessa ákvörðun fram; eg neita því ekki;
á þeirri tíð var það eðlilegt, eptir hinum eldra hugsunarhætti,
að menu gætu má ske gjört ýmislegt líðan legt fyrir drottni
með eins konar fórnum, sektum eða skaðabótum við guðs vol-
aða, og öðru þess konar, sem ella væri óley61egt, og á þeirri
tíð var það einnig nauðsynlegt, af því þá var ekkert reglulegt
eða skipulegt fyrirkomulag á framfærslu snauðra manna. En
hvorttveggja er nú horfið; hugsunarháttur manna í trúarbragða-
efnum er nú miklu frjálsari og víst miklu réttari, en þá var,
og skipulegt fyrirkomulag á forsorgun snauðra manna her á
landi er nú svo almennt, og í svo góðu horfi, að varla er þeim
IIætt. Og þegar grulldvöllur þessa fyrirkomulags er sá, að
framfærslu-kostnaði snauðra manna er jafnað á ástand og efna-
hag sveitabúanda, þá má það þó vera auðsætt hverjum manni,
að hluturinn úr helgidagaveiðiuni, ef hann helzt og á meðan
hann helzt, er ekki heinliuis í hag hinum snauðu mönnum,
heldur einmitt þeim, sem er skylt, að fram færa þá, eptir ástandi
og efnahag, en hagur þeirra og efui á, að forsorga hina snauðu
menn, vex því fremur, sem aflinn er meiri, og minna er af
honum tekið.

Hinn háttvirti framsögumaður hefur gjört svo mikið úr því,
hvað hagfelt hinum fátæku væri, að fá strax í fjörunni úthlut-
aðan helgidagahlutinn; en hæði ætla eg, að úr því yrði nokk-
urs konar handahófs-úthlutun, og mundi koma nokkuð ójafnt

282



niður, og svo lendir allt um það þar við, að þeim mun minna
þurfa hinir efnuðu að leggja fátæklingum sínum, sem þeir fá
meiri björg á þennan veg.

þar að auki er það öllum kunnugt, hve algeingt og fú"-
lega menn miðla af afla sínum í sjóplázunum fátækum mönn-
um, sem þar ber að, og ekki geta róið, og eg er viss um, að
þetta yrði eins, og ekki síður, þó róið væri á helgum, og ekk-
ert hand lægi við, og víst yrði fátæklíngunum þessi miðlun
bæði drýgri og notasælli, heldur en sá hluturinn i sjó, sem
menn vilja láta ákveða og skipa með lagabókstafnum, en sem
öldúllgis vist er þvi til fyrirstöðu sumstaðar, að menn beri við,
að leita ser og fátækum bjargar á þennan veg.

Framsðqumaður : þíngmaður Skaptfellínga hefur þá tekið
að ser forsvar hreytingaratkvæðísins, sem er á móti hinum fá-
tæku, og gl'ipið þa/') í lausu lopti; hann heldur, að breytíngar-
atkvæði hins 1. konúngkjörna þíngmanns geti átt bæði við 2.
og 16. grein, en eg held, ai'l hreytingaratkvæði, sem maður á-
skilur ser við 2. gr., geti eingan veginn átt við 16. gr. - (.1.
Guðmundsson: Forseti hefur leyft. það) -. Hann segir, að
rétt sé, að taka fjársektir handa fátækum, en það á ekki við
her; því her er einúngis talað um hlut, sem hinir fátæku eiga,
og drottinu sendir þeim. Hann gætir þess annars ekki, að her
er eiuúugis verið að tala um harðindisár, og þá sýnist vera
tilhlýðllegt, að gefa snauðum mönnum björg, því ekki held eg,
að á öðrum dögum fái fátækir marga fiska gefins, eins og þing-
maðurinn heIt.

G. Brandsson: Hin 15. grein stjórnarfrumvarpsins, sem
nú er 14. grein nefndarálitsins, talar um það, að prestar skuli
á hvern þann hátt, sem við eigi, stuðla til, að breytt se eptir
þessari tilskipun, og í öðl'U lagi "eigi þeir", eptir sem nefndin
orðar það, "að innræta mönnum kirkjurækni". Eg veit uú ekki,
með hvaða meðölum þeir geta þetta betur en þeim, fyrst að
þeir séu sjálfir kirkjuræknir, það er að segja, að þeir þjóni
dyggilega kirkjum þeim, sem þeim eru á hendur faldar, að þeir
bti ekki sóknarfólkið fara ðuýtis-ferð til kirkjunnar, af því
þeir komi ekki þángað sjálfir, þegar messa eiga, og i öðru lagi,
að þeir vandi kenningar sínar og alla embættisfærslu, einnig
sýni það í hegðun sinni, að þeim se her í full alvara; því se
nú svo, að sóknarfólkið græði minna í andlegu tilliti á kenn-
ingu prestsins, heldur en á andlegum bókum heima hjá ser,
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þá virðist nokkur vorkun, þó menn verði ekki serlega kirkju-
ræknir. Eg minnist þess, að stiptprófastur Árni Helgason segir
á þá leið í einni af helgidagaprédikunum sínum, "að einginn
skuli reiða sig á trú sína fyrir það, hversu opt hann biðji eða
sýngi eða sæki vandlega helgar tíðir"; en {Jar fyrir segir
hann ekki, að þetta sé ekki gott í sjálfu ser, þegar annað, sem
meira ríður á, verði því samfara. Hvað skyldi hetur geta laðað
menn að kirkjunni, en góður prestur með kenningum sínum og
dagfari, og það má óhætt gjöra ráð fyrir, að honum tekst það
við all flesta. En þegar eg nú skoða 53. breytíngaratkvæðið, og
ber það saman við það, sem eg hef nú sagt, þá held eg það
verði þýi'língarlítið. Hreppstjórar og meðhjálparar munu flestir
vilja aðstoða presta sína í öllu því, sem vel má fara og til
þeirl'a getur náð, þó það falli burt, þar sem presturinn, eins og eg
hef minnzt á, mælir bezt fram með ser sjálfur; f)aI' verður á-
kvörðun þessa breytíngaratkvæðis óþörf, að eg held, en þar sem
hið gagnstæða á ser stað, verðm' hún Ilð eingum notum.

Um fátækra-hlut úr helgidagaveiðum er svo margt og mikið
búið að tala, að eg hef þar litlu við að bæta. það er búið að
sýna, hver ójðfnuður el' í honum fólginn, hversu misjafnt hann
leggst á menn, og hvað hann hnekki aflabrögðum ýmsra manna;
en eg vil bæta því við, að það er næsta hjákátlegt, að öll vinna
manna á þessu landi, sem leyfð er á helgum dögum, er undan
skilin, að svara nokkrum arði til fátækra, og er hún þó opt
ekki síður ábatasöm en fiskiveiðarnar. sem opt misheppnast,
eins og menn vita; þar að auki finnst mér eitthvað undarlegt
og éviðkunnanlegt í þessum helgidaga hlut. Eg set til að mynda,
að menn, sem þægju af sveit, tækju sig saman á skip, til að
róa lÍ helgum degi, og öfluðu nokkuð, hvert ætti nú 5. hlutinn
af aflanum að gállga frá þessum? ætti hann að leggjast til
sjálfra þeirra aptur, væri lítil þörf, að skipta honum frá, en ætti
hann að gálJga í sveitarsjóðinn. væri það til þess má ske, að
létta dálítið undir útsvar þeirra efnugri í sveitinni, en hvor að-
ferðin, sem höfð væri, kæmi öldúngis niður í sama stað; hlut-
urinn lenti í sveitinni, hvort sem honum væri svo skipt af
eða ekki, og menn gætu haft gagn af honum í hvorutveggja
tilliti. En það el' eitt, sem eg vildi minnast á, viðvíkjandi þess-
um fátækra-hlut, og það er það, að mörgum verður það, að skoða
hann eins og sekt, sem á þá leggist vegna helgidagaróðranna,
og sem sumum þykir eins konar læging í að gjalda. Frumvarp-
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ið gefur einnig át yllu til, að menn álíti hann þannig, þar sem
það talar um, að fjársektir allar skuli gjalda í fátækrasjóð, svo
eg held, að menn þess vegna kynoki ser við, að róa á helgum
degi, enda þó ærin nauðsyn væri til þess - (Framsöqumaður:
það er ekki sekt) -, og mundu þá sveitasjóðirnir græða lítið á
þessari tilhögun. Hreppstjórar munu líka flestir sjá svo um, að
útsvar búanda í hreppi hverjum nægi árlega, til að forða fá-
tækum við húngurmorði, ef ekki þvi stærri óárun og óhöpp
koma fyrir, úr hverjum að fátækra - hluturinn þá lítið mundi
bæta, og sizt upp til sveita, þar sem hann á ser eingan stað.

Framsðqumaður ; þíngmaður Gullbringusýslu finnur ekki
aðferð þá, sem prestum er fyrir lögð, til að innræta mönnum
kirkjurækni; hún blasir þó fyrir honum í 15. gr. Sami þing-
maður blandar allt af helgidaga-hlut fátækra saman við fésekt-
irnar fyrir helgibrot; hluturinn er þó lögboðinll afli, sem menn
frá gamalli tíð eru ásáttir um að gefa snauðum mönnum úr
helgidagaveiði sinni. Hann hlýtur að finna það, þingmaðurinn,
að ekki tjáir, að steypa gildandi löggjöf, þó hann eða einhverjir
fáir aðrir kunni að hafa ránga skoðun á henni.

Ó. Sioertsen: 'þegar hinn heiðraði framsögnmallur í tölu
sinni minntist á viðauka-atkvæði mitt við 15. gr. frumvarpsins,
þá fannst mer það svo sennilegt, að eg ætlaði mer að láta nema
staðar við það, og fallast á hans meiningu, all hreppstjórar og
meðhjálparar mundu gæta vel þess, sem eg áskildi, þótt ei
væri svo ýtarlega tekið fram, sem eg óskaði. En að eg í þessu
hafi ei verið nógu lángseður, ræð eg af orðum þingmannsins úr
Gullbringusýslu, sem mer heyrðist gjöra ráð fyrir þeim prestum,
er menn hefðu lítið að sækja til á helgum dögum, og menn
hefðu kann ske eins gott eða betra heima hjá sel'. l\ler finnst
liggja í þessu, all hann meini ei verði gjört mikið úr sumum
prestunum, og þessir hafa því ei, í eflíngu kirkjurækninnar,
mikið að hyggja upp á ólðgboðna aðstoð sumra hreppstjóranna;
þeir munu má ske segja við prestinn,' ef hann leitar aðfylgis
hjá þeim: "þetta kemur mel' ekki við, prestur minn! þú verð-
ur að basla í því arna sjálfur"! o. s, frv. þetta þætti mer eing-
an veginn fara vel. Mer virðist lagafrumvarpið, sem nú ræðir
um, lúta helzt að því, að menn eigi ekki að sæta nokkurri
frekju fullri nauðúng, heldur lempilega og frjálslega vinnast til
hins góða, og hef eg getið þess áður, að eg held mest af því,
sem hugarfar manna í trúrækni og kirkjurækni hneigist til, og
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31'1 samtök helztu manna, til að efla þai't, séu [rvi nauðsynleg.
Eg held, al'l lögin, eins og hvað annað, eigi að minna menn á
góðu samtökin. þeim samtökunum hefur í mörgu verið ábóta-
vant hjá oss; þan þurfa að lifna og innrætast betur og betur,
svo einginn se þal'l varmenni, sízt þeir, sem eiga að vera helztu
menu í sveit, al'l draga sig út úr, þegm' á að efla og aðstoða
hið góða og hið gullrækilega ; en góðs ávaxtar vænti eg af þvi,
ef menn verða samtaka með prestinum í þessu efni, og vona
þá rætist bezt þall, sem stendur í gömlum hugsvinnsmálum:
,J7innst m.eð oiðleitninni; ef vakir í margra sinni".

Á. Einarsson: það lítur svo lit, sem nokkrir þíngmenn
hafi viljað hlynna að breytingaratkvæði mínu víð 15. grein nefnd-
arálitsins, en þíngmaður Suður-jiingeyjarsýslu hefur vikið á þai't,
að eg hafi með breytíngaratkvæði þessu viljal'l svipta fátæka
menn fornum rétt, en ef svo er, þá hefur nefndin riðið á vaðið
með þetta, því eptir Rekahálks X. kap. áttu fátækir menn einu
fimmta part úr hval þeim, er til lands var róinn á helgum degi,
og líka af því, er skorið var af hval á helgum degi, en í
nefndarálitsins 2. gr. stendur, að fiskimenn megi bjarga veiði-
skap sínum; en eg kalla hvalinn orðinn veiðiskap. þegar hann
er orðinn Iandfastur, og ættu þá fátækir eingan hlut úr því, er
af honum væri skorið á helgum degi, og hefur framsögumaður
lagt þá þýðingu áður í þessi umgetnu orð 2. gr., er eg hef getið.

Framsögumaður sagðl, að það ætti ekki við, að fara að
setja grein um, að taka helgidaga hlut úr lögum, inn í þetta
lagaboð, en nefndin hefur sjálf opnað veginn til þess með við-
auka sínum. Framsögumaður sagði, að eg vildi gánga oeqinn
á enda, og það er satt; mer þótti það betra, en að vera að vill-
ast á honum, eins og eg held nefndin hafi gjört með fátækra-
hlutinn, bæði hvað því viðvíkur, er áður er sagt, og svo um
vöðuselaveiði í nótum á helgidögum, því af þeirri veiði held
eg að hreppstjórar yrðu að vera í vafa um að taka eptir 14.
gr., 4. atr, tilskip. af 8. janúar 1834, og svo af helgidagaveiði
af hákaUaskipum, er liggja fram á hafi á helgidögum milli
þi1juskipa, er ekkert greiða af þeim afla, og Hit eg til, að
þess háttar mál hefur komið til sýslumanns úrskurðar, og menn
skutu þeim úrskurði undir amtsúrskurð, sem frítók þessi á-
minnstu skip frá hlut til fátækra úr helgidagaveiðum. Enn
fremur sagði framsögumaður, að það væri skrítið, ef þingið færi
að biðja konúng um þetta, þar sem eingin bænarskrá hefði
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komið um það til þingsins, en eg held, að þíngið hali reU til,
að semja uppástúngur, þó þjóðin hali ekki óskai'l þess, því ekki
munu menn hafa vitað af frumvarpi því, er her um ræðir.

það hefur verið talað um, að stofna ~jóð af helgidaga-
hlut þessum;' en æt Ii það væri ekki hægt fyrir þá, er það vildu,
að stofna sjói'l handa fátækum upp á annan sanngjarnari máta,
en að láta menn úr ýmsum héruðum láta af veiði þeirri, er
þeir neyddust til að veiða úti á hafi á helgidögum, nokkur
100 rhdd., ef til vildi, til einnar sveitar? - (St. Jðnsson : það
mætti stofna af þvi sýslusjóð ). - í tilliti til þess, er framsögu-
maður hefur fundið að því, er þíngmai'lur Skaptfellínga hélt, að
breytingaratkvæðið gæti átt eins við 2. gr. og 16., þá er eg á
því, að þai'l eigi helzt við þá síðar nefndu, en þessu ræður for-
seti og þíngið. Að lyktum vil eg geta þess, er her hefur verið
hr ei ft, ai'l helgidaga-hluturinn mundi hamla fátæklingum frá,
að róa á helgidögum; en ef þess fyndust líka dæmi, að hann
hvettl menn til, að fara til selaskota snemma á helgidögum
(þar hann frelsar frá helgidagsbroti), gæfi hann þó tilefni til
vanhelgunar helgidaga, og mætti þá segja, að hann skæri á
báðar síður.

G. Einarsson: t 15. g.rein frumvarps þessa er prestum
beðið, að stuðla til, að breytt se eptir tilskipun þessari, o, s. frv.
Undir eins og þíngið fellst á þetta, þá ríður því á, að athuga,
að ekkert se það í tilskipuninni, er beinlínis hamli prestum frá,
að geta sýnt í þessu áríðandi efni nokkrar sérlegar framkvæmd-
ir. þíngið má ekki þraungva svo að helgidagstímanum, að hann
verði of naumur til hinnar opinberu guðsþjónustugjörðar, því
að það geta komið fyrir þau atvik, er valdi því, að embættis-
gjörð se ekk i úti, fyr en undir míðaptan; menn þekkja tor-
færur her á landi og vegaleingd og margt annað, er getur haml-
að, og hamlar stundum, hæði presti og fólki frá, að koma í
tæka tíð; þar hjá getur komii'l svo margt fyrir prestinn að
gjöra þann eður þann helgidaginn , að ekki geti orðið úti hjá
honum, fyr en eptir fjórðu stund, og hvað getur hann svo að
gjört úr því, það að liði se í tilliti til helgihaldsins, þegar kom-
inn er sá tími, er lögin sýna fram á að rúmhelgur se. þá ber
og þess að gæta, að helgin þarf að vera svo laung, að kirkju-
fólk verði komið almennt heim til sín, áður en hún er úti, því
annars getur margur húsbóndi orðið svo lyndur, að hann kyrr-
setji hjúið frá kirkjuferð, eða sig sjálfan, einmitt afþví, að hann
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ætlar ser og heimafólki sínu verk síðari hluta sunnudagsins.
Eg skora því á þingið og einkanlega á hinn háæruverðuga 3.
konúngkjörna þingmann, sem mest á að kveða að í máli þessu,
og helzt halda uppi svörum kirkjuunar vegna, að þetta frum-
varp hlaupi ekki svo úr höndum vorum, að þa!'l géti or!'lið undir-
staða fyrir þeim lögum, el' heldur tálrni kirkjurækni, en örfi
hana, og rý!'i gildi .helgidagsins í augum rnauna. Helgin
má því að mínu áliti eingan veginn vera styttri en til mið-
aptans.

Enn fremur vil eg geta þess, að mer virðist nefndinni
hafi ekki tekizt vel breyting hennar, þá er hún setti orðið
nkirlrjurækni" fyrir það, sem stendur í frumvarpinu: nað færa
ser guðsþjónustuna í nJ/t", því að hið síðara er að mínu áliti
miklu yfirgripsmeira.

ll. G. Thordersen : Eg verð að svara dálítið upp á ræðu
hins heiðraða þíngmanns frá Dalasýslu. Eg hef verið prestur
í 3 söfnuðum, og var guðsþjónustan þar ætíð vel um garð
geingin einni stundu eptir nón. Eg fæ því ekki séð, að tíma-
ákvörðun sú, sem her ræðir um, se neitt of þraung, ef prestur-
inn að eins gætir þess, sem honum ber, og það er, að guðs-
þjónustan byrji ætíð um hádegisbil. Eg hef og reynsluna fyrir
mer í því, að optast muni þeir koma fyrst til kirkjunnar, sem
leingst eru að. Eg held því ekki, að umsjónarmenn kirkjunnar
komist her í neinn vanda, ef presturinn, eins og eg sagði þegar,
passar sitt verk, að byrja messuna á rettum tíma - (G. Ein-
arsson: En presturinn þarf opt að bíða eptir fólkinu, svo hann
getur ekki tekið til á réttum tíma)-. það þekki eg líka, að
prestur þarf að bíða eptir fólkinu. í einni sókn, sem eg hef
verið, átti fólkið að sækja yfir 3 vatnsföll, og var 1 af þeim
ferjuvatn, svo það gat opt ekki komizt á rettum tíma. En
prestur má alls ekki bíða eptir einstöku mönnum svo leingi, að
þeim, sem komnir eru, og kann ske eiga lángan veg að fara,
se neinn bagi að; því hann verður að ábyrgjast, að þeir hafi
nægan tíma, að ná heim eptir messuna, einkum á vetrum og í
misjöfnu veðri. Hvað orðabreytingu nefndarinnar ítöluliðnum
52 á atkvæðaskráuni snertir, þar sem hún vill setja 'fJkirlfJ'u-
rækni" í staðinn fyrir: 'fJþásannfæríng~ að þeir verði fúsir á,
að færa ser gllðJþjónustuna í n!lt"~ þá gjörði hún það þess
vegna, að þessi orð í 15. ·gr. frumvarpsins taka einúngis það
fram, sem á að vera efnið í ræðu prestsins, þegar hann hvetur
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s~fnuðinn af stólnum til að sækja vel kirkjuna. Mig furðar
annars á þvi, að hinum beiðraða þingmanni úr Dalasýslu skuli
þykja það fara her betur, sem í frumvarpinu er, en breyting
nefndarinnar, nema honum þyki öll meðferð nefndarinnar á mál-
inu slæm, svo hann þess vegna se að fetta fingur út í þetta orð.

P. Petursson: Mer sýnist, eins og hinn heiðraði þingmaður
frá Dalasýslu leggi einúngis útvortis þýðingu í orðið "kirkju-
rækni", eins og það væri að öllu leyti nóg til þess, að
vera kirkjurækinn, að fara opt í kirkju. En eg held það sjáist
af samanburði við önnur lík orð í íslenzku máli, að það se ekki
rétt. Eg vil til taka orðið "guðrækni". Bæði þessi orð hafa án
efa djúpa andlega þýðíngu, og eg se ekki betur, en nefndin
hafi her haft góð rök fyrir breytingu sinni, og hún gjöJ'i frum-
varpið bæði skipulegra og íslenzkulegra.

llL Andrésson: þó það se nú orðið ljóst af'þingræðunum,
að 55. breytingaratkvæðið hafi mætt miklum mótspyrnum, þá
hika eg þó ekki við, að láta þá meiningu mína sjást í þíng-
tiðindunum, að eg vil, að fátækra-hlutur af helgidagaveiðum
se burt numinn úr lögum, fyrir hversu miklu álasi sem eg verð
af þeim, sem vilja halda í hemilinn á honum. Hann er eptir
minni meiníngu bæði óþarfur og ósanngjarn; óþarfur í því
tilliti, að nú er seð fyrir þörfum allra fátæklinga í hverju
byggðarlagi fyrir sig af þeim mönnum, sem til þess eru settir,
og það má með sanni segja, að nú á tímum eru þeir ekki látnir
líða neyð, meðan nokkurt færi er á, að hjálpa þeim; en þó sú
tíð kæmi, að eingin úrræði sæjust þeim til bjargar, þá mundi
helgidagahluturinn lítið úr því bæta; margur réttir þeim frí-
viljuglega hjálparhönd, og sá er þeim bitinn hollastur, því hann
er í lærisveins-nafni gefinn, en hlutur þessi með tregðu og þving-
un úti látinn opt og tíðum; hann er þar til ósanngjarn, þar hann
er ekki lagður nema á veiðar eða sjóarafla einan, og fylgir þeim
næringarveg fló altíð nokkur lif .•hætta. Sá, sem á helgum degi
nær undan skemmdum og aflar ser 2 kýrfóður af góðri töðu,
pal·f fyrir það ekkert að greiða í fátækra - hlut, og svo er um
fleiri landvinnu. Er ekki þetta töluverð ósamkvænmi í lögun-
um? Eg greiði mitt atkvæði fyrir þvi, að fátækra - hlutur af
helgidagaveiði verði numinn úr lögum .

•JÓn Jónsson: Eg vildi þó, áður en öllum umræðum er
lokið um þetta mál, vekja máls á því, hvernin menn hugsa
ser að koma því saman, að halda við her í landi nokkurri
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kirkjurækni, eða jafnvel nokkuni helgi hvíldardagsins, og þó
UIlI leið aðhy llast frumvarpið og nefndarálitið í því, að allri
helgi hans sé lokið að hallandi nóni. Eg meina allir, sem
komnir eru til vits og ára, hljóti þó að þekkja og kannast við,
hvern in til hagar her i landi ; kirkjuleiðirnar eru víða hvar í
sumum stöðum mjög langar, og það svo sumstaðar, að messu-
fólk má hafa allan morguninn og allt kvöldið tilferðarinnar að
og frá kirkjunni, og sumstaðar nægir ekki sá dagurinn. Nú
hið eg menn að hugleiða það nákvæmlega, hvort þeir haldi, að
vinnumaðurinn, sem ætti von á, að þurfa að fara að gánga til orfs-
ins, og vinnukollan til hrífunnar, og jafnvel húsbóndinn sjálfur,
sem lítur á hagsmuni sína, til sinna starfa, hvort allir þessir mundu
ekki mikið heldur halda sig heima og taka ser hvíld um miðj-
an sunnudaginn, sem er messutiminn, heldur en þegar, að þeim
strax heim komnum, þeir ættu von á, að fara að gánga til hinnar
vanalegu viuuu, eins og á 6 virku dögunum, og hvort nokkuð
1iggur lÍ eða ekkert. það er þeinkjanlegt, að margur húsbóndi
yrði sá, er ekki hvetti hjú sín mjög mikið til messuferðar. þeg-
ar hann á hinn bóginn sæi það, að við messuferðina hlyti að
missast svo mikil vinna, sem af kasta má frá hallandi nóni til
kvölds. þan er eins og mönnum her lærist seint, að laga lög-
gjafirnar eptir sínum eigin þörfum og ásigkomulagi. Her er
þó öðru máli að gegna, en að hlaupin verði umsvifalaust í
kirkjur og úr þeim, og strax til vinnu sinnar, þó svoddan geti
átt vin í fjölmennum stórstöðum. Eg vil því alvarlega ráða þíng-
illu til, þau fau augnablik, áður en geingið er til atkvæða í þessu
máli, að hugsa vel í kríng um það, hvort sú takmörkun til kl.
4. e. m., sem frumvarpið og nefndin hafa viljað hiuda helgi-
tímann við, ekki el' of þraung, og hljóti að hafa isjárverðustu
afleiðingar, og eg fyrir mitt leyti get ekki álitið, að hin lög-
tekna helgi megi vera skemmri en til miðapraus.

það hafa margir þíngmenn látii') í ljósi álit sitt og mein-
ingar viðvíkjandi fátækra-hlut af helgidagaveiðum, og það væri
má ske óviðkunnaulegt, að eg yrði einn eptir i því tilliti. :Mer
virðist hafa verið af nokkrum þingmönnum færðar góðar ástæður
fyrir því, að þessi fátækra - hlutur ætti ekki leingur að eiga
ser stað. Veiðin yfir höfuð er, og á að vera, höuuuð á helgi-
dögum, nema nauðsyn beri til; se HÚ helgin brotin með ónauð-
synlegum veiðiskap, þá fá fát.ækir (jáI'~ektirllar, sem við því
liggja aptur i staðinn; þar að auki el' það opt, að það, sem aflað
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er á helgum lliigum sem endrarnær, er aflað uppi á miðum og
undir landsteinum þeirra sveita, sem að lokum fá þó alls einga
tiltölu til þessa fátækra-hlutar, heldur einúngis sú sveitin, hvar
hlutnum er fleygt á land, þó það se má ske þriðja eða fjórða
sveit frá þeim stöðvum, hvar veiðin var tekin. þetta sjá allir
að er í eðli sínu ekki r(~tt, og það hefur verið sýnt fram á það,
sem satt er, að ekki fátækir, heldur helzt hinir ríkustu hrepps-
búar, njóta hlutarins, og að meðferð fátækra se orðin svo góð,
að þessi hlunnindi þurfi ekki, ne geti komið þeim leingur að
sðnuum notum.

E. Kú1d: Eg skal ekki vera lángorður núna, því þíngræð-
urnar eru nú þegar orðnar býsna-lángar um þetta mál, en eg
get samt ekki annað, en talað eptir sannfæringu minni, hver
sem í hlut á, hvort sem þykir betur eða ver. Hinn háæruverð-
ugi 3. konúngkjömí þíngmaður (biskupinn) gat þess áðan, að
hann áleit, að þessi stutta helgi sunnudagsins þyrfti ekki að
verða kirkjurækninni til fyrirstöðu, ef prestarnir væru nógu ár-
vakrir, og byrjuðu emhættisgjörð síua á fyrirskipuf'lUm tíma eða
um hádegi. Eg get ekki neitað því, að mig furðaði mjög svo á
þessum orðum; það er nú á Vestfjörðum sumstaðar, að menn
eiga til kirkju að sækja yfir tvær vikur sjóar, sumstaðar bæði
yfir sjó og landveg líka, sumstaðar yfir lángar landleiðir, en óvíða
er þar mikið um reiðskjóta, svo margir verða að fara gángandi
yfir þessa laungu leið. Eg vil nú spyrja: Nær á presturinn að
byrja messu, ef þetta stutta helgihald sunnudagsins á að verða
nógu langt fyrir þessa menn til kirkjuferðaeinnar til og frá?
Eg held fyrir mitt leyti þeim endist það ekki, og þegar nú þar
á ofan bætist" að húsbóndinn má strax eptir nónið skipa hjú-
inu, þreyttu eptir kirkjuferðina, all fara að róa, slá, eða hvað
sem vera skal, eins og rúmhelgur flagur væri, þá er eg hræddur
UIU, og eg get vorkennt það, að þetta verði einmitt til, að fæla
meun frá, að sækja kirkjuna .

•JÓn hreppst, Si.f/urðsson: það, sem var all þessu frum-
varpi, var, að það var viða heldur sniðill eptir dönsku lagi,
og svo mun ætíð fara, þegar lögin eru sprottin af danskri rót.
það hefur nú víða lagazt, og margt af þessum dönsku háttum
verður víst úr því numið. þó er enn eitt atriði eptir, sem eg
held all spilli öllum kostum þess, nefnilega, að helgin skuli
vera á enda einni stundu eptir nón. þetta mun nú vera sett
eptir anda og ákvörðun löggjafal'Ínllar fyrir Danmörk af 26.
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marzm. lR45. EII þetta mun þykja óvanalegt her, ef húsbænd-
ur fara að skipa hjúum sínum hverja vinnu, slá og róa, byggja
og rista, strax að liðnu nóni á hverjum helgum degi. þetta
geta þeir þó virkilega eptir þessari löggjöf. Eg held, að allir
hefðu una i') því fullvel, að helgin varaði til miðaprans. það
hefur verið vani her, að taka aldrei stórkostleg verk fyrir á
sunuudagskvöldum, þvi flestra tilfinning mun það vera, að sunnu-
dagurinn eigi allur helgur að haldast. það verður líka ætíð svo,
að, þegar komið er miðaptan, eða af því, þá verða eingin stórvægi-
leg verk tekin fyrir eða framin úr því. þar á móti má fremja
töluvert verk til kvölds frá liðnu nóni, þvi sumir kunna að vera
svo gjörðir, að skipa hjúum sinum það, Hinn háæruverðugi
3. konúngkjörni þingmaður gat þess áðan, að menn hefðu þá
átt að taka fyrri breytingaratkvæði um þetta; eg vil segja, að
það er gjört; það er atkvæðið undir tðluliðnum 2 á atkvæða-
skránni frá þíngmallni Dalasýslu, og ætla eg að aðhyllast það
breytingaratkvæði.

Framsðqumaður: þeir eru margir her á þingi, sem vilja
fella fátækra-hlutinn úr lögum, og sumir þessara manna búa
lángt upp i sveitum. En fjöldi fátækra manna er mestur við
sj<íinn, og þar kemur einmitt fátækra-hluturinn niður. Eg vona
nú, að menu fari ekki að binda náúnganskærleikann við ein-
stakar sveitir í þessu efni, og mæla þess vegna móti fátækra-
hlutnum, að þeim þyki sjópláæin ein hafa not af honum, en
ekki sveitirnar. Mer virðist og, sem sveitamönnum se þetta
lítill kostnaður, því þeir hafn þó hag af því, að láta menn sína
róa, eða róa sjálfir, og er þá þessi greiðsla af afla þeirra ekk i
nema sjálfum þeim til ánægju. þingmaðurinn frá Strandasýslu
sagði svo margt til varnar breytíngaratkvæði sínu, að eg get
nú ekki verið að svara þvi öllu. En það er eg viss um, að, ef
hvalurinn hans er vel festur, eins og lögbók leggur fyrir, þá
er óhætt, að láta hann biða fram yfir helgina óskorinn, nema ef
hlutaðeigendur geta ekki stillt sig um það, af þvi þeim þyki
svo vænt um, að komast sem fyrst i spikið, og þá mundu þeir
og gjarnan hugsa til hinna fátæku. það lítur svo út, sem her
ætli margir að verða á móti hinum fátæku i þessu efni, en því
verða þeir þá að ráða. þeir eru flestir búnir að segja mein-
ingu sína um það, og eg líka.

Forseti: þar eð nú taka ekki fleiri til máls, skal eg biðja
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þingmenn að glÍllga til atkvæða um frumvarpið og breytingar-
atkvæði þau, sem yið það eru gjörð.

Síðan fór atkvæðagreiðslan fram lÍ þessa leið:
Við 1. grein.

1. Breytingaratkvæði G. Einarssonar: fellt með 16 atkvæðum
gegn 4.

2. Hills sama: var klofið þannig eptir ósk þíngmallua og sam-
þykki, að borið var upp til atkvæða ser i lagi orðið:
"llIiðaptans" í staðinn fyrir frumvarpsins og nefndarinnar
orðatiltækir "einnar stundar eptir nóu", og samþykkt með
17 atkvæðum, þaunig, að það skyldi koma i frumvarpið á
þeim stöðum, sem til hlýddi. Eu hitt afbreytíngaratkvæð-
inu tók þingmaðurinn aptur, svo það kom ekki til atkvæða.

3. Nefndarinnar: samþykkt með 17 atkvæðum gegn 3.
4. Hinnar sömu: samþykkt með 12 8.
5. 1. grein öll: "i sunnudögum og öllum öðrum d(igum, sem

eptir lögum þeim, er nú gilda, á að halda heilaga, skal
einga ónauðsynlega vinnu vinna frá morgni til miðaptans,
þó með þeim nákvæmari ákvörðunum, sem til eru teknar
í tilskipun þessari", samþykkt með 19 atkvæðum.

Við 2. grein.
6. Breytingaratkvæði G. Einarssonar: fellt með 18 atk "æð-

um gegn 2.
7. E. Kúlds: fellt með 17 atkvæðum gegn 3.
8. Nefndarinnar: fellt með 14 atkvæðum gegn 6.
9. Nefndarinnar: samþykkt með 18 atkvæðum gegn 2.

10. Hinnar SÖl/lll: samþykkt með 16 atkvæðum gegn 2.
ll. þ. Sncinbjðrnssonar: geymt til atkvæðis eptir 55. breyt-

ingaratkvæði, með þvi skilyrði að verða sett i þessa grein,
ef það yrði samþykkt.

12. E. Kúlds: fellt með 15 atkvæðum gegn 5.
13. Hins sama: fellt með 14 atkvæðum gegn 5.
14. l'leflldarillnar: samþykkt með 18 atkvæðum gegn 2.
15. 2. !Il'ein öll: "A. tíma þeim, sem til er tekinn í 1. grein,

skal einginn vinna þá vinnu neina, sem trufli aðra í guð-
rækilegum hugleiðingum þeirra. En eins og vinna sú, er
lýtur að heimilis-störfum, eða sem menn stundum geta
þurft við, ser eða öðrum til bjargar, er undan þegin áður
nefndu banni, eins skal það ekki heldur bannað.að bjarga
heyi og hirða, þegar nauðsyn krefur. Heimilt skal og fiski-
mönnum og öðrum veiðimönnum á þessum tíma, að bjarga
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veiðiskap sínum og veiðarfærum ; einnig skal r1eilll II'yft,
þegar mikið liggur við, t. a. 111. í flsk ileysisárum, eða I)á
úgæftir hamla mjög sjósllknum, að róa til fiskjar, leggja
net og Ióðir, Mala má og í mylnum á þessum ti 111 II III.

Farrnönnum, er neyðast til, að leita til hafnar, skal og leyft,
ai'l ferma og afferma og bæta skip sín, og má veita r1eim
hjálp þá, sem þeir þurfa til þess. Svo má og ferma og
afferma önnur skip, og halda áfram sjóferðum, þegar sæta
þarf góðu veðri og leiði, en þó skal ekki slíkt gjöm um
sjálfan messutimann, nema brýu uauðsyn beri til", samþykkt
með 17 atkvæðum gegn 2.

Við 3. grein.
16. Breytingaratkvæði J7. Fiusens : fellt með 12 atkvæðum

gegn 7.
17. Nefndarinnar: samþykkt með 13 atkvæðum grgn 4.
18. Á. Einarssonar: fellt með 12 atkvæðum gegn 7.
19. G. Einarssonar: fallii'l eptir atkvæði við 17. tölulið.
20. 3. !/rein öll: "Á sunnudögum og öðrum helgum dögum,

á tíma þeim, sem til er tekinn í 1. grein, skal búðum verzl-
unarmanna og annara sölumanna loka, og hvorki kaup ue
sala fram fara. þó skal lyfsölum heimilt á öllum tímum
dags, að selja læknisdórna ; það skal og allt undan skilið,
sem þarf til aðhjúkrunar sjúkum mönnum, eðn þegar svo
stendur á, ai'l einhver þarf skjótrar hjálpar við, samkvæmt
reglu þeirri, sem til er tekin í 2. grein", samþykkt með 17
atkvæðum gegn 3.

Við 4. grein.
21. Breytíngaratkvæði G. Einarssonar: breytist eptir atkvæði

við 2. tölulið.
22. Hins sama: fellt með 13 atkvæðum gegn 5.
23. Nefndarinnar: samþykkt (með breytingu samkvæmt 2.

tölulið) með 18 atkvæðum gegn 2.
24. G. Einarssonar: fellt með II atkvæðum gegn 9.
25. 4. grein öll: "Gestgjafar eða aðrir veitingamenn mega

ekki á sunnudögum eða öðrum helgum, fyrri en eptir mið-
aptan, veita mönnum drykkjar eða leyfa spil \ húsum sin-
um; en veita mega þeir mat eða þess konar hressingu, þó
fyr 8e", samþykkt með 17 atkvæðum gegn 3.

Við 5. grein.
26. Breytingaratkvæði Nefndarinnar: samþykkt með 17 at-

kvæðum gegn 1.
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27. þ. SVt!ÍllhjÖl'llSSOllar:samþykkt með 11 atkvæðum gegn 5.
28-29. fallin eptir atkvæði við 27. tölulið.
30. Jons Jðnssonar: fellt með 10 atkvæðum gegu 8.
31. Jðns hreppst. Si,qurðssonar (og nefndarinnar): samþykkt

með 19 atkvæðum gegu 1.
32. Nefndarinnar: a) orðin: "öll ósiðsamleg .... kirkjufundi",

fallin eptir atkvæðinu við 27. tölulið; b] seinni hlutinn:
"og skulu .... móti brjóta", samþykktur 'með 18 atkvæðum
gegn 2.

33. Nefndarinnar: samþykkt með 16 atkvæðum gegn 2.
34. 5. grein öll: "A tíma þeim, sem til el' tekinn í 1. grein,

skal öll ósiðsamleg hegðun, háreysti og drykkjulæti vera
stránglega bönnuð við alla kirkjufunrli, og skulu hrepp-
stjórar og meðhjálparar gæta þessa vandlega, og handtaka
þá menn við kirkjur, ef á liggur, sem hel' á móti brjóta",
samþykkt með 19 atkvæðum gegn 1.

Við 6. grein.
35. Breytinga-atkvæði Ne/udarill11l11': samþykkt með 15 at-

, kvæðum gegn 5.
Orðabreytingnr nefndariunar við þessa grein voru nptur-

kallaðar.
36. 6. grein öll: "Ekki skal þíllg halda :í drottinsdögum eða

helgum dögum, enda þó komið se fram yfir þann tíma,
sem til er tekinn í 1. grein, eða gegna fógetastörfum. halda
skipti fundi, uppboðsþíng, eða gegna nokkrum öðrum dóm-
störfum; þó er það undan skilið, þegar svo stendur á, <Ið
dómstörf eða önnur alþýðleg störf verða ekki dregin <Ið
skaðlausu fyrir áríðandi málefni. Ekki skal heldur stefna
eða boða neinn fyrir dóm eða yfirvald á sunnu- eða helgi-
dögum, nema brýn nauðsyn beri til, og þess se því krafizt
af rétti þeim eða því )'fit'valdi, sem stefna lætur, og skal
þó ekki stefna lesin, á meðan á messu stendur", samþykkt
með 16 atkvæðum gegn 3,

Við 7. grein.
37. Breytingaratkvæði G. Einarssonar: breytist eptir atkvæði

við 2. tölulið.
38 . Jðns hreppst. Si.'1urðssonar: fellt með 16 atkvæðum

gegn 3.
39. JVefndarinnar: samþykkt með !5 atkvæðum gegn 5.
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Fjórar hinar fyrstu af orðabreytingum nefndarinnar við
þessa grein voru aptur kallaðar.

40. 7. grein iii!: "Ekki skal heldur halda sveitafundi eður
aðra almenna fundi, nema á rúmhelgum dögum; fló mega
sveitastjérar halda aukafundi eptir messu lok á sunnudög-
um og helgidögum, þegar á liggur og hentugleikar sókn-
arprestsins leyfa. Beri svo við, að þeim, er hlut eiga að
máli, liggi mjög mikið á, að einhver almennur fundur se
haldinn á sunnudögum eða helgidögum eptir miðaptan, og
fundinum er svo háttað, að bann getur hvorki hindrað kirkju-
ferð né valdið nokkurri óreglu, þá mega lögreglumenn leyfa,
nð hann se haldinn á þeim tíma. Sé þetta leyfi ekki feing-
ið, má ekkert slíkt fundarhald boða", samþykkt með 16
atkvæðum gegn 3.

Við 8. grein.
41. Breytingaratkvæði Nefndarinnar: fellt með 18 atkvæðum

gegn 2, og greinin þannig samþykkt, svo látandi : "Ekki
má kenna í neinum skólum á sunnudögum og helgidögum
um messutirnann'',

Við 9. grein.
42. BreytíngaJ'atk væði G. Einarssonar: samþykkt með 14 at-

kvæðum gegn 4.
43. JJl. Ændréssonar: samþykkt með 12 atkvæðum gegn 7.
44. Jons Jánssouar: fellt með II atkvæðum gegn 7.
45. 9. grein öll: "Kvöldið fyrir sunnudaga og aðra helgidaga

skal öllum dansleikum og almennum skemmtunum lokið
einni stundu fyrir miðnætti. Í páska viku og hinn almenna
bænadag, og kvöldin fyrir frá miðaptni, má slíkt alls ekki
að hafast. Allan bænadaginn, nefnilega frá miðjum aptni
á fimmtudaginn til mlðaptans á föstudaginn, mega metlll

eingum óþarfa-störfum gegna. Slík störf, og allar skemmt-
anir á almennum skemmtistöðum skulu einnig bannaðar
fyrsta dag í hinum þremur stórhátíðum", samþykkt með
17 atkvæðum gegn 2.

46. 10~grein: "Febótum skal það sæta, ef brotið er móti
þessari tilskipun Vorri, og skulu þær vera í fyrsta skipti
32 skk. til 10rbdd., annað skipti 1-20 rbdd., þrii'lja skipti
5-40 rbdd, Verði nokkur optar brotlegur, skal herða á
hinum ákveðnu fjársektum. Bætur þessar ná til allra, sem
taka þátt í brotinu, IiVO Itök verði gefin á, hvort sem þeir
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sjál6r brjóta móti lagaboðinu, eða koma öðrum til að gjöra
það;. en þegar sektin er ákveðin, skal farið eptir þvi, hvað
hver hefur til unnið, t. a. m. sá, sem hefur ólöglegar veit-
ingar á sunnudögum eða helgidögum, fær harðari hegningu
en gestirnir. þar að auk skulu gestgjafar þeir, auk sekt-
arinnar, gjalda jafnmikið fe, og þeir hafa ábatazt við laga-
brotið, og þegar þei!' brjóta i þriðja skipti, skulu þeir einnig
missa rétt til, að hafa atvinnuveg þann, er þeir þannig
hafa ránglega með farið", samþykkt i einu hljóði.

47. 11 . .'Irein: "Fjársektirnar skal gjalda í fátækra-sjóð, og
geti hlutaðeigandi ekki goldið þær, skal fara eptir fyrir-
mælum tilskipunar, dags. 24. dag janúarmán. 1838, 9. -gr.",
samþykkt í einu hljóði.

48. 12 .. ql'ein: "Ef að brotið lýsir serlegum mótþróa eða aug-
ljósri fyrirlitning fyrir kristilegri siðsemi, má annaðhvort
hækka fjársektina fram yfir það, sem til er tekið í 10.
grein, eða, eptir því sem á stendur, dæma hinn brotlega í
fángelsi til vatns og brauðs hegningar í Reykjavíkur-þing-
há, og til vandarhagga-refsíngar annarstaðar á landinu",
samþykkt í einu hljóði.

Við 13. grein.
49. Breytingaratkvæði Nefndarinnar: samþykkt með 14 at-

kvæðum gegn 6.
50. 13. grein öll: "Embættismenn þeir, er lögreglu eiga að

gæta, eiga vandlega og hyggilega að sjá um, að fylgt se
reglum þeim, sem eru í þessari tilskipun Vorri. Se nokk-
ur í vafa um rettan skilníng á einhverju í henni, þá leiti
hmm um það álits þessara embættismanna. Virðist lög-
reglustjórauum, að brot á móti tilskipuninni hafi kornið af
fyrirgefanlegum misskilningi, skal hann að eins vara hann
við, og, ef þörf er á, gefa {It auglýsingu mönnum til leið-
beiningar og viðvörunar, og tjáir ekki upp frá því, að af-
saka sig með þekkingarleysi eða misskilníngi", samþykkt
með 15 atkvæðum gegn 5.

51. 14. grein: "Allar sakir um brot á móti tilskipun þessari
skal fara með og dæma eins og lögreglumál. þegar brotið
er ekki meira eu svo, að bætur liggi við, má amtmaður skera
úr málinu samkvæmt tilskipun, dag!'. 24. dag jauúarmáu.
1838, 10. grein", samþykkt í einu hljóði.
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Vii'! 15. grein.
52. Breytiugaratkvæði Nefndarinnar: samþykkt með II atkvæð-

um gegn 7.
53. Ó. Sioertsens: samþykkt með 10 atkvæðum gegn 7.
54. 15. ,qrein: "Prestar skulu á hvern þann IIátt, sem vii'! á,

stuðla til, að breytt se eptir þessari tilskipun Vorri, og
reyna til, með viðvörun og áminningum, að aptra mönnum
frá, að brjóta móti tilskipuninni, og einkum láta ser vera
annt um, að innræta mönnum kirkjurækni ; þeir skulu einnig
vii'! og við, og að minnsta kosti einu sinni á ári, ýtarlega
brýna fyrir söfnuðinum, hve áriðandi það se, að sækja opt
kirkju með gui'!rækilegu hugarfari, og skulu hreppstjórar
og meðhjálparar prestanna vera þeim í öllu þessu samtaka,
og veita þeim alla mögulega aðstoð. Prófastar og bisk-
upinu skulu einnig, bæi'!i á embættisferðum og endrarnær,
reyna að komast eptir, hvort þessari tilskipun VOlTi er
gegnt", samþykkt með 14 atkvæðum gegn 2.

Vii'! 16. grein.
55. Breytíngaratkvæði Á. Einarssonar: samþykkt með II at-

kvæðum gegn 9. þ1lr með fell niður 11., 56. og 57. tölu-
liður án atkvæða.

58. 16. ,qrein: "þessar framantöldu ákvarðanir gilda ekki um
þá, sem sýna þjónum kirkjunnar ósóma og ofbeldi, e i'!ur
með einhverri óhæfu trufla helgi kirkjunnar, og skulu þeir
sæta refsíngum eptir fyrirmælum og aðalreglum laga þeirra,
sem um þai'! gilda. En það, sem í tilskipun dags. 29.
dag maimán. 1744 er ákveðið um drottinsdaga og aJJIl-
ara helgidaga hald, og ákvarðanir þær, sem þar eru um
refsingar fyrir helgidnga-brot , skal nú tekið úr lögum.
Sömuleiðis er allur hlutur til fátækra úr helgidagaveiðum
úr lögum numinn", samþykkt með II atkvæðum gegn 8.

59. Frumvarpið allt, með þeim breytingum, sem á voru orðnar,
var síðan borið undir atkvæði, og samþykkt með 19 at-
kvæðum gegn 1.
Forseti ákvað síðan fund kl. 12 á morgun, og kvað þá

mundu verða tekið til undirbúningsumræðu málefnið um þíng-
staðafjölgun í Ámessýslu, og veiðilögin til ályktarumræðu.

Fnndi slitið.
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19. júlí - fhnmtándi fundur.
All ir á fundi, nema þíngma(')ur Reykvíkínga, jústizráð, dr .

.1, Thorstensen, sem hafði tilkynnt forseta forföll sín.
Gjörðabók frá 1;3, fundi lesin upp og samþykkt.
Forseti: Fundurinn í gærkvöldi var ekki svo alveg búinn,

einkum hvað atkvæðagreiðsluna snertir, að gjörðabók þess fund-
ar yrðl lesin upp núna; en það skal verða gjört á næsta fundi.

Eg skal leyfa mer að geta þess, a(') eg hef meðtekið upp-
ástúngu frá þíngmanni Rángvellínga, viðvíkjandi klögun yfir
farbanni þingmanns Húnvetninga, og verður hún lögð á lestrarsal-
inn, til þess hinir heiðruðu þingmenn geti kynnt ser hana,
þánga(') til hún kemur til umræðu á fundi,

Eptir dagskránni liggur nú fyrst fyrir, að taka til undir-
búningsumræðu nefndarálit við konúnglegt "frumvarp til opins
bréfs um fjölgun þingsta(')a í Árnessýslu", Má ske hinn heiðr-
aði frnmsögumaður vilji gjöra svo vel og lesa upp nefndarálitið.

Framsögumanni. M. Andrésssmi, var því næst afhent nefnd-
at'álitið,

Framsöqumaður : Ál'lur en eg les upp nefndarálitið, vil
eg að eins geta þess, að lítill ágl'einingur varð meðal nefndar-
innar - (þ. Sveinbjörnsson: þa(') á að lesa málið fyrst), - en
Ilað var einúngis, hvað þíngvllUahreppinn snertir, svo það, sem
um hann er sagt i nefndarálitinu, er ,ílit hins háttvirta formanns
nefndarinnar, en ekki okkar, sem með honum vorum i nefnd-
inni. þessa vil eg fyrir fram geta, svo þingmenn misskilji ekki
-nefndarálitið. það hljóðar [iannig :

það beiðraða alþiJlgi hefur kosið okkur her undirskrifaða
i nefnd, til þess við segðum álit okkar um kouúnglegt "frum-
"varp til opins hrefs um (jölgun þingstaða i Ámessýslu", og

.hefur sá háttvirti konúngsfulltrúi einnig leð nefndinni þær bréfa-
skriptir, sem hann hafði í hendi, og sem að þessu málefni lúta.
Enn fremur hefur þíngið seinna afhent okkur bænarskrá frá
þingvllllaltreppi i sömu sýslu, undirskrifaða af sveitarilmar
hreppstjóra og 4 öðrum sveitarhændum, í eigin og hinna uafui,
sem fer fram á það, að þessi sveit einnig öðlast mætti þing-
litað á þingvöllum innan sveitarinnar vehauda , en þótt þíng-
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vallahreppur hingað til frá upphafi átt hafi þingstað á Stóru-
Borg í Grímsnesi.

Hvað nú fyrst viðvíkur hinu konúnglega frumvarpi, þá
gjörir það þá ráðstöfun, að þeir 5 hreppar í Flóanum, sem um
nokkuð lángan tíma átt hafa saman þíngstai'l í Hróarsholti, ná-
lægt miðbik i Flóans, framvegis skuli gjörast að 3 þíughám,
þannig, að Hraungerðis - og Villingaholts - hreppar eigi þing
saman á hinum gamla þíngstað, Hróarsholti í Villíngaholts-
hreppi; Sand víkur - og Stokkseyrar - hreppar eigi þíngstai'l sam-
an á Eyrarbakka í Stokkseyrarhreppi, en Gaulverjabæjar- hrepp-
ur fái þíngstai'l sinn í Gaulverjabæ innan eigin takmarka. þar
á móti ser maður á fylgiskjölum málsins, að 4 þessara hreppa,
hver um sig í einu hljóði, hafa beiðzt eptir, all fá þingstað á
hinum fornu þingstöðum innan eigin vehanda, Villíngaholts-
hreppur þurfti ei að hreifa slíkri ósk, þar eð hrepps þessa gamla
þíngstöi'l, V ælugerði, eins og líka Hróarsholt, er innan takmarka
þessa hrepps. Af fylgiskjiilum málsins ser maður enn fremur,
að Skeiðasveitar - og Gnúpverjahrepps - innbúar, sem um tíma
sótt hafa þing saman á Sandlæk i síðar nefndum hreppi, heimta
aptur sínar fornu þingstöðvar á Húsatóptum og Stóra-Núpi; líka
að Selvogssveit, sem sótt hefur þing inn í Ölveshrepp um láng-
an veg að Bakkarholti, heimtar aptur þíngstað sinn hinn forna
á Nesi í Selvogi. Hve nær þessi ruglingur allur komill hefur
á þingstaði í Árnessýslu, hefur ei orðið til hlítar upplýst, þar
eð þeim gömlu þíngstöðum ekki mun vera raskað með neinu
lagaboði, ne að yfirvalds - ráðstöfun. Ver vitum ei annall sann-
ara, en að innbúar þeirra sveita í Árnessýslu, sem nú ekki hafa
þingstað innan eigin takmarka, Selvogs -, Stokkseyrar -, Gaul-
verjahæjar -, Sand víkur -, Hraungerðis - og Skeiða-hreppur, hafi
litlu eptir seinustu aldamót í aldurdómi þáverandi sýslumanns
Árnesínga, kanseliráðs Steindórs Finnssonar, látið eptir honum,
að flytja saman þingstaðina eins og skeð er, honum til hægðar-
auka, og til að spam honum öldruðum lángt ferðalag. En þar
eð svona er ástatt, er það byggt á eðli hlutarins, að sveitar-
innbúar i þeim hreppum, sem vill þessa tilhliðrun við sýslu-
mann sinn misstu sinna fornu þingstaða, sem verið höfðu frá
alda öðli, mega hafa rétt á, að heimta aptur þessi réttindi sín,
að þurfa ekki að sækja þing út fyrir eigin takmörk. Sama er
að segja um Villingaholts - og Gnúpverja - hreppa, þvi þó að
Hróarsholt og Sandlækur séu innan þessara hreppa takmarka,
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liggja þó þessir staðir á útrönd sveitarinnar, en þeir gömlu
þíngstal'lir eru í Vælugerði og á Stóra - Núpi í miðbiki hreppa
þessara. Að þeir nú fara þessari ósk á flot, byggist, auk hægð-
araukans fyrir sjálfa sveitanna innbúa, einnig á þeim kríng-
umstæðum, að sveitanna innbúar ekkert skýli hafa yfir sig,
innan sveitanna takmarka, til fundarhalds um þau málefni, er
sveitirnar varða, bæði þau, sem lögbol'lin eru, hreppa sk ii haust
og vor, eins og líka hin, sem ekki eru lögboðin, og varða þó
hreppana mikils, en sem fyrst á seinni árum eru orðin að sveit-
arnauðsyn, t. a. m. samkomur j jarðabóta - felaga - málefnum,
með fl. Al'! vísu geta þessara sveita innhúar má ske feingið
ser hús leigt til slíkra fundarhalda i hvert skipti, en opt veitir
ervitt, að fá slíkt hús að láni, og verður hreppsbúum þar að
auki dýrkeypt, þvi sa, er hús sitt leigir til fundarhaldsins,
verður að hafa mikið fyrir, að ryl'lja þaðan burt eigum sínum,
sem fyrir eru, og raska reglu þeirri og röð, er baun áður hafði á
þeim, og varðar það hvern einn góðan búanda mikils. Að ætlast
til þess, að serhver af hinum áður nefndu sveitum, sem misst
hafa þingstaðar síns, byggi ser hús til slíkra fundarhalda, er
ósanngjarnt, því lÍ þann hátt yrðu þessara sveita innbúar að
byggja tvö þíughús og við halda þeim, öðru til manntalsþinga-
halda í framaudi hreppi, hinu til annara furularhalda, hrepp-
skila heima hjá ser.

þetta, sem her er sagt um Selvogs-, Stokkseyrar-, Gaul-
verjahæjar-, Sandvikur-, ViIlingaholts-, Hraungerðis-, Skeiða- og
Gnúpverja-hreppa nær ekki að öllu leyti til þíngvallahrepps,
sem ver ekki vitum til að nokkurn tíma sótt hafi annað mann-
talsþíng, en að Stóru-Borg í Grimsnesi, og hefur því sá hrepp-
ur ekkert. að byggja á gömlum réttindum í þessu tilliti. þessi
litli hreppur er þar að auki einn hinn fámennasti í Árnessýslu,
með má ske 12 búendum, og það er einúngis hrepps þessa af-
skekkta afstaða, sem gjörir hann að hrepp út af fyrir sig, því
l~ghreppur er hann ekki eptir Jónsh. framf. b. 9. kapit, Bæn-
arskráin frá þessum hreppi virðist mest að byggja á því, að hlut-
aðeigandi sýslumaður naumlega geti á einum degi af lokið þess-
um hreppi, ásamt með þeim stærsta og fólkrikasta hreppi, Gríms-
nesinu. f>eua játum ver satt að vera, eptir þvi sem nú er kom-
ið manntalsþingastörfum sýslumanna; en þar í liggur eingin á-
stæða fyrir þingvallahreppsbúa, til að krefjast þingstaðar hjá
sjálfum ser, heldur einasta hvöt fyrir sýslumanninn, til að taka
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ser 2 daga til þínghalds á Stóru- Borg. Yer viljum líka þvi
heldur ráða frd, að þessi bænurshrd se til .qreina teldu, að
sýslumanni óheyrðum (og rétturinn er her á hans síðu), sem
Grafníngshreppur, sem er aldeilis í sömu stöðu, sem þíngvalla-
hreppur, og álíka fámennur, er þá einn eptir, og mundi bráðum
hreifa sömu óskum, ef þessi væri án fyrirstöðu veitt.

Af því, sem hel' á undan el' sagt, og sem hyggt er á ná-
kvæmum kunuugleika, el' það auðsætt, að við viljum ráða al-
þínyi (rá, að [allast á það konúnglega frumvarp, hvers 1'l'ð
upplw{lc.'1f1 ltij(um .'/etið~ og sem veitir einstökum meðal beið-
andanna þau réttindi, er þeir þó allir hafa jafua kröfu til~ en
að við ráðum til, að þíngið biðji stjórnina að leyfa:

lið hinir .qömlu þÍ11.'1staðir~ Nes í Seh·o.'1i~ Slokksf'!(f'i eð a
EJ/ral'hakld í Stokkseyral'hl'epp~ (iaulvmjahær í Galllvcl.ia-
bæjarhrepp, Stóra - Sandvik í Sandoikurhrepp, Fæluqerði
í nllíll.'1allOltshrepp~ Hraunperði í Hraunqerðishrepp, Húsa-.
tóptir í Skeiðakrepp, og Stóri - Núpul' í Glllípve1jaltJ'f'PP~
aptur upp takist sem þín.'1staðir (yrir ltlutaðe('1andi kreppa,
en að hreppsbuar í serkocrjum þessara hreppa til slryldist~
á þeim tilnefnda þingstöðum að upp hyg.qja d eigin kostnað
nýlt~ [orsuaranleqt og rúm.'1olt þin.'1hús tiL þill!"taldanna~
og við haldi því d sama kdtt framoeqis,
, Íslands a I[)íngi 15. júlí 1853.

þ. Sveilthjörnson.
formaður.

Sem samþykkir nefndarálitinu í öllu öðru, en því) sem við-
kemur þíngvalJahreppi, undirskrifa.

lJl. Andrésson. P. Siourðsson;
framsögumaður.

Framstioumaður : Í nefndinni varð, eins og eg um gat,
lítill ágreiningur um þingvalJahreppinn, en okkur tveimur, sem
greimli á við forrnanninn, þótti ekki taka því, að skrifa álits-
skjal á parti um þá litlu grein málsins, og einúngis gátum þess
við undirskriptina, hval' í ágrell1l11gU/'inn væri innifalinn, og
ætluðum svo að tala fY"i,' meiningu okkar við framsögu og
umræðu málsins.

Hveruig þessu þingstaða-málefni yfir höfuð er háttað, er
nokkurn veginn ljóst af nefndarálitinu, og líka ástæðum þeim,
sem konúnglega frumvarpinu fylgja, og hef eg þar fáu við að
bæta. það verður ekki með vissu sagt, hve nær þíngstaða-
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fækkunin hefur byrjað á fyrsta tug þessarar aldar, en hitt mun
mega fullyrða, að einginn yfirvalda-úrskurður hefur komið þar
til, heldur einúngis samkomulag milli bændanna og þáverandi
sýslumanns. Hvers vegna bændur hafa nú þagað yfir þessu um
40 ár, kann eg ekki að segja, og vil einkís geta til Ulll það,
þó minnist eg þess, að fyrir her um bil 20 árum heyrði eg 2
menn, sem hlnt áttu að þessu máli, tala saman; mælti annar:
"Eigum við ekki að fara að taka okkur saman, og reyna að fá
aptur gömlu þíngstaðina?" 'þá svaraði hinn: "Láttu þer ekki slíkt
í hug koma, lagsmaður, því þegar yfirvöldin eru á móti því,
þá er til lítils fyrir okkur bændurna að fara því á not". þegar
heyrðist, ai'l Mýmsýslumenn feingu aptur sína fornu þingstaði,
þá jókst mönnum áræði, svo hreppstjórar í 8 hreppum tóku sig
saman, og báru þá bæn fram við amtmanninn, að leyft yrði, að
taka upp aptur alla þá fornu þíllgstaði. þó er þetta ekki enn
nú feiugið. Á þessari rekistefnu hefur staðið 3 til 4 ár; f>ai'ler
líka lán gUl' veg'ur og krókóUur milli bændanna í Árness)'slu og
stjórnarherrans í Danmörku, og þá tekst líka vel til, þega!' ekki
koma fyrir torfærnr á honum. Menn gátu varla ímyndað ser,
að svona ervitt mundi veita, að ná aptur þingstöðunum, þar
rétturinn sýndist vera opinn og óskertur á bændanna síðu. það
er opt hægra, að sleppa, en að ná aptur því, sem sleppt er,
eða dregið er úr höndum manns. Loksins er OI'ðii'l úr þessu
alþingismál. Nefndin gat ei annað séð, en að allar kríngum-
stæður lúti að því, að belðendurnir mi án nndanteknlngar þaC'l,
sem þeir um biðja.

Hvað þíngvallahreppinn ahrærir, el' að vísu nokkuð ÖC'lI'U
máli að gegna, þar hann hefur ekki, svo menn til viti, átt þíng-
stað innan eigin takmarka; en það vita þó allir, sem nokkuð til
þekkja, að hann er mjög afskekktur frá öðrum sveitum sýsl-
unnar, og ærið ervitt fyrir innbúa hans, að sækja þíng aC'lStóru-
Borg. Í honum eru líka víst 15 bæir, og er manntalsþíng haldið
í mörgum þeim hrepp á landinu, sem ekki er stærri. Mer virð-
ist því mikið mæla með því, að hann einnig fái að eiga' þíng-
stað heima hjá ser, og að því vil eg leiða athygli þíngsins, en
tala ekki um þaC'l meir að sinni.

P. Petursson: Nefndin hefur ráðið þinginu fl'á, að fallast
á stjómarfrumvarpið, og búið sjálf til frumvarp til opins bréfs
um fjölgun þingstaða í Árnessýslu. Eg get ekki sM, hvers
vegna nefndinni hefar þótt nauðsynlegt, að ráða með öllu frá,
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all aðhyllast stjórnarfrumvarpið, þar sem hún þó að nokkru
leyti hefur fallizt á þall, sumsé hvali Gaulverjabæ og Stokk«-
f'yri ella E!lrarbakka snertir. Eg held þvi, að það hefði verið
betra fyrir nefndina, að teingja breytingar sinar við hið kon-
únglega frumvarp, og ráða svo þinginu til, all taka það með
þessum breytingum, þvi fremur sem það kann að verða vafa-
samt, hvort nefndin getur komið nýju frumvarpi inn á þingið,
eptir að búið er að fella stjórnarfrumvarpið ; að minnsta kosti ef-
uðust menn um þetta 1851, þegar tilrætt var um frumvarp meiri
hluta nefndarinnar i stjómaeskipunarmélinu. En þó þingið kunni
að hafa rétt til þessa, og þó nefndarálitið se að öðru leyti greini,..
lega og prýðilega orðað, þá eru þó þeir formgallar á undirskript
meiri hlutans, að eg se ekki, hvernig þingið getur feingizt við
það, eins og það er. Meiri hlutinn segist nefnilega vera sam-
þykkur minni hlutanum, nema hvað þingvelli snertir, en það
er ekki af því ljóst, hvað meiri hlutinn viII láta gjöra við
þingvelli, hvort hann í þeirri sveit vill hafa 1 eða 2 þing-
bús.

Eg vil þvi ráða til, að þingið hiðjl nefn elina, að teingja til-
lögur sinar við stjórnarfrumvarp ið, og ráða bót á þessum form-
galla í álitsskjalinu.

Framsögumaður: Hinum háæruverðuga 5. konúngkjörna
þingmanni þótti nefndinni hafa farizt heldur óhönduglega i því,
að hún skyldi ráða þinginu frá hinu konúnglegu frumvarpi.
Eg neita þvi ekki, að það hefði farið betur, að nefndin hefði
sagzt ráða þinginu frá frumvarpinu, eins og það er, og það
var einnig meining hennar - (P. Petursson: En það stend-
ur ekki i uefudarálitinu) -. Mer sýnist nú minnst á milli, hvort
frumvarpinu er alveg kastað, eða þvi er eins mikið breytt, eins
og nefndin hefur farið fram á, þar sem ekkert er skilið eptir
í þvi, nema um Gaulverjabæjar- hrepp einan. Eg má nú játa
það um mig, að eg þekki ekki, hvað mikið kann að liggja í
þessum formgöllum, sem hinn báæruverðugi 5. konúngkjörni
þingmai'lur fann á nefndarálitinu, en þó var sá maður í nefnd-
inni, sem eg. treysti til að hafi séð um, að þeir væru ekki svo
stórir. Ef að stjórnin féllist á breytingu nefndarinnar alla (eg
skil ekki þingvelli eða bæn þingvellínga þar undir), þá held
eg, að hún mundi einnig fallast á hitt annað hjá nefndinni.
Hvað þingvallahrepp snertir, ætla eg, að með breytingaratkvæði
megi ávinna það, sem Þíngvellíllgar biðja um. En eg má einn-

304



ig játa það, að eg þekki ekki þingstörf til hlítar, og má því
vel vera, að eg skeiki í einhverju. En það er ekki nú um-
talsefni, og skal' eg því ekki fást um það meir að svo komnu
máli .

•Tón hrepp st. Si!IUrðsson: Mer virðist grundvöllur þess
konúnglega frumvarps standa öldúngis óhaggaður, en nefndar-
innar álit getur verið viðauka - og breytingar - atkvæði þess.
það er nefnilega augaarnið frumvarpsins, að rýmka út þíngstað-
ina, eða fjölga þeim. þetta vill nefndin líka, nema hún fer
nokkuð leingra, og fjölgar þeim betur. Í annan máta hefur
frumvarpið veitt sumum sýslubúum vilja sinn og réttindi, sem
nefndin lætur líka óhögguð standa. t 3. máta gjörir frumvarpið
sýslubúum að skyldu, að byggja upp forsvaranlega öll þing-
húsin á sinn kostnað. þetta vill nefndin líka svo með ánægju
vera láta, svo allt verður sama meiningin. Eg held það hafi
þvi ekki verið sem heppilegast fyrir þeim, sem stýlað hefur
nefndaralitið, að taka svo til orða, að nefndin vildi ráða þíng-
inu frá, að aðhyllast frumvarpið, ef þíngið á að geta haft rétt
á, að ræða þetta málefni. En hvað viðvíkur fjölgun þingstað-
anna, eins og nefndin hefur stúngið upp á, þá verð eg að vera
henni meðmæltur, þvi eg er áður kunnugur líku dæmi í Mýra-
sýslu, og man vel, að allir voru óánægðir, þegar þingstaðirnir
voru færðir þar saman, og allir urðu fegnir, þá þeim fekkst
fjölgað aptur, Eg held líka, að bændum se það ekki of gott,
að eiga eitt hús til fundarhalds i hverri sveit, þegar þeir bjóð-
ast fúslega til, að kosta þ'lð sjálfir, og eg get ekki talið það
eptir sýslumanninum, þó hann láti einu sinni á ári bændur fá
að sjá sig i hverri sveit. þykir mer líklegt, að hinir aðrir
þingmenn verði á sama máli, og þurfi því varla að verða um
þetta mál lángar umræður.

Konúngs(ulltrúi: Eg verð að vera samdóma hinum heiðr-
aða konúngkjörna þingmanni, er áðan talaði, og þeim virðu-
lega þíngmanni frá Mýrasýslu í því, að verulegir formgallar
séu á uppástúngu nefndarinnar, þar sem hún ræður þinginu til,
að fallast ekki á konúngsfrumvarpið, þar sem hún þó er sam-
dóma þeim hluta þess, að Gaulverjabæjar-hreppur skuli vera
þinghá ser, og eiga þingstað í Gaulverjabæ. það hefði að
forminu til verið réttara, að nefndin hefði ráðið þinginu til, að
fallast á frumvarpið í þessu atriði, hverju hún er samþykk, og
teingja svo þar við þeim breytingum og viðauka-uppástúngum,
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er hún áleit bezt hlýða. En þar á móti er það eingin rétt að-
ferð, og hún hefur varla nokkurn tíma verið við höfð á dönsk-
um ráðgefandi þingum, að fella konúngsfrumvarpið, sem vera
á undirstaða málsins, og gjöra síðan öldúngis nýja uppástúugu.
En máli þessu má vel við bjarga, án þess það þurfi að gánga
til nefndarinnar aptur, með því, að annaðhvort nefndin sjálf,
eða einhver nefndarmanna, eða þá einhver annar af hinum
virðulegu þingmönnum, taki ser þau breytingar - og viðauka-
atkvæði, sem þurfa þykir, og getur málið þá vel komið til um-
ræðu her á þinginu. Að öðru leyti skal eg geta þess, að slík-
ar formspurningnr, sem her ræðir um, heyra undir úrslit hins
háttvirta forseta. Hvað þingið annars vill gjöra við mál þetta
að efninu til, skal eg láta vera undir umræðum og atkvæða-
greiðslu þíngmanna kornið.

þ. Sneinbjnrnsson : Eg hef nú heyrt, að bæði hinum hæst-
virta konúngsfulltrúa og 2 öðrum heiðruðum þingmönnum virð-
ast óviðráðanlegir formgallar á nefndarálitinu. En þegar að
því er gætt, að hið konúnglega frumvarp allt saman er ekki
nema 10 línur, og nefndin vill breyta þvi, þá verður varla farið
laglegar að þVÍ, en hún hefur gjört, nefnilega, að búa til nýtt
frumvarp í sama anda, og konúngsfrumvarpið er. 'það er og
eitt í frumvarpinu, sem eg skil ekki, en það er, hverjir þeir
hreppsbúar eru, sem þar eru meintir í upphafi seinni klaus-
unnar í frumvarpinu. Nefndin hefur ákveðið það betur, og
segir: "hverjir hreppsbúar fyrir sig", og er það að nefndarinnar
ætlun i sömu stefnu og frumvarpið. En þíngið ræður nú, hvað
það vill gjöra; vilji það fella nefndarálitíð, þá er mer ekki svo
fast i hendi með það. En hvað formgallann snertir, þá sé eg
ekki, í hverju hann er fólginn, þar sem varla má heita, að
nefndin hafi getað látið neitt standa í frumvarpinu. par að auki
hefur og stjórnin sent þinginu bænarskrárnar frá hreppunum um
þetta, og hefur hún þvi aubsjáanlega ætlazt til, að þingið legði
það til um þetta mál, sem það gæti bezt og nákvæmast.

P. Sigurð,I'son: Bæði nefndin og hinn heiðraði framsögu-
maður hafa skýrt þinginu frá ástæðum þeim, er nefndin hafði
fyrir augum, með að stinga upp á breytíngum þeim, er hún
hefur gjört frá konúngsfrumvarpinu. Viðvíkjandi formgalla
þeim, sem hinn 5. konúngkjörni þingmaður gjörði svo mikið
úr, þá er það að vísu satt, að meir] hluti nefndarinnar var í
nokkrum vafa um þetta. En þar sá háttvirti meðnefudarrnaður,
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sem alkunnur er að þekkíngu og menntun, jafnt í formum öll-
um sem öllrum vísindum, áleit þessa aðferð við eiga, þá urðum
vill her um ásáttir. I>að er ekki heldur rétt hermt, að því
konúnglega frumvarpi sealveg burt kastað, því bæði er einn
sá þingstaður óhaggaður af nefndinni, sem kouúngsfrumvarpið
til tekur, Gaulverjabær, og þar til fer nefndin fram sömu grund-
vallarástæðum, sem frumvarpið, að fjölga aptur þeim gömlu
þínghám. Einasta vill nefndin fjölga þeim meira en frumvarp-
ið. En viðvíkjandi þeim ágreiníngi, þá fannst meiri hlutanum,
að, þó Þíngvallasóknar - inubúar ekki gætu borið fyrir sig þau
sömu réttlndi, að hafa átt þingstað áður, sem aðrir hreppar í
Árnesþíngi, þeir er saman var steypt eptir síðustu aldamót, að
vegaleingdin þó ~vrir þessa menn, að sækja þing austur yfir
Lýngdalsheiði að Borg i Grímsnesi, og þurfa að eyða til ferðar
þeirrar 3 dögum, væri nóg ástæða til þess, að veita þeim nú
þing ••tað jafnt hinum. Hinir hrepparnir höfðu ekki heldur um
nokkurn undan farinn tíma haft óskert sín fornu réttindi, þó
tilfinnanlegt se, að hafa misst réttlnd! þessi fyrir tilhliðruuar-
semi við yfirvald sitt. því væri ekki svo, þá þyrfti ekki held-
ur nú að biðja stjórnina um leyfið, að taka upp þíngstaðina.
En þar nefndin varð samþykk í því, að yfirgnæfandi ástæður
væru fyrir því, að biðja stjórnina að veita hverjum hinna gömlu
hreppa, að taka upp þá gömlu þingstaði, þá eru réttindi þessi,
ef stjórnin veitir þau, sem nefndin vonar, upp ýngd ~ða endur-
nýjuð, og þá finnst meiri hlutanum, að I>íngvallasóknar- búend-
ur ættu að verða samferða, þegar þeir óska, að fá sömu rétt-
indi. Minni hlutinn færir þá ástæðu á móti þingstað á I>íng-
völlum, að það geti ekki orðið löghreppur eptir Jónsbókarlög-
um. En það er hægt að sanna, að víða má nú finna hreppa
þá, sem nú eru löghreppar taldir, sem ekki hafa þá búanda-
tölu, sem Jónsbókarlög til taka. I>að væri vist tilfinnanlegt
fyrir þíngvallabúa, ef þíng þetta vildi ekki hlynna að ósk
þeirra, að geta feingið þau rettindi, að mega hafa þíngstað hjá
sjálfum ser á þeim þjóðræmda staðnum, hvar þíngvallabúum
fornu var boðið í setu, en beiðendur mættu nú til, móti vilja
sínum,að reiða hið forna þingfararkaup og útgjöld burt úr ber-
aði, einasta til að afhenda þau yfirvaldinu í öðrum hrepp.

H. Stephensen: Eg er nú því miður ekki svo kunnugur í
Árnessýslu, að eg geti dæmt um þetta mál fullkomlega, og
verl'l eg því að fara eptir hinni almennu þörf, sem þar lætur
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sig i ljósi, og rétti þeim, sem eg meina allir eigi á, að eiga
S(\I' þingstöð í hreppi sínum. Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi og
2 af þingmönnum hafa látið i ljósi, að ærnir formgallar væru á
uefndarálitinu, og það svo, að rettast mundi fyrir þíngið, að
fara ekki með það. Eg er nú að vísu á þvi, að þingið geti
ekki farið með nefndarálitið, eins og það er, en illt þætti mer,
ef málið felli við það öldím~is, þar sem bæði er um réttindi
og nauðsynjar heillar sýslu að gjöra. Eg áliti þvi betra, ef
nefndin vildi taka málefnið aptur til nýrrar meðferðar, þvi eg
held hún geti enn lagt Mð konúnglega frumvarp til grundvall-
ar, og þUl'fi ekki að ráða til, að kasta þvi alveg, heldur teingja
við það allar þær breytingar, sem hún vill stinga upp á. Eg
get og ekki annað haldið, en stjórnin tæki þvi vel, og er eg
að því leyti á sömu meiningu og hinn háttvirti 1. konúngkjörni
þingmaður, að f,etta megi meðfram ráða af því, að stjórnin
skyldi senda hingað allar bænarskrár hreppaana, sem að mál-
inu lutu. En þó svo væri, að nefndin vildi taka málefnið til
nýrrar meðferðar, virðist mer samt nauðsyn á, að ræða nú þeg-
ar um þörf eða vanþörf þíngvallahrepps á þínghúsi fyrir sig,
og um réttindi hans eða rettindaskort i því tilliti. Nefndará-
litið kallar hann hrepp, en hafi eg tekið rétt eptir framsögu-
manni, þá sagði hann, að þíngvallasveit væri í sameiningu við
Grafnínginn kölluð hreppur. Ef að nú þingvallasveit er ekki
hreppur, þá se eg ekki, að hún eigi nokkurn rétt á, að fá þíng-
hús út af fyrir sig; en ef hún er hreppur, þá veit eg ekki
heldur á hinn bóginn, hvað því gæti verið til fyrirstöðu, að
hann feingi þinghús innan sinna eigin takmarka. Hinn hátt-
virti 1. konímgkjörni þingmaður gat þess, að þíngvallasveit
væri kölluð hreppur, einúngis vegna fjarlægðar sinnar, og þess,
að hún væri svo afskekkt, en ekki vegna búandafjöldans. En
því afskekktari og fjarlægari sem sveit þessi er, því meiri á-
stæðu hefur hún að mínu áliti til þess, að biðja um þinghús
fyrir sig, þvi þess örðugra er það fyrir sveitarbúa, að sækja
þíng í aðra hreppa. Eg hef tekið svo eptir ræðum manna, sem
sameining hreppanna i Árnessýslu muni hafa orðið á efri árum
Steindórs sýslumanns; en þar hefur gleymzt, að minnast á þíng-
vallahrepp. Ef að nú þíngvallasveit hefur aldrei verið hrepp-
ur fyrir sig, og hefur ekki fátækra-stjórn ne reikninga ser, þá
virðist mer eingin ástæða til, að biðja um þínghús handa henni
ser á parti, fyr en að minnsta kosti hún er búin að sækja um
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og fá að vera hreppur ser; fJVíþá verður það sjálfsagt. Nefnd-
in gat þess, að þíngvellíngum væri örðugt, að halda vill þíng-
húsi í sameiningu með Grímsnesíngum; en mundi þeim þá hægra,
að halda við þínghúsi einum saman'? Eg á eins bágt með, að
skilja í þvi, eins og í hinu, að efi geti verið á því, að þing-
vallahreppur skuli ekki geta feingið þinghús handa ser, ef
bann hefur öll hreppsréttindi önnur.

Fromsðpumaður: það ætlar að sannast her sem optar,
að góðar vonir geta stundum brugðizt. Eg hugsaði áðan, þeg-
ar byrjað var, að ræða mál þetta, að það mundi nú héðan af
ekki mæta mikilli fyrirstöðu, en eg held það ætli afl fara allt
öðruvísi. Hvað formgallann hjá nefndinni snertir, þá virðist
mer hann vera í því fólginn, að nefndin hefði átt að ráða þing-
inu frá, að taka bið konúnglega frumvarp, eins og það er, og
er þá munurinn ekki svo mikill - (II. Stephensen: Jú, það
er einmitt mikill munur). - Eg vil skjóta því til hins háttvirta
forseta, hvort formgallinn se nú svo stór, að hann þurfi að verða
málinu til ónýtingar.

Forseti: Eg skildi hinn háttvirta varaforseta svo, að hann
vildi stinga upp á, að málinu yrði vísað til nefndariunar aptnr,
til nýrrar meðferðar, svo það kæmist i það horf, að það yrði
tekið til fullkominnar umræðu. þegar upp á þessu er stúngið,
er það skylda min, að leita um það atkvæða, en að öðru leyti
á eg einúngis að sjá um, all málið verði svo upplýst í undir-
búningsumræðuuni, sem kostur er á, svo það se undir búið und-
ir ályktar-umræðu. þetta finnst mer nú eiga ser stað her, því.
hvað formgalla nefndarinnar snertir, þá held eg, að það væri
nóg, ef nefndin sjálf eða einhver hinna heiðruðu þíngmanna
vildi taka ser nú breytíngaratkvælli á þann hátt, sem úr þessu
gæti bætt.

þ. Svein!dömsson: þó eg ætti að búa til nýtt nefndarálit
í máli þessu, sem eg ekki gjöri, flá yrði það aldrei öðruvísi en
þetta. Grundvallarreglan yrði einúngis sú sama i því og í
frumvarpinu, eins og í þessu er. Eg get ekki skilið í, hvernig
þall ætti heldur öðruvísi að vera, þar sem nefndin getur ekki
látið neitt standa í frumvarpinu, nema '/)og"og '/)uð". Her er
og ekki nema um einar 10 línur að tefla. Mer virðist ræða
hins háttvirta varaforseta í máli þessu öll vera byggð á ókunn-
ugleika í Ámessýslu. Hvað því við víkur, hve nær þíngvalla-
sveit se orðin að hrepp með Grafníngi, þá er hægt, að upplýsa
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þa1'l, því það varð í minni sýslumannstíð í Árnessýslu. Ái'lnr
var Grafníngur hreppur ser, og sótti þíng að Bakkarho1ti í
Ölvesi, en nú eiga þessir sameinuðu hreppar, Grafníngur og
þíngval1asveit, þingstað á Stóru-Borg í Grímsnesi.

H. Stephensen : Eg hef nú af orðum hills háttvirta 1.
konúngkjörna þíngmanns feingið þá upplýsingu, sem eg vildi,
nefnilega, að þíngvaIJasveit er ekki neinn hreppur út af fyrir
sig, heldur Í sameiníngu við Grafnínginn, og hefur þá án efa
einga serstaka fátækra-stjórn ne sveitarstjórn, og þá sýnist mer
her ekki um neitt þínghús að tala handa þíngvellíngum.

Konúnrlsfulltrúi: Eg skal geta þess, að báðar sveitirnar,
þíngvaHasveit og Grafníngur, eru nú einn hreppur, eins og
hinn heiðraði framsögumaður sagði, og kallast þær nú báðar
þíngvaHallfeppur .

J. Guðmundsson: 2 af hinum háttvirtu þingmönnum hafa
nú stúngið upp á því, að vísa málinu heim aptur til nefndar-
innar til nýrrar meðferðar. En mer finnast því ein gin svör gef-
andi, fyr en þíngið er búið að álíta, að nefndarálitið se alveg
óbrúkandi, sem mer sýnist ekki geta orðið, þar eð undirstaðan
hjá nefndinni, eða gmndvallarregla hennar, er, að minni ætlun,
vel brúkandi. Eg hefði raunar heldur kosið, að nefndin hefði
byggt á frumvarpinu, og látið það halda ser í því, sem unnt var,
þó ekki hefði getað staðið eptir í því óbreytt nema ."og" og "að" ~
eins og hinn háttvirti 1. konúngkjömí þíngmaður sagði; þvi
nefndin hefur þó haldið hinni sömu grundvallar- og aðal-stefnu,
sem konúngsfeumvarpið, það nefnilega, að fjölga þíngstöðunum
í Árnessýslu. 'þetta hefur nefndin gjört skýrt og skilmerkilega,
og því er þai'l eingan veginn mín meiuíng, að visa eigi mál-
efninu aptur ril uefndarlnnar, en hinu vildi eg skjóta tiJ hennar,
hvort hún vill ekki gjöra uppástúngur sínar að breytingurat-
kvæði við frumvarpið. En ef hún viIJ ekki gjiira það, þá vil
eg gjöra það, og áskil mer ()Ví rétt til breytíngaratk væðis II
þá leið.

P. Petursson: Eg verð að vera á sama máli og hinn
heiðraði þingmaður Sknptfellinga um það, að nefndi" gæti með
lítilli breytíngu rýmt þessum formgalla burtu, og það því fremur,
sem sama stefna, nefnilega að fjölga þíngstöðunum, liggur til
grundvaHar hjá nefndinní og konúngsfrumvarpinu. það var'
ekki mín meiníng, að vísa málefninu heim nptur tll nefudarinnnr,
því nefudasálitið er, að minni ætlun, prýðilega orðað. Eg tók
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formgallann fram helzt þess vegna, að [ieir geta opt orðið mjög
mikilvægir, og eg vildi ekki láta þíJlgið binda hendur sínar í
því tilliti; en það álít eg að það hefði gjört, ef það hefði látið
þennan óátalinn.

J. hreppst, Siqurðssou: það eg vild i áðan sagt hafa, hefur
hinn heiðarlegi þingmaður Skaptafellssýslu nú fyJ'ir mig talað,
nefnilega, að eg ætlaði að bjóðast til, að taka mer það breyt-
íngaratkvæði, að þingið tæki frumvarpið til umræðu og sam-
þykkis með þeim breytingum, sem nefndin vildi gjðra við það,
og fagna eg því, að atkvæði þetta er nú í margfalt betra þing-
manns höndum, en mínum. En hvað viðvíkur þíngstai'l á Þíng-
völlum, þá heyri eg sagt, að bæði bendi til þess sveitarinnar
afskekkta byggðarlag, og líka, að þíngvalIasveitin hati áður ver-
ið hreppur út af fyrir sig, þó hún hafi nú nokkur ál' verið sam-
einuð Grafníngnum, og el' mjðg líklegt, ai) hún aptur fái sig
bráðum frá skllda, þar sagt er, ai'l það sc ósk og vilji beggja
sveitanna. Annars þykir mer tilhlýðilegt, að þar allsherjar-þíng
Íslands var um margar aldir á þessum stað, að þá veiti þíng-
menn því nú fylgi sitt, að sveitarmenn fái að byggja ser þar
þínghús; kann ske það gæti Iní líka orðið skili betra en ekkert
fyrir aðra, ef á lægi, er kæmu þar á fund, og ai) sveitarmenn
feingju að hafa þar þingstað sinn, svo að þingvellir mættu þó
bera þá litlu rentu með nafni.

H. Stephensen: .Mer virðist þó, að, fyrst það er nú upp-
lýst, að þíngvellíngar hafi aldrei verið hreppur út af fyrir sig,
þá verði þeir fyrst að biðja UIIl það. Að biðja áður um þíllg-
staðinn, sýnist mer líkast því, að smíða fyrst negluna í skipið.
En þess hefur enn ekki verið getii'l, að þeir seu búnir að biðja
um aðskilnað fi·á Grafningnum. Eg verð því enn al'lvera fastur
á því, að bæn þingveIlínga um þinghúsið verði ekki tekin til
greina að svo komnu.

P. Si!/urðs.soll: Eg hef nú heyrt það af ræðulll margra
þingmanna, að ærinn formgalli þyki á nefmlaráJitirm, svo al'l
nauðsynlegt væri, að gjöra það að viðauka-atkvæði við hið kon-
únglega frumvarp, og þess vegna gjöri eg það nú ab mínu
viðau ká-atkvæði, svo þíngið finni ser það ekki til ástæðu, að
fella nefndarálitið; eða vísa því fr,Í vegna formgalla.

Viðvíkjandi því, sem þingmaður Borgfirðinga síðast mælti
um aðskilnað þíl1gvellíl1ga og Grafníngsmanna, þá vil eg geta
þess, að þeir hafa áður verið að skildir, og vilja nú skiljast ab
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aptur; og þó Grnfuingsmenn haf ekki borið upp neina hæn
um þetta, þá hefur þíllgvellíngum án efa þótt þetta tækifæri, er
ræða skyldi um þíngstaðafjölgun í Árnessýslu yfir höfuð, of gott
til þess, að þeir vildu sleppa þvi, þar sem þeir eiga nú sem
stendur svo óhaganlegan þíngstað, sem verða má. þeir hafa
víst ekki viljað leyna sínum vilja i þessu tilliti, hvað sem
Grafuíngsmenn gjöra. En þar eg nú heyri af ræðum þing-
manna, að gagnstæðar meiningar koma fram viðvíkjandi þvi,
að þiugvallasóknarbúar geti nú öðlazt jafnréni með öðrum
hreppum Árnessýslu, þá tek eg mer það viðauka-ark væði, að
þeim verði veittur þingstaður á þingvöllum framvegis.

Framsögumaður: Eg sem nefndarmaður fellst fúslega á
hverjar þær góðar tillögur, sem þingið gefur til þess, að mál
þetta falli ekki niður, og að formgallanum verði við bjargað,
og eg held, að nefndin verði fús á, að gjöra nefndarálitið að
viðauka-atkvæði sinu við hið kouúnglega frumvarp.

Viðvíkjandi þíngvallahrepp vil eg leyfa mer að geta þess,
að fyrrum var hann aðskilinn frá Grafníngnum, því það VIII' i
sýslumannstíð hins háttvirta 1. konúngkjörna þíngmanns í Á 1'-

nessýslu. sem þeir vorn sameinaðir, eins og hann hefur sjálfur
skýrt frá fyrir stuttu. En hreppar þessir liggja alls ekki vel til
sameiningar, þar sem þeir eru sinn hvoru megin við hið stærsta
stöðuvatn á landinu, og eiga örðugt með, að ná saman. það
er annars ætlun mín, að Grafníngsmenn muni aldrei biðja um,
að eiga þingstað á þíngvöllum með þíngvellíllgum, heldur þá
að Bakkarholti, eins og áður var, ef þeir vilja ekki eiga ha un
á Stóru - Borg, eins og nú er.

ll. Stephensen: Mer finnst það einatt vera að verða ljós-
ara af ræðum [ringrnauna, að bænarskrá þÍngvellínga eigi ekki
a/') takast til greina húr á þíngi, fyr en hrepparnir væru skildir
að. Framsögumaður sagði og nýlega, að, efþillgvellíngar skildu
við Grafníngsmenn, þá mundu hinir síðar nefudu heldur biðja
um, að mega hafa þingstað á Bakkarholti, og yrði þá sú bæn
gagnstæ~ þeim, sem nú koma fram, nefnilega um sameiníng 2
hreppa, í litað þess, sem nú er farið fram á aðskilnað .

•1. Guðmundsson: Ekki get eg verið á sama máli og hinn
háttvirti varaforseti um þíllgvaIlahrepp. l\ler finnst það gjöra
lítið til í þessu máli, hvort 'þíngvallahreppur hefur um litinn
tíma verið sameinaður öðrum hreppi eða ekki. þíllgvallahre}l{J-
ur hefur sent bænarskrá sína um þingstað út af fyrir sig, eink-
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um vegna þeirra erviðleika, sem á eru fyrir þá, að sækja þíng
að Stóru- Borg, en að sækja þángall ftá bæjunum, sem fjærstir
eru, hef eg' heyrt að ekki veiti af allt að 3 dögum. Eg hef líka
heyrt, að opt hafi ekki komill fleiri en 2 eða 3 þíngvellíngar á
þíng, og er það ervillleikanna vegna, og þau gamalmenni eru þar
til, sem allan sinn búskap hafa aldrei komið á þíng, og eru þó
manntalsþíngin í mörgu tilliti mikilsvarðandi. þar sem birta á
lög og ýmislegt annað, sem hvern mann varðar. þar sem
maður á að fá og sækja rett sinn, þángað ætti og hver maður að
geta komið, að minnsta kosti vegna vegaleingdar. Eg get ekki
heldur í þessu tilliti bundið mig við Jónsbók ne hin fornu rett-
indi, svo að því megi ekki breyta eptir því, sem tími og kríng-
umsræður krefja; því þó t. a. m. Jónsbók segi, að það skuli að
eins vera löghreppur, þar sem eru 20 húendur, og tíundi þó
hver þeirra ekki minna en 10 hndr., þá ætla eg, að mjög lángt
se síðan, að hætt var, að fylgja þessari laga-ákvörðun, og að,
ef henni ætti að fylgja enn, þá mundi fækka töluvert og leggj-
ast niður ýmsir þingstaðir, þar sem hvorttveggja á ser nú stað,
og hefur átt leingi. Svo mikið er og víst, að þessir tveir hrepp-
ar, sem her ræðir um, þíngvallahreppur og Grafníngshreppur,
eru nú farnir að leita aðskilnaðar, þó þeir hafi um nokkra stund
verið sameinaðir, nauðugir frá fyrsta, að eg meina, og mætti
án efa fá um þall upplýsingar hjá stiptamtmanni vorum, hvað
lángt aðskilnaði þeim er komið. En hvali snertir Grafnjnginn,
þá held eg, að það væri einginn hagur fyrir þann hrepp, að
eiga þingstað saman við þjngvallahrepp, .ef hann eignaðist
þingstað á þíngvöllum; þar i móti mætti má skebállum hrepp-
unum, ef sameining þeirra heldist á annað borð, vera all- hag-
anlegt, all eiga saman einn þingstað, t. a. m. á Heiðarbæ, og
víst væri mikill hægðarmunur fyrir þingvellínga, að eiga þar
þingstað, hjá því að verða all sækja að Stóru -Borg. Eg er þess
vegna með því, að bæn þessi verð] tekin til greina, og flíngið
biðji konúng, að veita þíngvellíngum þingstað þar í hrepp.

H. Stepkensent Eg get þó ekki betur séð, en hrepparnir
verði fyrst að skiljast all, ella fá leyfi til. þess, áður en farið
er að biðja um sinn þíngstað fyrir hvorn þeirra; en það er lángt
frá mer, að mæla neitt á móti aðskilnaði þeirra. En svo leingi
þeir eru ekki að skildir, og hafa ekki full hreppsrettindi, hvor
fyrir sig, þá finnst mer bæn þingvellínga ekki takandi i mál.

J. hreppst. Sigul'ðsJ'o1t: þíngvallasveitarmenn hafa þegar
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óskað, að fá sig frá skilda, þar þeir hafa beðið um þinghús ser,
og það væri merkilegt, ef þíngið ekki vildi eða mætti líta á
ósk þeirra og réttindi vegna þess, að hin sveitin er svo hírðulaus,
að kvarta ekki um það, sem hún vill þó líka. Eg held það se
ekkert ódæði, að koma upp með, að fá að skildar sveitir. þann-
ig var beðið um aðskilnað Seltjarnarneshrepps og bæjarins her,
og bar ekki á öðru, en að stjórnin veitti það fljótt.

þ. Soeiubjðrnsson : Viðvíkjandi þvi, sem hinn heiðraði
þingmaður Skaptfellínga sagbi, að opt kæmi eigi nema 2 eða
3 Þíngvellingar á þíng á StÓI'U - Borg, þá vil eg geta þess, að
það er víst til komið í seinni tíð; því í öll þau 12 ár, sem eg
var sýslumaður í Árnessýslu, komu þíngvellíngar vanalega allir
á þíngin, og ser í lagi sá, sem leíngst átti aðsókn ar, bóndinn
frá Stífllsdal. En viðvíkjandi orðum þingmannsins frá Mýra-
sýslu, að þíngvellíllgar væru búnir að sækja um aðskilnað frá
GI'afilíllgsmönnum, þá skil eg ekki, hvernig hann ætlar að sauna
það, og víst er, að bænarskrá um þetta er ekki komin enn fyrir
þetta þing. Bæn um nýjan þíugstað er allt annað, en bæn um,
að skipta þeim núverandi þíngvallahreppi í tvo hreppa.

ll. Stt'phf'IlSell: Eg ætlaði einmitt að segja þetta sama,
og hinn háttvirti 1. kouúngkjðmi þingmaður mælti, að eg skil
ekki í því, hvernig bænin um þingstaðhin getur verið sama, og
hæn um aðskilnað hreppauna. Að minnsta kosti sé eg það
hvergi vera komið fram í hænarskránni, sem þíngið verður þó
að fylgja.

P. Si!lllrðsson: Eg má segja, að það er fullkominn vilji
þein·a hreppa, sem her ræðir um, að aðskilja sig, en það láð-
ist má ske nefndinni eptir, að grennslast eptir þvi hjá stipt-
amtmanni, hvort nokkur kvörtun eða bæn væri kornin til hans
frá þeim um þetta. En eg held þá, að það mætti enn ná vitn-
eskju um það hjá honum. Um hitt er eg síður viss, hvort sú
bæn, þó hún væri nú til, yrði rædd her í þetta sinn eða ekki.
Eg se heldur ekki, að hreppar þessir þyrftu að sækja það til
stjórnarinuar, að fá aðskilnað; því hafi þeir verið sameinaðir
einasta með sýslumanns vitund eða samþykki, þá gæti sama
regla gilt með aðskilnaðinn. Líka væri hægt, að biðja stiptamt-
mann um leyfi þetta, og þá gæti þetta verið komið, þegar frum-
varpið kemur aptur sem lagaboð.

H. Stephensen: Eg get öldúngis ekki skilið í því, að það
geti orðið; því þó þingið snapi ser einhverjar upplýsingar hjá
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embættismönnum, þá er það eingin bænarskrá til stjórnarinnar.
En í þessu atriði, sem nú er umtalsefuið, hygg eg þingið ekki
geta tekið neitt til greina, sem ekki er komið fram beinlínis í
bænarskrá til þess.

P. Petursson: Af ástæðunum fyrir hinu konúnglega frum-
varpi sest, að stjórnin hefur leitað álits stiptamtmanns og sýslu-
manns um bænarskrá hreppanna allra, nema þíngvallahrepps,
sem ekki hafði sent neina bænarskrá um þetta fyr en núna.
l\lýr sýnist þvi liggja beint við, að stjórnin verði að fara eins
að með bæn þíngvellínga, að leita álits hinna sömu manna um
bana, þess vegna held eg, að þingið geti ekki tekið bana til
greina í þetta sinn, heldur verði að láta hana biða, þángað til
þingvallasveit er búin að fá hreppsréttindi ser, og leyfi til, að
skiljast við Grafnínginn, eins og bilin háttvirti varaforseti fór
fram á i ræðu sinni áðan.

St .• JÓnsson: Mer sýnist, að miklar ástæður séu fyrir bæn
Þingvallahrepps ; ef 2 eða 3 dagar gánga fyrir þá í þingferð
hverja, þá er það óþolandi. En það gæti nú verið, að fjöMi
þeirra, sem þing sækja að Stóru - Borg, se nokkur orsök til
timatafar þessarar, því svo getur sýslumaður haft mikið að gjöra,
þar sem fjölmenni er að gegna, að menn verði að biða eptir
honum. En hvað sem um það er, þá virðist mer það óviður-
kvæmilegt, að bændur missi svo lángan tíma til þingferða, ef
hjá því verður komizt á einhvern hærilegan hátt. Hinn hátt-
virti. 1. konúngkjörni þíngmaður befur upplýst það, að þíngvell-
ingar hafi áður fyrri sótt þing sin vel, en nú heyrist annað gagn-
stætt; og það lítur því svo út, sem örðugleiki og vegaleingd
se þessu mest ollandi, Mer virðist þvi, að her megi ekki ein-
úngis líta á forn réttindi, heldur og á sanngirni og nauðsyn
hlutaðeiganda; og eg get ekki betur séð, en það se skylda: að
laga það, sem laga þarf, hvort að forn réttindi eru til eða ekki.
Eg get líka ímyndað mer, að sýslumaður hafi meiri átroðning
og ómak af þvi, að ekki er þingstaður á þingvöllum, heldur
en vegaleingd þeirri svarar, sem hann þyrfti að fara, því þeg-
ar bændur vita, að þeir geta ekkert annað erindað við sýslu-
manninn, en skila honum gjaldi, hvað sem þeim á liggur, þá
er það eðlilegt, að þeir sendi 1 eða 2 menn með gjaldið, og
taki ser svo aptur ferð heim til sýslumanns til hinna annara
erinda, sem þeir kynnu að hafa, og sem hann hefði getað af-
gjört á þinginu, ef þingsókn hefði verið minni, og er auðséð,
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að þetta getur verið líka hægra fyrir sýslumanninn. Menn
ættu líka heldur að stuðla til þess, að þíng séu vel sótt, því
þar kemur opt margt það fyrir, sem almenning varðar miklu.
þó það se sagt of snemmt, að taka þessa bæn her til greina
í þetta sinn, þá samt leyfi eg mer að áskilja mer rett til þess
viðauka-atkvæðis, að, úr því þingstöðum verður á annað borð
fjölgað í Árnessýslu, þá se hið sama látið gánga yfir þíngvalla-
hrepp og hina.

þ. Svei1l1!j'örnsson: Eg get þó ekki betur séð, en að það
se að minnsta kosti mjög óskipulegt, ef farið er að troða þíng-
stað þíngvellínga her inn í, þar sem frumvarpið öldúngis ekki
gefur neina át yllu til þess. Hvað vegaleingdina snertir, þá
vissi eg það, að þegar eg var sýslumaður Árnesínga, brúkuðu
þíngvellíngar annan dag til og annan frá til þingferðar að Stóru-
Borg, þegar þeir voru strax afgreiddir, eins og þá var gjört;
því sýslumaður er vanur að klára þá fyrst, sem leingst eru að.
Eg veit nú vel, að þíngstörf hafa raunar aukizt síðan í þá tíð;
enda var þá aldrei þíng nema einn dag á Stóru - Borg, og var
það þó þá fjölmennasta og erviðasta þíngið í sýslunni. Eg se
ekkert á móti, lið sýslumaðurinn taki ser nú 2 daga til Ilíng-
halds á Stóru - Borg, ef hann kemst ei öðruvísi af, annan fyrir
Grímsneshrepp , en hinn fyrir þíngvallahrepp (með Grafníngi),
og væru þá þessara hreppa inubúar eins vel farnir, og þeir
áður voru.

Framsðqumaður : Í tilliti til þess, sem hinn háttvirti 1.
konúngkjörni þíngmaður nú sagði um vegaleingdina að Stóru-
Borg fyrir þíngvellínga, er eg honum samdóma í því, að ekki
þurfi nema annan daginn til og annan frá, þegar menn eru af-
greiddir strax. En þó að nú ekki þurfi leingri tíma til þíng-
farar úr hrepp þessum, þá er þó að minni ætlun meira varið í
28 daga, sem 14 menn missa, en 2 daga fyrir sýslumanninn
einn, og það þá daga, sem hann, að almanna - ætlun, fær vel
borgaða, það munu og sumir ætla, svo eg leyfi mer að taka
svo til orða, að sýslumaður gjöri ekki annað þarfara, en koma
einu sinni á ári í hvern hrepp, og það enda þó ekki séu í ein-
hverjum hreppnum nema 14 búendur. Viðvíkjandi því, að
þessi bæn þíngveIlínga se of fljótt upp borin, þá virðist mer,
að annaðhvort verði hrepparnir að vera að skildir eða ekki, en
Grafníngsmenn geti þá átt sama þíngstað og þíJlgvellíngar, ef
þeir vilja það á eptir, þegar þíngvellíngar væru búnir að fá
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þingstað ser. En -nú biðja :þingvallasveitar- menn um þingstað
ser, og þó Grafningsmenn bæðu um annan banda ser á eptir,
þá held eg, að það væri vinnandi verk fyrir sýslumanninn,
að koma i hvern hrepp i sýslunni til að þinga. Sýslumaður
hefur og opt margt að gjöra annað i hreppunum á vori hverju,
en einúngis að halda manntalsþingið, t. a. m. skipta búum og
fleira, og gæti þá þessi tilhögun kann ske sparað honum ómak.

P. Petursson: Eg ætla, að i þessu tilliti verði lakast
við það að eiga, að, þó nú :þíngvellíngar fái þingstað út af fyrir
sig, þá geta þeir ekki vitað, hvað stórt þínghús þeir þurfa að
byggja, á meðan þeir vita ekki, handa hve mörgum það á að
vera; en það vita þeir ekki, fyr en þeir eru annaðhvort búnir
að skilja sig frá Grafningsmönnum, eða Grafníngsmenn búnir
að fá leyfi til, að vera i samfelagi við þá. Og þessi skilnaður
er það þvi, sem mer sýnist her verða að gánga á undan, svo
þingið geti ekki annað, en leitt þessa bæn hjá ser núna, meðan
hvorki er búið að heyra tillögur stiptamtmanns né sýslumanns
um það. Eg get að minnsta kosti ekki gefið mitt atkvæði með
þvi, að þingið taki bænina til greina .

•JÓn hreppstjóri Sigurðsson: Nú er eg ekki samdóma
hinum háæruverðuga kouúngkjörna þingmanni, sem nú settist
niður. Eg held, að þingið se ekkert bundið við það, að búið
se að bera málefnið undir álit sýslumanns og amtmanns. Stjórn-
in fær að sjá og heyra ástæður beiðandanna, áður en hún bæn-
heyrir, og eg held hún hafi frjálsar hendur að segja nei eða
já. Annars veit eg ekki til, að stjórnin .eða þingið hafi bundið
sig neitt við álit yfirvalda i þess konar málum. Nokkuð var
það, að hvorki "ar bænarskráin úr Mýrasýslu, um þinghúsa-
fjölgunina þar, borin undir sýslumanns ne amtmanns álit, þó
tók þingið hana til áheyrslu, og stjórnin þar á eptir til bæn-
heyrslu.

Pdll Sigurðsson: Ástæðurnar fyrir frumvarpinu sýna það,
að sýslumaður og amtmaður hafa verið mótfallnir því, að allir
hinir eldri þingstaðir Árnesinga væru teknir upp aptur; það
gæti því vel átt ser stað, að tillögur þessara embættismanna
yrðu móti :þingvallabúum, og yrði þá helzta ástæðan erviðleiki
fyrir sýslumanninn, að vitja sýslugjalda sinna i :þíngvallahrepp-
inn, en sá réttur gjaldþegnanna sýnist sanngjarnari, að fá að
afgreiða sýslugjöld sín innan vebanda hreppsins.

St .• JÓnsson: Ekki er heldur hætt við því, sem mer hefur
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heyrzt af umræðunum að sumir mundu óttast, að hrapað verði
að byggingu þínghússins á 'þingvöllum fyrir tímann, því hrepps-
búar hafa sjálfir beðið um, að fá það einmitt með því skilyrði,
að byggja það á sinn kostnað, og munu ekki hlaupa að því,
áður þeir vita, hverjar málalyktir verða.

H. Stephensen: Spurningin er einúngis umþaf'l, hvort
þíngið með sóma sínum geti beðið stjórnina um þínghús eða
þingstað handa þeim hrepp, sem ekki er til, þó menn geti
ímyndað ser, að hann kunni að verða ti1. Og eg skil ekki
betur, eptir umræðunum, sem komnar eru, en að þíngva]]a-
sveitarmenn séu sameinaðir Grafningsbúum, og hvortveggi
saman einn hreppur, svo að sá þíngvallahreppur, sem her ræð-
ir um, er að eins ímyndaður.

St . Jðnsson: það er nú áður upplýst hér í dag af hinum
hæstvirta konúngsfulltrúa, að þingvallahreppur er í raun og
veru til, því svo heitir hreppurinn allur, sem Grafníngur og
þíngva]]asveit eru í. l\Iergetur því ekki skilist, að það seli
eins mikil vandkvæði á þessu, eins og sumum þingmönnum
þykir, einkum hinum háttvirta varaforseta. Eg held, að spurn-
ingin geti ekki verið um annað en það, hvort Grafníngsmenn
mundu mega sækja þíng út fyrir takmörk sinnar eigin sveitar,
ef þeir vildu, hvort sem aðskilnaðurinn yr()i eða ekki, ef að
þíngve1língar feingju þingstað fyrir sig.

Framsðqumaður: Eg vil geta þess í framhaldi af því,
sem þingmaður Eyfirðinga nú mælti, að eg held Grafningsbúar
þyrftu í þessu ekki að leita annara álits ne leyfis, heldur en
sýslumannsins í sýslunni.

Forseti: Fyrst ekki taka fleiri til umræðu, álít eg undir-
húningsumræðu þessa máls vera lokið, og liggur þá fyrir, að
taka til ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu málið viðvíkjandi
veiðilögunum.

Við þetta mál voru fram komin þessi breytíngaratkvæði:
1. G. Einarssonar:

"Undir sama banni og sektum skulu og vera öll byssu-
skot á landsel (a: latur- og út-sel) á öllum þeim fjörð-
um, víkum og flóum kring um Ísland, þar sem land-
selaveiði tíðkast, annaðhvort með látursela-nótum eða
uppidrápi",

2. Jðns hreppstjóra Sigurðssonar:
ef nefndarálitið fær ~eðhald þingsins, að selur verði frið-
aður fyrir skotum yfir allan Breiðaflóa, þá:
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"ab sama friðhelgi á sel fyrir skotum se á öllu sviðinu
innan sjónhendingar-línuna frá Öndverðarnesi á Akra-
ness Skipaskagatá".

3. Á. Einarssonar:
ef viðauka-atkvæði þingmannsins úr Dalasýslu fellur:

"ab allur landselur [látur- og út-selur) se friðhelgur fyr-
ir byssuskotum á öllum fjörðum og vikum kring um
'Húnafléa, og á þeim flóa sjálfum, fyrir innan þver-
línuna milli Horns á Hornströndum og Skagatáar".

4. Á. Einarssonar:
við viðauka-atkvæði þingmannsins frá Dalasýslu viðvíkjandi
veiðilaga- nefndar-uppástúngunni:

"Skjóti nokkur vöðusel eða annan farsel á þessum
tilteknu stöðum, skal hann skyldur til, að sýna selinn
2 vitnisfærum mönnum, til sönnunar því, að ei se land-
selur skotinn; en sýni skyttan í því mótþróa, sektist
sem sá, er landsel hefur skotið".

5. ll. Stephensens:
1. aðalbreytíngaratkvæðl : "ab selur allur, innlendur her,

land-, látra- og út-selur, verði friðaður fyrir skot um
kring um land allt".

2. vara-breytiugaratkvæði, ef aðalbreytingaratkvæðið fell-
ur: "að friðun selsins se óbreytt eptir veiðilaga-tilskip-
uninni frá 20. júní 1849".

Forseti: Eg hef látið prenta atkvæðaskrá í þessu máli,
og vona eg þingmenn hafi feingið hana, og hver þeirra hafi
hana fyrir ser.

A't k o æ ð a s k rd

veiðilaga-mélinu.

1. Hannes Steplcensen : að selur allur, inulendur her, land-,
látra - og út - selur, verði friðaður fyrir skotum kring um
allt land.

2. G. Einarsson: ab allur landselur (3: látur - og út - selur)
verði friðaður fyrir öllum byssuskorum á öllum þeim fjörð-
um, víkum og flóum, kring um Ísland, þar sem landsela-
veiði tíðkast, annaðhvort með látursela-nótum eða uppi drápi.

3. Nefndin: ab öll byssuskot á sel verði bönnuð fyrir innan
línuna frá Bjargtaungum í Barðastrandarsýslu til Öndverð-
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arness í Snæfellsnessýslu, undir þær sektir, sem við eru
lagðar í 15. og 16. grein tilskipunarinnar 20. júní 1849.

4. .JÓn hreppst. Sigurðsson: að sama friðhelgi á sel fyrir
skoturn se á öllu sviðinu innan sjónhendingar - línu frá
Öndverðarnesi á Skipaskagatá á Akranesi.

5. Á. Einarsson: að allur landselur (látur - og út - selur) se
friðhelgur fyrir byssuskotum á öllum fjörðum og vikum
kríng um Húnaflóa, og lÍ þeim flóa sjálfum, fyrir innan
þverlínuna milli Horns á Hornströndum og Skagatáar.

6. Á. Einarsson: að svo látandi ákvörðun verði bætt við:
"Skjóti nokkur vöðusel eða annan farsel á þessum tilteknu
stöðum, skal hann skyldur til, að sýna selinn tveimur vitn-
isfærum mönnum, til sönnunar þvi, að ei sé landselur skot-
inn; en sýni skyttan í því mótþróa, sektist sem sá, er land-
sel hefur skotið".
Framsögumaður : Eg get nú ei betur ráðið af ræðum hinna

heiðruðu þingmanna, að, þó meiníngarnar séu nokkuð í 2 áttir,
þá sýnist flestum full nauðsyn á, að takmarka og jafnvel af
taka selaskotin, og einkum, að það siðara eigi að ske á Breiða-
firði. Einn þingmaður hefur að sönnu farið fram á, að Breið-
firðingar ættu ei að fá þessa skotafriðun, því þeir hafi gjört svo
litið úr æðarvarpi sínu og sela veiði. Eg veit nú ekki, hvar
þetta á heima; ef það er, eins og mer skildist, af því, að þeir,
Breiðfírðingar, eigi ekkert eða lítið að hafa matið hlunnindi
þessi "ið seinast gjört jarðamat, þá ættu þær mótbárur sízt að
koma frá þeim á þíngi, sem eru í jarðamatsnefndinni hérna
núna; því við höfum allar jarðamatsbækurnar hjá oss, og því
má oss vera kunnugt, t. a. m, um Flateyjarhrepp, að í jarða-
matinu er þar greinilega getið hlunninda bæði varps og sel-
veiðar á hverri einustu byggðri ey, og eins á hlunninda - land-
jörðum í sýslunni. það getur því varla hafa verið meiníngin
þessi hjá þingmanninum, heldur má ske það, að menn telja
ekki dún og sel fram til tíundar; og þá vil eg spyrja: hvar er
slíkt lögboðið'? eða tíunda menn eigi þessi hlunnindi undir
öðru nafni, þó þau séu ei talin serstök '? eru þau ei fólgin í jarðar-
tíundinni '? hver vill ætla, að eyjajarðir, þegar sumar eyjarnar
eru ekki stærri en Reykjavíkurbær hérna, væri að gömlu lagi
settar og tíundaðar eins og þær eru, 40 hndr. hver ey, ef ei
hefði verið litið mest til hlunnindanna '1 Eg ætla því þetta nái
her hvergi heim, og eigi ser ei stall, til að hnekkja bænarskrá
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um selaskotin. Væri það lögboðið, að telja fram dún og sel-
afla, af konúnginum, ætla eg víst, að Breiðfirðingnr mundu finna
ser skylt, ei síður en aðrir, að vera hlýðnir við guðs og kon-
úugsins lög .

•JÓn hreppst. Sigurðsson: það verður nú lítið, sem eg
tala, breytingaratkvæðl mínu til styrkingar. Eg lýsti því strax
yfir í fyrstu ræðu minni við undirbúning þessa máls, að mer
virtist réttast, að sömu lög geingju alstaðar þar yfir á landinu,
þar sem eins stæði á með veiðina, nefnilega, þar sem lagna-
og uppidráps - veiðin yfirgnæfði skotmanna-veiði Ila. Hinn heið-
arlegi þingmaður frá Dalasýslu hefur nú borið upp breytingar-
atkvæði á þessa leið, og þó það se nokkuð óákvarðað með
merki þessarar friðhelgi út frá látrum og lögnum í hverju plázi,
og eg meini þingmönnum her ómögulegt, að ákveða þessi merki,
vegna ókunnugleika í mörgum stöðum, þá kynni slíkt að geta
lagast með því, að menn í hverju plázi friðuðu á manntals-
þingum þessa flóa og firði til vissra ummerkja, eins og veiði-
lögin benda til. Eg get því ímyndað mer, að breytíngaratkvæði
þetta kunni að fá meðhald margra, og ef það verður samþykkt,
þá sýnist mer, að bæði nefndarinnar og mitt se feingið, og þurfi
ekki að setja þau til atkvæða. En falli breytíngaratkvæði þíng-
mannsins frá Dalasýslu, og nefndarinnar verði samþykkt, læt
eg mitt óhaggað standa, þar til það fellur, og eins fyrir það,
þó eg hafi heyrt, að sumir í utanþíngsræðum hafi verið að finna
því það til, að það tæki stykki framan af Snæfellsnesi. Eg
tðk það fram í undirbúníngsumræðu minni, að eg vildi, að sama
friðhelgi og á Breiðafirði næði áfram frá Öndverðamesi fyrir
framan Snæfellsnes, og frá syðstu Snæfellsnesstá, hvaðan sjón-
hending verður tekin, beint á Skipaskaga; en þó einhverjir vilji
suúa út úr með breytingaratkvæðið mitt upp á jökulinn, þá
breyti eg því nú ekkert; því mer er..ekki svo sárt um fremstu
tána af Snæfellsnesi, að eg gjöri mig þar ekki ánægðan með
veiðilögin ! mílu undan landi, og þó einhverjir vildu nú fara
með breytíngaratkvæðið upp á jökulþúfuna, þá gjöri eg mig
rólegan, og vildi eg það jafnvel helzt; þvi skotmennirnir sjá
helzt jökulþúfuna af flóanum á milli, þegar þeir ætla ,að fara
að skjóta selinn, og ætla eg eins að verða óhræddur um þor-
móðssker fyrir þessu, því eptir kortinu verður línan af Skipa-
skaga á Jökul meira en viku sjóar fyrir framan þormóðssker.
1. hreytingaratkvæðið, nefnilega varaforseta, að friða selinn kring
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um allt land, ætla eg ekki að dæma; {Hlðmunu einhverjir verða
til þess samt, kann ske frá þeim sýslunum, sem eingar hafa
lagnir eða uppidráp, en skotmannaveiði er tíðkul'> í.

þ.• lðnassen: Við undirbúningsumræðu þessa máls lagM
eg á móti því, að bænarskrá þeirri, sem nefndarálit það, sem
nú er verið að ræða, hnígur að, yrði framgeingt; því bæði þótti
mer það isjárvert fyrir afleiðinganna sakir, og líka þótti mer
það áhorfsmál, að fara nú þegar að breyta svo nýrri löggjöf,
sem veiðilögin frá 1849 em. Eg hef síðan hugsað um m:ílil'>,
og átt tal við þá menn, sem kunnugir eru á Breiðafirði, og
kemur þeim saman í því, að arður sá, sem menn hafa þar af
selveiði, bæði í nótum og mel'> uppldrápi. se bæði mikill og al-
mennur, og að líkindum miklu meiri en annarstaðar í landinu,
og einkum, að arður sá, sem þannig fáist af selveiðinni, lángt
yfirgnæfi þann, sem fæst með byssunni, og þetta síðara er og upp-
lýst af hinum beiðraða framsögumanni .. Eg hef því breytt skoð-
un minni á þessu máli, og læt mer nú vel skiljast, að góðar
ástæður séu fyrir því, sem bænarskráin fer fram á, að selur se
friðhelgur fyrir skotum á Breiðafirði, þar sem leidd eru rök að
því, að hvortveggja veiðin, með nótum og með byssu, eigi geti
staðizt saman, og þá virðist sá atvinnuvegnriun, sem eyðilegg-
ur hann, sem miklu meira ríður á, eiga að lúta í lægra haldi,
og her er sannað, að arðurinn af hyssunni komist ekki í neina
samjöfnun við þann, sem hafa má og hafður er af hinni veið-
inni, sumsé í nótum og með uppidrápi. Eg dylst þess ekki,
þegar eg la •• bænarskrárnar og nefndarálitið, virtist mer blær-
inn á þeim einhvern veginn vera sá, að hlutaðeigendur ekki
hefðu skoðað málið hlutdrægnisláust ; mer þótti það nokkuð
freklega orðað, að selurinn á Breiðafirði væri eins nytsamur inn-
búum þar, eins og búsmali, og a/') skjóta sel þar, væri eins
skaðlegt, eins og að drepa ærnar fyrir bóndanum í kvíunum,
eða kýrnar í ljósinu, og eg furðaði mig því á því, að hinn heiðr-
aði fulltrúi Snæfellsnessýslu skyldi hneixlast á þv}, að eg ekki
gæti látið mer þetta skiljast, og að mer þótti vanta sönnun fyrir
því, al'> selur og búsmali væri jafngagnlegur, og að hann skyldi
geta farið þeim orðum, eins og þetta skilningsleysi mitt væri
sprottið af verri róti en þetta kemur ekki málinu vill, og skal
eg þvi ekki orðleingja þetta fremur, Eg skal einúngis, eins
og eg er búinn að taka fram, Játa í ljósi, að eg ætla að gefa
því atkvæði mitt, að selur verði fríðhelgur fyrir skoturn á Breiða-
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firl'li, en ekki annarstaðar, öðruvisi en nú er; þvi þó hinn fyrsti
heiðraði konúngkjðrní þingmaður leiddi það af orðum mínum,
a~ eg vildi selur yrði alstaðar friðhelgur ber á landi fyrir skot.
um, var þafl eingan veginn min meining, heldur vildi eg með
þeim orðum, er eg mr í þafl sinni, láta i ljósi, að, eins og
Breiðfirðingar, afl því leyti mer þá skildist, færu friðun selsins
fyrir skotum á Ilot, án þess þar til að hafa gildar ástæður,
þannig mundu aðrir í öflrum byggi'larlögum fara hinu sama fram,
en þetta er allt annað, én afl segja, afl {)aðse almenn ósk lands-
manna, afl selurlun verði alstaðar feiðhelgur, Um þau gjörflll
breytingaratkvæði þarf eg, eptir því, sem eg nú lít á málið,
ekkert að segja.

E. Kúld: þáð gleður mig að heyra, al'l hinn 4. konúng-
kjörni þiugmaður hefur nú snúizt á þá meiningu, að nauðsyn-
legt se, að minnsta kosti að friða sel á Breiðaflrði; en hann
gat þess jafnframt, að honum sýndist vera munur á tjóni því,
er flyti af drápi selsins með skotum, og því, er flyti af, all ærn-
ar væru drepnar í kviunum eða kýrnar í fjósinu; en honum hefur
gleymzt, afl gæta þess, all nefndarálitið hefur ekki flaskað svona
hörmulega á samlíkingunni, sem það tók, því allir sjá, að þall
er sitt hvali, að drepa ærnar í kvíunum, eða að drepa húsmalann
í haganum; því ef þvi ætti al'l verða líkt saman, þá væri það
heldur að segja, að það væri eins all drepa ærnar í kviunulII,
eins og selinn, eptir að hann væri kominn í netið ; en það er
mála sannast, að á Breiðafirði er líkt, að drepa sel með skotum
á eyjasundum og i nótlögnum, eins og drepinn væri búsmali í
búfjárhögum.

t tilliti til breytingaratkvæðis hins virðulega þingmanns úr
l\lýras)slu skal eg leyfa mer að geta þess, all eins og eg hef
áður látið í ljósi við hann, þykir mer það ekki svo orðað, sem
eg vildi; sjúnhendíngarlínan frá Akranesskagatá og á Öndverðar-
nes verður i gegnum sjálfllll Snæfellsjökul, og eg verð að játa
um mig, al'l mer þykir þetta hálf- hlægilegt; eg er ekki heldur
hræddur við, a~"undanvillíngarnir" villist svo lángt frá sjó, að
þörf se á, að friða þá uppi á Snæfellsnessjökli; eg -hefð. því
orðið lángtum fúsari á, að gefabreytingaratkvæði þíngmannsins
mitt atkvæði, ef hann heldur hefði viljal'l orða þall svo, sem á
þessa leið: "frá Skagatá og svo sem skipsýn út frá SnæfelJs-
nessjökli".

J. P. Haostein: Mer sýnist her um tvennt að gjöra, ann-
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aðhvort að fl'iða selinn í kríng um allt land, eða þá einúngis á
vissum stöðum. Ef að nú hinu fyrra yrði framgeingt, þá mun
það vera af (Jví, að selurinn se að siuu leyti skoðaður eins og
ællarfuglinn, og svo munu þeir gjðra, sem mest mæla með þessu.
En (~g vil þá, að menn sen sjálfum ser samhljóða, og ef það
væri, þá mættu menn eptir því að eins drepa kópana. En
menn vilja einnig friða selinn til þess, að hafa uppidráp, eða til
þess, að geta einnig drepið hinn fullorðna sel, og það virðist mer
sjalfu ser ósamhljóða eða ósamkvæmt. Eg er á því, eins og
sumir hafa látil'l hel' í ljósi, að kunnugleiki þessa þíngs væri
ekki nógur til þess, að það gæti beðið um friðun selsíns fyrir
byssuskorum í kríng um allt land. En það er víst, að sumstaðar
á Norðurlandi el' selveiði með byssu mjög arðsöm, og sumstaðar
nauðsynleg t iI 1)f~SS, að fá beitu (yrir hákall. Mer þykir það
eðlilegt, þó Brelðfirðingar vilji hafa selinn friðaðan, því þar mun
vera selaveiði einna arðsömust her við land, en þall vil eg
heimta, að þeir dragi ekki þessi hlunnindi undan opinberum
álögum, og má eg benda til þess, all þeir virðast hafa gjört
heldur lítið úr selaveiði og æðarvörpum sínum við jarðamatið
núna seinast, árið 1849. Eg get þess vegna ekki verið því með-
mæltur, að þeir fái serlega friðun fyrir sel sinn í þetta skipti.
það el' líka hætt við, að, verð] Breiðifjörður friðaður fyrir sela-
skotum, þá kunni selurinn að dragast þángað frá þeim stöðum,
sem í grennd liggja, og friðhelgin ekki nær yfir, og yrði þeim
þá bagi að feiðhelglnni.

.1. Kristjánsson: Þegar menn standa jafnt að málum, þá
hljóta þeir að eiga jöfn réttindi, þó ábati eins se minni en
unuars. Ef það er rétt, að friða landselinn á einstökum stöðum
við landið, þá ætti all friða hann kríng um allt land.

Eg se ekki nema 2 vegi fyrir mer í þessu máli, sá annar,
að gánga að 1. atkvæðinu á skránni, hinn, að fella þau öll. það
mun sannast her, ef sitt verður lög í hverjum fjó\'l\úngi lands-
ins, að, ef sundurskipt er lögunum, þá er sundurskipt friðnum.

Framsiiqumaður : Breytíngaratkvæðin í málefninu út af
veiðilögunum eru ekki mörg, og eg get nú verið þVÍ fáorðari um
þau, sem eg hef áður tjáð meiníngu mína um margt afþví, sem
þau innihalda. Hið 1. fer fram, að friðaður verði allur Jand-,
látur - og út-selur kring um land- allt. Bænarskrárnar nokkrar
biðja hins sama, og nefndin hefur álitið það vel tilfallið ; en
eg hef skýrt frá því áður, hvers vegna nefndin aðhylltist það ei
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beinlinis i þetta sinn. Hið~. vill fá allan sama kyns sel friðaðan
fyrir byssuskoturn lÍ öllum fjörðum, vikum og flóum landsins,
fiar sem selaveiði tíðkast. þetta er all vísu nokkuð rýmra band
og hliðhollara skotmönnunum, en hið fyrra, þar sem selaveiði er
ekki enn þá; en báðum þessum breytingaratkvællum, og allt eins
því 5., virðist mer að fylgi sá annmarki, að skjóta megi þó far-
eða geingdar-selinn innan um hitt selakynið. Eg hef reynt all
skýra það áður, að selurinn er ógurlega skothræddur, þegar
hann kemst að því, all skotin drepa Iia ns eigið kyn, _og þessi
aðferð mundi því olla óspekt landsels og útsels á þeim stöðvum,
sem hann þyrfti að vera eins spakur á, og hagvanar skepnur
eru á landi.

'það atriði, sem er undir 3. tölulið, er uppástúnga sjálfs
nefudarálltsins, og þegar sýnt er nú fram á, hver nauðsyn ber
til ft.iðhelgi selsins á Breiðafirði, og allar þ.1f að liggjandi sýsl-
ur biðja um hana, og að það eru nú 13 ár, síðan byrjað var að
biðja um þessa friðhelgi frá Breiðafirði, því 1841 ritaði hinn
þjóðkunni Bogi Beuidictsen á Staðarfelli embættismannanefnd-
inni í Reykjavík um það (sjá Nefndartíðindin þ. á., bls. 140, ef
eg man reu), get eg ekki ætlað annað, en að þíngið fallist lÍ
hana, og sama er að segja um uppástúngu í 4. tölulið. 5.
uppástúngan er líks eðlis og sú undir staflið 2, að því er Húna-
flóa viðvíkur, og hef eg því getið hennar við þann tölulið, en
bæti því við, að mer þykir skaði að því, að fulltrúa vantar frá
Húnavatnssýslu, til all segja álit sitt um uppástúngu þessa, og
ef henni, sem mikið vel meintri og þarflegri all vísu, yrlli fram-
geingt, þykir mer óviðfeldið, að Vestfit'ðir frá Bjargtaungum til
Hornbjargs skuli vera ófriðhelgirá öllum þeim fjörðum, sem
þar eru á milli. Hvað hinn 6. og seinasta tölulið snertir, þá
held eg bágt se, að finna betri varúðarreglu en þá, sem þar er,
til að friða látursel og útsel innan um farselinn. þegar þessi má
skjótast; en samt verð eg að geta þess, að þessi aðferð mun
verða nokkuð-tvísýn. Skotmenn munu ei ætíð þykjast eiga
hægt með, i einu vetfángi að greina sela kynið í sundur, þegar
skjóta skal, og ekki þykja ætíð hægt, að sýna skotna selinn,
þegar á land kemur, óvilhOllum og órækum vitnum, ef þei1' þá
segðu frá öllum eða sýndu alla þá seli, sem veiða kynnu, og eg
held þetta gæti ollað töluverðum málaferlum og útgjöldum, ef
til vill.

Loksins vildi eg leyfa mer að benda þínginu á það, að,
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skyldu menn vera á I)ví, eins og nefndin, að selurinn ætl i ai') f"ii'l-
ast kring um landið viðar en á Breiðafirði, þá held t'g væri
hollast, að gji'lra það nú þegar, svo ei þyrfti að bæta tíma-
töf og kostnaði ofan á það sem nú er, strax á næsta alþingi, i
sama efni, sem eg held þó mætti búast við, ef þessa er ei gætt
núna.

P. Petursson: Af breytingaratkvæðunum á skránni held eg
að eg vildi helzt halla mer að 2. tölulið, ef ekki væri sá
formgalli á þvi, að þvi ber að öllu leyti saman við tilskipunina
20. júní 1849, § 15, en vantar það, sem her "iður mest á, og
sem uppástúnga nefndarinnar hefur tek ill fram, all til taka
sektirnar, sem við þvi ættu að liggja, þegar skotið væri, og
sem ákveðnar eru i áminnstri grein þessarar tilskipunar.

Að öðru leyti get eg, hvað efnið í breytingaratkvæðunum
snertir, staðið upp fyrir 5 hinum fyrstu þeirra,

G. Einarsson: Eg verð, eins og aðrir góðir menn, að
hreifa máli um breytingaratkvæði mitt sjálfur. Eg get þess þá,
að eg er helzt á þeirra meiuingu, er vilja, að latur- og út-selur
'verði friðaður fyrir byssuskoturn kring um allt land. En af
þvi eg veit nú, og veit það með vissu, að það eru nokkur þau
heruð landsins, þar sem ekki er landselaveiði, né getur verið á
annan hátt, en að skjóta hann, þá þykir mel' það ofmikiJ mein-
semi, að bægja búum þessara héraða frá, að nota Ser afla þann,
er þeim býl'lst á þennan eina hátt og ekki annan. Af þessari
sanngirnis-tilfinningu er breytingaratkvæði mitt sprottið. það hef-
ur verið sagt fyrir skemmstu, að þal'l væru formgallar á þvi, en
eg skil ekki, hvernig þeir verða fundnir með réttu, þVÍ undir
eins og búið er a~ friða selinu með einhverju serstöku laga bolli
11m tiltekið svið, þá er sjálfsagt, að hann nær inn undir aðal-
lögin, veiðilögin sjálf, og sektirnar fara eptir því, sem þar er
mælt fyrir. þyki einhverjum þetta breytingaratkvæði ónákvæm-
lega orðað, þá get eg þess, að jafnmikil vandkvæði hefðu orðið
á, hefði það verið einskorðað. það er hverjum innan handar,
að friðhelga vist svið fyrir selinn með þinglýsingu, og þá gildir
hún fyrst um sinn, og getur staðfestst með dómi, þurfi á [rvi
að halda.

P. Si,qurðssoll: Við undirbúníngsumræðu máls þessa let
eg álit mitt i ljósi um, hvað mer þætti varúðarvert. og, eins og
nú á stæði; ógjörandi, að friða allan sel fyrir byssuskotum, og
því er þar af auðráðið, að eg muni ei gefa breytingaratkvæði
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varaforseta atkvæði mitt. Hið 2. breytingaratkvæði, þingmanns-
ins frá Dalasýslu, get eg heldur ekki aðhyllzt, því það er svo
óákvarðað, þar það vill fi'iðhelga víkur allar, firði og 'flóa, ef
nótlagnir eru einhverstaðar inni á fjarðarbotni. Út úr óvissu
þeirri, er her af Ieiddi, mundi fljútt spinnast miskliðir milli
þeirra, er hlut ættu að máli; en hefði þíngmaður þessi með fast-
ari ákvörðun borið upp breytingaratkvæðið, sem hefði rýmkað
friðhelgi þá, sem löggjöfin nú til tekur, svo sem um 1 mílu, þá
veit eg ekki, nema eg hefði fallizt á það; því hefði svoleiðis
ákvörðun feingið lagaafl, þá var hægt, að taka það atriði inn
í löggjöfina; því mikið væri æskilegt, ef sú regla yrði fundin,
að sem flestir gætu vii'l unað. Fulltrúar Breiðfirðinga hafa leingi
óskað eptir friðun selsíns hjú ser, og eptir framkomnum ástæð-
um get eg ekki annað, en veitt nefndinni atkvæði mitt. 4.
breytingaratkvæði til tekur vissa línu, og aðhyllist eg það, en
breytingaratkvæðið þingmannsins in Strandasýslu get eg ekki
aðhyllzt, því þar hann vill fá selinn friðaðan fyrir gjörvanri
Húnavatnssýslu, og lÍ þeim flóa sjálfum, en einginn fulltrúi er her
a þingi frá sýslunni, þá þykir mer að svo vöxnu máli ógjör-
andi, að veita því samþykki. Að þingmaðurinn hafði ekki fsa-
fjarðarsýslu með, mun hafa komið af því, eins og nokkrar
raddir þaðan, þó fáar séu, hafa látið í ljósi, að menn séu þar
ekki á einu máli um þetta atriði. þingmenn Norðlendinga,
þar sem þó eru firðir og víkur, hafa þú flestir verið mótfallnir
algjörðri friðun selsins. Múlasýslur eru líka með fjörðum og
vikum, líkt og Norðurland, en frá þeim vantar fulltrúa, er gætu
sagt álit sitt í þessu efni. Af þessu mun þingmönnum skiljast,
hvernig eg muni ætla mer að greiða atkvæði, þegar þeirra er
leitað.

G. Brandsson: Hinn heiðraði framsögumaður talaði áðan
í fyrri ræðu sinni á þá leið, að, þb ser geðjaðist vel nefndar-
uppástunga sú, ab friðaður' yrði allur BreÍllifjörf'mr fyrir byssu-
skotum á seli, þá kynni hann þó enn betur við, ef hið fyrsta
breytingaratkvæði í máli þessu feingi samþykki þingsins, þar
sem farið er fram á það, að allur selur innlendur her, land':',
látra- og út-selur, verði friðaður fyrir skoturn kríng um allt land;
því hann taldi það mjög líklegt, að, ef þessu yl'i'ii ekki fram-
geingt núna, að þá mundu koma bænarskrár því viðvíkjandi
til eptirkomandi þinga frá ýmsum héruðum landsins, og væri
þá auðséð, hver kostnaðarauki þetta yrði. Eg held nú, að þetta
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mál, eins og flest önnur, megi skoða lÍ tvo vegu, og get eg þá
litið á það þannig, all, ef þvi yrði nú framgelngt, sem honum
þykir svo mjög æskilegt, og ef' siðan færu að heyrast kvartanir
yfir því úr ýmsum áttum, og bænir manna um, að breyta þessu,
þá mundi sami kostnaður, og sá, er hann kvíðir fyrir, eða ann-
ar meiri, koma upp úr kafinu. það væri einnig mjög ísjárvert,
að fallast á þetta breytingaratkvæði, þar sem bæði fulltrúar frá
ýmsum heruðum landsins eru her ekki á þínginu, og svo eru
meiningar þeirra, sem her eru, mjög skiptar, og eg held fleiri
móti en með því. Vlðvikjandl öðru breytíngaratkvæðinu verð
eg að geta þess, að mer þykir það nokkuð tvírætt, þar sem
það talar um, að allur landselur verði friðaður fyrir öllum byssu-
skotum á öllum þeim fjörðum, víkum og flóum kríng um Ísland,
þar sem landselaveiði tíðkast, annaðhvort með látursela - nótum
eða uppldrápi. Menn vita, að þessi orð: "flói" og "fjörður", eru
mjög yfirgripsmikil, t. a. m. þegar sagt er Húnaflói, Brfdðiflói,
Faæaflði, sem og svo eru kallaðir firðir, og vita menn, að þetta
eru ærið stór svið. Sumir kalla Faxaflóa allt það svæði, sem
er innan línunnar frá Skagatá og að Öndverðamesl; aptur halda
aðrir, að lína þessi eigi að vera undan syðsta odda Reykjaness

. beint að Öndverðarnesi. Á þessu mikla svæði geta nú í ein-
staka stað verið selalátur nálægt landi. Eg veit t, a. m., að á
Suðurnesjum og í Höfnum er dálítil kápaveiði í nætur, aptur
eingin viða annarstaðar, ne líkindi til, að það geti orðið, og vær]
þess vegna nokkuð hart, að fyril'bJlggja öll byssuskot álstað-
ar á flóa þessum. Eg se það líka af 5. breytíngaratkvæðlnu,
að flóar þessir geta orðið ærið stórir, þar sem því er farið fram,
að allur hinn árninnsti selur verði friðaður fyrir byssuskoturn
innan línunnar frá Horni á Hornströndum til Skagatáar að norð-
an, svo ef farið yrði að mæla alla flóa eða firi'li eptir þessum,
þar sem þó kynnu að vera einhverjar nótlagnir eða uppidrap
einhverstaðar við land, þá held eg færi að kreppa að skot-
mönnunum, og mundi það bezt sjást, ef þessi tvö breytingarat-
kvæði, hið 2. og 5., yrðu samþykkt her á þinginu. Hvað Breiða-
firði viðvíkur, þá hagar þar talsvert öðruvísi ti1, en annarstaðar,
þar sem fjörður þessi má heita alþakinn af eyjum, í hverjum
að vera munu all-flestum eða mörgum þeirra æðarvörp, og kring
um þær nótlagnir eða uppidráp ; svo hafa og Breiðfirðiagar
fyrri en nú, og það með miklum áhuga og röksemdum, beðið
um, að selur yrði þar friðaður, svo út lítur fyrir, að veiði hans
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þar sé þeim einn bilin mesti og bezti atvinnuvegur, en frá flest-
um öðrum héruðum landsins befur ekkert þvílíkt heyrzt, svo
eg fyrir mitt leyti verð helzt að fallast á uppastúngu nefndar-
innar í þessu máli.

Hvað 6. breytíngaratkvæðinu viðvíkur, þá held eg verði bágt,
3(\ koma við reglum þeim, sem þar eru gefnar, einkum ef bið
annað breytingaratkvæði yrði samþykkt; því eg ætla, að þeir
yrðu margir, víst her syðra, sem ekki gætu borið um, af hvaða
kyni hinn skotni selur væri, þó hann svo yrði sýndur þeim,
hvað líka berast mætti til beggja vona. Að öðru leyti held eg
menn megi vera nokkurn veginn ánægðir með veiðilögin víðast
hvar, nema ef þeim hefði sýnzt, að friða selinn í nokkuð meiri
fjarlægð frá nótlögnum, en þar er gjðl't .

•ltin Jðnsson: Mer hefur fundizt á ræðum sumra þingmanna
i þessu málefni, að þeir álíti selveiðina eins og tvo atvinnu-
vegi, sem ríði í bága hvor við annan, og eigi því að réttu lagi
hinn arðminni að víkja fyrir hinum urðmeiri. Hinn arðmeiri á
að vera falinn í selveiði með uppidrápi og lögnum, en hinn
arðminni í selveiði með hyssum; en mer skilst þetta nokkuð á
annan veg, því atvinnuvegurinn er í sjálfu ser einn og hinn
sami, nefnilega selaveiði , og munurinn er einúngis, hvemin
hvorir fyrir sig bera sig að með, að fánga þessa veiði. það er
því aldeilis óeðlilegt, að kalla, að annar atvinnuvegurinn komi
her í bága við hinn, þó landslag og afstaða og ýmsar kring-
umstæður gjöri það að verkum, að sumstaðar geti. verið og séu
látur og lagnir, en sumstaðar ekki, og þar sem það er, veiðist
meira, en þar sem það er ekki. Nú mun það víst, að til seli
þau pláz við sjóarsiður, hvar hvorki er látra von ne lagna, svo
teljandi sé, og þætti mer það mjög hart, ef mönnum í þeim
héruðum, sem þar liggja í grennd, væri fyrirmunuð selaveiðin
með hyssu, sem er má ske sú einasta aðferð, sem við mætti
koma, til að ná selnum, þar sem svo á stendur; því e~ held,
að hver einstakur maður eigi og megi, þegar það er með ær-
legum og leyfilegum hætti, bjarga ser sem hann bezt veit og
kann, og allir geti ekki verið bundnir við, að brúka sömu að-
ferðina. •

Eg ætla tilskipunin frá 20. júni 1849 muni, ef henni væri
að þvi skapi hlýtt, fullkomlega nóg friða latur og lagnir fyrir
skutum, og það se miklu framar yfirtroðsla hennar, en sjálf
hún, sem um þyrfti að kvarta. það er öllu þinginu ljóst, að
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her vantar fulltrúa þj<íi'larinnar bæði frá Húnavatnssýslu og háð-
um Múlasýslum, og allir þingmenn hljóta að þekkja, afl fmi'! er
má sko fullur fjóri'!i partur vegarins í kríng nm landið, sem þær
liggja fyrir. Her er því einginn til, ai'! skýra þínginu frá, eða
fullvissa það um, að innhyggjenrlnr þessara sýsllla álíti ser
nokkra sanna nauðsyn á, að allur land -,láfra - og ÍIt - selur
verði friðaður fYl'Ír skotum, eins og heldur eingar óskir eru
bornar uPI' um flai'! nú frá Suðurlandinu, að undantekinni Borg-
arfjari'larsj"slu, og þingmaður Strandasýslu hefur mer ')ótt færast
nóg í fáng, ef hann hefur ekki feingii'l hvöt til þess frá Hún-
vetningum, að vilja þarmin feiðhelga allan sel á Húnaflóa.
Eg fyrir mitt leyti má júta þai'l, og er þai'! illa farlð, að eg hef
ekki nægan kunnugleika á kjördæmi því, sem eg er fyrir, hvort
innbúum þess væri sannarlegt gagn í allri því/íkri friðun sels-
ins, sem her hefur verið stímgið upp á, en þingmnðnriun úr
syðra kjðrdærninn kynni vera því kunnugri, og geta gefii'l í því
til/iti eiuhverjar benrlíngar. Mer vir'i'!ist því alls ein gin almenn
og samstemma umkvörtun eða tilfinníllg fyrir nauðsyn meiri
fri i'I III111I' á selnum, en í'kei'l er, vera komin fram, nema ein-
úngis frá sýslunum kríng um Bl'eii'lafjöri'l, og er þai'! eingin ný
k vörtun , því áður eu tilskipunin "ar samin, höfðu þær hreift
sömu óskum; en þai'!, sem áðan var drepið á af einhverjum
þíllglllanni, ai'! þær sýslur ættu ekki að fá þá friðun selsins,
sem þær um biðja, af því, ai'l selveiðahlunnindanna mei'l fl. hefni
ekki verið tilbærilega gætt við jarðamatíð, þá held eg þai'l ætti
ekki að standa þeim í vegi fyrir bænheyrslunui nú, en heldur
gæta þess, ef nokkur vinrettíng eður lögun y,'i'li enn nú gjöri'!
á jarðamatinu. að þessi miklu hlunnindi og friðun selsins yrði
þá fullkomlega tekin til gr'eina. Allt hvað eg, sem nefndarmaður
í máli þessuvvll segja um hin framkomnu breytíngaratkvæði vii'l
nefndarálitið, er að eins þai'l, að í tilliti til stafliðsins II!Cf eg látið
í Ij<isi meiningu mína þá, ni'l mjög se varlega gjörandi nú, með
ekki meiri kunnugleika þíngsins, en það hefur, að aðhyllast
það, enda þó eg sjái, að það se nú ekki eins yfirgripsmi kii'l,
eins og þegar hinn háttvirti vmaforseti áskildi ser það vii'! und-
irbúníngsumræi'luna, og skildi þá undlr því allan sel. Í tilliti
til stafliðsins 2~ er breytingaratkvæðið of óákveðið, því OI'i'lii'l
."tíðkast" getur hrúkazt hæði í rúmum og enda í mjög þraung-
um' skilningi; því þó lÍ einhverjum firði eða vík væri ekki nema
að eins í einum stað lítilvægt uppidráp, mætti má ske þreingja
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þeim skilningi þar yfir, að þar þú tíðkaðist uppidráp, Hvað
staflið 4 snertir, vil eg sem minnst um tala; það er búil'l ai'!
sýna á því annmarkann, og eg vil ekki aðhyllast það; sama er
að segja um hinu 5., meðan Ilúnvetnlngar sjálfir ekki hafa
hreift um það orði, svo þinginu se kunnugt. Hvað staflið 6
snertir, þá þykir mer breytingaratkvæðið koma líkt fyrir, eins
og ef einum, sem sækir eign silla eitthvað burtu, skyldi vera
ltiört að skyldu sjalfum, að sanna það, að það væri halls eiga,
en ekki stolinn hlutur, sem hann flytti heim til sin, og vona
eg þetta breytingaratkvæði muni ekki vinna inngaungu í lög-
gjöfina, eða meðhald þingsins.

Eg get þvi með eingri sannfæringu gefið atkvæði fyrir
neinni annari friðun selsins, en nefndarálitið fer fram á.

,I. Guðmundsson: Eg tók fram þegar i undirbúningsum-
ræðu þessa máls þær mörgu og miklu ástæður, sem mer fund-
list vera í móti þ,'i, að (Illur selur yrM friðaður um allt land,
og skal eg þvi ekki nú taka það upp aptur eða leingja um
það umræðurnar.

þilr i móti vil eg nú mega leyfa mer að skýra nokkuð
glöggvar f.·á þvi, hvers vegna eg verð að aðhyllast uppástímgu
nefndarinnar, en þar í móti að greil'la atkvæði í móti öllum
hinum breytingaratkvæðunum, sem borin eru Ull)) í þessu máli.

þegar frumvarp stjórnarinnar til veiðilaga hel' á landi var
lagt fyrir og rætt her lÍ alþing] 1847, þá var eg einn af þeim
fáu, sem fann ýmislegt. athugavert vil'l þetta frumvarp, eins og
þíngtil'lindin bera með ser, einkum ýmsar hinar sérstaklegu á-
kvarðanir þess, sem mer fannst aldrei geta komið að Iiði her
á landi, af því ðvinnandi yrði, að hafa á þvi nokkra gæzlu, að
þeim yrði hlýtt; og eg ætla reynslan se þegar búin að sýna það
og sanna, að þær athugasemdir, sem eg þá vakti máls á, hafi
ekki verið með öllu ástæðulausar eða of aukið, hefðu þær vel'ið
þá strax teknar til greina. Ein af flessum sérstnklegu ákvörð-
unum, sem eg heit og held enn al'l komi fyrir ekkert. og se
þýl'líllgarlaus, er sú í 15._ gr. veiðllaganna, "al'I einginn megi
skjóta útsel eða landsel, þar látur eru eður lagnir, nær en hálfa
míllt frá látrum eða lögnum". Svo að segja hverjum skot-
manni er auðgefið, að fara í kring um þessa ákvörðun, án þess
neinn geti fest hendur i hári honum. þegar hann kemur t. a.
lll. með fullum seglum á selabát sínum, þá er auðráðið, að eig-
andi látranna og lagnanna er sjaldnast við staddur, eða svo
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nærri, ella hafi vill þá votta, all hann geti fært fullar sönnur á,
að skormaður hefði skotizt inn fyrir hálfu míluna frá látrunnm,
og þannig brotið lögin. 'þannig verður þessi ák vörllun öldúngis
þýl\íngarlaus, og missir af því, sem hún ætlast til; hún verður
ver en þýl\íngarlaus, því hún orsakar lagabrot, og væri því
betra, að eingin væri ák vörðunln í lögunum.

þetta er nú einmitt sú ástæða, sem kemur mer til, að fall-
ast á nppástúngu nefndarinnar. þar sem er jafnmikill arður
að selveiði og á Breiðafirði, og þá jafnframt jafnmikil freist-
ing til þess, að fara svo í kríng um ! mílu takmörkin, sem
mögulegt er, þar er nuðvltað all þessi takmörkun hefur ver en
einga þýl\íngu, og leiðir mell sel' ótal lagabrot, og mer finnst
auðsætt, að sýnileg, stöðug og óraskanleg takmörk fyrir frilI-
uninni, eins og nefndin hefur nú stúngil\ upp á, verði miklu
óhult ari og öruggari vernd fyrir friðlýstum stöðum til selvelða.
því ætla eg mer að allhyllast uppástúngu nefndarinnar, og eins
4. ,bl'eytíngaratk væðið.

En af hinum sömu ástæðum verð eg einnig fastlega all
mæla í móti bæl\i 1., 5, og 6. breytingaratk væðinu, auk þess,
sem aðrir þíngmenn hafa þegar fundið þessum breytingaratkvæð-
um til. þall eru öll bundin víð þær ákvarðanir, sem eg álít
ómögulegt að hafa neina gæzlu á ella vðrð, að þeim verði hlýtt,
Her er verill að tala um "imdrndan" sel, um "útsel og 11l71d-

sel", og að þessi selakyn megi alls ekki skjóta; eptir því má
þá skjóta önnur sela kyn, t. a. m. farselinn, sem nefndur er;
en hver á all þekkja þessi selakyn í sundur úti á sjó '( og hver
getur haft gæzlu á því, svo að einhlítt sé, að þau kynin, sem
friða á, verði ekki skotin eins eptir sem áður? Eg verll því
fastlega að ráða þínginu frá, að taka þessi breytingaratkvæði
til greina, og eg finn mer skylt, að gjöra þetta eins fyrir það,
þú svo líti út, sem báðir þeir heiðruðu þíngmenn, sem hafa
borið þau upp, dl'agi það sem leingst, all taka til máls til varn-
ar þeim, má ske einnig til þess, að þeir geti um leið einnig
hrakið þessar ástæður mínar.

St . Jonssons Eg hef áður látið í ljósi þá meiníngu mína,
uð Breillfirðíngum væri mest nauðsyn á, all selurinn yrði fril\aður,
og þá um leið, að mer þætti ísjárvert, að friðunin næði yfir
allt land.

það er búið að færa ástæður fyrir því, að ómögulegt se, að
gjöra svo grein fyrir hagsmunum hverrar sveitar út af fyrir sig,
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ai'l maður með fullri vissu geti sagt, að Mn mundi óska ser
friðunar selsíns ótakmarkað, og einkum er þa II, þar eð þrir
þingmenn, og það úr hinum stærri sýslum, ekki eru á þingi.
Eg er samdóma hinum beiðraða þingmanni Skaptfe11ínga við-
víkjandi 6. breytíngaratkvæði, því I)að er ómögulegt, að Ma svo
um, að ekki verði farið í kring um þetta, þvi víða stendur svo
á, að svo lángt er á milli bæja, að þa(') mundi ekki alls kostar
hægt, að sýna veiðina, og þó því yrði nú við komið, þá getur
maður kann ske leitað til þeirra, sem sjálfir eru i sökinni, og
álít eg þannig ekkert gagn al'l þessu breytingaratkvæði. Hvað
4. breytíngaratkvæðinu viðvíkur, þá finnst mer þall vera einúng-
is það, sem leiðrétta þarf, að línan verði dregin dálítið leingra
eða á annan veg, en í breytíngaratkvæðinu stendur.

þ. Sveinbjörn .••·son: Eg þarf ekki all leingja umræður
málsins með því, að taka málstað uefudarálitsins, því það er
búil'l að því áður; ekki heldur ætla eg að fara að rífa niður þau
framkomnu breytíngaratkvæði, því það er búið að sýna fram á
gall ana á þeim. 'þá er það eitt þingmannsins ÚI' Mýrasýslu,
sem nýlega fékk öflugan talsmann, og að því ætla eg að víkja
nokkrum orðum. þall hreytíngaratkvæði hefur 2 slæma ann-
marka; annar er, að það skilur eptir stúf af Snæfellsnessýslu
ófrið aðan, og veit eg ekki, hvers hann á all gjalda; það er sjáv-
arströndin frá Öndverðarnesi að Arnarstapa ; en það tekur líka
stúf af Borgarfjarðarsýslu, og friðar hann, Hinn ókosturinn er,
að þetta breytingaratkvæði, nr. 4, friðar ••el á la n d i, hvort
sem sjónhendiug þess fellur fyrir sunnan eða norðan þúfumar
á Snæfellsjökli, og væri það án efa til aðhláturs, að biðja um,
að slíkt væri tekið inn í löggjöfina.

Á. Einarsson: 'það er búið að tala svo margt um breyt-
ingaratkvæði mitt, að eg ætti kann ske líka að standa upp, til
þess að láta e!ns og hinir í ljósi brjóstgæði mín við Ísfirðinga.
Eg mundi til Ísfirðinga, þegar eg bar upp viðauka-atkvæði mitt,
en það gjörði mer, að eg heyrði á 'þol·skafjarr.arfundinum, að
menn þar helzt óskuðu þess, sem breytíngaratkvæði þingmanns-
ins úr Dalasýslu nú fer fram á, og held eg það, eftiI vill, eigi
nú einna bezt við, ef beðið væri um lagaboð fyrir land allt.

Eg bef altend mælt með friðun látraselsins, og verð þann-
ig helzt að aðhyllast breytingaratkvæðin nr. 1 eða 2, og ef
þingið vill láta nr. 6 teingjast við annaðhvort þessara, þá er
eg helzt á því, að fallast á annaðhvort þessara breytíngarat-
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kvæða, þ6 svo, að nefndarálitið verði samþykkt, hvað Breiða-
fjörð snertir, þvi það álít eg mjiig áríðandi, eins og eg i önd-
verðu It'~t í ljósi, þegar mál þetta var fyrst borið upp í þetta
sinn. Hinn annar konúngkjörni þingmaður sagði, að ef selur
væri einúngis friðaður á Breiðafirði, mundi hann dragast þáng-
að allur; en ráðið móti því er, að friða hannkriug um allt land,
og þar að hnígur líka f)al'l, sem þíngrnai'llIr Gullbringusýslu sagði,
að selaveiði væri að glæðast í HöfIlUIIUIII. Einu þingmaður sagði,
að ekki væri svo hægt, að þekkja selinn að, en það var Illa,
að eg tók ekki selskinn með mer upp á lestrarsalinn, til að
sýna þeim, sem ekki þekkja hann, að mi.igulegt er þó, að gjöra
greinarmun á honum - (Hlátur) -. Um 6. breytingaratkvæðið
er það meiníng þeirra manna, sem vel þekkja til, að f)að se
fullkomlega nauðsynlegt, og er sú uppástúnga komin upp
hjá þeim í fyrstu, sem bæði þekktu selaveiðar, og landsel frá
geingdarsel.

Konúnf/s(lllltrúi: þegar frumvarpið til tilsk. frá 20. júní
1849 var rætt her á þingi 1847, átti eg eingall þátt í umræðun-
um um það. Kom þetta ekki af því, að eg vildi hliðra mer
hjá þíngsti.irfunum, heldur af því, að eg þóttist sjá töluverð
missmiði á frumvarpinu, einkum í tilliti til friðunar selsíns á
Breiðafirði, en eg var þá ekki svo kunnugur IJVí, hvernig á
stellu ur þar, að eg þætti st geta komið með neinar þær tillögur,
er eg væri viss um að breyta mundu frumvarpinu til hins betra.
Seiuna er eg orðinu við dvöl mina fyrir vestan svo kunnugur
ástaudinu þar, al'! eg með fullri sannfæringu get réðið þinginu
til, að fallast á uppástúugu nefndarinnar, er fer fram á það, að
frii'la allan sel fyrir skoturn á Breiðafírði ; og fallist þíllgið á
téða uppástúugu, þá get eg fullvissað þíngið um, al'l það fer
ekki út í neina óvissu, og að ekki muni verða hætt við, að
neinar óskir komi fram" er seinna meir hæðu um breytingu á
því lagaboði, er út kynni að koma samkvæmt nefndaruppá-
stúugunni. Nefndarálitið skýrir mál þetta svo nákvæmlega og
greinilega, að þingið má gánga úr skugga um, að arður sá, sem
fæst af selaskotum, er ekkert að telja móti arði þeim, sem fæst
af uppidrápi og í lögnum, og að selaskotin spilla hvorutveggja.
þar á mót get eg ekki ráðið þínginu til, ab fallast á hin breyt-
ingaratkvæðin, uerna ef skyldi vera 4. breytíngaratkvæðið, á-

hrærandi friðun selsíns fyrir Mýrasýslu, og líkar mer þó eingan
veginn, hvernig breytingaratkvæði þetta er takmarkað, En um
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hin breytingararkvæðin 4, nefnil. 1., 2., 5. og 6., er,það að segja,
að, skyldi t,í/lgið fallast á f13U, þá óttast eg fyrir, að veiðilög-
um þeim, sem nú gilda, framar væri þar með spillt, en að þau
með þeim væru bætt, og því ræð eg þinginu frá, að aðhyllast
þessi breytíngaratkvæði.

ll. Steplumsen: þeim skauzt, sem heit, að eg mundi
draga, að mæla fyrir breytingaratkvæði mínu, þessu hræðilega
og marglastaða, þá/lgað til eg hefði heyrt umræðurnar allar og
gæti svarað þeim.

Eg hæli nú ekki breytíngaratkvæi'linu, en tjlgángur minn
með því var 11VOI'kieigingjaru ne vondur. Eg hugsaði þingið
mundi gefa mestan gaum að almennu gagni, og af öllum hin-
um lægri atvinnuvegum er þó selavelhin sá helztl, og eg veit
ekki, hvort hann er fyrir neðan æðarvarpið, og þó fngl sá syudí í
stórum hópum, má ekki húngráður maður drepa einn einasta
þeirra ser til bjargar. Allir vita, að þessi innlendi selur þarf,
eins og hvert annað dýr, að timgast, og þess vegna, hvar sem
hann elur aldur sinn, meðan hann er geldur, að leita ser að
látri, þegar hann þarf að leggja únga sinum, og hver sá selur,
sem skotinn er, er þannig gjörl\ur landinu ónýtur að þvi leyti,
að hann ekki framar getur af ser annan, og væri eg bóndi á
Breiðafirði, held eg mer væri sama, hvort -selurínn er skotinn i
Ráugárvalla- og Árnes-sýslu, ellegar hann er skotinn á Breiða-
firði. Að þessu gæta menn ekki, I)e~ar verið er að tala um
selafriðunlna, en æðarfugliun vildi þingið í einu hljóði að frið-
aður "skyldi vera, og er hann þó oprnst fjærri varpplázunum,
og það í stórum hópum. Framsögumaðurinn í þessu máli tjáði
sem bezt og réttast frá, hvað gagJlleg væri friðunin, og hann
gat þess, að við hliðina á þessu frii'laða plázi væri heil sýsla, sem
eingin hefði tekið breytingaratkvæði Ilm; það er þá l\lýra-, Snæ-
fellsnes-, Dala-og Barðastrandar-sýsla, sem menn vilja hafa frið-
aðar; Ísafjarðarsýsla verður ekki friðuð, þó þar se að sögn manna
her ekki síður arðsöm selveiði, en á þeim stöðum, er menn vilja
nú friða; Stranda- og Húnavatns-sýsla friðuð, og svo hitt allt
ófeiðað ; þó má mikið vera, ef ekki er neinstaðar á þessum ó-
friðuðu stöðum látur, eða að minnsta kosti hæfilegleiki til þess j

en fyrst Breiðifjörður er friðaður, þá er þeim víst líka borgið!
Hinn 4. konúngkjömi þingmaður gat þess fyrir laungu síðan,
að sjálfsagt væri, að friða selinn á Breiðafirði, Eg er nú eingan
veginn á móti því, en lík höpp mætti kann ske hafa annarstaðar.
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Hann sagði, að þar væri minnstur arður af skotum, en í því
skil eg ekki, því líklegt er þó, að mest megi skjóta, þar sem
mest er af honum.

Sumir hafa látil'l i ljósi, að eg hafi ekki við undirbúnings-
umræðuna nefnt "innlendan" sel, en það var þú meining mín,
og kunnugur maður hefur sýnt fram á, að hægt er, að þekkja
að innlendan sel og vöðuselinu, sem altend syndir í stórum hóp-
um, og ýmist á hliðinni eða upp í lopt.

þingmaðurinn úr Dalasýslu heit, að óhætt væri, að drepa
selinn, þar sem ekki væru lagnir, en eg veit, að allir hljóta þó
að skilja, aClmeð því spilla menn veiðivon þeirra landa sinna,
sem selveiðar njóta, og má ske fyrir sjálfum ser; því með frið-
un alls innlends sels munu selalátrín fji.ilga.

þingmaður Skapifellinga gat þess, að ekki væri gott, að
hafa lög, þegar fara mætti í kring um þau og leika á þau. það
er satt, en ef það er illt, að halda skotmönnunum fyrir utan !
mílu, þá mun ekki betra, að halda þeim 100 mílur frá landi á
Iinunui milli ()mlverðarness og Látrabjargs.

þingmaðurinn frá Norður- þíllgeyjarsýslu vildi ekki, að mál
þetta væri rætt, þar eð að eingir fulltrúar væru frá 3 hinum
fjölmennustu sýslum á landinu; en ef þingmenn eru samdóma
honum, og eg fyrir mitt leyti er það kann ske, þá er bezt, að
gefa ekki bænarskránum gaum. Borgarfjarðarsýslu veit eg
um, að hún, og svo sjálfsagt sýsla á sýslu ofan, muni biðja
hráðnm um það sama, sem Breiðfirðíngar fá nú, og þykja ser
óréttur ~jör, ef ekki feingist ; þess vegna vil eg hafa breytingar-
atk væði mitt; það sparar þinginu tvíverknað og erfiði, og stjórn-
inni sparar þai'l ónæði, og þó menn skyldu halda, að selalátrín
ekki fjölguðu við friðunina, þá er samt athugavert, að spilla
fyrir þeim, sem þegar eru á komin.

Að konúngsfulltrúi spáði illa fyrir breytingaratkvæði mínu,
læt eg mer liggja í léttu rúmi; hann kann að hafa sagt eins
og hann meinti, en slíkar spár hræðist eg ekki; því stjórnin
mundi ekki fremur neita um friðun selsins, eu friðhelgi æðar-
fuglsins.

Eg mæli að öðru leyti ekki fremur með þessu breytingar-
atkvæði minu ; ef svo vill til, getur það lýst ser sem óhæfilegt
og óbrúkanlegt; en ef það er gott og gagnlegt landinu yfir höf-
uð, er það í ábyrgð þingsins, að fella það.

.i1'I.Andrésson: Eg vil endurtaka það, sem eg mælti her
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á þinginu um daginn, að eg skyldi ekki leingja til muna ræð-
urnar um selinn, þvi eg væri honum ókunnugur, en eg verð þó
hins vegar að játa það, að eg er töluvert farinn að kynnast
sela veiðinni af ræðum manna her Í salnum. það mun eiga
heima við þetta málefni, sem fleira, að "allur er jöfnuðurinn
beztur", og að þræða meðalveginn. verður opt affarabezt. Breyt-
ingaratkvæði þau, sem her hafa verið borin upp í þessu máli,
hafa mætt ýmislegum mótbárum; þau stefna líka sitt i hverja
áttina. Eptir minni skoðun á þeim held eg, að þeir menn,
sem her eru á þingi, ættu álíka ervitt með, að forsvara það
fyrir löndum sinum, ef þingið aðhylltist 1. breytíngaratkvæðið,
sem fer því fram, að selurinn verði friðaður fyrir skotum tak-
markalaust kring um land allt, eins og hitt, ef þeir fallast á
uppástúngu nefndarinnar, að friða hann hvergi nema á Breiða-
firði einum, fram yfir það, sem veiðilagatilskipunin gjörir. í
fyrra tilfellinu er mönnum meinað, að skjóta sel við þær strend-
ur landsins, hvar önnur selveiði aldrei getur átt ser stað, og
þetta kemur ser illa; allt eins á hina siðuna munu allmargir
ekki una því vel, að Breiðfirðingar einir fá friðun hans í fyllsta
mæli, en eingir aðrir. það er helzt fundið að 2. breytíngarat-
kvæðinu, að það se nokkuð óákveðið, hve vítt bannið skuli
gánga, þar sem nokkur selveiði er; verði svo úr því jag og á-
greiningur. það væri nú að vísu æskilegt, ef lögin væru svo,
að ómögulegt væri, að fara í kríng um þau, en til þessa hefur
það verið torsótt, að gjöra þau svo úr garði, og svo mun enn
verða. þar eg vil helzt; mæla með þvi, að selurinn verði frið-
aður, þar sem þörf er á því, en ekki annarstaðar, ætla eg að
greiða atkvæði með 2. breytíngaratkvæðinu, hvort sem aðrir
gjöra það margir eða fáir.

Framsögumaður: Mig gladdi það mikið, að heyra, hversu
hinn hæstvirti konúngsfulltrúi mælti vel með nefudarálitinu, og
gaf þinginu til kynna, að innihald þess væri satt og rétt,
og uppástúngan miklls-umvarðandi, og því síður hygg eg mönn-
um komi til hugar, að fella hana. En skyldi nú þíngið ásamt
með henni gefa atkvæði sitt fyrir breytíngaratkvæði þingmanns-
ins úr Mýrasýslu, þá vildi eg mega biðja hinn háttvirta for-
seta, að leita atkvæða þingsins um það, hvort ei mætti gjöra
orðabreytingu i atkvæði þingmannsins, ef hann vill fallast á
það, þannig: "línuna,l vika sjávar suður frá syðsta odda Ond-
verðárness til Skipaskaga á Akranesi".
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Forseti: Eg get skotið þvi til atkvæða þingmanna, hvort
þeir vilji leyfa þingmanninum, all breyta þannig uppástúngu
sinni nú.

KonÝngsfuiltrúi: Eg verð að vera þeirrar meiningar, að
það se öldúngis ófært, all koma nú með nokkra breytingu á 4.
breytingaeatkvæðiuu, og það þá breytingu, sem er töluverð efu-
isbreyting, og það þegar svo er komið lángt umræðunum, að
nálega einglnn þingmanna getur framar tekið til orða.

Forseti: Mel' þykir þessi breyting svo fjarlæg uppástúng-
unni, að eg vil ekki leyfa upp á mitt eindærni, að hún komi
til atkvæða,

þar eð ekki fleiri taka til mals, álít eg ályktarumræðu
þessa máls vera lokið, og hið eg þvi þingmenn að gánga til
atkvæða.

Síðan var geingið til atkvæða, og féllu þau þannig:
1. uppástúnga H. Stephensens: felld með 13 atkvæðum gegn 7.
2. G. Einarssonar: felld með 12 . - 8.
3. nefndarinnar: samþykkt með 17 atkv. gegn 3.
4. J. hreppst. Sigurðssonar: samþ. með 12 atkv. gegn 7.
5. Á. Einarssonar: felld með 10 atkvæðum gegn 6.
6. Á. Einarssonar: tók uppástúngumaður aptur.

Forseti: Ályktarumrællu máls þessa er nú lokið, og skal
eg þá ákveða fund á morgun kl. 12; þá verða tekin til undir-
búningsumræðu nefndarálit i hússtjórnarmálinu og i húnaðar-
skólamalinu.

Fundi slitið.

20. júlí - sextándi fundur.
Allir á fundi. Gjörðab()k frá 2 siðustu fundum upp lesin

og samþykkt.
Forseti: í dag kemur samkvæmt dagskránni fyrst til

undirbúningsumræðu nefndarálitið i málinu viðvíkjandi hússtjórn-
arlögnm á íslandi.

Framsögumaður nefndarinnar, prófessor P. Petursson ~
gjörir má ske svo vel, að lesa upp nefndaralitíð.

Framsögumaður las upp nefndarálitið svo látandi :

Hið heiðraða þillg hefur kosið oss i nefnd, til að segja á-
lit vort um 3 bænarskrár, er til þingsins eru komnar, nefnilega
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I frá ~Iýrasýslu, I frá Skagafjarðarsýslu, og I frá Gullbringu-
sýslu, allar um húsaga eða hússtjórn hel' á landi.

Samkvæmt þessu skulum ver fyrst leyfa oss í sem fæstum
orðum að taka fram hin helztu atriði hverrar þessarar bænar-
skráar ser í lagi, þannig:

I. Bænarskráin úr Mýrasýslu hefur það sameiginlegt hin-
um, að hún minnir á, hvílík þörf se á, að innbyrðis skyldur og
réttindi húsbænda og hjúa her á landi væru ákveðin með nýju
lagaboði; en af þvi hún telur það óvíst, að enn se feinginn sá
undirbúningur, að fullkomin löggjöf geti nú þegar komið út
um þetta efni, þá fer hún fram á, að sérstakleg atriði þessa
málefnis, sem minna undirbúníngs þyrftu við, mættu nú þegar
verða ákveðin með nýju lagaboði, og fer því ser í lagi á flot,
að fletta alþingi vilji annaðhvort senda konúngi frumvarp til
tilskipunar um, að hvert hjú fái sína löggilta kaupgjaldsbók,
eða löggilt skírteini, er gefi óræka vissu um þess háttar við-
skipti húsbænda og hjúa, eða þegnlega bón um, að hann vilji
leggja frumvarp um þetta atriði fyrir næsta alþingi, og byggir
hún þessa uppástúngu sina einkanlega á því, að, eins og tilsk.
10. febr. 1847 hafi tryggt rétt gjaldþegllanna með þeirri ákvðrð-
un, að hver þeirra skuli haf.a löggilta gjaldabók, eins se þörf
á því, að kaupgjaldsviðskipti húsbænda og hjúa væru tryggð
með því, að hvert hjú feingi sína kaupgjaldsbók.

2. Bænarskráin úr Skagafjarðarsýslu fer því á flot, að þíngið
beri þá bæn fram fyrir konúnginn, að hann láti semja frumvarp
til lagaboðs um húsagann, húsmenn. lausamenn og vinnuhjú
her á landi, og síllan bera það undir álit alþingis.

3. Bænarskráin úr Gullbringusýslu bendir á þá nauðsyn,
sem vera muni á, að ítreka aðalatriði tilsk. 3. júní 1746, með
þeim breytíngum, sem þættu við eiga eptir núverandi kringum-
stæðum. En þar eð hún óttast fyrir, að alþíngi hafi í þetta
sinn ekki tíma til, að ræða alla þessa tilskipun til hlitar, tekur
hún einkum fram 26. grein nefndrar tilskipunar, og óskar, að
alþingi sendi um þáð bænarskrá til konúngs, að grein þessi
verði ítrekuð með nýju lagaboði i sama anda og sama tilgángi,
en í því formi, að hver maður konfirrneraður se skyldur, að eiga
vitnishurðarhók, löggilta af sýslumanni, og að láta rita þar í
alla lögboðna vitnisburði sína.

Hvað nú þessar 3 áminnstu bænarskrár snertir, þá er nefnd-
in þeim öldúngis samdóma í því, að brýn nauðsyn beri til,að
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ný lög um innbyrðis skyldur og réttindi húsbænda og hjúa
verði gefin út fyrir landið, og ætlum ver, að menn hafi svo al-
mennt her á landi fundið til þessarar þarfar um leingri tíma,
að það þurfi ekki frekari sönnunar við, heldur se nóg, einúngis
að benda til þess, sem hinu hefðraða þíngi er fullkunnugt, að
um þetta mál varð tilrætt í embættismannanefndum þeim, sem
að konungsboði áttu fundi með ser í Reykjavik árin 1839 og
1841, og að þær könnuðust við þá nauðsyn. sem til þess bæri,
að fá her innleidd ný hússtjórnarlög , og sömuleiðis, að árið
]847 sendi alþilIgi þegnlega bæn til konúngs um, að hann leti
endurskoða húsagatilskipun 3. júni 1746, ásamt tveimur öðrum
tilskipunum frá sama tíma. Ver ætlum og, að stjórnin sjálf
kannist við þessa nauðsyn, og vitum ekki betur, en að hún í
því skyni hafi aflað ser her að lútandi skýrslna og upplýsinga
frá yfirvöldum og ýmsum embættismönnum her á landi. Nefnd-
in verður því að álíta áður nefndar bænarskrár í þessu tilliti á
góðum rökum byggðar, og mæla fram með því við hið heiðraða
þíng, að þær að þessu leyti verði teknar til greina.

Enn fremur er nefndin bænarskránum samdóma í því, að
þetta mál útheimti svo rækilegan undirbúning, að þetta þing
geti ekki tekizt á hendur, að semja frumvarp til slíkra laga,
bæði vegna timans nautnleika og með tilliti til þeirra mörgu
mála, sem þingið þegar hefur tekið til meðferðar og afgreiðslu.
Að visu er nefndin þeirrar meiningar, að mikið mundi það let ta
og flýta fyrir tilbúningi slíks frumvarps, ef hliðsjón væri höfð
af frumvarpi þvi til vinnuhjúalaga fyrir Danmörk (Ubfllfl til
1:~enl'elo\) for 5tongerigrt ~llnUlIl\,f), sem stjórnin lagði fyrir ríkis-
þingið næstliðinn vetur (sbr. §§ 1, 7, 12-14, 16, 18, 23-29,
32-49, 51-52, 54-58, 62-65, 67-69), og þó einkum af til-
skipun um vinnuhjú fyrir hertogadæmin Slésvik og Holstein
frá 25.febr. 1840 (sbr. §§ 1-8, 10-24, 26--28, 32-36,38-44,
fhl-54), þar eð margar af þeim þar til greindu ákvörðunum
mundu eiga her vel við; en vegna landsins serstaklega ásig-
komulags, einkum hvað hina svo kölluðu þurrabúðarmenn og
lausamenn snertir, sem við tilbúning þeirra laga, er her ræðir
um, vel verður að taka til greina, og með tilliti til þeirrar vand-
hæfni, sem er á, að ákveða stöðu þeirra i tilliti til annara bú-
anda og vinnuhjúa, verður nefndin þó, eins og áður er mælt,
að ráða þinginu frá, í þetta sinn að takast á hendur, að semja
frumvarp til vinnuhjúalaga. ~ar á mót mælir .nefndin af áður
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töldum ástæðum fram með því, að hið beiðraða þíng vilji biðja
stjórnina um, að bera frumvarp til nýrra laga um innbyrðis
skyldur og réttind] húsbænda og hjúa, um þurrabúðarmenn
og lausamenn her á landi, svo fljótt sem verður, undir álit al-
þingis.

þó nefndin þannig álíti ser of vaxið, að semja slíkt frum-
varp, einkanlega með tilliti til þess stutta tíma, sem hún á ráð
á, og efist um, aðþíngið héðan af mundi geta rætt slíkt frum-
varp til fulls, hversu æskilegt sem þetta að öðru leyti kynni
að vera, álítur hún ser þó skylt, að drepa á þau sérstaklegu
atriði, sem tekin eru fram í áður sögðum bænarskrám, og sem
her að lúta, og segja með sem fæstum orðum álit sitt um,
að hve miklu leyti þau ættu að takast til greina i hinu nýja
lagaboði.

þar sem bænarskráin nr. 1 fer því á flot, að alþíngi ann-
aðhvort sendi konúngi frumvarp til tilskipunar um, að hvert
hjú geti feingið sína kaupgjaldsbók eða löggilt skírteini, sem
gæfi óræka vissu um viðskipti húsbóndans og hjúsins, eða
þegnlega bón um, að hann vilji leggja frumvarp um þetta at-
riði fyrir næsta alþingi, þá getum ver því siður ráðið alþingi
til, að semja um þetta atriði frumvarp ser í lagi, sem oss ekki
þykir það heyra til aðalatriðanna í þeirri umtöluðu löggjöf, né
vera þess eðlis, að það geti tryggt innbyrðis réttindi húsbænda
og hjúa yfir höfuð, og ver teljum það mjög efasamt, hvort það
ætti einu sinni að takast inn í hina JlSju löggjöf, eða hvort það
mundi geta staðizt með því trausti, sem viðskipti húsbænda og
hjúa hljóta að byggjast á, því fremur sem það hvergi er í lög-
um bannað, að húsbændur og hjú megi gjöra skriflega samn-
inga sín í millum, og reiknínga yfir viðskipti sín. Að minnsta
kosti virðast slíkar löggiltar kaupgjaldsbækur ekki nauðsynlegri
i þessum viðskiptum, en i mörgum öðrum, t. a. m. milli presta
og sóknarfólks. En þar sem bænarskráin byggir þessa uppá-
stúngu einkanlega á því, að tilsk. 10. febr. 1847 hafi tryggt rett
gjaldþegnanna með því, að fyrir skipa löggiltar gjaldabækur,
þá ber þess að gæta, að þær gjaldabækur eða kvittunarbækur,
sem þar ræðir um, eru allt annars eðlis en þessar, þar eð þær
viðvíkja skuldalúkníngo til hins opinbera, svo að hið opinbera
á þar annars vegar hlut að máli, en hins vegar hver einstakur
sem gjaldþegn.

Viðvíkjandi því, sem bænarskráin nr. 3; stingur upp á, að
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hver maður konfirmeraður se skyldur, að eiga vitnishurðarhók ,
löggilta af sýslumanni, og láta rita þar í alla lögboðna vitnis-
burði sína, þá er I,að meining nefudariunar, að ákvörðun UIlI

löggilta vitnishurðarbók fyrir hvert hjú se öldúngis ómissandi
i hinni urnheðnu löggjöf, [ianuig, að hver konflnneraður maður,
undir eins og ha nu fer í vist, og hvert hjú, sem er í vist, inn-
an viss tiltekins tíma eptir að tilskipunin væri auglýst, væru
skyld til, að útvega ser vitnishurðarbækur, löggiltar af viðkom-
andi sýslumönnum, og að þær yrðu lagaðar líkt og iDanmörku
með tilsk. 5. sept. 1832, og í hertogadæmunum með tilsk. 25.
febr. 1840, með þeim breytingum eptir okkar hag, sem nauðsyn-
Iegar væru, eins og það líka virðist hel' eiga vel við, að gjöra
húsbændum að sk!fldu~ að rita í þær vitnishurð um hegðun,
trúmennsku og dugnað hjúanna.

Hvað því viðvíkur, sem bænarskráin ur. 2 fer fram á, að
sú umbeðna tilskipun nái einnig til húsmanna og lausamanna,
þá játar nefndin að vísu, að þess háttar ákvörðun kynni, ef 1 il
vill, í straungum skilníngi að sýnast heyra undir sérstaklegt
lagaboð, þar eð bæði húsmenn eða þurrabúðarmenn og lausa-
menn eru serstakir flokkar manna, sem lifa út af fyrir sig; en
þó standa þessir flokkar í svo nánu sambandi við vinnuhjún-
hald, og hafa svo mikil áhrif á þetta og á kjör búanda yfir
höfuð her á landi, ail nefndinni þykir mjög svo' tilhlýðiÍegt, að
hin umbeðna tilskipun hefði tillit til þeirra, og að sú gamla
grundvallarregla væri í tilliti til lausa manna ítrekuð, að allir
sen skyldir, að gánga í vist, séu þeir ekki búandi, eða hafi
annan lögmætall atvinnuveg. þó með þeim nákvæmari ákvörð-
unum, sem nauðsynlegar þættu, og að fébætur kæmu í stað
þeirra [rvíngunanneðalu, sem beitt hefur verið, til að koma í
veg fyrir lausamennsku (tilsk. 19. febr. 1783); en að í tilliti tíl
þurrabúðarmanna verði þær reglur, sem um þá ern ~örðar í
konúngsbréf 21.jÚlí 1808, og reglug, 8. ja". 1834, VII., 21, lag-
aðar og teknar inn í hið nýja lagaboð.

Samkvæmt framansögðu ræður því nefndin þínginu til, að
bera þá þegnlegu bæn fram fyrir konúng vorn,

að hann, svo ft.jótt sem verður, le.'1.qif!frir alþín!li frum-
varp til nýrra la.qa 11m innbyrðis skyldur og réttindi hús-
bænda 0.'1hjúa ller á landi, um þurrabitðarmenJl 0.'1lausa-
menn, og að í því verði meðal annars

a, tikveðið, að koer konfirmeraður maður, undir eins og
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ha/nt fer í vist, og hvert lljú, sem er í vist, innan viss til-
tekins tíma eptir að tilskipunin er birt almenningi, Selt
sk,qld til, að hafa oitnisburðorbák, lö.qgi1ta af hlutaðeiq-:
andi sýslumauni, sem húsbamdur skuli skrifa í vitnisburð
um hegðun og pjónustu ltjúanna;

b, í tilliti til lausamanna sú gru1ldvallarrl'.qla ítrekuð,
að allir séu skyldir, að fara í vist, nema þeir sen búandi,
eða hafi annan lögmætan atninnuueq, þó með þeim ná-
kvæmari ákvörðunum, sem nallðsynle.qar þættu, O.l!að fe-
bætur komi í stað þeirra þvíngunal'meðala, sem beitt hef-
ur verið, til að koma í VI'!I fyrir lausamennsku ; og

e, að í tilliti til þU1'rabúðarmallna verði þær reqlur, sem
um þá eru gjörðar í lronlÍn!lsbrefi 21. júlí 1808, og reglug.
8.jllll. 18.'J4, Pll., 21, laqoðar o,l!ánýjaðal'.

Reykjavík 16. d. júlimán. 1853.
þ. Sveinl?jiil'l1SS0n P. Petursson, G. Brandsson.

formaður. framsögumaður. Haustein. þ . Jðnassen.

P. Petursson: Af álitsskjali nefndarinnar, sem nú var
lesið, hefur hið heiðraða þíng seð, hverja _meðferð þessa máls
nefndin aðhylltist, og álít eg því öldíIl1gi~ óþarft, að fara þar
um mörgum orðum. En gæti það stytt umræðurnar um þetta
mál, og þannig sparað þínginu tíma, skal eg þó, en að eins með
hálfyrði, minnast á það, sem nefndin hafði sér hugfast, og það
var eiginlega þetta: nefndin var eindregin lÍ því, að hún ætti
að ráða þíuginu til þess, sem bænarskrárnar allar sameiginlega
fóru fram á, að biðja lronúng, svo fljótt sem því yrði við
komið, að legrda f'lfrir alþingi frumvarp til nýrra hússtjórn-
arlaqa fl/rir landið; þar á mót hélt hún af þeim ástæðum,
sem i álitsskjalinu e.1'Util greindar, að það væri ekki ráðlegt
fyrir þetta þing, að takast á hendur, að semja og ræða slíkt
frumvarp. En þegar nefndin komst niður á þessari undirstöðu,
þá var henni það ljóst, að hún mætti ekki fara svo langt inn i
hin serstaklequ. atriði þessa máls, að það gæti bundið hendur
á stjórninni ella alþingi seinna meir. það var henni ljóst, all
hún ætti ekki að taka til umræðu önnur sérstakleg atriði en
þau, sem bænarskrárnar gáfu tilefni til, eða sem sérstaklegt
ásigkomulag landsins útheimti, og þó ekki tala um þessi atriði
öðruvísi, en í almennum orðatiltækjum, til þess að koma í veg
fyrir lángar umræður um þau á þessu þingi, ef mögulegt væri.
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þau sérstaklegu atriði, sem nefndin hefur stúngið upp á að tekin
væru inn í frumvarp það, sem lagt yrði fyrir alþingi, em ser í
lagi 3, um oitnisburðarbækur fyrir hvert hjú, um lausamenn
og þll1'1'abúðarmPtln~ og vona eg, að hið heiðraða þing álíti
öll þessi atriði mikilvæg. Hvað vitnisburðarbækurnar snertir,
þá þótti nefndinni óþarfi, að til taka það nákvæmar, en hún
gjörði, hvernig þær ættu að vera lagaðar. því fremur sem hún
heit, að með lítilfjörlegum breytingum mætti hafa þær í líku
formi, og gjört er í Danmörku, og talaði nefndin um, að henni
þætti bezt tilfallið, að hreppstjórar hefðu slíkar bækur, }(lg-
giltar af sýslumönnum, til úthýtíngar, hver í sínum hreppi, en
'vildi þó ekki setja þessa meiníngu sína í álitsskjalið. Viðvíkj-
audi lausamönnum hefur nefndin til tekið þá grulldvallarreglu,
að serhverjum skyldi vera gjört að skyldu, að fara í vist, sem
ekki væri búandi, eða hefði annan lögmætan atvinnuveg, þó
með þeim nákvæmari ákvörðunum, sem nauðsynlegar væru.
Ilaunar bjóst nú nefndin við, að mörgum kynni, ef til vill, að
þykja þetta nokkuð óákveðið, og að margur kynni að vilja, að
nefndin hefði til tekið þetta nákvæmar; en henni þótti þó ráðlegast,
að leiða þetta hjá ser, til þess, að binda ekki hendur á stjórniuni
eða alþíngi seinna meir, meir en gjört væri með þeirri tilteknu
grundvallarreglu; því setjum nú t. a. m., að nefndin hefði til
tekið, að allir skyldu mega vera lausir, úr því þeir hefðu náð
einhverjum vissum aldri, t. d, 40 ára aldri, og setjum, að þetta
þíng fellist á það, og að stjórnin tæki það því inn í hið UIII-

beðna frumvarp, hver þorir þá að ábyrgjast, að það alþíngi, sem
frumvarpið verður borið Ulldir, fallist á hið sama? hver veit, nema
það vilji hafa annan aldur tiltekinn, t, d. 36 ár eða jafnvel 28
ár? hver veit nema það þíng vilji ekki láta binda þetta við neinn
vissan aldur, heldur við eitthvað annað, t. d. að leysa leyfis-
href? og væri það þá tilhlýðilegt fyrir okkur, að vera búnir að
binda hendur á þvi þingi, eða hafa gefið tilefni til þess, að það
yrði að ónýta tillögur okkar eða frumvarp stjórnarinnar i þessu
efni? við verðum allt af að hafa það hugfast, að alþíngi á apt-
ur að ræða það frumvarp, sem frá stjórninni kemur, og að þá
el' sá rétti tími til, ail bera upp þær breytingar við þai'l, sem
nauðsynlegar þykja, og að við því Verðum að forðast, að fara
of lángt út í hin sérstaklegu atriði málsins. Hvað þurrabúður-:
mennina snertir, þá reð nefndin að eins IiI þess, að hið heiðr-
aða þíl1g~beiddi stjórnina, í því umbeðna frumvarpi að laga og
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ánýja þau lagaboð, sem um þá gilda, af þeirri sannfæríngu, að
þessar laga- ákvarðanir ekki hefðu haft þau til ætluðu not; en
breytíngarmátann vildi nefndin ráða tH að fela stjórninni á
hendur.

það, sem að minni meiníngu ætti að vera aðalumtalsefni
þingmanna í þetta sinn, er það, hvort nefndin annaðhvort hafi
skilið eptir eitthvert svo mikilvægt, en þó sérstaklegt atriði
málsins, að stjórnina þyrfti að minna á það, eða hún hafi tekið
eitthvert það atriði inn í álitsskjal sitt, sem þingið haldi að
ekki ætti að standa í hinn umbeðna frumvarpi stjórnarinnar.

Hið heiðraða þíng verður nú að dæma um, hvernig nefnd-
inni hefur tekizt, að leysa þetta ætlunarverk af hendi, og skal
eg að svo stöddu ekki fara um það fleirum orðum.

KonlÍn!/sfulltrúi: Eg skal leyfa mer að fara fáeinum orð-
um um nefndarálitið, sem nú er til umræðu, og er eg þá fyrst
samdóma nefndinni í því, að hún hefur ráðið þínginu til, að
senda konúngi bænarskrá um, að samið yrði frumvarp til til-
skipunar áhrærandi skyldur og réttindi húsbænda og vinnu-
hjúa; því að þörf se á slíkri tilskipun, vakir ei alleina fyrir
innbúum lands þessa, er sent hafa þinginu margar þar að lút-
andi bænarskrár. heldur hefur það og einnig verið viðurkennt
af embættismannanefnd þeirri, er samkomur átti her í Reykja-
vík árin 1839 og 1841. það hefur einnig verið viðurkennt af
alþingi 1847, er þá samdi um það bænarskrá, og sendi hana
konúngl, og loksins hefur það verið viðurkennt af mörgum em-
bættismönnum her í landi, að ákvarðanir þær, sem húsagatil-
skip. af 3. júní 1746 inniheldur um þetta efni, séu ónógar og
ósamsvarandi þessum tímum, hvað eð sjá má af hinni konúng-
legu auglýsíngu til alþingis af 23. maí þ. á. Líka verð eg að vera
samdóma nefndinni í því, að hún ei hefur ráðizt í, að semja í
þetta skipti frumvarp til tilskipunar um réttindi húsbænda og
hjúa; því bæði var tími til þess í þetta skipti ónógur, og líka
hafa nefndarmenn átt svo mörgum öðrum og vandasömum mál-
efnum að gegna, að til þess var með eingu móti ætlandi. að
nefndin gæti af lokið því starfi, að semja þvílíkt frumvarp svo
vel færi.

Eg hef að sönnu áður, nefnilega árið 1847, verið þeirrar
meiningar, að bezt mundi fara, að nokkrum embættismönnum
hér á landi væri falið á hendur, að semja þvílíkt frumvarp, sem
bel' ræðir um; en nú er nokkuð öðru máli að gegna; því þá var
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spurningin ei eintmgis um endurskoðun húsagatilskipunarlnnar,
heldur og tilskipunarinnar frá 29. maí 1744 um helgidagahald,
og tilskip. frá 27. maí 1746 um húsvitjanir. En nú er þegar frum-
varp samið og lagt fyrir þetta þing til tilskipunar um sunnu-
og helgi-dagahald, og nú er það viðurkennt af yfirvöldunum her
á landi, að ei heri brýn nauðsyn til, að endurskoða tilskipunina
um húsvitjanir, og ei heldur þann hluta húsagatilskipunnriunar,
sem snertir barnauppeldi. það er því einúngis sá hluti af síðast
nefndri tilskipun, sem áhrærir skyldur og réttindi húsbænda og
hjúa, sem endurskoðunar þarf við, eður réttara, hvar um nýtt
frumvarp þyrfti að semja. En þó nú svo kunni ah vera, að
stjórnin héðan frá landi ei hafi feingið nægilegar skýrslur, til
að undir búa og semja frumvarp til lagaboðs um þetta efni, þá
veri'! eg þ6 að ætla, að skýrslur þær, sem héðan eru komnar
stjórninni til handa, muni vera svo á sig komnar, að stjórnin,
með tilstyrk þeirra íslenzku embættismanna, sem eru í hinni ís-
lenzku embættisdeild, og með hliðsjón af greinum þeim í frum-
varpinu til vinnuhjúalaga fyrir Danmörk, sem nefndin í áliti
sínu hefur til bent, mundi geta samið all-hentugt frumvarp til
slíkra laga fyrir Íslano.

Eg verð einnig að vera því samdóma, að nefndin hefur
ráðið fi'á, að löggilda her kaupgjaldsbækur fyrir vinnuhjú, því
það álít eg með öllu nauðsynjalaust ; þvílík smáviðsklpti manna,
sem kaupgjaldsreiknínga milli húsbænda og hjúa, er her í landi
eingan veghm nauðsynlegt að tryggja með skriflegum samning-
um, því her er orðheldni manna og traust hvers til annars svo
almenn, að eingin nauðsyn er á, ah Higin bjóði, að þar nm séu
samdir skriflegir samningar, og í þeim einstöku tilfellum, þar
sem ágreillíngur verður í slíkum efnum, er það vandhæfislausr,
að greiða þar úr.

Hvað vitnisburðarbækur snertir, þá man eg ei betur, en að
stjórnin hafi á sínum tíma leitað álits embættismanna her um
það, hvort lögleii'la skyldi á Íslandi ti'[sk. frá 5. sept. 1832, og
munu þá að minnsta kosti fleiri af þeim hafa ráðið frá því,
og talið þar á ýms tormerki, því að ekki hefur hún, eins og
menn vita, enn þá verii'! löggilt her. þ,"í verður heldur ekki
neitað, að þai'l er ýmsum van dk væðum bundið, að lög~jóða her
vitnisburðarbækur f)'fir vinnuhjú; því margir menn, þótt ráð-
vandir ogsanIlorðir séu, eru þó svo skapi farnir, að þeir af
verkunsemi og meðaumkun draga fjöður yfir smábresti og yfir-
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sjónir vinnuhjúa, sem frá þeim fara, og líka kann víða svo á
að standa, að nokkur umsvif þurfi, að ná til þeirra, er reglu-
lega geti skrifað slíka vitnlsburðl, og svo er líka hætt við, að
vitnisburðarbækurnar kunni að glatast hjá ýmsum vínnuhjúum.

það er að vísu satt, að löggjöfin um lausamenn og þurra-
búðal'fol/r stendur í nokkru sambandi við löggjöfina um skyldur
og rettindi vinnuhjúa, og að það þess vegna mundi verða nauð-
synlegt, að löggjöf þar um komi út, ulldir eins og vinnuhjúa-
lögin, en hentugast virðist mer, að þar um væri þó gefin ser-
stakleg tilskipun. Loksins skal eg geta þess, að eg er á sama
máli, sem nefndin, í því, að hentugra er, að lögð verði fjársekt
við lausarneunsku, en að hún varði líkamlegri refsingu, eins og
nú standa lög til, því reynslan hefur þrávallt sýnt, að lausa-
mennska optlega ekki hefur verið átalin, af því mönnum hefur
þótt. hegningin, sem við lá, of straung og ósamhoi'lin yfirsjón-
inni.

Framsðqumaður: 'það gladdi mig, að konúngsfulltrúi
yfir höfuð er samdóma nefndinni. það var einúngis ein athuga-
semd í ræðu hans, sem eg ekki fullkomlega gat fellt mig við,
nefnilega viðvíkjandi vítnlsburðarhókum hjúa, Hann sagði, að
margir embættismenn hefðu ráðið frá því, að hjú feingju slíkar
bækur, af 3 ástæðum, I, að ekki væri öllum húsbændum hægt,
að skrifa í þær, 2, af því, að bækur þessar gætu auðveldlega
glatazt, og 3, að húshændurnír kynnu að draga dulur á brek
hjúanna. Fyrsta ástæðan gæti visf ekki orðið þessu til fyrir-
stöðu, því bæði er það, að margir húsbændur ern skrifandi, og
verða að líkindum allt af fleiri og fleiri, eptir því sem mennt-
un almennings vex, og líka mundi vera hægt, að leita undir
þetta með húshændunnm af öðrum nágrönnum þeirra, eða að
minnsta kosti af hreppstjóra eða presti. En viðvíkjandi því,
að húshæudurnír kynnu að dylja galla hjúanna , þá álít eg líka,
að þetta geti átt ser stað; en mishrúkun gæti þó ekki ol'flið svo
almenn, því eg verð að halda, að hver almennilegur maður 1111Ini
gefa vitnisburðinn eptir heztu sannfæringu, einkum þegar sú
sannfæring fer að verða almenn, hve áríðandi það se fyrir hús-
bændurna, að slíkir vitnisburðir séu sannir og réttir. En hvað
því viðvíkur, að vitnisburðarbækurnar kunni að týnast, þá yrði
sjálfsagt her, eins og í Danmörku, að reisa ram mar skorður við
þessu með sektum, ef það sannast, að hjúið hafi viljandi
glatað vitnisburðarhók sinni, og leggja ríkt á við hjúið, að fá
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ser nýja í stað hinnar glötuðu, svo fljótt sem mögulegt
væri.

H. Stephensen: Konúngsfulltrúi gat þess, að leitað hefði
verið álits embættismanna 5. sept. 1832; eg var embættis-
maður þá, og síðan hefur sannfæring mín staðfest þá sömu
meiníngu, er eg þá hafði, að vitnisburðarbækurnar væru kann
ske hið einasta aðhald fyrir hjúin.

Fyrst f)að á að vera ástæða á móti bókunum, að húsbænd-
urnir kunni kann ske ekki að vera skrifandi, sem eg veit að
opt vill til, þá finnst mer vel tilfallið, að sóknarpresturinn eða
hreppstjórinn skrifi undir með húsbóndanum, því bæði er prest-
urinn siðamaður í sinni sókn, og svo yrði vitnisburðurinn þannig
áreiðanlegri, og seinni húsbændur fremur trúa honum. Eg held
nefndin gjöri því fullkomlega rétt, að fara því fram, að vitnis-
burðarbækur verði gefnar, og eptir minni meiníngu ættu þær
að vera undirskrifaðar bæði af prestinum eða hreppstjórannm,
og af búsbóndanum.

Á. Einarsson: Eg ætla ekki að spilla gleði framsögu-
mannsins yfir því, er konúngsfulltrúinn hrósaði nefndarálitinu,
því aðrar nefndir gleðja sig víst í þeirri von.

Eg vil minnast lítið á vitnisburðarbækumar, því ef nokkuð
er nauðsynlegt viðvíkjandi hússtjórnarlögum, þá ern þær það,
það held eg, að margir húsbændurnir geti skrifað í þær, og sú
mennt er í framförum, enda er ekki svo loku fyrir skotið, að þeir
geti ekki feingið aðstoð til þess. Eg óttast ekki, að vitnis-
burðurinn í þeim verði mjög óáreiðanlegur, því við því má búast,
að hann þurfi að staðfestast með eiði; enda er það öllum bænd-
um yfir höfuð nauðsynlegt, að vitnisburðir þessir séu sannir.
Eg verð að spyrja frarnsögumann, hvort naui'lsynlegt eða rétt
se, að binda byrjun bókanna við 14 ára aldurinn, en Í frum-
varpinu danska, er nefndin hefur bent til, stendur, að einginn
megi ráðast í vist, fyr en hann se 18 ára, nema með ráði föður
eða fjál'haldsmanns, og finnst mer það viðfeldnara, að miða
byrjun bókanna við þann aldur. Eg vildi líka spyrja, hvort
ætlað er til, að faðirinn gefi 14 ám gömlu barni sínu vitnis-
burðarbók, þegar það fer frá honum.

H. G. Thordersem Hinn hæstvirti k onúngsfulltrúi gat
þess, að það mundi áður hafa mætt talsverðum mótmælum,
að vitnishurðarhækur yrðu her innleiddar, og viI eg ætla, að
það ei hafi verið öldúngis ástæðulaust. En þó eg nú standi upp,
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er það ekki til að mæla strax móti þessum bókum, en mer datt
einúngis í hug, að bera undir þíngið til ýtarlegri athuga nokk-
ur atriði, sem mer Ser í lagi virtist að þyrftu að takast til
greina, og voru þau einkum tvö, sem mer að sinni komu til
hugar; það var fyrst, hvort ei væri ísjárvert, að gefa þegar
vitnisburðarbók sérhverju fermdu barni, kann ske ei eldra en
liðuglega 14 ára; því þegar litið er bæði á uppeldið yfir höfuð,
á hina mörgu húsbændur, sem misjafnir kunna að vera, og á
hina á þeim aldri lítt séðu eður reyndu æskumenn, get eg Í-

myndað mer það sorglega tilfelli, að slæmur vitnisburður, sem
æskumaðurinn ætti að gánga með svo sem Í vasanum, kann
ske frá einum húsbónda til annars, gæti svo spillt fyrir
honum, að honum síðan, ef til vill, yrði ei uppreisnar - von.
Einginn er sá meðal vor, er ei viti, að margur var sá í
æsku nokkuð ódæll, eður með einhverju móti athugalaus í ráði
sínu, sem þó seinna, er hann settist, varð hinn vænsti og ul'P-
byggilegasti maður; þess vegna er ei hyggilegt, að eg ætla,
að dæma æskuna fyrir tímann, og of snemma ætla eg byrjað, að
gefa henni opinberan vitnisburð strax eptir afgeingna fermíngu.

Hitt var annað atriðið, að þegar húsbændur gefa eldri
hjúum sínum vitnisburð, þá er sjálfsagt gjört ráð fyrir því, að
þeir gefi hann réttan og sannan, eptir beztu samvizku sinni;
því se vitnisburður gefinn öðruvísi, er betri einginn vitnisburður.
Nú spyr eg þá, sem kunnugir eru því, hversu her í landi veitir
ervitt, að fá einhver, eg tala nú ekki um dugleg, hjú, hvort
þá gæti ei af þessu leitt, að einmitt þeim yrði lakast til hjúa,
sem sannastan vildu gefa vitnisburðinn, því eins og húsaga,
bæði með tilliti til ýngri og eldri, er varið Í landi þessu nú
sem stendur, mundu hjú, sem alstaðar geta komið ser niður,
lítt aðhyllast stránga dómendur, einkum þegar dómurinn kæmi
ei einúngis fram munnlega, heldur einnig skriflega. petta er
borið fram til yfirvegunar, án þess eg að svo komnu setji mig
einmitt á móti því, að vitnisburðarbækur verði Innleiddar.

Framsðoumaður : Hefði þingmaðurinn úr Strandasýslu les-
ið til fulls greinina Í nefndarálitinu um vltnishurðarbækurnar,
þá hefði hann getað sparað ser það ómak, að taka til máls,
því þá hefði hann getað seð, að nefndin batt ekki vitnisburðar-
bækurnar .við 14 ára aldurinn eintóman, heldur tók það beinlín-
is fram, að þeir einir þyrftu að fá ser slíkar bækur, sem færu
í vist svo úngír, en nú eru það svo margir, sem dvelja Í for-
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eldra-húsum laungu eptir þann tíma, og má ske fram undir,
eða jafnvel fram yfir, tvitugsaldur, þó það se í lögum Dana,
að menn megi ekki vistráða sig, fyr en þeir eru 18 vetra, þá
er það ekki regla fyrir okkur, og nefndin hefur ekki sagt, að
her ættu allar ákvarðanir við ÚI' þessum dönsku lögum, heldur
margar þeirra með tilhlýðilegum breytingum. þar að auki er
her elnúugis verið að tala um vitnisburðarbækur. Hvað því
viðvíkur, sem hinn háæruverðugi 3. konúngkjörni þingmaður
mælti, þá get eg ekki svarað því öðruvisi en svo, að flestir
hlutir hafa sína skugga hlið og sína hirtuhlið. Hann hefur nú
tekið fram skugga hliðina á þessu, en eg gæti líka, ef til vill,
búið til annað málverk, sem liti í gagnstæða átt; því eg get
vel ímyndað mer, að sá húsbóndi, sem fær orð á sig fyrir [iað,
að hann gefi hjúum sínum sauna vitnisburði, þó hann kunni
að vera vandur að og spar á lofræðum, muni, ef hann annars
gjörir vel við hjú sín, draga að ser beztu hjúin, því þá víta
þau, að fái þau góðan vitnisburð f.·á slíkum húsbónda, sem er
kunnur að vandlæti, muni þau verða boðin og velkomin, hvar
sem vera skal. það er líka glei'lilegt fyrir únglínginn, að fá
hrós hjá húsbónda sínum, því á þeim aldri glei'ljast menn af
hverju smávegis, og það hlýtur að vera hvöt fyrir æsku mann-
inn, til að æfa krapta sína, og láta ser fara sem mest fram,
þegar hann veit, að hann á að fá þann vitnisburð, sem síðar
getur opnað honum veg og ai'lgáng til góðl'a manna. Eg á líka
bágt með, að ímynda mer svo harðbrjósta og öuærgætna hús-
bændur, að þeir ekki hafi tillit til æskuáranna, eða þess ófullkom-
legleika, sem þessum aldri hlýtur að vera samfara; eg vil miklu
fremur ætla, ai'l flestir muni vera svo sanngjarnir, að þelr í
vitnisburði þeim, sem þeir gefa slíkum únglíngum, heldur gleymi,
að til færa þann ófullkomlegleika, sem þessum aldri fylgir,
en því góða, sem er í fari únglíngsins. En þetta hefur, eins
og eg áður sagði, sína björtu og sína dimmu hlið .

•JÓn hreppstjóri Sigurðsson: Eg get vel verið samdóma
hinum háæruverðuga framsögumanni, að það se nú búið að fela
þessu þingi svo mikið starf á hendur, að þvi ekki sé kleyft, að
kljá málefni þetta svo til hlítar, að það geti búið fullkomið frum-
varp til, því málefnið er mjög margbrotið og vandasamt, og einkar-
áríðandi, að það se vel vandað, en eg get þó ekki leynt þvi, að
mer þykir nefndin hafa farið heldur skammt; eg vildi, að hún
hefði bent stjórninni á nokkuð fleiri áríðandi atrlði, sem endi-
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lega þyrftu að vera í frumvarpi því, sem hún vill .biðja hana
um; þær hefðu ekki þar fyrir þurft að vera svo nákvæmar, að
þær hefðu bundið neitt hendurnar á alþíngi síðar meir. þetta
er nú fyrir mer af þeim ótta, að, ef stjórnin er svona ákvörð-
unarlaust beðin að búa til frumvarp um þetta efni, þá verði
hússtjórnarlög vor sprottin af danskri rót, en eg held, að þau
fremur flestum lögum ættu afl hafa íslenzka rót, því her munu
heimilishættir og viðskipti húsbænda og hjúa hljóta að vera
allt öðruvísi, en í Danmörku. Eg se nú, að nefndin hefur í
áliti sinu bent á ýmsar laga-ákvarðanir, en þær eru allar dansk-
ar. Eg veit nú ekki, hvað vel þær eiga her við, því eg er
þeim ókunnugur, en eg held, að það hefði mátt fá nógar rit-
gjörflir og ákvarðanir islenzkar, til að benda stjórninni á að
taka til greina.

Eg átti að vera flutningsmaður að einni þessari bænarskrá.
er nefndarálitið um getur, og þó eg ekki ætti sjálfur neinn
þátt í stiptun hennar, þá var eg þó samþykkur því, að uppá-
stúnga hennar um kaupgjaldsbækur hjúa væri þartleg og hrein-
skilnisleg. Nefndin hefur nú viljað kasta þessari uppástúngu,
og þykir hún ekki heyra til aðalatriðanna í hússtjórnarlöggjöf-
inni, og ekki vera þess eðlis, að hún tryggi innbyrðis réttindi
húsbænda og hjúa, og henni þykir efasaiut, að það gæfi st~ð-
izt, að taka slíkt í lög. Eg get nú ekkert skilið í, hvemín
nefndin hefur farið að hugsa eður tala þetta; þvi hvað getur
fremur heyrt til rettinda húsbænda og hjúa, en kaupgjaldsvið-
skiptin, og hvað getur betur tryggt rettindi þeirra, en hreinir
og glöggvir kaupskilmálar , og hreinskilnisleg kaupgjaldsaf-
greiðsla '? eða hvað getur meira verið til ótryggíng(lr samkomu-
lagi og réttindum þessara, en eingir eða óglöggvil' kaupsamn-
ingar, og óhrein eður þegjandi afgreiðsla þeirra? það er opt
svo á eptir, að hjúið þykist ekkert hafa feíngið; það viti ekki,
hvað það se, þó það hafi fe.ingið fullt fyrir sitt eða of mikið,
og líka opt svo, að sumir húsbændur þykjast hafa goldið fullt,
þó þeir hafi lítið af hendi látið. Ef að þíngið nú fellst á" að
vitnisburðarbækur verði stiptaðar handa hjúum, þá þykir mer
þær sömu bækur geta borið með Ser kaupgjaldsviðskiptin , og
held eg, að eg verði að taka mer breytingaratkvæði á þá leið.

G. Brandsson: þingmaðurinn frá ~[ýrasýslu let í ljósi
það álit sitt, að lagaboð það, sem her er verið að tala um,
mundi verða sprottið af danskri rót; en þess er þó getið í
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nefndaráliti því, er ný skeð var lesið, að álit islenzkra embættis-
manna um mál þetta væri komið til stjórnarinnar, og svo vita
menn til, að nokkrir menn íslenzkir eru í hinni íslenzku stjórnar-
deild í Kaupmannahöfn, og væri ekki ólíklegt, að þeir yrðu
hafðir í ráðum, þegar hið áminnsta lagaboð væri búið til. Hann
gat þess, að nefndin hefði getað bent á eitthvað annað, en þær
tilvitnuðu lagagreinir í álitsskjali hennar, sem flestum mundu
vera ókunnugar, og til nefndi hann einkum alþíngissamþykkt frá
1722, sem hann segir að vísi til undangeinginna dóma; en hafi
nú húsagatilskipunin frá 1746 þótt óbrúkandi orðin, án þess að
henni væri breytt, þá get eg til, að sama yrði niðurstaðan með
alþíngissamþykkt þessa, þar sem hún el' þó nokkuð eldri en
tilskipunin. Hann talaði um, að menn væru ókunnugir greinum
þeim, sem nefndin vitnar til, en ef hinn háttvirti forseti leyfir,
vil eg gjal'llan reyna til, að skýra frá helzta innihaldi þeirra
- (Forseti: það verður þá að vera stutt, því það á ekki við,
að fara að tala lángt um lagaboð, sem ekki liggja her fyrir). -
Innihaldi frumvarps þess, sem lagt var fyrir ríkisþiugið, og til-
skipunarinnar fyrir hertogadæmin, sem nefndarálitið vitnar til,
munar ekki í neinu verulegu, og el' það ber um bil á þessa leið:

Samníngar millum húsbænda og hjúa.
A þeim hyggist leingd vistartimans, hvað hjúið eigi að vinna,

og hvaða kaup að fá; hjúið vinni það, sem fyrir það er lagt,
og hagi Sel' eptir reglu þeirri, sem sett er á heimilinu; hús-
bóndinn sjái um þarfir þess, að því líði vel, og að það sé sið-
látt, hegði ser vel; gipt kona má ekki fara í vist án samþykkis
bónda síns; sá eða sú má ráða sig í vist, sem er 18 ára; komi
hjúið ekki í vistina á rétturn skildaga af ásetníngi, sektist frá
1 til 3 dala. Eins að sínu leyti skal húsbóndinn gjalda því
fullt fæði o~ kaup, vilji hann ekki taka við því.

Hjúið má hrigða vistarráð, fatlist það svo, að það verður
ekki fært, að gánga í vist á skildaga þess, giptist það, geti for-
eldrar þess ekki verið án þjónustu þess, þurfi hjúið eigin áliggj-
andi málefna vegna að fara á fjarlæga staði, t. a. m. vitja arfs,
og fl.

Húsbóndinn má segja upp vistarráðum, þegar hjúið hefur
dregið hann á tálar með fölskum vitnisburðum, sé það óknytta-
samt eða gjöri einhvern glæp, fái það næman sjúkdóm, eða
verði ekki vinnufært, eða verði vinnukona ólétt,

Uppsögn vistar: Se ekki sagt upp á rettri tíð, hálfu missiri
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fyrir skildaga. þá haldist vistarráðin næsta vistarár; vist má ei
brig/la, þó húsbóndi deyi; réttur hans geiugur til erfingjanna,

Burtrekstrarsakir: Se húsfriður og regla brotin, Iljófnaður,
hvinnska, hylmíng eða prettir í frammi haft, se skuldað upp á
húsbóndann að honum fornspurðum, se mótþrói og illyrði sýnd,
eða ósiðsamleg hegðun höfð fyrir börnum, eða þau ginnt til
þess, sem ljótt er, eða illa með þau farið af þeim, sem þau eru
á hendur falin, ósamlyudi og lausímg mil1i vinnufðlks, lettúð
og skeytingarleysi, ill meðferð eða vanhirðing á skepnum, næt-
urllakk og bæjaráp, drykkjusvall, geti maður ekki leyst af
hendi ákveðið ætlunarverk, en samt verður húsbóndinn að gjalda
hjúinu kaup fyrir þann tíma, sem það dvaldi hjá honum.

Hjúið má fara úr vist án löglegrar uppsagnar, se illa með
það farið, t. a. m. barið til muna án saka, se mannorði þess
að ósekju spilIt, bresti það til fæðis og klæð is, eigi að brúka
það til einhverrar óhæfu. Án orsaka má húsbóndi vísa hjúi
úr vist, þegar hann geldur því full laun á vinnu sína, og að
auki hálfs missiris laun og fæðispeninga.

Hjúið má fara úr vist án orsaka, ef það geldur til hús-
bóndans hálfs missiris kaup sitt, og hafi sagt honum upp mán-
uði áður, eu það fer í burt. Hjú, sem fer úr vist án leyfis, og
án þess að greiða þær ákveðnu bætur, á að rekast í hana aptur
af lögreglumönnum, og þar að auki skal því hegnt með útlátum
frá 4 til IO dala, en geti það ekki goldið, þá með vatns og
brauðs fangelsi frá 2 til 5 daga.

Um vitnishurðarbækur.
Strax sem hjú fer í vist, og er konfirmerað, hafi það vitn-

ísburðarbók, 11Var í allir þess vitnisburðir ritist, í hvert sinn sem
það hefur vistaskipti; hún se innsigluð af hlutaðeigandi yfirvaldi
eða sóknarpresti, gegnumdregin og bundin í sterkt band; fremst
í hana skrifist útdráttur laga þeirra, sem gefin eru um vitnisburð-
arbækur, og svo skírnarnafll þess, sem hún er ætluð, hvar hann
er fæddur, hvern dag og ár, einneigin aðrar athugasemdir um
stöðu hjúsins, hve nær konfirmerað, vitnisburður prestsins um
barnæsku þess og framferði allt til þess tíma.'

Ef bókin tapast af ásetningi hjúsins, liggja bætur við, frá
5 til IO dala, eða vatns og brauðs fangelsi, og þar að auk á
hjúið að fá ser nýja vitnisburðarbók.

Serhver húsbóndi á all rita í bókina vitnisburð hjúsins,
áður en það fer í burt, og á þar að til greina, hve nær það hafi
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til hans komið, og nær þaðan farið, en sjálfr;íður er húsbónd-
inn, hvort hann vill geta um, hvernig það hafi hegðað ser í
þjónustunni.

Se vitnisburður gefinn betri eða verri, en hjúið á, liggja bætur
vi 1'1, allt að 20 dölum.
• Hafi hjúið ekki þá réttu vitnisburðarhók, bæti frá 1 til 10

dala, og taki húsbóndi hjú i vist án vitnisburðarbóka, og án
þess að ráða þar á bút, bæti sömuleiðis frá 1 til 10 dala.

Forseti: El' það meining þingmannshrs, að bera upp breyt-
ingaratkvæði um öll þessi einstaklegu atriði?

G Brandsson: Nei, mer hefur ekki dottið það i hug, það
því síður, sem f'g held, all mörg þeirra þyrftu mikið ab breyt-
ast og lagast, ái\ur en þau gætu átt her vel við. Nefndarálitið
hefur líka eiuímgis bent á, að hliðsjón mundi mega hafa af
þeim, en ekki öðruvísi; það eru til að mynda tvö atriði, sem
eg held að her eigi illa við nú sem stendur, þau nefuil., að reka
hjú úr vist, og að hjú megi fara ÚI' vist án Jöglegrar uppsagnar; því
eg er hræddur um, að það bætti hvorki siðferði hjúanna IH~

hjúahald bændanna. Sjálfsagt er um það að vísu, að ef lausa-
menn yrðu allir skyldaðir til, að ganga í vistir, þá eru líkindi til,
að hjúahaldið yrði ekki eins ervitt og það IIÚ er, en þó held
eg þessi burtrekstur eigi her jafnan illa við.

Ekki get eg fallizt á það, sem hena biskupinn var hræddur
um, að vitnisburðarbækurnar mundu skemma hjúahald bóndans,
að því leyti, að honum yrði óhægra, ab fá þau eptir en áður;
þvi þegar bækur þessar væru lögboðnar um land allt, og þar
að auki kreppt að lausamönnuuum, dygði hjúunum ekki, ab
hlaupa úr einum stað i annan, til að forðast þetta, þar þau ættu
alstaðar von á hinu sama, en sjálfsagt er um það, að vitnis-
burðir þessir ættu að vera sem réttástir að orðið gæti .

.I. hreppst, Siqurðsson: Mer þykir nú vera komið of mik-
ið af þessu danska rusli og reglum þeirra, og það var aldrei
meining mín, að nefndin hefði átt að taka svona mörg og smá-
smugleg atriði fram í áliti sinu, þó hún hefði drepið á fleiri
íslenzk áriðandi höfuðatriði, en hún hefur gjört. :Mer finnst
líka margar af þessum upplesnu lagareglum ekki geta átt við
her á landi, en allar hinar betri og hentugari af þeim mátti
finna i islenzkum lögum og ályktunum, og vísa stjórninni á
þær þar, og þurfti ekki að sækja þær í dönsk lög. það hefur
svo opt verið talað nm þetta áríðandi lnál her á landi, og svo
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margir merkilegir dómar og samþykktir um það verið gjörðar,
þar sem kvartanir og ályktanir hafa um það komill á hverri
öld, já, tvisvar og þrisvar á hverri öld, það eg veit, síllan á 15.
öld, 1490, al\ piningsdémur var gjörður, að eg held, að hægt hefði
vr.rið, að vísa á islenzkar ályktanir í hússtjóruarlögunum til
undirstöðu, og nokkull el' þa II, all alþíngissamþykktin frá 1722,
hÚII mundi þó víst vera þess verð, að hún hefði verið lögð til
hliðsjónar.

Hvað vltnishurðarhókunum viðvíkur, þá er eg nú að mínu
leyti ofur-hræddur um, eins og sá hæstvirti konúngsfulltrúi og
hinn háæruverðugi 3. konúngkjörni þingmaður hafa drepið á, að
þær verði ekki ætíð áreiðanlegar, og þall liggur mer við að segja,
að kaupgjaldsbækurnar hefðu orðið áreiðanlegri í sinni grein.
Mer þykil' það líka freistíngarefni, að þá vitnisburllirnir væru
nú misjafnir' (eins og fólk á skilið, því margur er misjafn), og
hjúill ættu sjálf all geyma bókina, svo hún gæti sýnt það mis-
jafna um þau, að hún kynni einhvern tíma að glatast, eða ekki
geymast sem bezt.

G. Brandsson: Eg vona, að hinn virðulegi þíngmaður
Mýrasýslu hafi tekill eptir, að í lagaboðum þeim, sem eg minnt-
ist á áðan, er lögll sekt við, ef vitnisburðarhðkin tapast af á-
settu ráði. En hvali því viðvíkur, sem einn eða fleiri þíngmenn
hafa minnzt á, að þeir mundu margir vera, sem ekki gætu sam-
ið og skrifað vitnisburIIi þessa, þá vil eg geta þess, að til er
kouúngsbref fl'á 7. april 1780, sem skipar fyrir, all prestur með
hreppstjóra skrifi vitnisburðinn fyrir þá húsbændur, sem sjálfir
eru óskrifandi, en að hinir, sem skrifandi eru, semji hann og
skrifi i villveru þessara (prests og hreppstjóra). það er annars
Iáugt síðan farið var afl tala um, að ítreka þessa vitnisburði,
sem mjög eru nú orllnir sjaldgæfir; það var þegar 1839 í bú-
stjórnarriti suðuramtslns talað um þá í grein þeirri um hús-
stjórnina, sem þar er prentuð, og voru þeir þar álitnir eitt með-
al henni til umbóta. En það var líka tekið fram, að þeir ættu
að vera sannir, greinilegir og kispurslausir, enda er auðvit-
að, að á því ríður, og þó sannleikurinn kynni ekki ætíð að
verða mjög auðfundinn i þessu heldur en öðru, þá vita menn,
að þeim er þó skylt, að leita hans, og að hann felst sjaldan til
Ieingdar,

St .• JÓnsson: í tilliti til þess, sem einhver þingmanna áðan
sagði, ab frumvarp til þessara laga yrði sprottið af útlenzkri
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rót, þá verð eg fló ai'l geta þess, að þetta þíng er islenskt og
innlent, og þega.' við aðgjörðir þess bætist álit embættismanna,
sem víst. lika var innlent, þá finnst mer Iika I'Ót málsins verða
að vera það. Viðvikjandi því, ai'l með 14 ára aldrinum skyldu
vitnisburðarhækur þessar byrja, þá álit eg, að, þó únglingurinn
se ekki eldri, þegar hann fer í vist, flá 61igiþó betur við, að
hann ekki þá strax skyldist til, að eiga vitnisburðarbókinn ; því
álít eg vera bezt, að breyta því til IS ára aldurs, og á þá leið
áskil eg mer hreytingaratkvæði við nefndaráliti;'; en að öðru
leyti er eg því meðmæltur. að vitulsburðarhækur eigi vel við,
og kynnu að leiða til siðferðisbetrunar.

G. Einarsson: Eg vildi mega biðja hinn háttvirta fram-
sögumann máls þessa, að skýra fyrir mer, hvort nákvæmt
tillit se haft í ályktunaratriðum nefndarálitsins til þess, sem
tekið er fram í forsendunum, og talið áríðandi fyrir rnalið. l\ler
finnst nefnil., ai'l nefndin hafi ekki tekið það skýrt fram i á-
lyktunarorðum sínum i nefndarálitiuu, sem h(;n bendir þó skýrt
á í forsendunum. að þau lagaboð, sem þar eru til greind, séu
i mörgu tilliti vel hæf til þess, að stjórnin hafi af þeim hliðsjón,
þá er hún lætur semja frumvarp til hússtjórnarlaganna. Að
þetta se til greina tekið i ályktunaratriðunum, sýnist mer vera
rett að forminu til, og þar hjá nauðsynlegt, sem hending fyrir
stjórnina. Af sömu ástæðum þætti mer vel til hlýða, að í grein-
inni um lausamennina hefði nefndin bent á þær greinir í tilsk.
af 19. febr. 1783, er menn álitu mætti hafa hliðsjón af við skrá-
setníngu frumvarpsins til slíks lagaboðs.

Hvað því einstaklega viðvíkur, þá vildi eg mega hreifa
því, hvort það væri ekki fullkomlega tryggjandi, þó að sveita-
stjórnin löggilti vitnisburðarhækurnar ; það létti þó mikið fyrir-
höfnina, að útvega ser þær, og hjálpaði mjiig til, að hvert eitt
hjn gæti feingið þær í tæka tið, Prestunum í Danmörku er þó
trúað fyl'Ír löggildíngu þeirra bóka upp til sveitanna, og því
mætti þá ekki trúa sveitastjórnunum á Íslandi fyrir hinu sama '?
En viðvíkjandi því, hve nær sá, er í vist geingllr, og koufir-
meraður er, ætti að vera skyldugur til, að eiga slíka bók, vil
eg geta þess, að eg er ab öllu leyti á máli þíngmannsins úr
Eyjafjarðarsýslu um 18 ára aldurinn, sem í þessu tilliti hæfi-
legastau, og eg var búinn að fastráða með mer, að bera upp
um það breytingaratkvæði, ht'fhi hann ekki orðið fyrri til þess.

Framstip umaöur: Eg get ekki fallizt á það , sem hinn
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heiðraði þingmaður úr Dalasýslu fer fram á, að nefndarálitið i
niðurlagi sinu taki fram flá lagastaði, sem til greíudir eru aii
framan í álitsskjalinu. Ef hinn heiðraði flÍlIgmaður gætir vel
all, hvernig (lar er ástatt, þá mun hann sjá, að þessara ákvarð ..
ana er þar getið i allt öðru skyni; þær eru ekki til færðar stjórn ..
arinnár vegna, þvi hún þekkir þær til fullnustu, en þær eru til
greindar til all sýna þinginu, að, þó það gæti flýtt fyrir, að semja
frumvarp til hússtjómarlaga, að hafa mætti hliðsjón af mörgum
ákvörðunum i dönsku löggjö6nlli um þetta efni, þá samt áliti
ekki nefndin, að þingið geti tekizt á hendur, að semja frum ..
varp um þetta til stjórnarinnar. Ef þær ákvarðanir úr dönsku
lögunum, sem vitnað er til, ættu að takast inn illiðurlag nefnd-
arálitsins ella bæuarskránu, fl;j hefði flíngið áður orðið að ræða
þær, til að sjá, að hve miklu leyti flær ættu hér við; en þall
gat hvorki uefndin ætlazt til, ne heldur mundi þíngið fá tíma
til (less. Viðvikjnndi því, hvort sveitarstjórnin hefði leyfi til,
að löggilda vítulshurðarbækuruar, þá hef eg ekkert á móti því,
þegar regluleg sveitastjórn er komin á. Eg gat þess áðanyað
bezt mundi vera, að hver hreppstjóri skyldi fá vissa tölu vitn-
isburðarbóka hjá sýslumðnuum, og þær ættu að vera svo marg-
ar, að þær uægðu fyrir haus hrepp. Annars held eg, að betra
se, að fá staðfestinguna hjá sýslumanni, en hjá sveitarstjórninni;
því ah í því verður meiri tryggíng, einkum eius og nú er ástatt.

G. Brandsson: það er mönnum kunnugt, að á vorhrepp-
skilaþíngum her syðra el' tekið fólkstal, og að bæði prestur og
hreppstjóri geta þá vitað, hvað mörg vinnuhjú eru í hreppi
þeirra; svo getur hreppstjórinn aptur hagað ser eptir þessu,
þegar hann útvegar bækurnar, og á manntalsþíugum, sem her
eru ætíð seinna haldin, en hreppskilaþing!n, gæti. sýslumaður-
inn löggilt þær.

G. Einarsson: það má segja um mögulegleika þá, el'
þíngmai'lurinn úr Gullbringusýslu taldi upp a1'l væru á því, að
vitnishurðarbækuruar væru ætíð á reiðum höndum, ah ~það er
svo margt ort, að það er ekki gjöl't". Menn vita þó, hvað
ervitt er víða hvar, að ná til sýslumanns, hvílík torveldni er á,
að sýslumenn geti lokið af slíkum störfum á mauutalsþingum,
hve leingi það gæti rlregizt, að hjú gætu feingið vitnisburðar-
bækurnar, efþær þyrfti að sækja til sýslumannsins í hvert skipti.
Eg vil því bera upp breytíngaratkvæðí við nefndaruppástúng-
una á þá leið, að vitnisburðarbækurnar löggildist af hlutaðeig-
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andi sveitastjórn. Að I)i'lru leyti álít. eg, að her ætti líka v ii'l,
að drepið væri á, að vel þætti til hlýða, að vii'l frumvarpstil-
búnínginn til þessa málefnis verði haft ti11it til tilskip. af 5.
sept. 1832.

þ. Sveinbjörnsson: Eg heyri, að einstakir menu eru á
móti þessum vitnishurðarbókum bjúa, en þær eru þó ekki nein
nýjúng her í landí ; því einmitt það sama er fyrir skipað í kon-
úngsbréfinu 7. apríl 1780, sem þingmaður Gullbringusýslu gat
um. þar er nefnilega fyrir skipað, að vitnisburðir skuli gefast
hverju hjúi, sem fer í vist, eða skiptir um vist, og það með
ráði prests eða hreppstjóra, og með þeirra aðstoð við þá hús-
bændur, sem ekki sjálfir eru skrifandi. En hvað löggildíllgu
vitnisburðarbókanna snertir, þá væri án efa áreiðanlegast. að
sýslumaðurinn gjöri'li það, þar eð þær ekki einasta eiga að bera
með ser vitnisburð um hegðun og r.'amferði hj úsins, heldur
einnig um aldur þess og samastaðí, og það er opt nauðsynlegt,
að fá þai'l áreiðanlega ai'l vita í sakamálum, og það æUiþá ekki
við, að hún væri löggilt af presti eða hreppstjóra, heldur ein-
mitt af sýslumanninum á þeim stað, hvar hjúill hefur dvalið,
þegar það fyrst fór í vist. Viðvíkjandi aldrinum, fJá sýnist mér
vera allt eins gott, að binda þai'l vii'l 14 ára aldurinn, því þegar
harnið el' konflrmerað, hefur það þó feingið þekkingu á þvi,
sem það á að gjöra og ógjöl'Í ai'l láta, og þll það ekki hafi
feingið fullkomna sta ðfestu , þá mætti það, að fá gói'lan vitnis-
hurð í bókina, verða upphvatning fyrir barnið, til að hegða sl~r
vel. það mundi líka optast vera, að börnin væru orðin eldri
en 14 ára, þegar þau fara í vist, og opt munu þau vera orðin
18 og 20 ára, þegar þau fara t. a, m. í vist úr foreldrahúsum,
eins og börnin ekki ætíð ná fermingu 14 ára.

Framsðqumaður: Eg er öldúugis mótmæltur því, at'! skír-
skotað se til danskra laga í hænurskránni til konímgs; þvi Ila(\
er einúngls vitnað til þeirra í nefudarálitinu, til að vekja athygli
þingsius á þeim, en til hins yrði þíngii'l fyrst að taka serhvetja
grein þessara laga til umræðu. þíngmauniuum úr Mýrasýslu
þótti atriði nefudarálitsins of fá, en þegar þingmaðurinn úr Gull-
bríngusýslu fór að telja upp fleiri atriði úr dönsku tilskipun-
inni, þóttu honum þau of mörg, svo fJall el' ekki auðvelt, ai'l
gjöra honum til hæfis; eu þetta et' til frekari sönnunar f1ví, að
fari menn of langt lit í hin sérstaklegu atrlði, vita þeit' ekki,
hvar þeir eiga að hætta, en se þeim fjöl~að meir og meir,
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fáum við seinast heilt frumvarp af breytíngaratk "æðum, og
ræður þá all Iikindum, hve skipulegt það muni verða.

Jl. Andrésson: Jafuvel þó fJað se nú sagt, að umræðurnar
nm þetta mál stefni í margar áttir, þá held eg verði þó að bæta
einni áttinni við; því fyrir utan það, sem talað hefur verið um
aldur úngliuga, þegar þeir fyrst skyldu taka vitnisburðarhék,
nefnil. 14 eða 18 ára aldur (og eg er víst heldur með þeim
síðar nefnda), þá er eitt atriði þessu máli viðkomandi, sem
einginn hefur hreift, og þa1'l er, hver framkvæmdarvaldið eigi
að hafa til þess, og sjá um þall, að allir taki vitnisburðarbók,
þegar komnir eru til þess aldurs, hvort sem þai'l eru 14 eða 18
ár; því ekki tjáir, að ætlast til, að allir únglíngar gjöri það
sjalfir, og fæstir þeirra munu hafa bæði vit og vilja til f>ess~
ætti þetta að uppáleggjast hreppstjórum ella sveitarstjórninni,
þá væri þai'l mjög mikil viðbót við önnur störf þeirra, þar sem
í margrí sveit eru 2-3 hundruð vinnuhjú. þetta vildi eg nefnd-
in gæfi þínginu upplýsingu um, hvernig hún hefur ætlazt til, að
þetta skyldi vera, því ekki nægir einúngis að segja: öll vinnu-
hjú skulu vera skyldug til, að hafa vitnisburðarbók; einhver
hlýtur að sjá um, að það framkvæmist.

E. Kú1d: það kaun að þykja nokkuð sérstaklegt, en eg
verð þó að leyfa mer að í'pyrja framsögumann, hver eigi all'
kosta þessar bækur og löggildíngu þeirra, þvi ef ber á lið binda
við 14 ára aldurinn, þá er margur 14 ára gamall únglíngur, sem
eg veit ekki hvernig getur keypt hana; að minnsta kosti þekki
eg marga, sem á þeim árunum og leingur eru ekki matvinn-
úngar.

- Ekki veit eg heldur, hvernig ætti ai'l fara að koma þvi á
sveitarstjórninavað útvega öllum þessar bækur. þetta vildi eg
að til tekið y"fli af nefndinni, svo maður vissi þó, hver helzt og,
hvernig maður ætti að útvega ser þær.

Konúngsfulltrúi: Eg skal að vísu skjóta því til hins heíðr-
aða þings, hvort það vill ráða til, að hjúiu hafi vitnisburðar-
bók, frá því þau eru 14 ára gömul, ellegar að eins frá því þau
eru 18 <ira að aldri, en þótt mer virðist hið siðar talda miklu
betur hlýða; en eg vil einúngis benda þínginu til þess, afl ekki
ná menn almennt lögaldri í sakamálum, fyr en þeir eru 15 ára
gamlir, og þvi mundu þau hjú, er ekki eru fullra 15 ára, ei
verða dæmd til sekta, fyrir að hafa glatað vitnlshurðarbókum
sínum, þótt þær yrðu við lagðar.
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Frumsöqumaður: Vlðvikjaudi því, sem ÞíIIglIIa ður Arnes-
ínga spurði um, hver ætti að halda únglíngum, !Ie III fara í vist,
til, að fá ser vituisburðarbækur, þ:i ~jöri eg rái'! fyrir, að forehlr-
ar, vandamenn eða húsbændur muni minna þá á, ef þeir vita
það ekki sjálfir, að það se lagaskylda þeirra, að fá ser vitnis-
burðarbók; annars held eg það !>e bezt, að láta stjórnina til
taka þessar nákvæmar! ákvarðanir i frumvarpi sinu.

Ef stjórnin fellst á uppástúngu þingsins, þá til tekur hún
víst líka, hvar taka eigi hókakostuaðinn, sem ekki getur JIllm-
ið miklu, svo eg held þingið vinni ekki mikið við, að til taka
það.

G. Brandsson: Í ritgjöri'l þeirri, sem eg ái'lan minntist á,
"um hússtjórnina á íslandi", er gjört rái'! fyrir, að hver sveit-
arsjóður ætti að hafa vitnisburðarbækur til sals með hægu verði,
en til gefins útbýringar sveitar-uppalningum, og se eg ekki bet-
ur, en þetta megi allvel fara,

Páll Si!/urðsson: Nefndin fer fram sömu stefnu her, óg
landsmenn hafa tíðum yfir kvartað, hvílíkur krabbagángur og ó-
regla væri komin á hússtjórn víða hvar í landinu, og því væri
hið fyrsta f,örf á, ai'! unibæta lög þau, el' snerta alla hússtjórn-
illa. Mer finnst nefndin líka hafa gjört réttast í því, að benda
stjórniJlni einasta á undirstöðu-atriði þau, er byggja mætti <1
fru IIIva rpi i'!, en leiða hjá ser smá-atriði" að þessu sinni. það er
raunar satt sagt, að f)að er opt galli á frumvörpum stjórnarinu-
ar, all formill er svo dönskulegr ; en þegar nú embættismenu
vorir hafa gefið stjórninni allar þær upplýsingar, sem þeir hafi.
faung á, og álit sjálfra sín, þá hefur stjórnin næg meðöl í MIld-
um all byggja á; en þegar þjóllin veit, að mál þetta er á prjón
unum hjá stjórninni, og vonast eptir frumvarpi til næsta [rings,
þá mun hÚII taka málið til nákvæmrar yfirvegunar, og öll smá-
atriði þess, og semja um það bænarskrár til næsta þings, þal'
mál þetta er svo mikilsvert, a/') þai'l snertir hvern einstakan
meðlim í öllu þjóllfeJaginu, og undir þvi er komin öll fra 111-

för þjóðarinnar, all lög þessi yrðu bæði sanngjörn og nákvæm.
Viðvíkjandi vitnisburðarbókum handa hjúum, sem eg álít eitt
atriði þessa aðalmálefnis, þá álít eg þær þa rf1egar, og hvert
hjú fái vitnisburð, eins og þai'l á sk ilið, en húsbændum Iiggur
stór vandi á höndum við útgáfuna, að eink is réui se IlliIIað í
þessu; því eins má gjöra rái'l fyrir ósanngjörnum húsbændum,
eins og misjðfnum hjúum, þar sem nefndin hefur farið fram
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á þai'l, að hjúin svðrubu sekt, ef þau glötubu bókinní af ásetn-
ingi, þá held eg YI'bi opt örðugt, ab sanna þetta; því hjúið
færi víst ekki ab leiða votta að þvi, þegar þab eyddi hók þess-
ari, ef það vildi af má hana á annað borð, þab má þó vel
gjöra ráð fyrir þvi, að eitthvert hjú væri svo sinnað, að eyða
bók þessari i góðu tómi; því ekki mun hún verða öllum hjú-
um svo ástkær, sízt þeim, el' vita, að siðferði sínu og trúmennsku
er ábótavant,

Framsðqumaður: Með tilliti til þess, sem þingmaðurinn
úr Rángárvallasýslu sagði, að ekki mundi hægt að sanna, hvort
eitthvert hjú hefði týnt vitnishurðarbók sinni af ásetningi eða
ekki, þá skal eg geta þess, að sönnunarskyldan liggur i þessu
tilliti á hjúinu, og geti þai'l sanna fl, að bókin hafi ekki farizt á
þennan hátt, þá sleppur þab hjá sektum, en verður skyhlað til,
að útvega ser nýja vitnisburðarbók, svo fljótt sem verður. Að
öðru leyti mun stjórnin hafa hliðsjón af tilskipuninni fyrir
Danmörku um vituisburðarhækurnar, eins og nefndin hefur
stúngið upp á.

G. Einorsson : Hinn háttvlrtl framsögumaður lauk tölu sinni
fyrir skemmstu einhvern veginn á þá leið, að stjórnin mundi hafa
hliðsjón af tilskipuninni um vitnisburðarhækurnar, eins og nefndin
hefði stúngið upp á. Nú er annaðhvort, að honum hefur OI'ðið
mismæli. eða hvílt hefur í huga hans það, og komið því fram
af vörunum, sem standa átti i nefndaralitsatriðunum, en stend-
ur þar þó ekki; því nefndin hefur, viðvíkjandi umsjón og varð-
veizl u vitnisburðarbókanna, alls einga uppástúngu gjört, og
þessir gaHamir á nefndarálitinu taka sig nú skýrt út i ræðum
þingmanna, auk fleiri í líka átt; því að þær lýsa þvi, ab þeir
hafi ekkert, til a~, styðjast við í skoðunum sinum á málefninu,
einmitt af því, að þab vantar, að benda þeim á af nefndinni,
þab sem hún hafi haft tillit til, þegar hún samdi þessi aðal-
atriði, og sem hún nú vilji biðja stjórnina að hafa tillit til,
þegar ljón láti semja frumvarp til her að lútandi laga, eg meina
tilskipun af 5. septemb. 1832.

Framsðqumaður: þai'l er þó beinlínis uppástúnga í nefnd-
arálitinu, að hvert hjú skuli hafa sina vitnishurðarbók, eins og
þar nákvæmar er til tekið, og eg get ekki seð, að henni hafi
yfir sezt í því, ab vitna ekki til dönsku tilskipunarinnar um þetta
efni i niðurlagi álitsskjalsins. Nefndin ætlaði ekki að binda
svo hendur á stjórninni, að hún þyrfti að laga formið fyrir
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vitnisburðarbókum hel' öldúugís eptir danska forminu, og hún
þóttist viss um, að stjórnill mundi þekkja það form, sem boð-
ið er að vitnisburðarbækur hafi i Danmörku, og að hún mundi
fara her eptir því, að svo miklu leyti sem henni þætti það eiga
her við. Nefudin vitnaði til dönsku tilskipunarinnar einungis
til þess, að vita, að hverju leyti þingmenn vildu taka það form
til gl'eina, sem þær þar fyrirskipuðu vitnisburðarbækur hafa.

G Brandsson i það er ekki einúngis tilsk ipunin fyrir Dall-
mörku af 5. september 1832, sem hfindlar um vituisburðarhæk-
ur, heldur er það líka tilskipun sú, sem gefin er fyrir hertoga-
dæmin af 25. febr. 1840; sömuleiðis hefur frumvarp um sama
efni verið lagt fyrir ríkisþíngið i Danmörku, og sýnir þetta
hvorttveggja, að bækur þessar eru þar álitnar nauðsynlegar.
Almars þykir mer það nokkuð undarlegt, að menn eru að tala
um þetta eins og spáIInýja uppástúngu, þm' sem þó 26. greinin
í húsagutilsklpuninui gömlu frá 1746 einmitt skipar fyrir um
þetta; munurinn er einúngis sá, að þar er gjört ráð fyrir vitnis-
hurðum þeim, sem líklega hafa átt að skrifast á laus blöð, en
her er ætl azt til, að þeir verði ritaðir í innbundnar bækur, sem
þar til verði löggiltar af hlutaðeigandi yfirvaldi, og held eg,
að þetta stJ einmitt breyting til hins betra.

M. Ændresson : Mer nægði ekki upplýsing hins háttvirta
framsögu manns að því leyti, hvernig því skyldi verða fram-
geingt, að allir tækju vituisburðarbók, þegar komnir væru til
þessa aldurs. Mörg dæmi má önnur finna, en að börn fari úr
foreldrahúsum i vist, eða fl·á þeim húsbændum, sem taki ser
fram um það, að útvega únglingum vitnisburðarbók, og hafi
vilja til þess. það getur verið móti vilja húsbóndans, að úng-
Hngurinn fer frá honum, og líka þori eg að fullyrða, að þau
vinnuhjú muni gefast, sem einga vitnisburðarbók vilja kaupa,
og geta heldur ekki keypt hana; hver á þá að neyða þau til
þess?

Framsðqumaður: Hvað því viðvíkur, sem þingmaður Ár-
nesinga sagði, að hjú kynnu opt að fara burt nauðugt þeim, sem
þau eru hjá, þá kann þetta opt að geta að borið, en þá má þó
gjöra ráð fyrir, að þau fari ekki til annara nauðugra, og þá
yrðu þeir, sem úngJíngarnir fara til, all sjá um, að þeir gætu
feingíð vitnisburð húsbænda þeirra, sem þeir fara fl'á, og þeir
munu því fremur gjöra þa/l, þegar þeir vita, að þeir mega ekki
taka á móti vitnisburðarlausu hjúi. Yfir höfuð megum við ekki
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ímynda okkur unglingana eins og studda ii eyðlmörku, heldur
eru þeil' í kristilegu felagi, fara frá kristnum húsbændum til
kristinna húsbænda, og menn verða að gjöra rái'l fyrir, að flestir
þeirra gegni þó að minnsta kosti þeim skyldum við þá, sem
lögin fyrir skipa .

•Ion hreppst, Si!/urðssoJl: Einn þingmaður' hefur sagt, að
kaupgjaldsskýrsla ætti ekkert skylt við vituisburðarbækur, og
gæti því ekki haft þar stað, en eg lít öðruvísi á þetta mál.
l\ler virðist kaupgjaldsskýrslan vera einslags vitnisburður líka;
kaupgjaldssamningurinn hel' vitni um, hvað hjúið er kaupdvrt,
og að hjúið hafi gjört samninginn, og kaupgjaldsafgreiðslan
ber þegjandi vitni um, hvort hjúið el' spilsamt eða óspilsamt,
því ætíð mun vera augljóst, hvort það á mikið til eða lítH'"

það vil eg halda að mundi opt verða bágt að sanna, hvort
hjúið hefði glatað bókinni af ásetníngi eða öaðgæzlu. Mer
þykir það 1íka merkilegt, ef 14 og 15 vetra gamlar stelpur,
sem fæstar kunna að hirða um sjálfar sig, væru góðar til að
hirða og geyma skrifleg dókúrnent, þó sektir væru við lagðar .

.lón Jónsson: Mer hafa fnndizt ræður nokkurra þíngmanua
benda til þess, að þeir haldi vitnisburðarbækurnar muni valda
ærnum kostnaði, sem ekki se að vita hvar eigi að koma niður,
en eg vildi menn vildu gæta þess, að þetta atriði er það, sem
minnst el' vert að gjöra að umtalsefni, því allir vita, að ein eða
tvær arkir af pappír kosta eingin ósköp, og authorisatiánin ,
ef hún annars þarf að borgast, getur varla kostað meir en 8
skk, fyrir eitt þvílíkt hepti, svo allir sjá, að eingin óyfirvinn-
auleg torveldni getur orðið á fyrir únglinginn, að eignast því-
líkt hepti, eður efni í vitnishurðarhók, þegar það væri orðin
lagaskylda.

En í tilefni af orðum hins 1. konúugkjöma þingmanns,
þar sem hann hellti til, að í þessum búkum mætti finna veru-
staði, aldur og vitnisburði sakamanna, þegar á lægi, þá vildi eg
leyfa mer að vekja athygli á því, hvort ekki mundi þá jafnframt
nauðsynlegt, að hafa eina löggilta aðalvitnisburðarbók í hverj-
um hrepp eða prestakalli, sem hreppstjórar eða prestar færi
inn í vitnisburði hjúa ; því opt kann það til að vilja, að bók
hjúsins tapist því, viljandi eða óviljandi, og þá el' hvergi 111'1

finna þá vitnisburði, sem tapaðir eru; samt ætla eg ekki nú að
taka mer her um viðauka-atkvæði, því frumvarpið kemur lík-
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lega fyrir næsta þing, og getur þetta þá, ef mönnum lizt það,
orðið tekið til greina.

P. Sigurðsson: Eg álít hækur [lessar þyrfti nokkuð stó.·-
ar, ef kaupgjald hvers árs ætti að ritast, því það er greitt í
fleiru en peníngum; það er opt í ýmsum (iðrum anrum. það
hefur ekki opt fyrir komið, að þrætur hafi upp komið um þessa
skilmála, þó hefur það fyrir komið, og getur það auðveldlega.
'það væri vist betra, að samningar þessir væru ritaðir, en eg
held sum hjú fari að hugsa, að bók þessi eigi að verða gjöri\
til þess, að þau megi síður gjöra samninga um hátt kaupgjald.
þai\ má líka segja, að vinna hjúa, einkum karlmanna, er orðin
bændum æði dýrkeypt, og þvi ætti þai\ að vera eitt atriði í
frumvarpinu, að sanngjarnt kaupgjald ákvæðist. svo húsbæud-
ur og hj ú gætu haft þetta til hliðsjónar við kaupgjalds - og verka-
samninga.

St . Jánsson: Af þvi það, stefndi að mer, að mer þættu
ekki skyldar vituisburðarhækur og kaupgjaldsbækur hjúa, ef
það ætti að sjást i bókunum, hVOI,t hjúið hefði verið ráðdeild-
arsamt eða ekki, þá sýnist. mer nú, að eiginlega ætti við hver
vistaskipti að skrifa upp allar eigurnar, eptir sem þingmannin-
um fórust orð, og þá á þetta tvennt enn minna saman, þar það
að öllu stefuir sitt i hvora áttina. þó einhver hjú kynnu má
ske í fyrstunni að verða óviljug, að taka þessar bækur, eins og
einhver gat til, þá mun vaninn og afleiðingarnar hafa það í
för með ser, að það þarf ekki að óttast fyrir þvi.

G. Brandsson : Athugasemd þingmannsins úr Norður-
þingeyjarsýslu var að vísu góð, en mig minnir ekki betur, en
að bænarskráin frá Gullbríngusýslu fari fram á það, að sú skylda
prestanna, að skrifa vitnishurði hjúanna í húsvitjunarbækurnar,
verði ítrekuð í hinn nýja lagaboði, og hafi þetta verið skylda
prestanna að undanförnu eptir húsvitjunar-tilskipuninni frá 1744,
hverja þeir sjálfsagt hafa lesið hetur niður í kjölinn en eg, þá
vona eg svo góðs til þeirra, að þeir gjöri þetta ekki síður her
eptir eu híngað til, svo ef þai\ nú kæmi fyrir, að vitnishurðar-
bækur töpuðust, þá gætu menn af húsvitjunarbökum prestanna
bætt ser skaða þann að nokkru leyti, því eg gjöri ráð fyrir, að
þeim og vitnisburðarhókum hjúanna bæri í flestu saman.

Fl. Stepkensen: þai') sagði einhver áðan, að ervitt mundi
verða þeim að fá hjú, sem gæfi vitnisburð i bókina að verðug-
1eikum. Eg veit að vísu, að hann hlýtur að verða misjafn,
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eptir því, hvemig hjúið reynist, ef hann er samvizkusamlega
gefinn, en eg held, að einginn föðurlandsvin, einginn felagsvin
eða húsbóndi muni þar fyrir hika við, að gefa hann sannan og
réttan, ef hann finnur, að það er bezta og má ske einasta með-
alið til, að bæta siðferði og dugnað hjúanna, og hann muni
ekki vilja fleka aðra með því, að gera hjúunum rangan vitnis-
burð, hvað sem hjúahaldi sjálfs hans síðar líður, og ekki mun
hann vilja draga að ser eitthvert iIIþjðið í vist með afbroti gegn
samvizku sinni. Viðvíkjandi aldrinum, þá álít eg, að byrja
megi með 14 ára aldrinum, svo að únglíngnrinn ekki hugsi, að
hann á þeim árum megi gjöra hvað hann vill, og eg vil ekki,
að æskumanninum tapist þau 4 ár, sem líða, þángað til hann
verður 18 ára, einmitt þau árin, á hvetjum hann hvað mest á
að lagast til gllðs. Eg ímynda mer líka, að eillgiJlIl húsbóndi
dæmi svo strángt 14 vetra gamalt barn, því þeir mega vita, að
"úngt er úngra ráð", og þá ætla eg barninu muni, ef til vill, þykja
hvað mestur heiður, að fá sem beztan vitnisburð. Eg ætla því,
að þessi vitnisburður mundi bæta um fyrir barninu. Hitt ann-
að viðvíkjandi bókunum ern sannir smrimunír, svo sem hver
eigi að löggilda þær, eða hver ætti að standa kostnað af þeim.
Nefndin hefur, sem von var, álitið réttast, að sýslumaðurinn
skyldi löggilda þær, og þá getur hann Iljá sveitastjórninni feing-
ið tilkynningu um tölu hjúanna í hreppnum. Eg get ekki Í-

myndað mer, að það verði úkljúfundi fyrir hjúin, að fá bækurn-
ar, því hver húsbóndi annast víst um, að hjúið hafi bók, þegar
það yfirgefur hann, og hann "ið vistaskiptin á að lögum að fara
að gefa þv'í vitnisburð, og það getur hann ekki, nema bókin se
til, sem rita á í, og hver faðir og fósturfaðir býr án efa barnið
sitt út með bók, þegar það fer úr föðurhúsum, ef lögskípað
verður, að vitnisburð skuli gefa, svo mer sýnist, að ön umsvif
þannig falli niður.

þingmaðurinn frá Mýrasýslu hefur barlzt fyrir því, að vitn-
ishurð og kaupgjald hjúa skuli skrifa í sömu bókina, en þetta
getur ekki átt ser stað; því hvað er hjáleitara en þetta tvennt'?

Hann heit víst, að sá, sem gæfi hjúinu gott kaup, hann
mundi líka verða að gefa því góðan vitnisburð, og þannig ætti
það hjú, sem feingi 20 spesiur í kaup, að fá helmíngi betri
vitnisburð en hitt, sem fær ekki nema 10.

Jón hreppst. Sigurðsson: Annaðhvort hefur hinum hátt-
virta varaforseta rángheyrzt, eða hann hefur tekið rángt eptir,
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því hann hefur nú ranghermt eptir mel', þar hann hefur sagt,
að eg heidi, að sá, sem feingi mest kaup, eða 20 spesíur í kaup,
ætti líka bezta vitnisburð. þetta hef eg aldrei talað. en hitt
hef eg sagt, að kaupgjaldsskýrslan bæri vitni um, hvað lljúið
væri kaupdýrt, og líklega þá þar af fljótandi, hvað það væri
duglegt. Mig minnir líka, að nefndarálitið telji duglegheit eitt
af því, sem eigi að fylgja vitnisburðinum. Hinu heiðarlegi þíng-
maður Eyfirðínga hefur sagt, að af kaupgjaldsskýrslunni mundi
fljóta, að það þyrfti að skrifa upp allar eigur, sem hvert hjú
ætti við hver vistaskipti. þetta mun eingum af beiðendum
kaupgjaldsbókarinnar hafa dottið Í hug, og eg held eingum.
Eg veit, að mer hefur það aldrei til hugar komið. Eg held

I
það leiðist í ljós með öðru móti, hvort lljúið er ríkt eða fátækt;
þegar hjúið kemur i vist, mun ætíð litið á vitnlsburðarbóklna,
og líka eigurnar, sem hjúíð á, og altend sest það þá, ef það
er svo fátækt, að það er ekki vinnufært fyrir nakleika. Eg
tók svo orð þíngmannsins frá Rángárvallasýslu, að hann héldi,
að lög um kaupgjaldsskýrslu þessa ættu að fastsetja kaupgjalds-
hæðina, en það er eingan veginu meiníngin, að lögin með þess-
ari ákvörðun tækju neitt inn i friviljuga sanmínga þar um,
heldur að bókin bæri með ser, hvernill samníngurinn væri í
hvert sinn; en að öðru leyti er eg honum samþykkur í því, að
hússtjóruarlögin ættu að bera það með ser á sínum stað, hvað
hæfilegt væri meðalmannskaup, bæði karla og kvenna, og hvað
hæfileg væru ýms meðalmannsverk, og það var eitt af þeim at-
riðum, sem mer þótti nefndina vauta að taka fram.

Framsðqumaður: þíngmaðurirm úr Mýrasýslu helt, að
kaupgjalds-upphæðin gæti borið vitni um dugnað hjúanna ; en
þetta getur þó opt orðið óáreiðanlegur mælikvarði, bæði þegar
hjúið er húsbóndanum óþekkt, eða reynist ver, en bann bjóst
við, og eins þar sem er vinnuhjúaekla, og húsbóndinn þVÍ
neyðist til, að bjóða geypilegt kaup til þess, að geta feingið
eitthvert hjú .

•JÓn hreppst. Sigurðs~'on: Vitnisburðurinn í bókinni segir
víst frá, hvað hjúið er dyggðugt . og duglegt, og kaupgjalds-
skýrslan sýnir þá um leið, hvað það er kaupdýrt, nefnil., sann-
gjarnt eða ósanngjarnt.

P. S(qurðsson: þingmaðurinn frá Mýrasýslu hefur öld-
úngis misskilið mig; það var aldrei meining mín, að kaup-
gjalda bækur þessar væru því nokkuð til fyrirstöðu, að bæði
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húsbændur og eins hjúin hefðu ekki öldúngis fullt frelsi, að
semja milli sín um kaupgjalds-upphæðina. Eg sagði einasta,
að eitthvert hjú má ske hugsaði það UIlI bók þessa fyrst í stað;
en það sagði eg, að það mundi vel tilfallið, að lögin til tækju
sanngjörn verk og sanngjarnt kaupgjald, sem væri nokkurs
konar mælikvarði. þessa reglu brákuðu forfeður vorir; hún
mun og eiga vel her við enn .

•/. Kristjdnsson: Eg er nú farinn að sannfærast um það
af ræðum þingmanna, að nefndin hafi hitt á það, sem réttast
var, er hún kom svo lauslega við málið. Nefndin hefur bent
á undirstöðuna, hvar byggja skuli, og þá einstöku steina, sem
til byggingarinnar eru hentugir, og þó hún láti þessa steina
vera óhöggna, þá efast eg ekki um, að stjórnin geti hlaðið
þeim í frumvarp til hússrjórnarlaga, og það svo haganlega, að
her gjöl'Íst síðar meir að minnsta kosti ekki þörf til að fella
það. Hvað þvi viðvíkur, hve nær hentugast mundi, að ~jöra
það að skyldu, að úngmeuni eignist vitnisburðarhók, þá álít eg
það tiltækilegt, að binda þá skyldu við það eitt, að búið se að
staðfesta úngmenuið í kristilldómi sínum, þegar það víkur í vist
úr foreldra húsum eða fósturforeldra, eða þeirra, sem hafa sein-
ast veitt því forsorgun, ef það fra m færðist á sveit.

St. Jónsson: Breytingaratk væði mitt hefur feingii'l mót-
bárur, hvað aldurinn snertir, þar sem þíngmaður Borgfirðinga
sagði, að úngliugurlnu mætti hugsa, að nú mætti hann gjöra
hvað hann vildi á næstu 4 árum, en eg get nú ekki samsinnt
þessu. Nú eru ekki vitnísburðarbækur, og mun þó einginn
úuglíngur, sem el' staðfestur í kristindómi sinum, álíta sig mega
gjöra allt, sem honum dettur í hug, þessi aldurskafli er þó
helzta fjörs - og gjallfis - skeið únglínganna; því þegar þeir kom-
ast nær tvítugs-aldrinum, fara menn optast að taka aðra stefnu,
og hugsa leingra fram á lífsskeið sitt, og verð eg því að vera
við mína fyrri mein ingu.

H. Stephensen: Fyrst svo lítur út, sem umræðunum um
þetta mál se bráðum lokið, þá vil eg taka mel' það breytingar-
atkvæði við nefndarálitið, JJað hÚ:"bóndihver gf'{i vitnisburð
Iljúf sínu með vitorði sóknarprests sins, sem með honum und-
irskrifi í oitnisburðarbákinu". Ef nefndin ekki vill eiga það,
get eg átt það sjálfur.

þ. Sveinbjörnsson: Eg sem einn nefndarmanna vil gjarn-
an taka það.
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Ó. Sioertsen: Eg hafði ásett mer, al'l standa ei upp i þessu
máli, þegar eg vissi, hverjir laga - og mennta - menn voru með
ail semja nefudaralitið, og nú því síður, sem mer sýnast um-
ræður sumra þingmanna orðnar nógu margyrtar, og um vitnis-
burðarbækurnar virðist mer þegar þulið fram svo mikið, eins
og menn ætluðu, a1\ nú væri verið að reka endahnút á lögmál
þetta, en ekki verið einúngis að biðja um frumvarp til þessara
laga, sem þó er; og þegar verið er þá svo ýtarlega að ræða
um vitnisburði hjúa, vildi eg óska menn hugleiddu, hvað bæði
hinn háæruverðugi konúngkjörni þingmaður og fleiri hafa bent
til um þá, svo að, ef þeir gjörast að lögum (sem eg veit ei, hversu
uppbyggilegt getur orilið til leingdar), að reglur væru gefnar
fyrir lögun þeirra, að þeir hvorki yrðu blutdrægnislegir, hjá-
hliðrunarsamir eða harðúðlega fram settir. Og þar eg veit ei
betur, en það se enn skylda sóknaprestauna, að færa vitnisburði
um sóknafólk sitt inn í húsvitjunarbækurnar (sem áður kölluð-
ust sálnaregistur), þá vil eg taka mer það breytíngaratkvæði,
~,að prestar fdi ætíð til yfirskoðunar oitnisburðarbækur hjúa
þf'irra, sem koma inn í prestakallið, og eins að sjá vitnis-
burði þá~ sem Iljidn fá, þau er burtu fara úr kaliinu",

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, álít eg und-
irbúningsumræðu þessa máls lokið, og vil eg spyrja þingmenn,
hvort þeir vilji heldur taka hið annað mál, sem á dagskránni
stóð, "um stofnun búnaðarskóla", til umræðu nú strax, eða ekki
fyr en eptir miðjau dag.

þar eð þingmenn voru á þvi, ail umræðunni yrði frestað,
sleit forseti fundi, og ákvað fund aptur kl. 5 eptir miðjan dag.

Fundi slitið.

20. júJí _. seytjándi fundur.
Allir á fundi.
Forseti: :Nú kemur þá málefnið um búnaðarskóla til und-

irbúningsumræðu, samkvæmt því, sem ákveðið var á fyrra fund-
inum í dag. Hinn heiðraði framsögumaður, þingmaður Snæfell-
inga, gjörir svo vel, að lesa upp nefndaralitið.
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N efudaralitið var flá afllent vara þingmann i Snæfellinga,
sera E. Kúld, og las hann það upp svo hljóðandi:

Hið beiðraða alþingi hefur kjöl'ið oss, er her undir skrifum
nöfn vor, til að segja álit vort um það, hvort. alþingi ekki eigi
að biðja hans hátign konúnginu, að hann mildilega st stofni her
á landi búnaðarskóla, og þvi leyfum ver oss að gjöra uppskátt
álit vort í þessu tilliti á þessa leið.

Nefndinni hafa verið afhentar 2 bænarskrár, er lúta að
þessu efni, og er önnur þeil'l'a undirskrifuð af 157 mönnum frá
syðra kjördæminu í þíngeyjarsýslu. Bænarskráin fer fram á, að
stofnaðir seu búnaðarskólar, og til þeirra se varið ávöxtum
hinna fornu klaustur-eigna.

Hin bænarskráin, frá 21 búanda í Kjósar- og Kjalarness-
hreppum, er að því leyti samkynja bænarskránni, er ver fyr
gátum um, að hún fel' þvi á flot, að jarðyrkjuskúli verði sem
fyrst á stofn settur, en tekur að eins til fyrir Kjalarnesþing, og
að til hans se varið hinum svo kallaða Thorchiilii sjóð.

það sem þessi síðar nefnda bænarskrá enn fremur fer fram
á, undir nr. 2: "að greinileg skýrsla verði .'IPjinum uppllæð og
lW.'1tæríll!IU a Tkorchillii sjóðnum", virðist okkur að öðru leyti
svo annarlegs eðlis, og viðkoma svo mjög yfirvalda-ráðstöfun-
um, að ver ekki álitum hæfilegt, að gjöra þann hluta bænar-
skráar þessarar fremur að álitum.

þegar ver lítum á það, hvað bænarskrár þessar í höfuðefn-
inu fara fram á, játum ver að sönnu, að ei þykir oss með öllu
tiltækilegt, að velja til búnaðarskóla ávöxtum hinna fornu klaust-
urjarða, því oss er það kunnugt, að þeim muni varið til launa
banda embættismönnum á landi her; ekki þykir oss heldur alls
kostar ráðlegt, að stofna jarðyrkjuskóla handa bændaefnum
yfir höfuð í Kjalarnesþing! af Tlwrchillii sjóðnum, því ver ætl-
um, að hann hafi ei verið til þess gefinn í fyrstu, heldur ein-
úngis fátækum börnum í Kjalarnesþingi til uppfósturs og kristi-
legrar uppfræðingar.

þó að bænarskráin úr þíngeyjarsýslu i inngángi sinum
drepi á það, að stofnaðir séu bændaskólar i hverri sýslu, hefur
hún þó ekki tekið svo mikið fyrir sig í uppdstúnqu sinni, eins
og ver heldur ekki getum ætlað það ráðlegt, strax að byrja á
svo mörgum skólum í landinu, og jafnvel ekki tiltækilegt, að
stofna skóla í hverjum fjórðúngi; því hversu æskilegt sem það
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þykir, þrí viljum ver fyrst, að' reynt se með einn skóla á land-
inu. O~S er það að sönnu kunnugt, að svo mikill áhugi fyrir
slíkum skólum hefur nú nokkur ár vakað hjá þjóð vorri, að
þegar hafa nokkrir menn viljað reyna til, með samskotum frá
sjálfum ser, að koma slikum skólum á, en efnin hafa ei leyft
þeim híngað til, að fram fyl{i.:ja þessu áformi, og ver erum vissir
um, að ei er slíkt formandi fyrir Íslendinga ~álfa með sitt ein-
dæmi, meðan efnahag þeirra el' eins háttað og nú er.

Ver teljum það öldúngis víst, að ekkert megi fremur bæta
og efla efnahag bænda en það, ef betra lag kemst á búnaðinn
og húnaðarháttinn, en vel' erum líka sannfærðir um, að búnaðar-
háttminn bætist bezt með þvi, að hann se kenndur með skóla-
legri kennslu, það el' þvi sameiginlegt álit vort, að öll þörf
el' á, að hunabarskúli komist á stofu á landi her, en ver ætlum
fyrst um sinn nægja einn skóla fyrir allt landið, þvi ver gjör-
um oss von um, að, ef sá skóli tekst vel, muni frá honum
skjótt koma góði r búmenn, sem breiði menntunilla handa bænd-
unum út um landið, og el' þá ei ólíklegt, að smásaman kæmu
fleiri skólar á stofn í landinu, og fær einginn sagt, hversu mik-
inu veg að landið má af þvi hafa.

Ver ætlum ekk i óþarft, að drepa fátt eitt á fyrirkomulag
þessa skóla. það er auðvitað, að í skóla þessum þarf að kenna
bæði bóklega menntun, og aptur að geta notað þessa menntun
í verknaðinum. Til bóklegrar menntunar teljum ver allt það,
er timarnir krefja af þeim bónda, er vel má kalla menntaðan.
og færan um, að standa vel í stöðu sinni; þar undir skiljum
vel' ser í lagi:
a, jal'ðvf'fI.~'fræði, eður þekking á hinu ytra og innra eðli jarð-

vegsins ;
b, qrasafræði, 0: að þekkja grös, not þeirra og lífseðli ;
e, dýrafræði, einkum hvað þau venjulegu húsdýr snertir, þeirra

eðli, byggíngu, o. a. fl.; ,
d, eðlisfræði, að því leyti -hún viðkemur jarðyrkju; er það

einkum mechanisk Plt,ljsik.
Sökum þess, að nú eru Einglenrlingar og þjóðverjar beztir

jarðyrkjumenu taldir, ætlum ver ómissandi, að annaðhvort þess-
ara mála væri kennt í skólanum, auk íslenzku, 'dönsku og
reiknings.

Til verklegrar menntullar teljum ver einkum:
a, að kunna að fara með og hagnýta öll þau verkfæri, sem

til þess þarf, að endurbæta jarðv~~inn;
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b, hirðíng jarðarinnar og húsa, og viðhald á verkfærum;
e, hirðing ft'~naðar;
d, hirðing föðurs og matjurta;
e, bústjórn.

Vel' erum þess fullvissir, að konúngur vor mildilegast styðji
þetta mál cÍ þann veg, el' einhlítur má verða því til fram-
kvæmdar, og sannfærumst ver enn betur um það, þegar ver
lítum til þess, að stjórnin hefur gjört talsverðar tilraunir til,
að kenna einstökum löndum vorum jarðyrkju erlendis; en þessar
tilraunir hafa ekki orðið til svo mikils gagus, sem stjórnin hef-
ur til ætlað, einmitt fyrir þá skuld, að þessir mellll hafa ei haft
faung á, að verða löndum sínum að liði, eins og bezt má verða,
vegna þess, að skólana vantaði ber, til að kenna í það, sem
þeir höfðu numið erlendis.

Ver ætlum til, að þeir, sem Í skólann verða teknir til
menntunar, skuli borga meðgjöf með ser sjálfir; en til þess,
að hinir fátækari, sem ei hafa faung á því, skuli ei fátækt-
ar vegna bægjast frá skólanum, ætlum vel' ráðlegt, að nokkru
af tekjum búnaðarsjóða nmtanna væri varið þessum til styrkt-
ar, og virðist oss þá, ef til vill, tiltækilegt, og að minnsta
kosti ekki ósanngjarnt, að fátæk úngrnenni í Kjalarnesþingi
nytu einstaklegs styrks af vöxtum Tlwrchillii sjóðsins til mennt-
unar í þessum skóla, því ver ætlum, að vilji gjafarans á þann
hátt framkvæmist að nokkru leyti.

það, sem ver ætlum að stjórnin þyrfti helzt til þessa skóla
að leggja, væri þvi: hentug bújörð með nægum húsum handa
skólanum, laun kennaranna, og audvirði til verkfæra-kaupa.

Ver leyfum oss þvi að ráða alþingi til, að rita hans hátign
konúnginum bænarskrá um:

að hann mildlleqast líti ci þptta mal, og J1.-veði skúla
þessum nægilegall styrk, og leggi síðan f.lJl'ir næsta al-
þingi [rumoarp til stofnunar 0.'1 f.l/ril'komulags búnaðm'-
skóla ti landi her, hver rér ætlum að setjast ætti í suður-
umdæminu, ci hentuqri jörðu, hvar tækilæri .qæti gefizt
til vatnsveitínga og annara landi þessu ha.qanlegra bún-
aðar-tilrauna.

Reykjavík 16. júlí 1853.
þ. Sveinbjörnsson. E. Kúld, Á. Einarsson. .I. Kristjánsson.

íramsögnmaður.
St. Jonsson.
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Framsðqumaður: Úr þVÍ nefndarálit þetta var svo óhepp-
1?1, að eg skyldi verða framsögumaður þess, óheppið, segi eg,
því eg er þó efalaust verst viðlátinn af þeim, sem í nefndinni
voru, til að vera það, þá skal eg ekki vera margorður um það,
því mer finnst nefndaralitið bezt mæla fram með sel' sjálft, og
fyrir mína framsögu mun þVÍ vera jafnborglð eptir sem áður.
En það fór fyrir nefndinni, eins og opt verður her, þegar eitt-
hvað skal stofna, að hún vissi ekki, hvaðan ft~ð skyldi taka, og
þVÍ vildi hún rita stjórninni um það, og biðja hana, að skera úr
þeim vandkvæðum; Þ ,"Í það vita allir, að auðurinn er afl þeirra
hluta, sem gjöl'a skal. Eg treysti l)vÍ fyllilega, að allir hinir
háttvirtu þíngmenn fylli gallana á framsögu minni, og hl ynni
að nefndarálitinu, því málefnið er Í sjálfu ser mjög áríðandi;
því hinn forni sannleiki er hverjum manni efalaust kunnur, að
"Mndi er hústólpi, en bú er landstólpi", Bændastéttin er nefni-
lega stoð, stytta og viðhald allra annara stétta. En svo bezt
geta menn ætlazt til, að bændur svari til þessa nafns, að þeir
fai þá menntun, og nemi það, sem til þess heyrir, að vera góð-
ur bóndi, og með eingri stofnun held eg að landinu verði frem-
ur komið upp, en því, ef duglegir bændur feiugjust, og til þess,
að afla landinu þvílíkra bænda, á þessi skóli að miða. En eg
skal ekki fara um þetta fleirum orðum að sinni, fyr en að minnsta
kosti einhver hinna heiðruðu þíngmanna er búinn að láta Í ljósi
um það meiníngu sína.

Konúnqsfulltrúi: Eins og eg let Í ljósi við inngángsum-
ræðu þessa máls, er það einlæg ósk mín, að landbúnaðarskóli
gæti komizt á í landi her, þvi það er sannfæríng mín, að þar
af mundi mikið gott leiða; og eg er nefndinni samþykkur í þvi,
að hentugast væri, að stofna einúngis einn þvílíkan skóla í
landinu; því það yrði án efa kröptum vorum ofvaxið, að stofna
þá fleiri, enda mundi þeim þá, vegna efnaskorts, ekki verða
vel fyrir komið; en einn búnaðarskóli mætti geta melllltað svo
mörg búmannaefni, að nægur fjöldi þeirra gæti þaðan útdreifzt
um landið. Líka er eg á sama máli, sem nefndin, í því, að
því fe væri vel og hentuglega varið, sem frá búnaðarsjóðum
amtanna væri lagt til, að styrkja slíkan skóla. Eg efast ei
heldur um, að menn her í landi, er upp á margan hátt hafa
lýst því yfir, að þeir hafa mikinn áhuga á því, að búnaðarskó1i
kæmist her upp, mundu verða fúsir á, að leggja þvílíkt re til
stofnunar þvílíkum skóla; en vegna efnahags innbúa lands
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þessa er eg hræddur um, að slik ar tillðgur ekki yrðu núp;ar,
til að koma skólanum vel á fót, Eg efast ei að sönnu um, að
stjórnin mundi hafa gói'lan vilja til, að styrkja nokkuð til stofn-
unar slíkum skóla; en þar eð rikisþingið í Danmörku á að sam-
þykkja þær /jártillögur, sem hér til yrðu nauðsynlegar, verð eg
að telja það nokkuð óvíst, hvort þær feingjust, að minnsta kosti
svo riflegar, sem stofnun góðs búnaðarskóla útheimtir, sf~r í lagi
meðan samband Íslands og Dallm~rkl1r ekki er nákvæmar á-
kveðið, en nú er. Eg skal því,af þvi nefndarálitið gefur þar
nokkuð tilefni til, leyfa mer að benda hinu beiðraða þingi til
þess, hvort ei mundi tiltækilegt. að ráða til þess, að hinn svo
nefndi Thoreldiiii sjóður styrkti nokkuð til, að stofna her land-
búnaðarskóla, því bæði er frá 2 hreppum í Kjalarnesþíngi kom-
in hingað bænarskrá um það, að ávöxtum sjóðsíns yrði til hún-
aðarskóla varið, og líka hefur hlutaðeigandi stjórnarherra á-
kvarðað, að ávöxtunum af téðum sjóði skyldi þar til velja. Eg
skal þvi, eptir þeim upplýsingum, er eg hef feingii'l frá þeim
háæruverðuga konúngkjðrna þingmanni, sem er einn af um-
sjónarmönnum Thorohillii sjóðsins, leyfa mer að skýra þing-
inu nokkuð frá ástandi hans. Eptir uppástúngu stiptamtmanns
Iioscnbrn s, hefur kirkjustjórnarherrann rikveðið, að Thorchlllli
sjói'lurinn, hvers stjórnendur áður voru stiptamtmaðurinn í Ís-
landi og biskupinn í Sjálandi, skuli framvegis vera undir stjÓrN
stiptamtrnannsins og biskupsins í Íslandi, þó svo, að Sjálands-
biskup skuli fyrst um sinn hafa undir umsjón þann hluta sjóðs-
ins, sem er á vöxtum i Danmörku. Sömuleiðis hefur tei'lnr ráð-
herra, eptir uppástúngu stiptsyfirvaldanna, ákveðið, að safna
skyldi ávöxtum sjóðsins, þ,íngað til að hann væri 20,000 rhdd.,
og loksins samþykkir hann 23. ág. 1851, að ávöxtum sjóðsins
skuli verja til búnaðarskóla. Við síðustu árslok átti sjóðurinn
her í landi 1:3,695 rbdd, 12 skk.; en hve mikið hann útti <Í vöxt-
um í Danmörku, er mönnum Irer ei fullljóst ; þó mun hann IlÚ

alls eiga nokkuð yfir 17,000 rbdd.
Eptir þessum málavöxtum virð ist mer það heinastur vegur,

til a1'l stofna einn hæfilegan og viðunandi bændaskóla her í
landi, ef til þess væri varið fe frá Thorchlllii sjóðnum, styrk
þeim, er koma kynni frá nmtanna búnaðarsjóðuui, og tillögum
þeim, er fást kynnu frá landsmönnum og stjórninni, Ol!: eg vil
þ\'Í skjóta því til hinna heiðl'Uðu þíngrnanna og nefndarinnar,
hvort ei ætti eptir þessu að laga uppristúngurnar í máli þessu.
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Væri búnaðarskólinn stofuaður af þeim sameinaða féstyrk, el'

eg hef bent á, þ)'kir mer ei óvænlegt, að honum yrði vel og
viðunanlega á fót komið, en annars þykir mer slík VOII vera
nokkuð hæpin og á veikum rökum byggð,

Framsögumaður : það gladdi mig að vísu mikið, að heyra
það, að hinn hæstvirti konÍIngsfulltrúi var í aðalefninu nefnd-
inni samdóma, og gjörði nú svo góðan róm að máli þessu,
jafnvel þó eg væri viss um þai't af honum Jaungu áður. Hann
gaf og þínginu ýmsar fróðlegur upplýsíngar um Tlwrchillii
sjóðinn, og þó mer væri mikið af þeim kunnugt fyrri, þá þútti
mer þó vænt um, að heyra þær nú af hans munni. Nefndin
var í efa um, hvort hún mundi mega vona nokkurs liðs af
sjóði þessum handa þeim, sem kynnu að vilja gáuga á húnnðar-
skólann; en þó þótti henni það kynni að mega takast handa
mönnum úr Kjalarnesþíngi, sein' ~óðurinn er í fyrstunni gef-
inn, og því gaf hún þá bendíngu um það, sem hún gjÖI'l'Ii. En
af því að Reykjavik hefur á þeim tíma einnig verið í Kjalar-
nesþingi, þá var nefndin hálfhrædd um, að Reykvíkíngar kynnu
níl að óska ser nokkurs styrks af sjóðnum til skólastofnunar
þeirrar, sem þeir hafa lÍ prjónunum. En uppástúnga sriptsyfir-
valdanna , sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúi skýrði frá, styrk-
ir nefndina mikið í þeil-ri ætlun, að uppástúnga hennar muni
ekki vera fjærri lagi. þegar sjóðminn er orðinn 20,000 rbdrl.,
þá verða vextirnir af honum 800 rhdd., og ef Reykvíkingar
nytu nú að tiltölu við aðra Kjalnesinga (því 1759, þegar ~júl'l-
urinn-var gefinn, heyrði Reykjavikur-umdæmi undir KjaJarnes-
þing) síns hluta af þessu fe, þá er enn minna eptir, þvi ekki
get eg ætlað, að menn vilji skerða höfuðstölinn, að minnsta
kosti datt nefndinni það aldrei í hug. Ef að nú nokkru af
þessum litlu vöxtum yri'ii varil'l til þess, að styrkja með fátæka,
en efnilega únglínga úr Kjalarnesþingi, til að gánga lÍ búnaðar-
skólann, þá væri að minnsta kosti hæn Kjósarbúa að nokkru
leyti heyrð, og eg held, ab tilgángi gjafaralls se ekki með öllu
énáð,

ll. G. Thordersem Ur því farið er að tala svo mikii'l um
hinn svo kaHal'la Tlw)'chfllii sjóð, verð eg að standa upp, til
að gjöra grein fyrir minn áliti í þessu efui. Eg á nú að heita
annar forstöðumaður þessa sjóðs, eptir kouúuglegum úrskurð},
og undirlagi þeirra manna, sem eptir gjafabrefinu voru setti.'
eæecutores testameuti, nefnilega stiptamtmanusins yfir Íslandi

374



og hiskupsins yfir Sjálandi. þessi.· menn voru búnir 31'1 koma
ser saman um skiluing'inn á gjaf<lbrefinu, að skóla skyldi stofna
fYI'i!' fátækustu börn i Kjulamesþingi, og' sameina vin hann
uppfræðingu í búnaði, og hefur kirkju- og' skóla-stjórnarráðið
samþykkt þessa þeirra uppástúugu. þab er af öllu auðséð, að
eptir ab búið var að af ráða, að greindum sjóði skyldi þannig
verja, hefur biskupinn yfir Sjálandi álitið Sel' ófært, að hafa
umsjón með slíkum skóla hel' í landi, og þess vegna æskt, að
biskupinn yfir íslandi, svo sem innlendur og kunnugur lands-
háttum, tækist hana á hendur. þar eð þessu er svona varið,
lýsi eg því III!r yfir, að eg þykist eingan rétt eður myndugleika
hafa til, í minnsta máta ab breyta, eður leggja tíl, að breytt
verð i þeirri útskýringu á gjafabrefinu, sem þeir hafa gjört, er
eptir því voru hinir réttu executores festa meuii, og sem seinna
el' staðfest af viðkomandi stjórnan-áði. Eg þættist ekki kannast
rettilega við stððu mína í þessu máli, ef eg vildi nokkru hagga
í því. þar sem slegið hefur verið upp á því, að fá part úr
áður greindum sjóði til landbúnaðarskóla eður barnaskóla í
Reykjavík, eður kann ske fleiri slíkra stofnana, {lá verð eg, eptir
því sem áður er sagt, ab vera því iildúlIgis mótfallinn, þess
heldur, sem mer finnst það megi vera öllum auðsætt, að ef menn
fara þannig að skipta þessum sjói'li í marga parta, með því að
veita hinum eður þessum meiri eður minni sryrk , ávinust ei
annað en það, að þegar f]áratlib skiptist, verður eingri stofnun-
inni á leg'g komið, svo að SÖllIJU gagni komi. Her sýnist mel'
eiga við, að betra sé, að saman safna en sundur dreifa.

Her hefur verið talað um, að sjóð þessum eigi, eins og
serhverri gjðf dáinna manna, ab velja eptir gjafarans tilgángi,
og el' eg því fullkomlega samdóma, en aptur hefur verið látib
í ljósi, ab þessum tilgiÍngi se hreytt með því, að stofna búnað-
arskdla, sem þó hvecgl se ráð fyrii' gjört í gjafabl·cfinu. Eg
skil fletta öðruvísi, og ,ílít meininguna tlá, að skólinn eigi að
stofnast samkvæmt gjafab"efinu, svo sem kristilegs uppeldis
og uppfræðingar stiptun, en svo börnunum se ei stöðugt haldið
við bókina, eigi þau líka að nema þartlega kunnáttu í búnaði,
svo því verði framgeingt, sem gja félbrefill ætlast til, að þau geti
með aldrinum unnið sel' brauð, þegal' nú sá er tilgáng'ur þessa
skóla, að taka að SCI' hin fátækustu börn í Kjalamesþingl, sem
foreldrar eður aðrir eru lítt færir ab veita forstöðu eður menn-
íngu, og veita þessum kristilegt uppeldi og uppfræðingu, gefa
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þessum föt og fæði, og kenna þeim vinnu, svo [leir seinna gf'ti
orðið bæði sjálfum ser og öðrum til uppbyggíngar, vil eg spyJ:;a
serhvern mann, hvort hann geti annað, en álitið þvílíkan tilg1Íng
bæði fagran og sannkristilegan. Sá tilgángur skólans, að taka
að ser þau börn, sem minnst eiga úrkosta, mætti, virðist mer,
finna samsinningu í hvers manns brjósti.

Nefndin hefur að eins rninnzt á Tlcorcldllii sjóðinn, og
gefið með því tilefni til lángrar umræðu; eg vildi óska hún
hefði ekki farið fram á það, sízt svo óskilmerkilega, sem hún
hefur gjört, og verð eg að ítreka, að eg fyrir mitt leyti verð
því mótfallinn, að snert verði við fyr greindum sjóði til nokk-
urs annars, en þegar er ákveðið,

V. Finsen: Eg held, að nefndin hafi gjört ölrlúngis rctt í
því, að byggja ekki meira á ThoreldlIii sjóðnum, en hún hef-
ur gjört, og, ef til vill, hefði hún ekki átt að byggja svo mikið
á sjóði þessum, og gjört er í alitsskjalinu. Ef maður les /!:jafa-
bréf Jóns heitins þOl'kelssonar, rHí er þar alls ekki gjört ráð
fyrir húnaðarskóla. Hann gefur feð fátækustu börnunum í
Kjalarnesþíngi, til þess þau fái .,,!frislilefla uppfræðíug", og
þessa kristilegu uppfræðing talar hann aptur og aptur um, en á
uppfræðingu í búnaðarfræði er hvergi minnzt með einu orði.
Hann gefur [eð til "barnaskóla", en allir vita, að börn eru ekki
fær um, að læra búnað. Að sönnu hefur hann bætt því við, að
börnin skuli fá fæði og uppheldisstyrk á skólanum, og þau
orð munu það vera, sem gefið hafa orsök eða át yllu til þeirrar
útleggíngar á testarnentinu, sem hinn háæruverðugl konúng-
kjörni þíngmaður skýrði nýlega frá, en þai'l er auðsætt, að af
því verður ekki ráðið, að meint se til búnaðarskóla. þessa var
og heldur ekki nein von á þeim tíma, sem gjafabrcfið er ritað
á, en það var 1759; því þá var hugmyndin um búnað ekki
vöknuð, en þá hugsuðu menn mest um trÍJarbrligð og kristin-
dóm. Eg held þannig, að það se ekki samkvæmt tilgángi
gjafarans, eins og hann lýsir ser í gjafahrefinu, að stofna af
sjóðnum búnaðarskóla; eg held þetta se ekki rett, og eg held þar
næst, að það se jafnvel nokkuð ísjárvert, og, ef til vill, hættu-
legt, að vilja treysta á sjóð þennan til húnaðarskóla. Setjum
svo, að einhver styrkur feingist af honum .til skólans í fyrstu,
en menn gætu þá, er minnst varði, búizt við, að krafa kæmi
frá innbúum Kjalarnesþings um, að fá hann, til að stofna af
honum barnaskóla, einmitt eptir tilgáugi gjafarans, og þá gæti

376



vel svo farið, að búnaðarskólinn missti þennan styrk. það gæti,
ef til vill, jafnvel komizt í mál, og dómstólarnir yrðu ao fara
að skera úr skilníngi gjafahrefsins, og, ef það væri þá ekki á-
litið öldúngis vafalaust, að tilgángur ~.iafarans hefði verið, að
stofna búnaðarskóla, þá mundi sjóðurinn missast. Og eg ætla,
að þetta se ekki öldímgis dæmalaust. að svona hafi að borið.
Eg álít þa1'l þannig, ef til vill, hættulegt fyrir búnaðarskólann,
að biðja um nokkurn styrk af Tltorc1tillii ~jóðnum, einkum í
byrjuninni, [rvi þá þolir hann sízt, ef hann yrði sviptur renu,
og gæti það hnekkt honum mjög, ef ekki steypt honum með
öllu. þai'l er að vísu satt nm ákvörðun kirkjustjórnarherrans
viðvíkjandi hrúkun á Thorchillii sjóðnum, en eg ætla, a1'l ,kon-
úngsúrskurður se enn ekki til fyrir því. þessi ákvörðun er að
vísu gjðrð eptir uppástúngum eæecutorum testamenti, en eæe-
cutores testam enti eiga að fram fyl~ja tilgángi gjafarans, eins
og þessi tilgángur einu sinni er, en eg skil ekki, að þeir hafi
nokkurn myndugleika til, að breyta andanum eða tilgánginum
í sjálfu hrefinu.

'það hefur æfinlega {Jótt ísjárvert, a1'l breyta gjafahrefum
manna eða testamentisgjörðurn. þess konar gömul gjafahref
látinna manna eru alstaðar álitin að standa hátt fyrir ofan þá,
sem nú lifa, og vera eins og nokkurs konar helgidómur. Eg
ræð því alveg frá, að hyggja þessa stofnun, sem her ræðir um,
að nokkru leyti á Tlcorchiliii sjóðnum. Slíkur húnaðarsk óli
held eg líka gæti vel kornizt á, án þess að grípa til Thorcldllii
sjóðs. Se veruleg þörf á slíkum skóla, þá gjöri eg ráð fyrir,
að efnaðir menn setji þángað syni sína, og er það e1'llilegt, ef
þeir hafa gagn af skólanum, a1'l þeir horgi vel með SOllI1msín-
um, og her eru í landi margir menn svo efnaðir, að þeir geta
vel lagt með sonum sínum. Eg held og, að þa1'l sé kostnaðar-
minna, að koma slíkum skóla upp, en margur kann að halda.
Eg er á því, að f>íngio ætti a1'l biðja konúng, að lj:í eluhverja
góoa opinbera jörð, afgjaldslaust um vissan tíma, setja þar svo
góoan kennara, og ef hann lætur menn vita, að hmm geti og
vilji kenna mönnum búnað, þá ætla eg skólÍJIII geti k omizt í
gáng af sjálfum sel'.

G. Brandsson: Mer getur þó ekki hetur fundizt, en að
nefndinni hafi tekizt her, að fara meðalveginn milli þess, sem
testamentis-gjörðin leggur fyrir, og hænarskráin úr Kjalarnes-
þíngi fer fram á. það er auðvitað, að þegar þessi testamentis-
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gjörð var samin, þá í'tóð allt öðruvísi á með sveitarstjórn en
níl, og t'g held einginn geti borið á móti, að nú se í mörgu
falli betur vandað til uppeldis barna og uppfræðslu þeirra; ai\
minnsta kosti held eg, að nú se minni munur gjörður á ríkra
og fátækra manna börnum, heldur en þá var. þetta er líka
eðlilegt; því upplýsíng í landi voru hefur talsvert farið vax-
andi á næstu lOU ára tímabili. Eg vildi nú mega spyrja: hvað
kemur til, að hinum góðgjarna tilgángi gjafarans hefur ekki
verið fram fylgt í mörg undanfarin ár, svo góða og öfluga
umsjónarmenn, sem sjóður þessi hefur átt? því lángt er nú orð-
ið síðan barnaskólinn var á Hausastöðum. Hvemin uppeldi
barna og kennsla var í honum, muna víst nokkrir, og af ein-
hverjum orsökum hefur hann verið lagi'lur niður, og ekki reist-
ur á fætur aptur.

Eg hef heyrt, að barnaskóli sá, sem Mr var í Reykjavík
um nokkur ár, hafi feingið talsverðan styrk úr Thoroldllii sjóðn-
um, en hvað mikinn, veit eg ekki, jafnvel þó sumir haldi, að
það muni hafa verið hátt UPI) í hluta þann, sem Ueykjavík á
því tímabili hefði getað átt tilkall til úr sjóði þessum, í saman-
burði við önnur héruð í Kjalarnesþingi. Að kenuslurnriti í
skóla þessum hafi eingaungu verlð lagaður eptir því, sem fyrir
er lagt í hinni árninnstu testamentisgjörð, mega Reykjavikur-
menn bezt vita, en heyrt hef eg, ah auk barnalærdómshókar-
innar hafi þar verið kennt að skrifa og reikna og skilja dönsku,
nokkuð í sagnafræði og saung, og má ske fleiru, sem mer er
hulið, Heyrt hef f'g líka, að þai'l hafi ekki eingaungu verið
fátækra-manna börnin sem notið hafi til sagnar í skóla þessum.

Ef mönnum nú fyndist, að barnaskúli væri miður nauðsyn-
legur núna, heldur en þegar Thorchillii sjóðurinn val' stofnaður,
vegna þess að barna-uppeldi yfir höfuð og uppfræðing í kristi-
legum trúarbrögðum væri betri nú en þá, hvað gæti þá verið á
móti því, að fátækir og efnilegir únglíngar úr Kjalarnesþingi
hinu forna nytu styrks úr sjóði þessum, til að læra búnaðar-
fræði, svo þeir þar með gætu orðið fósturjörðu sinni til gagns
og sóma, og undir eins sjálfum ser hinir nýt.ustu'? og þó hin
kristilega þekkíng eigi að vera í fyrirrúmi, þá er þai'l þó fleira,
en hún ein, sem heyrir til góðs uppfósturs, eins og allir vita.
Eg se því ekki, að kristileg þekkíug og önnur þarfleg kunn-
átta þurfi að ríða í bága hvor við aðra, heldur ætla eg þær geti
vel samþýðzt. .Eg get þess vegna ekki annað, en fallizt lÍ
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uppástúngu uefudarinnar í þessu máli; því eins og eg sagði
nýlega, finnst mer hÚII fara sem uæst tilgángi þess, sem gaf
hinn áminnsta sjóð, og undir eins fullnægir hún að nokkru
leyti heiðni þeirra, sem her eiga hlut að máli, eptir sem ráða
el' af bænarskrá þeirri, er þeir sendu hín gað til þingsins, þessu
efni viðvíkjandi.

þ.•Ionassen: það ætlar að fara í þessu máli eins og opt-
ar, þegar tilrætt er um, að koma einhverju hel' á fót, sem ekki
hefur áður verið, að það ber ætíð upp á sama skerið, féleysið.
þetta er og, eins og her hagar til, í eðli sínu, og verða þá
jafnan einu úrræðin, að leita stjórnarinnar. það er líka sann-
ast ab segja, að stjórnin hefur í þessum efnum gefið bænum
vorum góðan gaum, og nægir í þessu tilliti að vitna til stofn-
unar prestaskóla ns, sem nýlega er geingin um garð. Mer virð-
ist líka, að staða þessa lands, og skoðun sú, sem stjórnin virð-
ist að hafa haft á henni, innihaldi mikla hvöt fyrir stjórnina,
að gefa annari eins bæn og þessari, um stofnun búnaðarskóla
í landinu, náðuga áheyrslu, án þess farið se í nákvæman reikn-
ing um það, hvernig fjárhag og tekjum landsins er háttað, og
það hefur líka stjórnin sýnt að hún ekki gjörir. Eg er því
sannfærður um, að hún muni gefa bæn um stofnun búnaðar-
skóla góðan gaum, og þó hún ekki að svo stöddu geti upp-
fyllt þessa ósk vora, eða að minnsta kosti ekki eins fljótt,
og her er heðið um, mun hún þó svo fljótt, sem kringumstæð-
urnar leyfa það, líta á þessa nauðsyn vora, og bæta úr henni
eins og öðru, sem ver með góðum ástæðum berum upp fyrir
hana, og tjáum henni, að oss vanhagi um í einhverju tilliti.

Konúnosfulltrúi : Eg fæ þó ei betur séð, en að þíngið
hafi góða ástæðu til, að fara því lÍ flot, að Thorchillii sjóðu\'
legði nokkuð til stofnunar og viðhalds búnaðarskó lanum, bæði
af því, að bænarskrá er um það komin frá 2 hreppum í Kjal-
aruesþingi, og líka af því, að stjóruin hefur ákveðið, að ávöxt-
um sjóðsins skyldi verja til slíks augnarniðs. Væri einn skóli
stofnaður af öllu því fe, sem eg áður hef hent á, þætti mer
líklegt, að stofna mætti einn sæmilega góðan skóla; en færu
menn að sundra þeim litlu kröptum, sem hel' em fyrir hendi,
og vildu stofna einn búnaðarskóla fyrir það fé, er Tkorckitlii
sjóðurinn gæti til lagt, og annan fyrir það fe, er feingist annar-
staðar frá, þá óttast eg fyrir, að menn feingju 2 ónýta skóla,
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er má ske bráðum liðu undir lok, Í staðinn fY"ir einn góðan,
er staðið gæti vel og leingi.

þ. Soeinbjðrnsson: Eg held, að það megi vera nefndinni
til styrkíngar í þessu, að eg má segja, að nokkuð af vöxtunum
af Thorcldllii sjóðnum hefur verið brúk að, til að styrkja með
Íslenzka jarðyrkjumenn ytra, að minnsta kosti Guðmund Ste-
phensen frá Hvammkoti, svo ekki var því fe varið beinlínis eptir
því, sem mer heyrist að nú skuli vera, nefnilega til kristilegr-
ar uppfræðingar; því Guðmundur Stephensen var þá búinu að
læra kristindóminn. en var einmitt að læra bílllað.

ll. Stephensen: Mer kemur það ætíð í hug, þegar þíngið
fer að grípa til eldgamalla stofnana eða réttinda, og snúa þeim
Í aðra átt, en til er ætlað með fyrsta, að það se litlu betra, en
að taka ófrjálsan hlut. l\ler þótti vænt um, að hinn heiðraði
6. konúngkjörni þingmaður var á sama máli og eg í þessu,
því mer el' sama, hvort það eru mildar eða ómildar hendur, sem
taka vilja til slíkra stofnana, sem þær eiga ekki með. þannig
er og mín skoðun á máli því, sem hel' ræði,' um. Jón heitinn
'þorkelsson gaf feð í vissum tilgángi, sem einginn má hagga
um aldur og æfi, svo leingi sem það el' unnt, að fylgja þeim
tilgángi fram. Nefndin kannast og við það í inngángi álits ins,
að sjóður þessi se gefinn fátækum börnum í Kjalarnesþingi til
kristilegrar uppfræðingar og góbs uppfósturs, sem ekki á bein-
línis heima í búnaðarskólum. En þrátt fyrir þetta stingur nefnd-
in þó upp á, að byggja búnaðarskólann að nokkru leyti á Tlwr-
chillii sjóðnum, í niðurlagsgrein álits síns, og virðist mel' það
vera gagnstætt hvað öðru hjá henni, og hún hafi grafið grund-
völlinn undan uppástúngu sinni um þetta í inngánginum. Við-
víkjandi takmörkum Kjalarnesþings hins forna, sem sjóðurinn
el' gefinn, get eg fátt sagt, því mel' eru þau ekki svo kunnug,
þó eg ætli helzt, að þar Í muni hafa verið , auk Kjósarsýslu,
Gullbringusýsla öll, og muni hún því einnig eiga að njóta fjár
þessa. Hæð eg það með fram af því, að eg hef heyrt, að Jón
heitinn þorkelsson hafi gefið kirkjunni í Njarðvík bókasafn sitt
- (H. G. Thordersem Jú, það er satt) -. Eg se því alls
ekki, að búnaðarskóli verði að neinu leyti byggður á gjöf þess-
ari, heldur verði að hafa annað fe til þess. Hinn heiðraði þíng-
maður úr Gullbríngusýslu gat þess enn einu sinni, hversu
sveitastjórnin væri orðin gób, og eg efast ekki um, að hún se
það Í þeirri sveit, sem hann þekkir bezt til í. Hann álítur
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hún muni fullnægja barnauppfræðíngunni, svo eingan styrk
þurfi til þess framar. En ekki veit eg, hVOI't tilgángur TllOr-
chillii sjóðs er óframkvæmanlegur enn fyrir þá sök.

Framsðqumoður: Eg ætla IIÚ ekki að fara að koma með
nýja útleggíngu af testamenti Thorkelsens, því "útgáfurnm" eru
nú þegar her á þíngi orðnar svo margar um það, að eg varla
fæ áttað mig á þeim öllum, en það virðist mer, sem nefndinni
hafi tekizt heppilega, að synda á milli skers og báru, eins og
menn segj a. Og í tilliti til þess, sem hinn heiðraði þíng-
maður Borgfirðínga sagði, að hún hefði grafið grundvöllinn
ulldan uppástúngu sinni, þá virðist mer það alls ekki vera
svo, því nefndin hefur látið í ljósi efa sinn um, hvort tiltæki-
legt mundi vera að taka nokkuð til (jár þessa, til að styrkja
með þá, sem kynnu að vilja gánga í búnaharskólann úr því
héraði, sem feð er gefið til, og bent á það í niðmlagi álits síns
með svo vægum orðum, sem unnt var, því hÚII ætlabi þó, að
það væri snöggt nm nær tilgángi gjafal'<lns, en að minnsta kosti
að brúka það ekki til neins, eins og núna stendur og hefur stað-
ið helzt til leingi. Og ekki er nefndiuni einni að lá, því líkt
hefur og þeim orðið á, sem áttu að vera eæecutores testamenti;
eptir því sem her el' nú skýlt frá á þíllginu. Hinn heiðraði 6.
konúngkjörni þíngmaður fór um þetta atriði mörgum orðum,
en eg vissi ekki, hvaðan á mig stóð veðrið, þegar eg heyrði
annan konúngkjörinn þíngmann tala þvert á móti. Hinn 6. kon-
úngkjörni þingmaður vorkennti svo mjög stjórninni, en ekki
Íslendingum, að koma skóla þessum upp; en hinn 4. bar henni
alls eingin vandkvæði í því efni, og hefur hann heldur aðhyllzt
álit nefndariunar, þar sem hún hafði skýrt frá, að Íslendingar
væru ekki einfærir um það. Hinn 6. konúngkjðrni þingmaður
heit og, að skólinn gæti orðið stofnaður án peníngastyrks frá
stjórninui, ef einhver einn maður vildi stofna hann af sínum
rammleik, en eg veit ekki, hver sá maður skyldi vera, því þar
þarf ærin efli i til. Eg er nú á því, sem hann sagði, að rétt se,
að hinir ríku borgi með ser í skólanum. En eiga þeir þá jafn-
framt að borga öll áhöld til skólans, allan kvikfóuað, jarðar-
afgjald, o. s, frv. Ef þeir borga það ekki, þá á víst sá eini
maður, sem skólann hefur stofnað, að gjöra það. Nú vildi eg
mega biðja þennan háttvirta kouúngkjöma þíngmann að nefna
mer einhvern herlendan jarðyrkjumann. færan um, að taka að
ser skólakennslu og skólastjórn í þessum skóla, sem svo se
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efn nm búinn, að hann geti, án þess að stjórnin leggi honum
Iii'! og festyrk, staðizt allan þennan kostnað. Hvað nú snertir
tilgáng gjafabréfs J. þorkelssollar, svo eg víki að þvi aptur,
þá minnir mig þar væri talað um gott uppeldi. Eg kalla það
nú gott uppeldi, ef það er allt kennt, sem þarf til lífsins viður-
halds, og sú kennsla er þó án efa ekki ókristileg uppfræðing.
Eg verð því enn að vera fastur á þvi, að það væri ekki á móti
anda testamentisins. þó úr sjóðnum væri tekinn Já lítill styrkur
handa fátækum mönnum, sem gánga vildu á búnaðarskólann, og
sem væru úr því héraði, sem testamenríð til tekur. þá væri og
bæn Kjósarbúa og Kjalnesinga heyrð, eins og eg gat um áðan,
þvi þeir hafa sent þinginu bænarskrá um þetta efni.

þ.. Iðnassen: Eg er öldúngis samdóma hinum heiðraða
fulltrúa Borgfirðinga i þvi, að það se órétt og ekki samkvæmt
gjafara ns tilgángi, að verja Thoroldllii legars-sjóðnum til þess,
að stofna ber húnaðarskóla, því hann er einúngis gefinn til fá-
tækra barna uppfræðingar i Kjalarnesþingi. Eg get því ekki
aðhyllzt þann skilning á gjafabrelsins orðum, sem eg nú heyrði
að stjórnendur Thorchillii sjóðsins hefðu lagt i þau, því eg ætla,
að sá skilningur orðanna se ekki réttur, og sama er að segja
um það, hafi tekjum sjóðsins, eins og hinn 1. konúngkjörni
þingmaður gat um, verið varið til, að styrkja Guðmulld Ólaf.s-
son frá Gullbringusýslu, meðan hann var í Danmörk, að læra
búnaðarfræði, þá virðist mer þessa brúkun á sjóðnum vanta
heimild i gjafabréfinu, og að þvi verði ekki heldur nein ástæða
leidd her af fyrir þvi, að nú megi verja tekjum sjóðsins til þess
búnaðarskóla, sem nú er verið um að ræða.

St . Jánsson i það hefur ekki verið meining nefndarinnar,
að koma húnaðarskólanum upp með fe Tkorchillii sjóðsins
- (þ .•Iðnassen: En styrkja hann). - Nei, hvorki til að stofna
hann né styrkja, heldur að eins, til að hjálpa fátækum og efni-
legum úngmeunum úr Kjalarnesþíngi, til að gáuga á hann; því
þessir efnilegu únglíngar geta opt verið fátækir, þvi það fer
eingau veginn ætíð saman, efnilegur og efnagóður. Her við bæt-
ist og, að það heyrir til kristilegs uppeldis, að læra menntun
til verknaðar, og að það er þó eiugan veginn ókristileg kennsla,
sem i búnaðarskólanum fer fram, og er það einnig ástæða fyrir
nefndarinnar uppástúngu. Nefndin minnist og svo vægilega á
þetta, sem unnt er, svo henni verður þar ekki borin nein frekja
á brýn, og annaðhvort varð að vera, að nefna alls ekki þennan
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~ióð, gagnstætt þvi, sem beiðendur úr Kjalarnesþlngi þó fara
fram á, eða þá að gjöra það svona, og í því getur þingið enn
gjiirt, hvort sem því nú sýnist ráðlegra, fJl'st þetta er það eina
atriði í nefudarálitinu, sem helzt er orðinn nokkur ágreiningur
um. Eg skal og leyfa mer að geta þess, að nefndin talabí
margt um staðinn fyrir húnaðarskólann. Sumir stúngu upp á
Möðruvalla- eða Múnkaþverár-klaustrlllll 'fyrir norðan, og mælti
sumt með, en sumt móti, t. a. m. að l\löOruvellir eru nú bújörð
ernbættismanr.s, og lægi því ei, ef til viII, laus fyrir; aptur el'
þar gott hús, ef sú jörð hefði feingizt; en sú varð þó niðurstað-
~H1, sem nefndarrilitið sýnir .

.I. Guðmundsson: Eg felli mig vel við nefndarálitið og
stefnu þess yfir hðfuð að tala; en vegna þess, að annars vegar
er stjórnin beðin her um styrk handa skólanum, sem eg álít
öldúngis rétt, því hver góð stjórn finnur ser skylt, að efla sann-
ar framfarir þegnanna, og kosta til þess, og t'g efa ekki, að
stjórn Danakonúngs einnig finni ser þetta skylt, en hins vegar
þó beðið jafnframt um styrk úr sjóði Jóns þorkelssonar, og
þar eð komi JIll er nú fram ágreiníllgnr nokkur um réttan skiln-
ing á tilgángi s,jói\s þessa, þá leyfi eg mer að láta þá ætlun
mína í ljósi, að, ef beðið væri um styrk af honum, þá er eg
hræddur um, að stjórnin kunni að grípa til hans, og veita það-
an jafnvel allan styrkinn, því heldur, sem hún er búin að á-
kveða, eins og menn heyrðu áðan, að stofna af honum búnað-
arskóla i Kjalarnesþingi, Nú er eg þú að vísu öldúngls á mein-
ingu þeirra, sem þykir það mjög vafasamt, hvort stjórnin eigi
með að breyta svo auðsjáanlega og bregða út af tilgángi gjaf-
arans; því þó gjafarinn hafi til tekið vissa menn, til þess að
annast um, að tiIgángi gjafarinnar !/rði (ram f:lJl,qtJ þá er þeim
eingan veginn þar með gefin nein lagaheimild, að breyta til-
gángi gjafarans.

En þar sem um þess konar ánöfnun eða stofnunar- href er
að ræða, eins og það, sem er eptir Jón þorkelsson, þá má ætíð
skoða það eins og hvern annan gjnrníng, þar sem tveir partar
standa að, sá, sem gefur eða ánafnar, og sá, eða þeir, sem á að
þiggja; og ef Kjalarnes - og Kjósar-hreppar, þaðan sem bæn-
arskrrirnar eru, vilja ekki þiggja legat Thorchillii, eptir til-
gángi þess, til kristilegrar uppfræðingar fátækum börnum þeirra,
þá mætti víst þykja hart, ef búeudur þessara tveggja hreppa
ættu að neyðast til, að þiggja það, eða ef eingau gaum mætti
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gefa bæn þeirra, sem her er komin fram, um, að fá að njóta
tiltölunnar á {laun annan veg, sem þeir sjá únglíngum sinum
til uppbyggíngar og framfara. En til þess, að Thorchillii sjóðn-
um mætti verja öllum til búnaðarskóla, þyrfti bænin að vera úr
öllu Kjalarnesþingi forna, í stað þess, sem hún er nú að eins
úr tveimur hreppum; en slík bæn mun aldrei koma, að eg vona,
úr öllu héraðinu, Eg tel vist, að þeir her á nesjunum og í sjó-
plázunum kjósi þann kostinn fremur, sem þeim el' víst nauð-
synlegri, að velja sjóðnum beint samkvæmt tilætlun gjafarans,
til hamaskóla. En hvað aptur snertir breytingu þá á þessari
tilætlun, sem Kjósarmenn og Kjalnesingar nú fara fram á,
þá veit eg, að viðlíka breyting hefur verið gjörð á gjafaskilmál-
um kristsfjárjarðanna, þar sem t. a. m. eiginlega á að fylgja karl-
eða kvenngildur ómagi ár hvert, og er það i hag sveitarbúum ;
en menn hafa víða komið ser saman um, að þiggja ekki þessa
tilætlun gjafarans, og láta heldur afgjaldið gánga til fátækra-
þarfa í sveitunum, en annast á annan veg kristsfjár- ómagann.
Eg er því yfir höfuð með nefndinni einnig í þessu atriði, en
vil að endingu skjóta því til nefndarinnar, hvort hún vilji ekki
reyna, að taka ályktunaratriðin í áliti sinu betur eða glöggvar
fram í þvi, áður en málið kemur til ályktarumræðu og atkvæða.

H. Stephensen: Viðvíkjandi því, er binn heiðraði þing-
maður Skaptfellínga hélt, að þurfa mundi eindregna bæn frá
öllu Kjalarnesþingi, til að breyta tilgángi Ttiorchillii sjóðsins,
þá gáði hann vist ekki að því, að þeir' menn, sem nú lifa, deyja,
og þeir geta aldrei breytt þessum tilgángi nema fyrir sína lífs-
tíð, en þá koma eptirkomendur þeirra, sem vel geta krafizt
þess, að hinum upphaflrga tilgángi gjafarans verði fylgt.

Á. Einarsson: Eg held það ætli að verða her sem optar,
að þar se ráðist á garðinn, sem hann er lægstur, þegar menn
geta nú verið að tæta sundur þessa litlu ben9íngu nefndarinn-
ar um það svo kallaða Tkorchillii leqat ; sem nefndin hef-
ur bent svo vægðarsamlega til. Annars ætla eg, að eins se
um þennan sjóð, eins og aðra, að hann eigi að brúka til þess,
sem ætl azt er til í upphafi; en þegar það verður ekki leingur
gjört, þá eigi að brúka hann til þess, sem er næst augnamiði
hans. Hinn heiðraði 6. konúngkjörni þingmaður gaf í skyn áð-
an, að breyta mundi mega konúngsúrskurði, þó hann feingist
til, að ákvarða nokkuð af áminnstum sjóði til bændaskólans, og
skólinn missti þetta þá aptur 'seinna ; en af þessu álykta eg
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þai'l, að svo mætti að fara með aðra sjóði, og held það þá
sjálfsagða skyldu þeirra, sem þessi ráð sjá, að hrinda hinum
fornu sjóðum vorum í rétt horf, ef þeir væru komnir úr því.
Og eg held, að þeim væri nær, að ná því aptur , sem misst
kann að vera, t, a. m, af kollektupeningunum, og svo það, sem
sagt er að tekið hafi verið af Tkorcldllii sjóðnum, se það ó-
réttilega tekið, heldur en að rífa niður þetta nefndarálit. Kon-
úugsfulltrúinn gat þess, að þó konúngurinn og stjórnin vildu
styrkja Ísland með fjárstyrk, reði ríkisdagminn mestu, og óvíst,
hvað hann vildi gjöra. Eg hef annars ekki svo mikið van-
traust á ríkisþíngi Dana í þessu, að það muni ekki láta oss fá
fc það, sem ver þurfum til nauðsynlegra stofnana, á meðan það
vill halda oss í því fjárhags-sambandi við Dani, sem út hefur
litið að undanförnu. Og eg veit, að Danir sjá það, hvað nauð-
synlegt er, að her komist upp búnaðarskóli. En skrítið þætti
mer það, ef embættismenn vorir, sem kann ske nýlega hafa
feingið Iaunaviðbætur, að tilhlutun eða samþykki rikisdagsins,
bæru í þessu tilliti minna traust til Dana, en ver gjöl'Um, bænd-
urnir, Eg vil og í þessu tilliti að eins benda á það, hversu
fúslega stjórn Norðmanna hjálpaði húnaðarskólunum upp í Noregi,
og veitti stórþíngið árið 1842 14,400 rbdd. til þess, og jók þar
við 24,000 rbdd. 1845, og þegar stjórnin var búin að stofna þá
og koma þeim í gáng, þá kom þjóðin á eptir, og styrkti skólana
með tillögum af jafnaðarsjóðum arntanua, svo nú eru þar komn-
ir upp húnaðarskólar í hverju amti, að 3 undanteknum (sjá "Ný
FeIagsrit" ll. ár). Eg held og, að benda megi á búnaðarsjóði
amtanna her á landi, til að styrkja þetta, og einkum þegar það
vakir nú fyrir landsmönnum, að fá fleiri en einn skóla, ef því
yrði við komið, altend með tímanum, þú ekki verði það í bl·áð.
þannig áttu Svíar fyrst einu búnaðarskóla, og mun hann hafa
orðið orsök til þess, að nú eru þeir svo margir í Noregi. Mer
finnst annars, að einginn þingmanna hafi bætt neitt um fjárhags-
uppástúugu nefndarinnar til búuaðarskólans, og vilji einhver
gjöra það, þá ætla eg honum væri bezt, að taka scr breyt-
íngaratk væði.

G. Brandsson: það væri þó víst fróðlegt, að fá að vita,
hverju stjórnarmenn Tlwrcltillii sjóðsins mundu svara, ef að
búendur í Kjalarnesþingi heiddu um styrk úr honum til þess,
að kennt yrði fátækismanna-börnum þar fyrir heima í sveitum;
því það væri víst mjög samkvæmt gjafabréf þVÍ, sem nýskeð
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var her lesið. það hefur verið mikið talað um það her á þíng-
inu, að menn mættu ekki breyta testamentisgjörðum, en þó held
eg megi finna dæmi þess, ah menn hafi leyft ser það. Eg hef
t. a. m, séð skrifað gamalt gjafabrH, hvar í að Stóru-Vogar í
Gullbríngusýslu eru gefnir til kirkju einnar, en nú er þessi jörð
bænda-eign, svo ekki hefur sú testamentisgjörðin haldizt ó-
högguð um aldur og æfi; hve nær eða hvers vegna hÚII ónýtt-
ist, man eg ekki g·löggt.

Menu vita til, að ýmsir sjóðir hafa verið stofnaðir, hverra
upprunalega augnamiði nú el' haggað, svo þeir hafa, þegar fram
liðu stundir, verið brúkaðir til alls annars, en þeir voru ætlaðir
til í fyrstu. þannig vita menn til, að kollektusjóðurinn hefur
verið brúkaður til strandamælínga her á Iandi, hvaða heimild sem
fYI'ir þvi hefur verið, og svona getur verið með fleira, sem eg
veit lítið af að segja. Eg veit reyndar, að þetta er eingin rétt-
lætandi ástæða til, að fara órélega með Thorckillii sjóðinn, en
það er heldur cingiun, sem óskar þess, að sú meðferð verði höf()
á honum.

17. Finsen: Með tilliti til þess, er þingmaðurinn frá Stranda-
sýslu hafði skilið mig svo, að eg héldi, að hægt væri, að breyta
konúugsúrskurðum viðvíkjandi brúkun ýmsra sjóða, vil eg geta
þess, að eg meinti að eins, al'! konúngur gæti kann ske breytt
sínum eigin úrskurði, eða leyft, al'! höfða mál, og láta dómstól-
ana skera úr. Eg get t. a. m. ímyndað mer, al'! þó konúngs-
úrskurður feingist fyrir því, að brúka mætti eitthvað af Thorchillii
sjóðnum til búnaðarskóla, þá kynnu síðar að koma bænarskrár í
gagnstæða átt frá Kjalarnesþingi, og jafnvel frá alþingi, og kynni
þá konúngsúrskurðinum af') verða breytt. Hvað því viðvíkur,
hvernig ýmsir sjóðir hafi verið brúkaðir að undanförnu, þá er þar
allt öðru máli að gegna. það mundi bæði stundum verða tor-
velt, að sanna slíkt, og eins illt, að gjöra við því, þegar nokkur
stund er liðin frá.

Í Danmörku mun það opt vera siður, að, þegar einhver vill
læra búnað, þá fer hann til einhvers góðs bónda, og nemur hjá
honum allt það, sem verknaði við kemur (practisk), sem eg
ætla og að meira ríði á við þess konar, en boknámi. Að öðru
leyti má eg kannast við, að nefndinni og mer beri ekki neitt
verulegt á milli; því nefndin hefur í rauninni sjálf látið í ljósi
sama álit um Thorchillil sjóð, og eg hef borið fram.

Framsðqumaður: það gladdi mig, er hinn heiðraði 6.
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konúngkjörni þingmaður nú mælti, einkum viðvikjanili þörf óg
nauðsyn vor Íslendinga, að fá upp búnaðarskóla hjá oss, Iwí
það er einmitt sannfæring nefndarinnar, að svo se. Í tilliti til
þeirrar 'aðferðar, sem hann gat um að Danir brákuðu, þá sann-
ast það her sem optar, að ,,1101Iter heima hvað". Oss vantar
einmitt þessa bændur, sem kennt geti úngum mönnum búnað,
og sá, sem lærir I)að í Danmörku, hann lærir mest fyrir Dan-
mörk. En á þessu á búnaðarskólinn her að ráða bætur; hann
þarf að vera fyrst til þess, að mynda þessa duglegu bændur
hjá oss, sem aðrir geti síðan lært hjá. Eg veit raunar, al'l
menn muni segja, að kennari sá, sem hafður yrði vii' búnaðar-
skólann her, mundi hafa nám sitt frá Dönum, en það er að-
gætandi, að hann kennir út frá ser á Íslandi, og íslenzkar eða
innlendir það, sem hann hefur numið ytra; því þá er hann
bundinn við allt það, sem her er sérstaklegt og frábrugðið í
þessu tilliti. Viðvíkjandi því, sem hinum sama heiðraða kon-
úngkjörna þingmanni þótti nefndill hafa ~.iört of mikið úr hinni
bóklegu menntun í búnaðarskólanum , vil eg að eins benda
honum á, hvað siður er annarstaðar við slíka skóla, og má
nokkuð sjá það í "Nýjum Félagsritum'', 9. ári, 90.-91. hls., og
er það töluvert minna, sem nefndin fer fram á, en þar er skýrt
frá. Eg vil nú eingu spá, og ekkert tala um aðgjörð eða með-
ferð stjórnarinnar á Thorchillii sjóðnum. Eg get og á, að sum-
um þætti skörin setjast upp í bekkinn, ef eg settist í dómara-
sæti, til að meta aðgjörðir þvílíkra manna. En með tilliti til
þess, er þingmaður Skaptfellínga mælti, þá skildi eg hann
ekki nógu glögglega, og vildi heldur fyrir mitt leyti, að hann
tæki ser breytingaratkvæði um það, sem honum þótti helzt
galli á vera hjá nefndinni.

H. G. Thordersem Eg hef nú, eins og eg gat um áðan,
gjafabréf Thorkelsens í höndum, og skil eg ekki, hvernig menn
geta eptir því veitt einstökum mönnum styrk af sjlÍði þessum.
Eptir þvi, sem þar segir, verður einn skóli að vera handa hörnum
úr öllu Kjalarnesþingi, og eg get ekki heldur ímyndað mer, að
menn mundu vilja stofna marga smáskóla, því þá Yl'lliekkert úr
fenu. Annars virðist mer nú, all ræður þessar um Thorchillii
legat séu orðnar nógu langar, og eg hefðl álitið bezt af
nefndinni, að hún hefði alls ekki nefnt það. En að því leyti,
sem mer heyrist, að margir af þíngmönnum hafi tekið svo eptir
úrskurði kirkjuráðherrans, sem böfuðtilgéngurinn væri þar bún-
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aðarskóli, 'lá ætla eg, að þab se lIvert á móti, og húnaðurinn
se einúngis aukakennsla við hina kristilegu fræðslu. Eg skil
það svo, að þar se ætlað til, að í tímum þeim, sem börnunum
verða á milli bóknámsins ~ skuli þau læra sitt hvað, 'sem að
búnaði og verknaði lýtur, og er það þeim eins hollt fyrir heils-
una, eins og það er þeim þarflegt, og þar er öldúngis ekki

. ætlað til slíks búuaðarskóla, sem her er umtalaður, þar sem
úrskurðurinn gjörir að eins ráð fyrir börnum. þetta nær og
ekki nema til hinna allra-fátækustu barna, eins og testamentíð
segir. Eg held og, að betra muni, að leggja stund á eitt en
margt í einu, en ekki veit eg neitt fegra, en kristilegt uppeldi
og nám nauðsynlegrar vinnu, og það er tilgángur hins unital-
aða testamentis.

II. Stephensen: Sumir hinna heiðruðu þíngmanna hafa
furðað sig á því, að þíngmenn skyldu geta tekið hina lítilfjör-
legu bendingu nefndarinnar a Tlwrcltillii sjóðinn, og verið að
tæta hana sundur. Eg mun nú vera einn af þeim, sem þetta
lýtur ai'l, af því eg mælti móti því, að búnaðarskólinn væri
stofuaður af sjóði þessum, en það val' aldrei ætlun mín, að
leggja móti búnaðarskólanum í sjálfu ser, sem eg álít mjög
nanðsynlega stofnun á landi her en hitt var ætlun mín, að
nema mætti burtu hina umtöluðu grein nefndarálitsins, og eg .
vil gjöra það að minu breytíngaratkvæði. Hinn heiðraði fram-
~ögumaðul' vissi ekki, hvað leingi skyldi safna í sjóð þennan,
og þó hafði hinu háæruverðugi konúngkjörni þingmaður sagt
frá, að það ætti að vera, þangað til hann YI·ði 20,000 rbdd., og
vantar þá 5 ár enn, ef hann er nú um 17,000 rbdd. Ef farið
væri uú að margskipta sjóði þessum, þá yrði það til þess, að
gjöra hann öllum ónýtan. Og ef að því ræki, að landsmenn
sæju úti um það, að Thorchillii sjóður gæti náð tilgángi sínum,
þá lllundi eg, ef eg væri þá uppi, stinga upp á því, að hann
yrði tekinn, til að stofna af sjómannaskóla, því af því hefði
Kjalarnesþing miklu meira gagu, en búnaðarskólanum. Eg get
annars öldúngis ekki ímyndað mer, að stjórnin samþykki nokk-
urn tíma þessa litlu bendingu nefndarinnar, þó hún sendi henni
hana,

Framsðqumaður: Hinn heiðraði þingmaður Borgfirðinga
var hræddur um, að, ef nokkuð væri tekið af Thorcltillii sjóðn-
um banda hömum, og nokkuð handa úngum mönnum, sem
vildu gánga lÍ búuaðarskðlann, þá mundi hann verða öllum ó-
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nýtur, og að minnsta kosti sá styrkur, sem til húnaðarskólans
legðist ÚI' þessum sjáði, yrði fráleitt meira en handa 1 eða 2
fátæklingum; en eg verð að segja, að, ef þetta er rétt skoðað,
þá verður námið dýrara í húnaðarskólanum, en eg hafði ímynd-
að mér. En viðvíkjandi því, sem menn hafa tekið það svo,
sem testamentis-orðin: Htil kristileqs uppeldis", yrðu að falla
hurtu eptir nefndarinnar uppástúngu, þá el' mer spurning, hvort
það se ekki kristilegt, að stuðla til þess, að sem allra-flestir nemi
það, sem heyrir til þess, að vera sjálfum ser bjargandi. og
upp á eingan komnir, en búnaðarskólinn á einmitt að miða til
þessa.

H. Stephensen: Hinn háttvirti framsögumaður gleymdi
orðunum, sem i gjafabrefinu standa: "til kristileqs uppfó ..•'turs";
sem aldrei getU\' heyrt undir ætlunarverk búuaðarskóla, svo orð-
in í sjálfu gjafabrðfinu útiloka hann með öllu.

Forseti: Eg vil skjóta þvi til hinna háttvírtu þingmanna)
hvort þeim þykir nú ekki nóg rætt um þetta einstaklega atriði
máls þessa, og hvort þeim sýnist ekki betra, að taka önnur
atriði, sem snerta sjálft málefnið, að minnsta kosti jafnframt,
til umræðu.

St .• JÓnsson: Menn verða að gæta þess, að það er komin
bænarskrá um þetta atriði ÚI' Kjalarnesþingi. Nefndin heit þess
vegna, að hún yrði að koma við [iað, og að það væri ekki rett,
að gánga öldúngis þegjandi fram hjá því.

G. Einarsson: Eg skal ekki fjölyrða um þetta mál, því
eg ætla nú orðið nógu margrætt um það. Eg vil að eins geta
þess, að eg þykist æ betur og betur sannfærast um það af um-
ræðunum, að nefndin hafi einmitt þrætt hinn rétta meðalveg,
og verl'l eg því fYl'Ír mitt leyti að öllu leyti á hennar máli.

A. Einarsson: Eg vil geta þess, al'l mer finnst ekki hinn
heiðraði 6. konúngkjörni þingmaður hafi hrundið ástæðum min-
um móti þvi, er hann hafði áður talað um, að umbreyta kOI\-
úngsúl'skurði um Thorchillii legatið, og þarf eg þess vegna
ekki að svara því úr ræðu hans. En það, sem hann var að
tala nm, að menn í Danmörku, sem vildu læra jarðyrkjuna,
færu til gól'lra bænda, líklega á þá staði, sem mig minnir að
Danir kalli "Mynsiel'gaarde", þá held eg slíkt ætti her ekki
við, því ef við hefðum her slíka bændur, værum við ekki að
biðja um búnaðarskóla, en að senda menn til slíks lærdóms til
Danmerkur, yrði með tímanum ekk.i kostnaðarminna en skólinn.
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En hvað hina bóklegu menntun snertir, þá sýnir reynslan, að
hún er einnig nauðsynleg fyrir jarðyrkjumannlnn, því það heyr-
ir fleira til jarðyrkjunnar, en kunna að gáuga á eptir plógnum,
eins og hesturinn geingur á undan honum. Her er land órækt-
að, eu ekki eins og í Danmörk, og jarðyrkjumaðurinn þarf að
þekkja nokkuð í efnafræði og jarðarfræði. enda segja þeir, sem
lært hafa verklega jarðyrkju einúngis í Danmörku, að það muni
ekki stoða her mikið, hvað þá heldur, þegar ekkert er lært þ~ð
bóklega. Eg vil og benda til þess, að ef menn færu héðan að
læra búnaðarfræði, held eg betur ætti við, að læra hana í Nor-
vegi, í búnaðarskólunum þar, en það yrði líka mikill kostnaður,
ef þar yrði að kenna mönnum héðan á búnaðar - eða amta-
skólunum sem óreglulegum, því þeir verða að gefa svo mikið
með ser, og held eg, að þann kostnað mundu fáir her geta
k106ð. Eg verð og að minnast á það viðvíkjandi Thorcldllii
legatinu, sem í gjafabre6nu stendur: ."venjast a þarjle!/a oinnu"
- (II. G. Thordersent það stendur þar ekki) - .• Jæja, það
var þó satt, þó það haf komið ósjálfrátt af vörum hins háreru-
verðuga þingmanns - (ll G. Thordersem Nei, ekki sem gjafa-
bréfsins orð, heldur mín eigin) - [Hávaði að »estamierð«,
Matur, o.q hrin!/iug] -. þingmaður Borgfirðinga benti á sjó-
mannaskóla - (ll. Stephensen: Var það ókristilegt '1) -.
Nei, það var ekki min meining, heldur hitt, all eg se ekki, í
hverju það er kristílegrí hending, heldur en nefudarinnar, enda
virðist mer sjómannaskólinn ekki vera nær tilgángi sjóðslus,
eu búnaðarskólinn; en af þvi, sem nú er farið að koma fram i
ræðunum, held eg, að það se farið að vaka fyrir mönnum, að
tilgángi sjóðsins verði ekki hæglega náð, og held eg þá ætti
að brúka sjóð þennan til þess, sem næst liggur tilgángi hans,
og verður það víst að nokkru leyti með uppástúngu nefndar-
innar .

.I. Guðmundsson: Eg tek það fram aptur, sem eg sagði
áðan, og framsögumaður þóttist ekki skilja, að mer þykir nið-
urlagsatriði nefndarálitsins ekki nógu ljóst ella sundurliðað, ella
taka nógu vel fram þau atriði, sem það ætlast þó til eptir öll-
um ástæðunum, og bendi eg nefndinni að eins á það, ef hÚII
vildi gjöra við því. .

'Forseti: Með því nú tekur eingillll til máls, álít eg und-
Irbúntugsumræðu máls þessa lokið. Á morgun getur einginn
fundur orðið, af þvi þíHgbókin hefur nú safnazt fyrir um nokkra
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daga, sem þíngmönnum er kunnugt; leyfi eg mer því að ákveða
fund á föstudaginn kl. 12, og verður þá tekið til undirbúnings-
umræðu kosniugarlagamálið, og til ályktarumræðu málið um
undirskript konúngs, og um þíngstaðaGölgull í Árnessýslu, svo
sem eg mun ýtarlegar boða á dagskránni,

Fundi slitið.

22. júlí - átjándi fundur.
Allir á fundi. Gjörðabók frá 2 síðustu fundum upp lesin

og samþykkt.
Forseti: Eg hef meðtekið skriflega tilkynningu frá vara-

forseta, að hann se kosinn formaður í verzlunarmá linu, og,.lög-
fræðingur Jón Guðmundsson framsögumaður. Hinn háttvirti
konúngsíulltrúi vill biðja sel' hljóðs.

Konún.qs{ulltl'úi: Eg skal leyfa mer að benda hinum heiðr-
uðu þíngmönnum til þess, að nú eru eiuúngis S virkir dagar, að
þessum degi meðtöldum, eptir af'þeim tíma, sem þíngi þessu eptir
alþíugtslögunum er ákveðinn, til að starfa að alþíngismálefnum.
Eg verð því að skora á hinar heiðruðu nefndir, el' hafa feingið
konungleg frumvörp eða álitsmál til meðferðar og undirbúnings
undir þingræðurnar, og sem ekki enn þii hafa lokið störfum sínum,
að þær vildu sem allra-mest flýta og sem fyrst af ljúka verk-
efni sínu, og eins vil eg skora á hinu háttvirta forseta, að
hann sem allra-rnest flýti fyrir þeim konúnglegu málefnum, og
láti þau, hvað þingræðumar snertir, sitja i þVÍ fyrirrúmi, sem
ákveðið er í alþíngistilskip. 49. grein. Loksins vil eg skora á
hina heiðruðu þíllgmenll, að þeir, þar svo mörg mikilsverð mál-
efni enn nú eru órædd, stytt i sem allra-mest ræður sínar, og
gjöri ser ei annað að umtalsefni, en það, sem þenar til, að ským
veruleg atriði málanna .

Jðn Guðmundsson: Eg get látið það í ljósi, að eg er kos-
inn framsögumaður í jarðamatinu, og se eg ekki, að nefndar-
álitið í tl\'Í máli geti 1I0kkuI'D veginn orðið búið, fyr en að S
dögum liðnum.

Forseti: Eg get gefið þá upplýsingu, til að sýna, hvernig
stendur á störfum þínp;sins, að nefndir hafa verið kosnar til að
illuga 17 málefni ; 5 af þeim hafa verið konúngleg frumvörp og
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álítsmál, en 12 frá landsmönnum; á morgun vonast f'g nú til, að
6afþessum málum verði alveg ittkljáð, en þá eru 11 eptir. Af
þeim, sem eg ætla búin verði á morgun, eru 2 konúngleg frum-
vörp, en hin 4 eru þegnlegar uppástúngur; bráðum býst eg við
að fá nefndarálit í 2 konúnglegum og 5 þegnlegum málum, og
þá verða eptir 2 af hinum konúnglegu.jarðamats- og barnaskóla-
málið, og 2 af hinum, sem eg veit ekki enn neitt um. Af
þessu er auðsætt, að ómögulegt verður, að allt se til lykta
leitt að 8 dögum liðnum, en ef hinn háttvirti konúngsfulltrúi
sæi ser kost á, að leingja þíngið til venjulegs eindaga, her um
bil 9. eða 10. ágúst, flá se eg ekki betur, en að öll mál, sem
nú eru komin til þingsins, geti orðið útkljáð.

Konún!/sfulltriti: það væri að sönnu mikill ábyrgðarhlntl
fyrir mig, að leingja þann lögákveðna alþingistima, af því eg
hef ekki öðlazt neitt konúnglegt leyfi þar til; eu samt skal eg
taka þetta til nákvæmari yfirvegunar, og einhvern tíma i næstu
viku, þegar mer þykir bezt henta, og eg se, hvað málefnunum
líður, lýsa fyrir hinu beiðraða þíngi, hvað eg af ræð i þessu
tilliti.

Forseti: Í dag kemur þá, "am kvæmt dagskránni, fyrst
til undirbúningsumræðu kosuíngarlagamálið, og mun hinn hátt-
virti framsögumaður, þingmaður Skaptfellínga, lesa upp nefnd-
aralitið.

Framsðqumaður, lögfræðingur Jón Guðmundsson, las uPI'
nefndarálitið svo látandi :

Við undirskrlfaðir, sem hið beiðraða alþingi kaus i nefud
til þess, að kveða upp álit vort um kosnlngarlögin til alþingis,
feingurn um það málefni til meðferðar alls 6 bænarskrár, nefni-
lega 2 bænarskrár úr Skagafjarðarsýslu, 1 úr nyrðri þingeyjar-
sýslu, 1 úr syðri þíngey'jarsýslu, 1 úr Eyjafjarðarsýslu, og 1 frá
þingvalla fundinum 29. f. mán.

Báðar bænarskrárnar ÚI' Skagafjarðarsýslu (nr. 27 og 28)
fara meðfram fram á ýmsar aðrar breytingar á alþingistilskipun-
inni, en því val' þegar hreift i inngángsumræðu þessa máls, að
þessar breytingar væru annars eðlis, og ekki viðkomandi þessu
máli né nefnd þeirri, sem í það yrði kosin, heldur )'l'ði þíllg-
maðurinu úr því héraði, og sem hefði flutt þær bænarskrár til
þingsins, að gjöra um þau fjærskyldu atriði serstaka uppástúngu,
ef hann vildi þeilll yrði framgeingt að þessu sinni. .
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Bænarskráin úr nyrðri þingeyjarsýslu (nr. 44) fer og með-
fram fram á breytingu nokkra á greiðslu alþingistollsins. En
bæði á þetta ekkert skylt við kosníngarlögin eða breytingu
þeirra, og svo var að þessu sinni önnur bænarskrá um breyt-
ingu alþingistollsgjaldsins borin upp fyrir þingið og felld fl·á
meðferð i nefnd, og álítur þvi þessi nefnd ser þvi síður skylt,
að taka þetta efli i til meðferðar.

En hv ••ð áhra-rir sjálf kosníngarlögin, þá fara bænarskrám-
ar fram á breytingu á þeim, með miseinskorðuðum orðatiltækj-
um og uppástúngum. þal' sem báðar bænarskrárnar frá þíng-
eyjarsýslunum (Ill'. 29 og 44) fara því fram heinlinis, að alþíngi
biðji konúuginn að lögleiða kosningarlögin til þjóðfundarins
28. sept. 1849, sem gilllandi til alþíngiskosuínga famvegis, þá
fela allar hinar bænarskrárnar það meir eður minna alþíngi á
vald, um leið og' þær biðja, að þessi kosníngarlög (1849) verði lögð
til grundvallar, að stínga upp á þeim breytíngum á þeim, sem
þinginu þykir við eiga.

Nefndin álítur ekki að eins, að þetta síðara se rett skoðun
á málinu yfir höfuð að tala, og að alls ekki séu neinar yfir-
gnæfandi ástæður fyrir því, ne gjörlegt, að leggja til, að lög-
leidd verði til alþingiskosnínga hin sérstaklegu kosníngarlög
28. sept, 1849, að eins til búin og sett fyrir einn serstakan fund,
sem voru ætluð önnur störf en alþingi, og sem þar til var sam-
settur af nærfeIt helmingi fleiri mönnum, en á alþíngi eru lög-
ák veðuir, heldur álítur og nefndin, að, á meðan alþíngisstipt-
unin stendur svona i óbreyttum skorðum, og jafnvel þó það
hlyti nokkra þá rýmkun á löggjafarvaldi i málefnum sjálfs
landsins og öðrum verkahring sínum, sem almennt er óskað,
og víst er óskandi, þá muni samt affarabezt og réttast, ail halda
nú fyrst um sinn bæði aðalákvörðunum alþíngistilskillUnarinnar
yfir höfuð að tala, og eins kosningarlögum hennar i öllum þeim
greinum, þar sem ekki almenn viðurkenning, byggð á veruleg-
um rökum, gjörir breytinguna öldúngis nauðsynlega,

þessi aðalskoðun hefur vakað fyrir nefndinni i meðferð
þessa máls. þess vegna hefur hún alls ekki álitið ser skylt,
né það eiga við, að semja nýtt frumvarp til kosníngarlaga, ne
heldur að leggja kosníngarlögin 1849 til grundvallar fyrir þeim
breytingum, sem hún stingur nú upp á, heldur hin uppruna-
legu kosníngarlög til alþingis, 8. marz 1843.

Af þessum sömu ástæðum finnur og nefndin ekki nauðsyn
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á, ne eiga við, að stinga upp á öðrum breytingum, en slif/n-
samleqri rýmkun ci kosninqarrettinum og d skil!ll'ðullum f!/rir
kjörgldn.qi til alþín.qis.

Hinar almennu bænarskrár úr flestum héruðum landsins,
sem komu þegar til alþingis 1845 og 1847, og aptur 1849, og
umræðurnar og uppástúngurnar, sem út af þeim spunnust, bera
ljósastan vott um það, að bönd þau, sem alþingistilsk. leggur
á kosningarrétt og kjörgeingi, 10 hndr, jarðeign eða 20 hndr,
æfifestu-ábúð, eða húseign í kaupstað, sem væri ]000 rbdd,
virði, eptir ekki eldri virðingargjörl\ en 2 ára, vöktu þegar frá
upphafi megnt og almennt ógeð, er þau þóttu miklu of þraung,
og næsta óeðlileg, eptir því sem efnahag og upplýsingu alþýðu
her er komið. þar til hefur þetta band á kosnlngarréttinum,
eins og kjörgeingishandið í 5. gr. alþingistilsk., svipt eitt lög-
sagnarumdæmi landsins, þótt minnst se, nefni1. Vestmanna-
eyjar, þeim rétti, að eig" þingmann á alþingi.

Bænarskrárnar, sem nú eru komnar til alþingis, og getið er
her að framan, sýna, að skoðun manna er enn almennt hin sama,
og nefndin er eindregið lÍ því, að þetta heihraða þing hljóti að
taka þessi atriði til greina og til nák væmrar yfirvegunar.

En nefndin hefur þegar sýnt, hvers vegna hún getur ekki
lagt til, að kosníngarretrurinn til alþingis verði öldúngis óbund-
inn, eins og t, d. var til þjóðfundarins, og leyfir ser enn fremur
að taka fram, að henni hlýtur að þykja næsta ískyggilegt og
ógjörandi, að veita kosningarrétt öllum þurrabúðar og ein-
hleypum mönnum í hinum fjöl byggðu sjóplázum landsins, sem
geta átt hægast með, að sækjakjörfundinn, og geta þannig
einir og gjörsamlega ráðið kosningunum fyrir allt kjördæmið,
eða þeir einstöku menn, sem vildu vinna þessa kjósendur til
atkvæðagreiðslu ser í vil.

Hins vegar hefur nefndinni þótt mjög aðgæzluvert, að
binda kosningan-ettinn við nokkurn cikveðinn gjaldstol'n~ t. d.
við sk ip t it i u n d , eða við ákveðna .qjaIdsupph æð, t. a. m.
t ii fá t æk r a yfir höfuð að tala; þvi þó skiptitíundin gefi
fullrúman kosningarrétt upp tíl allra sveita, þá eru mjög margir
þeir bændur, sem hafa grasnyt við sjó, bæði greindir og dug-
audis-sómameun, og sem í eingu standa á baki hinum betri sveita-
bændum, el' opt eiga ekki svo mikinn fenað og skipastól sam-
tals, að það nemi skiptitiund ; mundi því þessi ákveðni gjald-
stofn útiloka of marga nýta kjósendur i þeim kjördæmum, þar
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sem meiri hluti búanrlanna eru helzt sjóarhændur. Aptur, ef
ákveðin upphæð á fátækra-útsvari væri gjörð að almennu skil-
yrði fyrir kosningarréttinum, þá mundi það, allt hvað þall væri
ekki haft svo lítið, að það yrði eins og ekkert band, útiloka
frá kosningarrétti meiri hluta allra dugandis-hænda í hinum efn-
aðri hreppum, af því sveitarþýngslin eru í þeim hreppum svo
lítil, og sveitarútsvör búanda svo væg, að þau nema svo lítilli
og opt eingri annari upphæð árlega, en hinni einföldu fátækra-
tíund, En þar á móti eru sveitaþýngslin mikill meiri í sjópláz-
unum, og koma meðfram niður á þurrabúðar- og lausa-mönnum
eptir ástandi þeirra og efnahag, og mundu því flestir þessir
menn, sem ver höfum sjnt fram á hve ískyggilegt og varúðar-
vert se að veita kosníngarrétt, ná þessum rétti, ef hann væri
hundinn við svo litla upphæð sveitarútsvars. sem þörf er á
vegna bænda upp til sveitanna.

Af þessu er þá líka auðsætt, að, ef upphæð sveitarútsvars-
ins væri Higð til grundvallar álsraðar eða um allt land, þá yrði
kosningarrétturinn að koma svo ójafnt niður, að í einni sveit-
iuni gætu ekki mestu dugandis-menn orðið aðnjótandi þessa
réttar, þar sem aptur hver slóðinn ætti kost á, að kjósa í hinni
sveitinni, af þeirri einu orsök, ai'! þar væru meiri sveitarþýngsli.

Til þess að gjöra kosningarréttinn svo óbundinn, sem við-
unandi má vera, og samsvarar efnahag og hæ61egleik alflýðu
her á landi, án þess hann þó verði svo rúmur, að einnig þeir
menn nái að kjósa, sem síður eru til þess færir, og sem við-
búið er um að geti aptrað heillavænlegum kosningum, hefur því
nefndinni komið ásamt, að stínga upp á, að þau skilyrði fyrir
kosuingarretrinnm, sem 3. grein alþíngistilsk. ákveður, verði
tekin úr lögum, en að kosníngarbærir skuli vera héðan af:
1. allir þeir bændur (sem hafa .qrasnyt), sem gjalda nokkuð

til allra stétta ;
2. en þótt bulausir seli, allir embættism enn, vísindamenn,

sem einqum eru luiðir, og kaupstaðoborqarar, sem greiða
til sveitar (Commllnen) 4 rbdd.
þó að þessi gjaldstofn fyrir kosningarréttinum kunni í

fyrsta áliti að þykja miður tryggjandi, þykir nefndinni eingan
veginn mega missa sjónar á því, að þjói'!in er ml orðin vanari
kosníngum, og hefur fYl'ir hin afgeingnu alþíngi meiri og glöggv-
ari þekkingu á þeim kostum, sem gott fulltrúaefni þarf að hafa
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til að bera, heldur en hún hafði upphaflega,· og eru því meiri
líkindi fyrir, að vel takist kosningar, þó bandið se svona
rýmkað,

En jafnframt því, að nefndin þannig álítur þennan gjald-
stofn til kosningarréttarins nægilegan, og hvorki þraungva hon-
um um of, né heldur rýmka hann, þá er nefndin einnig ein-
(lregið á [iví, að hin önnur skilyrði, sem 4. gr. alþingistilsk. tek-
til' fram fyrir kosnlngarréttinum, séu ekki að eins viðunandi,
heldur eigi vel við, og eigi því ekki að hagga um f)3U.

En ekki hafa síður yfirgnæfandi ástæður og almennar um-
kvartanir verið teknar fram á hinum undauförnu þingum yfir
fasteignarstofni þeim, sem 5. gr. alþinglstilsk. gjörir að skilyrði
fyrir rettinum, til að mega verða kosinn til alþingis. Sú skoðun
hefur verið og er almenn hel' á landi, eins og viðar i útlöndum,
að skynsamleg og hæfilega takmörkuð bönd á kosningarrettin-
um, og sem koma heim við andlegt og veraldlegt ástand lands-
búa, se i raun og veru næg trygging fyrir, að vel verði kosið,
þótt kjörgeillgið ~jálft se óbundið við allall fjárstofn, eða við
annað, en ákveðinn aldur, óflekkað mannorð og sjálfræði fjár síns.
þessa skoðun verður nefndin að aðhyllast, og álíta, að hún eigi
einkar-vel við her á landi, þar sem vitsmunir, reynsla, og þekk-
ing á ýmsum högum lands vors er eingan veginn samfara eða
óaðgreinanlega sameinuð jarðeign og annari auðlegð. En þar eð
nefndin hefur ekki getað komizt hjá, að stinga upp á jafn-
mikilli og verulegri rýmkun kosníngarrettarins, og hún hefur nú
gjört, þá finnst henni í~járvert, en þótt hún verði eindregið að
leggja til, að kjörgeingi se óbundið við fjáreign, að taka ekki
fram eða stinga upp á einhverju þvi, er megi tryggja góðar
kosningar, og svo, að þær lýsi yfir vilja meiri, og þvi optast
betri hluta kjósandanna í hverju kjördæmi. 'því hlýtur nefndin
að leggja til, að einginn sá verði rettkjörhm til alþingismanns,
sem ekki hafi meiri hluta (meira en helming, absolut Majoritet)
allra þeirra atkvæða, sem greidd eru og gild; byggir nefndin þetta
á hinum, sömu ástæðum, sem teknar eru fram í þjöðfundartlðind-
unum (1851), bls. 528-529. Fái þá ekkert fulltrúaefnið meiri
hluta allra atkvæða, v-erður að kjósa um aptur á líkan hátt, sem
bent erill í breytíngar-uppástúngunni við 12 gr. kosningarlaga-

,frumvarpsins 1851 (þjóMundartil'l. bls. 535).
Af þessari einskorðun atkvæða fjölda þess, sem hver rétt-

kjörinn þingmaður hlýtur að fá, og sem nefndinni þykir ómiss-
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andi til þess, að tryggja það, að kosningar takist sem hezt,
leiðir þá aptur sú breyting, að nauðsyn verður á, að kjósa í
kverju lfjöl'dæmi alþín,'1ismonninn sel' í lagi, 0.'1vrtraþÍ11!/~
manninn sér, eða með öðrum orðum, að hver kjósandi til greini,
þegar hann geingur fram til kosninga, hvern hann kjósi til að-
alþínflmmms, og hvern hann kjósi til vora. Hefur og þessi
breyting þótt fyrri og af öðrum ástæðum nauðsynleg.

En af [ivi, sem ákvörðunin i alþíngistilsk. 15. og 35. grein
um kosnlngaraðferðina i Sk aptafellssýsfu hlýtur að haldast, þá
getur og þar meir en helmingur allra arkva-ða aldrei orðið að
skilyrði fyrir gildri kosningu, heldur verður þar að ráða einfald-
ur atkvæilafjöldi, eins og fyrri.

Ein bænarskráin (nr. 29) fer fram á, að tala þingmanna
verði her eptir 36 menn. Nefndin er að sönnu á þvi, að, efvald
alþingis yrði aukið, þá se tala þingmanIIa of lítil, og að margir
og verulegir hagsmunir mundu {I,í leiða af þvi, að 2 fulltrúar
væru kosnir fyrir hvert kjördæmi. En eins og nú er komið,

- álítur nefndin ekki beinar né gildar ástæður fYI'ir þingið, sizt í
sambandi með þessum einstaklegu uppástúngum UIII hinar helztu
og nauðsynlegustu breytingar á kosníngarlögunum, að sameina
þar með uppástúngur um ~jölgun alþingismanna.

Af þessum ástæðum leyfir nefndin ser að stínga upp á,
að hið beiðraða þíng riti konúngi vorum þegnlega hænarskrá
um, að hann láti semja frumvarp til breytinga á kosningarlög-
unum til alþingis 8. marz 1843, og leggi það fyrir alþingi 1855,
með þessum undirstððu-breytingum:
1. að Oal'stofn sa, sem 3.. '11'.ti/skip. 8.marz 1813 ,'1jörirað

skilyrði f.'Irir kosninqarrétti, se tekinn úr lögum; en kosn-.
ín.qarrl!lt hafi heðan af

a, allir bændur (sem hafa grasnyt), sem gjalda nokkuð til
allra stétta ;

b, enþótt bulausir séu, allir embættismenn, vísindamenn, sem
einqum eru hdðir , 0,'1kaupstaðarborqorar, ef þeir gjalda
til sveitar (Com m u n en) 4 rbdd. árleqa ;

2. að fja1'stofn sá, sem kjör.'1eillgi til alþingis er bundið við
eptir 5. ,f/rein alþíngistilskip., se numinn úr lögum, og
skuli það óbundið framvegis við alla [jareign eða greiðslu
til almennra þarfa j þó skal einginn sá rettlrjörinn til
alþingis, sem ekki hlýtur meir en ludmíng allra þeirra
atkvæða, sem qreidd eru á IfjÖl'þíllgi og gild. Fai ekkert
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fulltrúopfnið 5VO mörg atkvæði, skal kjfJsa um aptur (ó-
bundnum kosningum); fái þá enn einginn meira en kelm-.
illg atkvæða~ skal kjósa enn á ný~ en að eins milli þeirra
2 (eða þeirra~ sem llöfðu jafnmörg atkuæðl), sem Ilöfðu
1allra atkvæða í síðustu kosninqn, eðli fleiri.
þetta getur samt ekki orðið að skilyrði fyrir gUdri kosn-:

íngu í Skoptafellssýslul/um~ heldur verður þar að ráða
einfaldur atliVæða(jöldi~ eins Ofl verið læfur.

3. Ileðan af skal í Iwerju Ifjördæmi kjósa aðalþingmann sér,
og varaþíngmann ser.

Reykjavík 16. d. júllmáu, 1853 .

•1. Gllðmundssou~ ll. Stephensen. þ. Svtdnhjö1'Ilsson.
formaður og framsögumaður.

Framsöqumaður: Eg hef fáu við nefndarálitið að bæta;
einúngis vil eg' leyfa mer að taka það fram, að nefndin áleit
réttast, eins og tekið er fram i álitsskjalinu, að semja ekki
frumvarp, heldur biðja konúnginn eða stjórnina ym, að semja
það; og byggja það á þeim helztu undirstöðuatriðum til breyt-
inga á lögum þessum, sem nefndin hefur tekið fram. Af því
nú nefndin hefur álitið réttast, að taka svona i þetta mál, og
ef þíngið, eins og eg vona, fellst á þessa aðferð, þá vil eg
mega skjóta því til hinna heiðruðu þingmanna, hvort þeir ekki
álíti réttara, að halda ser i umræðum sínum sem fasta st við
undirstöðuatriðin í nefudarálirinu, en fara ekki í smásmuglega
króka, eða ræða um þær serstöku ákvarðanir, sem eingan veg-
inn koma við þessum undirstöðuatriðum, heldur sjálfu kosníng-
arlaga-feumvarpinu, sem beðið er um að leggja fyrir. það
mun því rettast í umræðum þessa máls, að halda ser einkan-
lega að undirstöðuatriðum þeim, sem nefndin hefur stúngið upp
á, hrinda þeim, ef ekki em hafandi, stínga upp á breytingum
við þau, eða upp á öðrum nýjum jafn-verulegum, eður og skýra
þau; yfir höfuð að tala álít eg réttast, og að þíngmönnum beri
her, eiuúngis að ræða grundvöllinn til frumvarpsins, en eingin
þau sérstakleg atriði, sem viðkoma sjálfu frumvarpinu, sem
við erum að biðja um.

þ. Jánassen Mer virðist fyrir mitt leyti, að nefndarálit
það, sem nú var lesið upp, se vel af hendi leyst af nefndinni.
það fer hæfilegan meðalveg i uppástúngum sínum, og ræður
góða bót á þeim misfellum, sem nú eru á kosningarlögunum.
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það er líka brýn nauðsyn, að bót verði ráðin íÍ þeim misfellum
í kosningarlöguuum, ef þjóðin á að geta haft áhuga og ást á
alþíngisstofrmninni. það hefur allt af verið mín skoðun, að
kjörgeingi ætti að vera óbundið, en kosningarrétturinn bundinn
við einhvern fjárstofn ; því þetta held eg eigi bezt "ið her á
landi. 'þetta hefur nefndin einnig aöhyllzt; en mer virðist ekki
het ur, en að hún hafi þó, hvað kosningarréttinn snertir, farið
allt of ónákvæmum orðum, þegar hún lætur kosningarréttinn
vera kominn undir því, að kjósandi borgi nokkuð til allra stétta;
því orðið "nokkuð" getur innibundið, að hlutaðeigandi borgi að
eins fáeina sk ildinga. Mer virðist því rettara, að binda kosn-
íngarrettinn við skiptithmd. þetta er nægilega skýr ákvörðun,
og hún geingur eingum of nærri, og ekki heldur í sjávarsveit-
unum, því í Gullbringusýslu, sem öll liggur við sjó, yrðu með
þessum hætti !)ó her um bil 100 kjósendur, og þetta atriði
sannar, að frá kosningarréttinum ekki er -bægt neinum yfir skör
fram, því allir eða flestir bændur, sem nokkuð kveður að, kom-
ast að Ulldir þessu skilyrði hvervetna, Kosniugnrretturíun er
svo miklu varðandi, að honum er ekki sleppaudi við hvern og
einn. þetta hefur reynslan sannað og mun sanna, og ætla eg
því að taka mer breytlngaratkvæði við nefndarálitið þessu sam-
kvæmt.

J. P. Haustein: Eg held nefndinni hafi tekizt vel, að
leysa starf sitt af hendi, en hinum háttvirta 4. konímgkjörna
þíngmanni get eg ekki verið samdóma í því, að skiptitiund, en
ekki, eins og nefndarálitið til tekur, nokkurt gjalti til allra stétta,
skuli vera skilyrði fyrir kosningarrétti. þó get eg ekki fellt
mig við nefndarálitíð í einu atriði, þar sem það undir staflið b
segir, að embættismenn og víðindamenn skuli hafa kosníngar-
rétt, því nefndarálitið ákveður ekkert nákvæmar, hvað það skil-
ur við embættismenn, hvort það eru einúngis þeir, sem hafa
embættisbréf frá konúngi, eða einnig þeir, sem stiptsyfirvöldin
hafa gefið embættisbréf svo sem prestar, eða jafnvel þeir líka,
sem hafa embættisbréf sín frá amtrnönnurn, svo sem hrepp-
stjórar, forlíkunarmenn, og umboðsmenn. Orðið "vísindamaður"
er býsna-ótakmarkað, og er víst opt örðugt, að til taka, hverja
megi heimfæra undir visindamannnflokkiun, því sérhver, sem
stundar bókmenntir, getur víst ekki kallazt vísindamaður. Sölvi
Helgason, sem flestir munu hafa heyrt nefndan, segist vera vís-
indamaður - (Hlátur) -, og ef hann, sem nú er flakkari fyrir
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norðan, sky1di fá kosningarrétt, þá þykir mer hann verða frem-
ur étakmarkaður. ~Ier þykir annars hart, að kaupstaðarhúar
skuli eiga að greiða 4-rbdd. til sveitar (Uommunen), því sum-
staðar mun standa svo á, að kaupstaðal-búar þurfa ekki að gjalda
svo mikið til sveitar sinnar. Eg stíng því upp á, að greinin
verði þannig orðuð, og áskil eg mer her að lútandi breytingar-
atkvæði:

h, en þótt búlausir seu, allir emb æ t t is m enn, sem annað-
hvort !tafa embættisbréf frá Iwnúllfli eða stiptsyfirvöldun-
um; o i s i nd a m en n, sem tekið hafa lærdómsprófvið há-
skóla erlendis eða prestaskólann í Reykjavík~ 0.'1 eingum
eru háðir; k au p s t a ðar b ú ar, sem í Re.lIkjavík kafa
horgarahref~ ~n í hinum »erziunarstöðunum viðtökubl'e/~
sem oerzlunar - eða haudiðna - menn, ef þeir gjalda til
sneitar, 0.'1 standa ekki í skuld um þeginn sveitarstyrk.
Konún.qsfulltl'úi: Eg get ei annað, en verið þvi samdóma,

hvernig hin heiðraða nefnd hefur tekið mál þetta, og ser í lagi
í því, að hún ei hefur tekizt á hendur, að semja fullkomið
frumvarp til kosníngarlaga, því það hefði verið ókljúfandi fyrir
hana, einkum þegar litið er til þess stutta tíma, sem hún hef-
ur haft til meðferðar máls þessa, og þeirra miklu og vanda-
sömu starfa, sem nefndarmenn um þennan tíma hafa átt að
gegna viðvíkjandi öðrum málefnum. það er almennt viðurkennt,
að þau nú gildandi alþíngis-kosníngarlög séu mjög óhagkvæm,
og standi opt í vegi fyrir gó~,um kosningum, af þvi þeir menn,
er kjósendur mundu helzt velja, ekki eiga hinn lögboðna kjör-
stofn. Nefndin hefur undir þessum kringumstæðum án efa gjört
vel í því, einúngis að taka fram þau höfuðatriði, er hin nýju
og endurbættu kosníngarlög ættu að byggjast á: og í því tilliti
ráðið til, bæði að rýmka um kosningarréttinn, og að binda ekki
kjörgeingi við einstaklegan fjárstofn. það einasta, sem eg
held að nefndinni með uppástúngu sinni hafi ekki tekizt að
fyrirbyggja, það er, að hinir næstu hreppar við kosningarstað-
inn, ser i lagi ef þeir eru fjölbyggðir, reðu ekki kosníngunum
fyrir allt kjördæmið; og í þvi tilliti er eg þeirrar meiningar,
sem eg hef jafnan verið, að tvöfaldar kosningar mundu vera
her hentugastar. eins og eg yfir höfuð held, að þær ættu her
bezt við landsins ásigkomulag. En eg vil ekki leingja í þetta
sinn þíngræðumar, með að færa sönnur á þetta, og það því
síður, sem eg er viss um, að stjórnin muni nákvæmlega yfir-
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vega þetta málefni, áður en þar að lútandi frumvarp er lagt fyrir
alþingi.

þall er einkanlega eitt atriði, að hverju eg vil leiða athuga
þingsins, og einkum hinnar heiðruðu nefndar. það er stúngið upp
á þvi i nefndarálitinu. að!'á einúngis se réttkjðrinn alþingis-
maður eða varafulltrúi, sem hefur meira en helming allra þeirra
atkvæða, sem greidd eru og gild, og i þessu atriði liggur óneit-
alllega nokkur trygging fyrir þvi, að kosningarnar heppnist vel;
en þessari ákvörðun verður ekki við komið i Skaptafellssýslu,
af þvi þessu kjördæmi er skipt í tvær kosnlngardeildir, hvaðan
atkvæðin seinast eiga að leggjast saman á einum almennum
kjðrstjérnarfundi, eptir alþingistilsk. 15. og 35. greinum. Nefnd-
in hefur þvi stúngið upp á, að í þessu kjördæmi skyldi ei þurfa
að við hafa þá áður nefndu tryggingu kosninganna, nefnilega, að
meira en helmingur allra greiddra atkvæða útheimtist til rettrar
kosningar, heldur að þar til nægi einúngis flest ~tkvæði (relatiu
Majoritei) ; en þetta sýnist mer nokkuð óviðurkvæmilegt, og
eg vil þvi skjóta þvi til hinnar heiðruðu nefndar, hvort ei mundi
betur fallið, að stinga upp á þvi, að skipta SkaptafeIlssýslu í
2 kjördæmi, eins og nú á ser stað í l>íngeyjar!'ýslu, og velja
sinn fulltrúa úr hverju, því þá mætti þar vill hafa sama kosn-
ingarmáta, eins og i öðrum kjördæmum landsins.

Framsðpumaður: Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi gat um,
all ósamkvæmni yrði að koma fram, ef eins yrði hagað kosn-
ingum í SkaptafelJssýslunum, eins og verið hefur, og nefndar-
álitið bendir til að verði að vera, og þar að ráða fulltrúakosn-
ingunni einfaldur atkvæðamunur. þar sem nefndin hefur þó
fundið nauðsynlegt, að stinga upp á, að í öllum öðrum kjör-
dæmum skyldi meir en helmingur allra atkvæða þurfa til þess
kosningin væri gild. þetta er öldúngis rétt; og f'g játa, að
okkur nefndarmönnum, ella víst mer, fannst einhver ösam-
kvæmni i þessu, þó all við ekki gætum rætt það :i nýjum fundi,
állur nefndarálitið var hreinskrifað. Eg fyrir mitt leyti verð
öldúngis að fallast á það, sem konúngsfulltrúi stakk upp á,
nefnilega, að betur færi, að skipta þessu kjördæmi i tvö, eins
og er um þingeyjarsýslu, og þá gæti þessi aðalregla gilt und-
antekningarlaust yfir allt land. Mer færist einnig því siður, að
mæla á móti þessu, sem eg er fulltrúi Skaptfellínga ber á þíng-
inu, og eg veit, að þetta hefur verið almenn ósk þeirra, og
byggð á þeim mikilvægu ástæðum, að austur- og vestur-partur
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sýslunnar hafa svo að segja ein gin kynni eða viðskipti inn-
byrðis. Eg skal því bera þetta upp við mína heiðruðu með-
nefndarmenn; en hvernig sem fer, áskil eg sjálfum mer breyt-
ingaratkvæði í þessa stefnu.

Hinn háttvirti 4. konúngkjörni þíngmaður hefur þegar borið
upp breytíngaratkvæði um, að skiptitíund yrði ákveðin sem skil-
yrði fyrir kosningarrettiuum, Eg held þó, að nefndin hafi gjört
nokkurn veginn ljósa og á rökum byggða grein fyrir því, hve
isjárvert er, að binda kosnlngarrettlnn við þennan ákveðna gjald-
stofn. það er heldur ekki rétt, sem hann sagði, að gjaldið til
allra stétta nemi opt ekki nema fáeinum skildíngum, því eptir
því, sem þetta er almennt skilið, þá yfirgrípur það ekki ein-
úngis gjald til prests og kirkju, heldur einnig hin almennu
þinggjöld, gjaftoll og Iögmannstoll, og gjaldið til jafnaðarsjóð-
anna. En það er þó ísjárverðast við þetta breytíngaratkvæði,
að margir áreiðanlegir og skynsamir kjósendur Í sjóplázunum
mundu þannig verða útilokaðir,

Hinn háttvirti annar konúngkjörni þíngmaður tók ser einn-
ig breytíngaratkvæði við 1. uppástúngu, staf1. b, Í nefndarálitinu,
sem mer fremur finnst heldur mega vera til að skýra greinina
betur, en þótt eg geti að sönnu ekki fallizt á þær ástæður, sem
hann kom með fyrir þVÍ; því eptir almennum og allljósum skiln-
íngi á því, hverjir megi nefnast embættismenn og vísindamenn,
held eg einginn geti villzt á þessu á þann veg eða svo, eins
og hann útlistaði. En allt um það hef eg ekkert á móti, að
nefndin aðhyllist þetta breytíngaratkvæði.

Eg vil annars lauslega geta þess, að við hreinskriptina á
nefndarálitinu er óvörum úr felld Í 1. uppást., staf1. b, orðin: "að
minnsta kosti", fyrir framan: "4 rhdd, til sveitar (Commu-
uen)."

P. Petursson: Eg er líka einn í þeirra tölu, sem fella sig
vel við nefndarálitíð, og mer þykir það hafa tekizt vel, hæði
hvað stefnu þess yfir höfuð snertir, og eins í því, hvernig á-
stæður eru færðar fyrir þeim breytíngum, sem upp á er stúngið.
Við kosningarréttinn er búið að áskilja ser breytíngaratkvæði í
líka átt, og eg ætlaði mer, og sleppi eg því þess vegna, en vil
að eins geta þess viðvíkjandi kjörgeinginu, að það eptir nefnd-
arálitinu er óbundið við alla (iáreign, og yrði þannig þeir, sem
þiggja af sveit, heldur ekki undan skildir, en það þykir mer
ótilhlýðilegt. .•
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Eg vil því áskilja mer það viðauka-atkvæði: ."þó skulu all-
ir þpir undan skildir, sem þig!lia af we,it" .

. •T. hreppst. Sigurðsson: Eg verð líka að láta ánægju mína
í ljósi yfir nefndarálitinu, og eg þykist vera fullviss um, að
allur þorri alþýðu verði ánægður með, að slík kosníngarlög
kæmust á; annars mundi til sveita í minni máta óánægja hafa
vakað yfir því, þó að kosningarréttur væri bundinn við skipti-
tíund, eins og sá 4. konúngkjörni þingmaður hefur stúngið upp
á; en við sjéarsiðuna þykist eg sjá á því sömu annmarkana,
og nefndarálitið getur um. Nefndarálitið nefnir kaupstaðar-
borgara, sem gjaldi 4 rbdd. til sveitar, til að verða kosningar-
geinga. Mer er þetta óglöggt, hvort það eru einúngis höndl-
andi borgarar, eður handverksmenn líka - (Framsögumaður:
Júl) -, og þá þurrabúðarmenn líka - (Framsögumaður: Nei)
-. Nú, það er þó töluverður flokkur manna her í landi, og sum-
ir af þeim, sem eiga skip og bát, eru bæði eins velstandandi,
og eins færir til, að kjósa, og sumir af þeim, sem eiga að heita
að hafa grasnyt. :þá verður nú líka þetta 4 dala útsvar til
sveitar komið undir því, hvern in á sveitarþýngslunum stendur
í kaupstöðunum, svo að í þeim kaupstaðnum. sem þúngt er á
sveit, fá þeir fátæku kosningarrétt, af því þeir hafa þúngt út-
svar, en í hinum kaupstaðnum fá þeir ríku ekki kosningarrétt,
af því þeir þurfa ekki að láta mikið í útsvarið,

G. Brandsson: Eg held, að nefndin hafi gjört það mjög
hyggilega, að binda ekki kosningarréttinn við skiptitiund, því
þó það kynni að eiga nógu vel við upp til sveita, þá ætla eg
það se öðru máli að gegna við sjávarsíðuna víða hvar. Hinn
4. konúngkjörni þingmaður talaði um það, að her í sýslu mundi
vera fullt hundrað manns, sem væri í skiptitíund, og gæti þess
vegna náð kosningarrétti eptir hans uppástúngu, en þetta er
eingin sönnun fyrir því, að menn þessir séu einmitt þeir hæf-
ustu til að kjósa, því eg get vel ímyndað mer, að með þessari
aðferð yrðu margir gagnlegir menn útilokaðir frá þessu.

Ef nú svo færi sem hinn 2. konúngkjörni þíngmaður drap
á, að hreppstjórar yrðu með embættismönnum taldir, þá hefðu
þeir kosningarrétt eptir því, þó þeir ekki væru í skiptitíund.
Nú eru þeir ekki ætíð stöðugir í hreppstjémínni, svo sá, sem
eptir henni ætti kosningarrétt nú í ár, gæti verið búinn að missa
hann á næsta ári, og væri hann þó álíka hæfur til að kjósa
fulltrúa þá, eins og á meðan hann var hreppstjóri. Eg held
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því, hvernin sem lítil') er á tíundarstofn þennan, sem skilyrði
fyrir kosningarrétti, að hann eigi mjög illa við.

Yrði Skaptafellssýslu skipt í tvö kjördæmi, eins og her
hefur verið stúngið upp á, þá leiddi þar af, að fulltrúarnir yrðu
einum fleiri, en nefndin hefur gjört I'áð fyrir, og er það breyt-
íng frá ályktun hennar, sem eg þó í rauninni held að vel eigi við.

Nefndin hefur ekki breytt því, sem alþíngistilskip. leggur
fyrir um aldur þeirra, sem kjósa eiga, og kjósast, og hafa þó
sumir ekki fellt sig við það sem bezt. Kosníngarlögin til þjóð-
fundarins gjörðu nú á þessu eyrnavíxl ; þau bundu sumsé kosn-
ingarréttinn við þrítugs-aldurinn, en kjörgeingi við 25 ára aldur,
og átti það að vera kosningunum til tryggíngar, og jafnframt til
þess, að hæfilegt fulltrúaefni yrði ekki útilokað, þó það væri ekki
búið að ná þritugs-aldrinum. Með þessu var einkum haft tillit
til vísindamanna, enda þó búlausir og embættislausir væru; en
nú se eg, að nefndin hefur geingið inn á aðra skoðun en þessa,
og hefur það líklega komið til af því, að henni hefur ekki þótt
af veita, þó nokkur aldur og reynsla yrði samfara þekkingu og
lærdómi, og samsinni eg henni í því.

J. P. Haustein: þíngmaðurinn frá Gullbríngusýslu hefur
víst misskilið mig, því í breytingaratkvæði mínu til tók eg ekki,
að þeir embættismenn, sem settir eru af amtmönnunum, skyldu
þess vegna hafa kosningarrétt, heldur einúngis þeir, sem em-
bætrisbréf hefðu, annaðhvort frá konúngi eða stiptsyfirvöldunum.

P. Sigurðsson: Stefna sú, sem nefndin hefur tekið í
þessu máli, líkar mer vel, og ákvarðanir þær, sem snerta fjár-
muni kjósanda; því að binda kosningarrétt við skiptitíundina,
álít eg miklu ver við eiga; eg vil nú ekki tala um, hvað margir
auglegir og gáfaðir menn yið sjávarsíðuna yrðu útilokaðir frá
kosningarrétti með því móti, en það munu líka hittast þeir bænd-
ur til sveita, sem ekki ná skiptitíund, en eru þó mörgum efna-
mönnum og jarðeigendum fremur að gáfum og bóklegri mennt-
un. Eg hef jafnvel þekkt þann mann, sem leingi hefur þjónað
örðugu hreppstjórnaremhætti í víðlendum hrepp með heiðri og
sóma, og almennt talinn einn af þeim menntuðustu alþýðumönn-
um, ekki einasta hreppsins, heldur sýslunnar, en þó er -eg ekki
viss um, að fjáreign hans hafi ætíð náð skiptitíund. Að útiloka
þessa menn frá kosningarrétti er ölrlúngis ósanngjarnt.

'það er 1 atriði, sem eg vildi að nefndin skýrði fyrir mer,,
'þegar hún ætlast til, að kjósendur til nefni, um leið og þeir
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greiða atkvæði, hvern þeir kjósi sem alþíngismann, og hveru
fyrir varaþíngmann. Eg set, að á kjörfundi mæti 60 kjósendur;
af þeim kjósa 40 sömu 2 menn; nú hafa 20 af þessum 40 kjós-
endum kosið annan þessara fyrir aðalþingmann. en hinir 20
þennan sama fyrir varaþíngmann; hinir 20 hafa nú kosið þennan
fyrir aðalþíngmann, en aðalþingmann fyrri kjósanda fyrir vara-
þingmann. Þessir 2 menn hafa nú feingið meir en helming
allra atkvæða, en jafnmörg aðalþingmanns og varaþíngmanns
atkvæði. Nú vil eg spyrja nefndina, hvort kosning þessi ætti
að vera gild, og varpa hlutkesti um menn þessa, eins og alþingis-
tilskipunin fyrir leggur, þegar atkvæði eru jöfn, eða skuli kosn-
ingin ógild, og kjósa um aptur, Eg vildi þvi óska, að nefnd-
in leti her um álit sitt i ljósi.

J. Kristjdnsson : Hinn háttvirti 2. konúngkjörni þingmaður
gaf mer mestallar þær upplýsingar, sem eg þurfti, en mer er
óglöggt, hvort þetta 4 dala gjald á einnig að heimfærast til
embættismanna og vísindamanna, svo þeir hafi ekki kosning-
arrétt ella.

Framsö.qumaðw·: Viðvíkjandi þvi, sem þingmaður Ráng-
vellínga vakti máls á, hvernig fara ætti að, ef aðalþingmaður
og varaþíngmaður hefðu jafnmörg atkvæði báðir, þá getur það
aldrei valdið neinum vafa, þegar hver er kosinn ser í lagi, og
hver kjósandi til greinir, hvern hann velji fyrir aðalþíngmann,
og hvern fyrir varaþingmann.

par sem þingmaður Suður-þlngeyjarsýslu sagði, að ser væri
óljóst, hvort heldur væri meiningin, að þetta 4 dala gjald, sem
nefnt er undir stafliðnum b, svaraði til borgaranna einna, eða
til hinna annara einnig, sem nefndir eru í greininni, þá get eg
þess, að það var meining mín, að það skyldi svara til þeirra allra;
hinir aðrir nefndarmenn geta sagt til, hver meining þeirra var .

•/. Kristjánsson: Eg skil ekki, hvernig þetta getur komið
í bága hvort við annað, þegar aðalþingmaður og varaþíngmað-
urinn eru kosnir hvor í sínu lagi .

•1. hreppst. Sigurðsson: Ef á kosningarþinginu væru ein-
úngis kosnir 2, og væru kosnir rétt á víxl, þá fær hvor réttan
helming atkvæða, en nú á hver að hafa meira en helming at-
kvæða, til að vera réttkosinn ; því þyrfti þá að kjósa upp aptur.

P. Petursson: Mer sýnist bezt, að kjósa fyrst aðalþing-
manninn ser, og varaþíngma.nninn á eptir; þá þarf maður ekki
að vera hræddur um neinn misskilning.
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.JÓn hreppstjóri Siqurðsson: Eg tók svo nefndarálitið ,
að það ætlaðist til, að báðir, fulltrúinn og varamaðurinn, væru
kosnir undir eins, nefnilega, að hver nefndi 1 fyrir þingmann,
og annan fyrir varamann; því þegar að svona margir fá kosn-
íngarrétt, verða kosningarþing víst fjölmenn, og yrði mikil tíma-
töf að kjósa í tvennu lagi, nefnilega fyrst fulltrúa nn, og fara
svo þar á eptir að kjósa aptur varamanninn - (Nefndarmenn:
Rett).

Framsðqumaður: Þegar það er haft að skilyrði fyrir gildl'i
kosningu, að meira se en helmingur atkvæða, þá get eg ekki
skilið, hvernig aðalþingmanns og varaþingmanns kosningin get-
ur komið i bága hvor við aðra; því ef hvorugur hefur helming
allra atkvæða eða meir, þá verður að kjósa hvern um sig upp
aptur; og vanti aptur ekki nema annan þann atkvæðafjölda,
sem lög-ákveðinn er, þá þarf ekki að kjósa upp aptur nema annan.

H. Stephensen: Framsögumaður skoraði á okkur með-
nefndarmenn sína, hvort 4 dala gjaldið, sem ákveðið er undir
stafliðnum b, ætti að ná til embættismanna og visindamanna
líka, eða einúngis til borgaranna. þá verð eg að geta þess,
að eg man ekki betur, en, að nefndin ætlaðist til, að það svaraði
einúngis til borgaranna; þvi þegar embættismaðurinn og vísinda-
maðurinn eru orðnir 25 ára, þá er nóg trygging, þó þeir hafi
kosningarrétt, enda getur líka verið, að bezti vísindamaður, sem
væri hæfilegur kosningamaður, yrði útilokaður þannig frá kosn-
ingu, ef hann ekki hefði rétt til, að kjósa, nema hann greiði
4 dali til sveitar, og vildi eg því fyrir mitt leyti, að sýnt væri
i nefndarálitinu með aðgreiningarmerki, að það svari einúngis
til hinna síðast töldu í greininni.

P. Petursson: þó mönnum þyki það valda tímatöf, að
velja fyrst aðalþingmanninn, og síðan varaþingmannlnn, þá held
eg hitt verði þó enn frekari tíma töf, ef þeir ættu báðir að velj-
ast í einu; þvi það getur þá hæglega svo að borið, að [iíug-
maðurinn og varaþingmaðurinn fái hvor um sig réttan helming
atkvæða, og þá hefur hvorugur nóg atkvæði, til þess að ná,
þingsetu, og þá verður að velja upp aptur. Líka getur það skeð,
að varaþingmaður fái strax nógu mörg atkvæði, en ekki aðal-
þingmaðurinn, og að það þurfi optar að kjósa um aptur, áður en
hann geti feingið meir en helming allra atkvæða, og er þetta
bæði ólaglegt og ónáttúrlegt, að sá skuli vera aðalþingmaður.
sem þú hefur, ef til vill, hlotið langtum færri atkvæði en hinn,
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sem á að vera aðalþingmaður. 'það verður því að minni mein-
íngu í öllu tilliti bezt, og veldur minnstum ruglingi og timatöf,
ef kjósendur eru fyrst látnir velja aðalþingmanninn ser, og að
því búnu varaþíngmann.

G Brandsson: Mer fer líkt og hinum 2. konúngkjörna þing-
manni, að mer þykir það nokkuð óákveðið, hverjir þeir vísinda-
menn eru, sem nefndarálitið meinar til, hvort þar eru þeir með-
taldir, sem einúngis hafa skrifazt hel' út úr latinuskólanum,
eða hinir, sem komnir eru frá prestaskólanum, eða þá þeir
einir, sem iðkað hafa vísindi við Kaupmannahafnarháskóla, og
má ske tekið þar embættispróf. Eg óska þess vegna, að þetta
verði nákvæmar útlistað.

Framsögumaður: það er búið að útlista það,
Viðvíkjandi því, sem þingmaður Borgfirðinga, meðnefndar-

maður minn, sagði um, hvort þetta 4rbdtl. gjald svaraði til allra,
sem eru nefndir í greininni, þá verð eg að láta í ljósi þá mein-
íngu mína, að eg að vísu meinti það ætti að ná til allra, en
jafnframt, að eg get vel verið honum samþykkur í þvi, að f)að
svari einúngis til borgaranna - (þ. Soeinbjðrnsson: Eg er
því einnig samþykkur) -.

En viðvíkjandi því, sem hinn 5. konúngkjörni þingmaður
stakk upp á, þá sýnist mer nægur tími til, að ræða um þal'l,
þegar frumvarp stjómarinnar her að lútandi el' komið til al-
þíngis - (Satt) -.

Ó Sioertseu: Eg vil eingan veginn leingja tímann mell
orðum mínum í málefni þessu, því síður, sem mer fyrir mitt
leyti finnst nefndarálitið vel og gætilega samið, og þingmenn
hafa nú enn fremur skýrt það með ræðum sínum. Eg vil að
eins geta þess, af því einginn hefur enn þá tekið það fram, en
reynslan hefur þó nýlega minnt oss á það, að nauðsynlegt ætla
eg se, að ákveðii'l yrði skýrlega í kosníngarlögunum, hvernin
að skyldi fara, ef annarhvor, fulltrúi eða varaþingmaður, skor-
ast undan, að taka móti kosningu, og hvort þá ætti ei strax að
kjósa um aptur, til að spara alþjóðlegan kostnað og tvöfalt
ferðalag kjósandanna, en ei veit eg, hvort þessu málefni er
komið svo lángt að sinni, að hreytingaratkvæði þurfi að taka í
þessu núna.

Framsðqumaður: það má segja um þetta, eins og um
þal'l, sem hinn 5. konúngkjörni þingmaður sagði, að það á ekki
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við, að tala neitt nákvæmar um það, fyr en frumvarp er komið
frá stjórninni um þetta.

En þess vil eg geta, af því það hefur gleymzt, að taka
það fram í nefndarálitinu, en þó að mer finnist vel til fallið,
að það komi fram í álitsskjalinu til konúngs, að með þessum
kosníngarstofni, sem nefndin hefur stúngið upp á, ásamt óbund-
inni kjörgeingi, verður komizt með öllu hjá, að semja kjörskrár,
og senda milli héraðanna; og innan - héraðs þarf sýslumaður
ekki aðra kjörskrá en manntalsbókina; álit eg þetta mikilvæg-
an og verulegan kost við uppástúngur nefudarinnar,

J. hreppst, Si.qurðsson: Hinn 5. konúngkjörni þingmaður
heit, að hentugra væri, að kjósa þingmanninn fyrst, og svo
varamanninn ser á eptir, og að kjósendur mundu bíða eptir þvÍ,
að vita, hverjir yrðu fulltrúar. En eg tel það óvíst, að, þegar
kosníngarþing er fjölmennt, svo kann ske að kosningar standi
í 2 daga, ef hvern ætti að kjósa ser, að kjósendur, sem eru
úr fjarlægum sveitum, biðu svo leingi, nema þá fylgdi sú á-
kvörðun í kosnlngarlöguuum, að hver, sem sækti kosningarþing,
mætti ei fara fyrri, en því væri "pp sagt.

J .• JÓnsson: Eg kem því eingan veginn fyrir mig, í hverju
það fari betur, að breyta þeim fyrirmælum eður þeirri reglu, sem
alþíngistilskipunin í 34. gr. til tekur, að sá skuli verða aðal-
þingmaður, sem flest fái atkvæði, og hinn varaþingmaður, sem
næst gángi með atkvæðafjölda; því það verður maður að halda,
að kjósendur gefi þeim mönnum flest atkvæðin, sem þeir álíta
bezt fallna tilþíllgfarar, svo eg sé eingan verulegan tilgáng
með, að kjósa sinn í hvoru lagi, aðalþingmann ser, og vara-
þingmann ser.

M. Ændrésson: Viðvíkjandi þvi, sem hinn heiðraði
þingmaður Norður-þingeyjarsýslu nú mælti, vil eg geta þess,
að eg hef vitað marga af hinum grunnhyggnari kjósendum svo,
að þeir hafa, áður en kallaðir hafa verið til atkvæða, yfirvegað
rækilega í huga sínum, hverjum þeir skyldu greiða fyrra at-
kvæðið, þvi það yrði sjálfsagt .þíngmaðurinn, en hafa látið sig
litlu varða, hvern þeir nefndu annan, því það væri rett til mála-
myndar. Eg aðhyllist þyí öllu fremur nefudarálirið, en þessa
uppástúngu, jafnvel þó hún styðjist við 30. og 34. grein al-
þingistilskipunarinnar.

Jón Jónsson: Ef það skyldi eiga ser stað, líkt og þing-
maðurinn frá Árnessýslu minntist á, að kjósendur hirtu lítið um,
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hvemin kosning varaþingmannsins felli, þegar fyrst væri feing-
inn aðalþlngmaðurinn, þykir mer þai'l vera sönnun fyrir því, að
þeir kjósendur gjörðu betur, að kjósa tvo menn, og láta at-
kvæðamuninn að lokum gjöra úr því, hvor aðal-, og hvor vara-
þingmaður yrði, þvi það vill svo opt til, að varaþingmaðurinn
fer á þíngið, og þá hefði illa tekizt til, hefði minni aðgæzla
verið á kosningu hans en aðalþingmannsins.

Ó. Sloertsen: Eg fyrir mitt leyti er að öllu leyti á máli
hins 2. konúngkjörna þingmanns andlegu steuarinnar og nefnd-
arinnar, að kjósa eigi fulltrúann ser, og varafulltrúann ser, eða
á eptir.

P. Finsen: Nefndin hefur gefið bændum viðan kosningar-
rétt, en útilokað að öllu leyti þurrabúðarmenn. þeir eru nú að
visu opt fátækir eða háðir öðrum, en til eru líka þeir, sem að
efnahag geta samsvarað meðalbændum; svo er t. a. m. her í
Reykjavík, að sumir tómthúsmenn borga 6-7 dali, eða meira,
til sveitar, og þætti mer sanngjarnt, að þeir hefðu kosníngar-
rétt, þegar nærri hver bóndi, hvað fátækur sem hann er, hefur
þennan rétt.

Eg skal geta þess, að tómthúsmenn, sem gjalda 2 dali til
sveitar her í Reykjavík, hafa rétt til, að kjósa bæjarfulltrúa.

Framsðqumaður : þetta kom að vísu til tals í nefndinni,
en hún áleit, að þó sumir tómthúsmenn í Reykjavik hafi vafa-
laust ýmislegt fram yfir tómthúsmenn í öðrum sjóplázum yfir
höfuð al'l tala, bæði að efnahag og öðru, þá væri það samt ekki
svo, að gjörandi væri undantekning fyrir einstakt pláz - (17.
Finsen: Reykjavík er kjördæmi fyrir sig) -. þai'l veit eg

, mikið vel, en allt um það mundu menn, ef þessi- undantekning
væri gjörð, fara al'l nokkru leyti að vega menn á vog, og það
sýnist mer ekki eiga alls kostar vel við, hvorki í þessu máli
né öðru, og sizt svo, að þai'i mætti sýnast, sem menn hefðu
einhverjar yfirgrips-mætur á þessum tómthúsmönnum, af því
þeir væru í Reykjavík.

Á. Einarsson: Eg veit ekki, nema tómthúsmönnunum á
ísafirði þætti þeir verða út undan, ef þeir mættu ekki hafa kosn-
íngarrétt, þegar fiskibátaformenn í Reykjavík hefðu hann, en
hinir, ef til vill, væru þilskipaformenn, og hefðu lært sjómanna-
fræði.

Annars vildi eg einúngis minnast á þd við nefndina, að,
ef einhver utan-kjördæmis verður valinn, þá er ekki svo gott,
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strax að fá að vita, hvort hann tekur á móti kosninguuui, og þess
vegna ómögulegt, strax að velja annan, ef ham) ekki tekur við
þvi. Eg man líka, að mikið var rætt um þetta, þegar samin
voru kosningarlög til þjóðfundarins.

Ó. Sioertsen : Eg vil gjöra ráð fyrir, að framvegis verði
ei kosinn þingmaður utan-kjördæmis, fyr en menn vissu, að hann
mundi taka móti kosningunni.

G. Brandsson: Eins og að þingmaðurinn frá Barðastrandar-
sýslu heIt það sjálfsagt, að einginn utanhéraðsmaður yrði kos-
inn fyrir fulltrúa, nema menn hefðu vissu fyrir, að hann tæki á
móti kosningunni, þannig held eg þetta geti átt eins vel við um
innanheraðsmnnu. það sýnir líka nefndaruppástúnga sú, að
það skuli þurfa meir en helming allra þeirra atkvæða, sem
greidd eru og gild, til þess, að fulltrúakosningin geti verið
lögleg, og er mönnum þar með bent til þess, að bera ráð sin
saman fyrir fram um það, hvern þeim þætti líklegast að kjósa j

þannig gekk og þetta til, þegar kosið var til þjéðfundarius, að
menn með samtölum og sumstaðar préf'kosningum komust að
þeirri niðurstöðu, sem síðan varð upp á á kjörþíngunum.

Hinn 6. konúngkjörni varaþingmaður hefur talað á þá leið,
að það væri isjárvert, að útiloka alla tómthúsmenn frá kosning-
um, og eg neita því ekki, að mer finnst sama og honum í þessu,
því flokkur þeirra er svo stór, að í honum geta verið her og
hvar þeir menn, sem eingu minni hæfilegleika hafi til, að mega
kjósa, heldur en bændur eða borgarar sumir hverjir, sem hafa
kosningarrðtt, Mer sýnist þess vegna ekkert á móti því, að
menn annaðhvort byudu kosningarrétt þeirra við útgjöld til allra
stétta, líkt og bændanna, eða þá við 4 dala gjald til sveitar,
eins og gjört er ráð fyrir um 'horgarana, og væri ekki af vegi,
ef einhver vildi taka ser breytingaratkvæði á þá leið.

H. Stephensen: Eg vil bæta því við ástæður framsögu-
manns móti hinum 6. konúngkjörna þingmanni, að nefndin áleit
ekki tómthúsmenn að vera löglega búendur í landinu, og hafa
verða þeir yfirvalds-leyfi (undanþágu frá lögunum) til þess heitið
geti þeir hafi löglegan næringarveg, en skoðaði sem fasta borg-
ara landsins einúngis þa, sem gras hefðu.

það eru þar að auki margir tómthúsmenn her i landi fremur
til níðurdreps en uppbyggingar, og ei þarfari en lausamenn, og
allur munurinn er í því innifalinn, að tómthúsmaðurinn aflar
barna, þar hann býr með konu sinni, en lausamaðurinn síður.
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G. Brandsson: Eg ber ekki á móti því, að hinn heiðraði
varaforseti hafi í mörgu falli satt að mæla, þar sem hann talar
um tómthúsmennina ; en aptur ber á hitt að líta, að flokkur
þeirra fer allt af vaxandi, helzt i kríng um kaupstaði, svo þó
meiri strángleika yrði beitt við þá, en nú er títt, þá eru lítil

. lík.indi til, að þessum flokki þeirra yrði þar með eytt. Við verð-
um líka að kannast við það,. að meðal þessara eru margir þeir
menn, sem standa bændum okkar sumum hverjum fullkomlega
jafnfætis. Ef all nú kaupstaðirnir i landi voru færu heldur
að blómgast og stækka, og ef fólkið fjölgaði um leið, þá held
eg stétt þessi yrði ekki ónauðsynleg í tilliti til kaupstaðanna.

Her í Reykjavík eru nokkrir, sem kallaðir eru tómthús-
menn, sem hafa þó dálitla grasnyt - (0. Stephensen: peir
eru þá ekki tómthúsmenn) -, svo í þessu tilliti verður ekki
svo auðgjört, að varast, að bændum og tómthúsmönnum slái
ekki saman, þegar fara á eptir nefndaruppástúngunni um
kosningarréttinn.

V. Finsen: Eg held lýsíng sú, sem 'þingmaður Borgfirð-
inga gaf af tómthúsmönnum, eigi fullkomlega við þá, eins og
þeir eru á flestum stöðum i sveitum; en i kaupstöðunum held
eg það se nokkuð öðru máli að gegna. Í kaupstöðunum komast
menn ekki hjá, að hafa tómthúsmenn, eða hverju nafni sem
menn nú vilja kalla þá kaupstaðarlnnbúa, sem ekki eru borg-
arar eða embættismenn. Her i Reykjavik eru þurrabúðarmenn-
irnir margir hverjir gagnlegir menn, og hafa vinnu, og eru sumir
hverjir velstandandi menn. Fyrst Reykjavík er kjördæmi
ser, þá hlýtur hún að hafa sama rétt og hvert annað kjördæmi
eða sýsla að því leyti, að taka verður til greina þær serlegu
kringumstæður, sem þar kunna að vera frá því annarstaðar,
en að öðru leyti ímynda eg mer, að Reykjavík verði ekki allt
af sá einasti kaupstaður á landinu. Eg skildi ekki rétt, hvort
þingmaðurinn úr Gullbringusýslu áskildi ser breytingaratkvæði,
en skyldi það ekki vera, þá verð eg að áskilja mel' breytíngar-
atkvæði á þá leið, að tómthúsmenn fái kosnlngarrétt, ef þeir
gjalda t. a. m. 4 rbdd. til sveitar.

G. Brandsson: Ef hinn heiðraði þingmaður, sem nú sett-
ist niður, tekur ser það breytingaratkvæðl, að hver tómthúsmað-
ur, sem geldur til sveitar 4 dali, fái kosningarrétt, þá vildi eg
óska, að breytingaratkvæði hans nái ekki eingaungu yfir Reykja-
vík, heldur allt landið.
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E. Kúld: Eg held óþarfi se fyrir mig, að fara að leingja
þíngræðurnar, einkum fyrst menn búast við, að stjórnin leggi
síðar meir frumvarp fyrir þíngið þessu viðvíkjandi, og þá kynni
viðvíkjandi því, sem þingmaður Strandasýslu sagði, að verða ná-
kvæmar ákveðið um, hvernig fara skuli að, ef utan-kjördæmis-
menn eru kosnir. Eg veit til þess, að það hefur að borið, að þíng-
maður hefur verið kosinn úr öðru kjördæmi, án þess kjósend-
urnir hafi fyrir fram haft nokkra vissu fyrir því, að hann tæki
á móti kosningunni, og mun það og að minni hyggju ekki rángt
eptir alþíngistilskipuninni; því eg skil svo 12. grein hennar,
að hún ætlist til, að sá, sem kosinn er, skýri strax frá, hvort
hann tekur á móti kosningunni eða ekki, og því álít eg betra,
að nefndin taki það greinilega fram, svo einginn vafi geti orðið
á því síðar meir.

Framsðpumaður: Eg held nefndin verði ófús á, að taka þetta
og því um líkt," sem einúngis heyrir frumvarpi því til, sem menn
eru að biðja um, og búast við, að lagt verði fyrir hið næsta þing.

G. Einarsson: Eg vil leyfa mer að spyrja hinn beiðraða
framsögumann, hvort nefndin hafi verið þeirrar meiningar, að í
orðinn ."embættismenn" innibindist líka þeir, sem feingið hafi
lausn frá embættum, og lifa á eptirlaunum sínum; því skyldu
þeir ekki teljast í embættismanna - flokkinum, þá álít eg ekki
rétt, að þeim verði fyrirmunaður kosningaréttur, sem ættu þó
að vera manna hæfástir til, að neyta hans réttilega,

Framsðqumaður: Eg álít sjálfsagt, eins og verið hefur,
að þeir hafi kosníngarrett, hvort heldur þeir hafi meiri eða minni
eptirlaun .

•JÓn hreppst, Siqurðsson : l\ler var óglöggt, hvort sá 5. kon-
úngkjörui þíngmaður tók ser breytíngaratkvæði um, að kosið yrði
í tvennu lagi, því hafi hann gjört það, þá þykir mer líklegt, að
sumum kunni að þykja það hentugra, og þá vildi eg áskilja
mer rétt til þess breytingaratkvæðis, að sú ákvörðun yrði látin
fylgja kosníngarlögunum, að konímgur ætlaðist til, al') kjósend-
ur, sem á þíng kæmu, hiðu, þar til upp væru lesin atkvæði,
og upp hrópað, hver væri fulltrúi, og hver væri varafulltrúi.

P. Petursson: Framsögumaður gat þess, að það heyrði
frumvarpinu til, að til taka, hvort velja skyldi í tvennu lagi,
og fellst eg á þetta, svo eg áskil mer ekki breytingaratkvæði
um það í þetta sinn.

Forseti: par eð nú tekur einginn til máls, verð eg að
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álíta undirbúningsumræðu þessa máls lokið. Er þá næst að
taka til ályktarumræðu málefnið um undirskript konúngs undir
lagaboðin á íslenzku, og hef eg látið prenta atkvæðaskrá í málinu,
sem eg vona hver þíngmaður hafi hjá ser.

Atkvæðaskrá.
í

undirskriptarrnálinu.
1. Uppástúnga P. Peturssonar: að þíngill taki svolátandi &kvörð-

un: "Af því nefnd sú, sem sett var í þessu máli, hefur í
álitsskjali sínu talið þall víst, sem þingið enn á óvíst, all einn
ráðgjafi verði settur fyrir íslenzku málin, og af því hún hefur
ráðið þínginu til, all beiðast þess, að íslenzki textinn á lögun-
UIl1 yrði staðfestur, ekki eiuúngis með undirskript konúngs,
heldur og mel') undirskript þessa ráðgjafa, og af því ekkert
breytingaratkvæði var við undirbúningsumræðu málsins borið
upp um, all numið yrði burt úr álitsskjalinu hill síðar talda
atriði, um undirskript ráðgjafa ns, þá hlýtur þingið að fresta
því í þetta sinn, að senda konúngi bænarskrá um þetta mál".

2. Nefndin: að alþíngi semji bænarskrá til konúngs um: "að
lagaboð þau, sem her eptir verða út gefin og sett á Íslandi,
verði einúngis á íslenzku máli, undirskrifuð af konúnginum
og þeim ráðherra, sem hann setur yfir hin íslenzku mál".

Nefndarálitið var síðan afhent framsögumanni, lögfræðingi
.1. Guðmundssyni.

Framsögumaður : þingmenn gjörðu mer svo hægt fyrir
við undirhúnmgsumræðu máls þessa, þar sem að eins einn ræddi,
en einginn þeirra tók ser neitt breytíngaratkvæði við uppástúngu
nefndarinnar, svo að eg þarf alls .ekki að vera fjölorður um það.
Einúngis gjörlIi hinn háæruverðugi 5. konúngkjörni þingmaður
uppastúngu þá, sem her stendur á atkvæðaskránni undir tölu-
liðnum 1, og svo hljóðar: "Að þíngið -- bænarskrá um
þetta mál". I

l\ler finnst nú þessi uppástúnga vera nokkuð undarleg og
skritin, bæði að forminu til, og stefnu þeirri, sem hún hefur,
sem og líka að ástæðum þeim, sem hún er byggð á, nefnilega
það, að ein ginn bar upp breytíngaratkvæði, eins og segir í
uppcÍstúngunni, við álitsskjal nefndarinnar, og einmitt þes,s'vegna,
að ekkert breytingaratkvæði var borið upp, væri nú brýn ástæða
til, að fresta málinu. Hefði þessf uppástúngakomið sunnan

1 Sjá uppástunguna j sjaJfri atkvæðaskránni her Ræst á undan.
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úr Hafnarfirði, eða einhverstaðar að, frá einhverjum, sem ekki
hefði átt kost á, að bera upp breytingaratkvæði, þá hefði eg
getað fellt mig við það, en ekki þegar þetta kemur frá þeim
manni, sem sjálfur situr her á þínginu, og sem vel gat borið
þetta breytingaratkvæði upp, sem honum þykir nú vanta. Mer
finnst þessi aðferð nokkuð undarleg, að byggja á því, að það
var ekki gjört, sem þingmaðurinn gat gjört, en gjörði ekki.
Eg held, að þetta hljóti að vera bragð af hinum heihraða þíng-
manni, og ef að nú uppástúnga hans verður tekin til greina,
þá sýnist mer tilgángur hennar verða að vera annaðhvort sá,
að sleppa málinu, og senda einga bæn í því til konúngs, eða
sá, eins og eg veit að stundum við geingst á þíngum, að gánga
þegar til dagskráarinnar, og ræða málið ekki framar. Má ske
hinn háttvirti forseti vildi segja sína meiníngu um þetta, áður
en umræðurnar halda leingra áfram.

Forseti: Mer virðist, að uppástúngan geti ekki komið til
atkvæða fyr en búið er að ræða málið svo, að menn séu komn-
ir niður á það, hvort senda skuli frá þinginu nokkra bænarskrá til
konúngs í máli þessu eða ekki, og þess vegna sýnist mer rétt-
ast, að bera báðar uppástúngurnar upp til atkvæða í einu, við
lok umræðunnar.

Konún.qs(ulltrúi: Eg er samdóma hinum háttvirta forseta
í þvi, að nú beri eingin nauðsyn til, strax að greiða atkvæði
um málið, heldur að réttast se, að ræða það út á venjulegan
hátt" Uppástúnga hins heihraða konúngkjörua þingmanns, nr.
1 á atkvæðalistanum. lýtur ei að því, að fella með öllu uppá-
stúngu nefndarinnar, því þá þurfti hann ei annað, en ráða þing-
inu til, að greiða atkvæði móti henni. En i uppástúngu þing-
mannsins liggur þar á móti, að eg svo að orði kveði, mildara
form, þar sem hann ræður til, að slá því á frest í þetta sinn,
að semja bænarskrá til konúngs, af þeim ástæðum, er uppá-
stúngan sjálf til greinir.

Framsögumaður: Upp á ræðu hins háttvirta konúngsfull-
trúa hef eg að vísu fáu að svara, og vil eg því venda mer að
aðalástæðunum fyrir þessari merkilegu uppástúngu, og er þá
hin helzta ástæðan sú, að þingii'l verði her að gæta þess, að,
ef það aðhylltist uppástúngu nefndarinnar, þá mundi verða beðið
um það, sem enn er ekki á komið, en það er einn ráðgjafi yfir
hin íslenzku mál; en eg held, að innan fárra daga komi her
það mál, sem fer líku fram. Eg má og biðja menn vel að gæta
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þess, að í uppástúngu nefndarinnar liggur ekki, að bellið se
um neitt annað, en það, sem er. Eg veit ekki betur, en að
konúngur láti jafnan einhvern af ráðherrunum skrifa með ser undir
lagaboðin, eins þau íslenzku, eða sem Íslandi viðkoma, og önnur,
og þá verð eg að álíta þann vera ráðherra yfir málefnum Íslands,
sem skrifar undir þau lög, sem oss eru gefin. þar til er það
öllum kunnugt, að, eins og nú hagar til, þá er ráðgjafi innanrík-
ismálanna álitinn að hafa á hendi eins konar aðalráðsmennsku
yfir íslenzkum málum. Nefnrlin hefur því ekki farið öðru fram
en því, sem í raun og veru má vel heim færa til þess fyrir-
komulags, sem nú á ser stað, þó hún hafi orðað uppástúngu
sína nokkuð öðruvísi, en gjört var í álitsskjali alþingis 30.jÚlí
1849; enda var auðgefið, að bera upp lítið breytíngaratkvæði
um þessi mismunandi orð, ef þau· ein gætu verið málinu til
fyrirstöðu. Eg verð og að víkja ab því, að mer virðist mjög í-
skyggilegt, að fresta máli þessu, allra-helzt fyrst það hefur nú
verið borið upp, og þar á ofan hefur málið verið borið her upp
á tveimur þíngum áður, og það gjörir enn lakara, að fresta því
nú, því þá liti svo út, eins og bæði þjóðin og þíngið se þessu
afhuga orðin; en eg ætla, að því fari mjög fjærri, og að hvorki
þjóðin ne þíngið se því afhuga enn, heldur leggi á það mál
allail hng.

P. Petursson: Eg hef áður her á þinginu látið þá mein-
íngu mína í ljósi, að mel' þætti það í sjálfu ser eðlilegt, þó Ís-
lendingar óskuðu, að fá íslenzka textann á þeim lögum, sem her
eiga að gilda, undirskrifaðan af konúngl, og hvað mig sjálfan
snertir, þá vildi eg gjarnan óska þess, að kringumstæðurnar
leyfðu þetta, eða að við að minnsta kosti feingjum lÖ.'1giltan
(otficiel) eður staðfestan íslenzkan texta, þó nafn konúngs ekki
stæði undir honum; en eg hef líka látið þá ætlun mína í ljósi,
að það mundi til lítils koma, eins og nú er ástatt, að fara bæn
um undirskript konúngs á flot, eða ítreka hana að þessu sinni.
Eg hef einnig fært ástæður fyrir þessari meiníngu minni, eins
og eg Iika í breytíngaratkvæði mínu hef stúngið upp á, að
þingið í þetta sinn frestaði bæn sinni. Ástæðurnar fyrir, að
betra mundi vera, að skjóta þessu á frest í þetta sinn, eru sum-
part byggðar á því stjórnarskipulagi, sem nú er í Danmörku,
og sem gjörir bænheyrsluna SVG torvelda, sumpart á því, að
nefndarálit þetta fer þvi fram, að ekki se einúngis beðið um
undirskript konúngs undir íslenzka textann á lagaboðnnum,
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heldur og um undirskript þess ráðgjafa, sem settur yrði yfir
íslenzku málin - (Framsögllmaðllr: það stendur ekki í
nefndarálitinu, heldur: sem hann, konúngurinn, setur yfir hin
íslenzku mál) -; því eg get ekki verið hinum beiðraða fram-
sögumanni samdóma í því, að nefndarálítið tali um fleiri en
einn ráðgjafa; því væri meint til fleiri ráð~jafa en eins, þá hefði
ekki þar staðið 'fJ1'áðherra"~heldur 'fJráðherrum". Eg skal ekki
fara mörgum orðum um þetta mál, heldur einúngis benda til
þess, að við enn ekki höfum feingið einn ráðherra settan yfir
íslenzku málin, og eg skil því ekki í, hvernig við getum, á
meðan hann ekki er til, beðið um undirskript hans undir ís-
lenzka textann; því eg tel það sjálfsagt, að, yrði einn ráðherra
settur yfir íslenzk mál, þá mundi harm undirskrifa íslenzka
textann, en yrði hann ekki settur yfir málin, þá væri til einkis,
að biðja um undirskript. hans. Eg se heldur ekki, hvernig menn
geta gefið þessu nefndaráliti jákvæði sitt með tilliti til, hvernig
niðurlag þess er orðað; því menn geta þó ímyndað ser, að ein-
hver sá vilji biðja um undirskript konúngs, sem ekki vill biðja
um undirskript ráðgjafans. af því hann er ófeinginn, og vil eg
þá spyrja, hvernig hann getur sagt já við hinu fyrra, en nei
við hinu síðara, þegar hann má ekki gefa nema eitt atkvæði,
annaðhvort já eða nei. Framsögumaður sagði, að það mál,
sem snerti síðara atriðið í niðurlagi nefndarálitsins, mundi bráð-
um koma fyrir á þínginu; en þó það væri samþykkt af þíng-
inu, að biðja um slíkan ráðgjafa settan yfir íslenzk mál, þá er
hann þó enn ófeinginn, og á meðan skil eg ekki í, hvernig þíng-
ið getur beðið um undirskript hans. þal'l er nú á þíngsins valdi,
hve mikið eða lítið það vill gjöra úr þessari ástæðu, sem byggð
er á göllum nefndarálitsins. Eg fyrir mitt leyti fer ekki ein-
gaungu eptir henni, þó eg hafi eingaungu tekið hana fram í
uppástúngu minni, til að milda sem mest eg gat úr þessu, heldur
einnig eptir þeim ástæðum, sem eg tók fram við undirbúnings-
umræðuna, og sem eg her ekki vil Ítreka. En hvernig sem
eg lít á málið, get eg ekki breytt þeirri hjartans - sannfæringu
minni, að það se í alla staði hollara og betra fyrir okkur, að
skjóta þVÍ á frest í þetta sinn, að fara þessari bæn á flot, þó
mer, eins og eg opt hef áður sagt, þyki það að öðru leyti æski-
legt, að íslenzki textinn á lagaboðunum feingist undirskrifaður
af konúnginum.

Framsögumaöur: Mer skilst þá ekki betur, en að það
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hafi átt að vera bragð af hinum háæruverðuga 5. konúngkjöma
þingmanni, að bera ekki upp breytingaratkvæði um þetta atriði,
heldur snúa því svona upp í þessa merkilegu uppástúngu, og
eg se þetta enn betur af þvi, sem hann sagði: "og af öðrum
ástæðum": Hann kom og með [)að i ræðu sinni: "íslenzlmr

raðgjnfiJ., og "sem settur !/rði", en nefndin nefnir það hvorugt
nokkurstaðar. l'H~r virðist það helzt vaka fyrir honum, að
það se ekki til neins, ail koma með þessa bæn núna, eptir að
henni er tvisvar neitað, En að minu áliti gefa þessar synjanir
einga ástæðu til, að ætla þail; þvi i auglýsingu konúngs til al-
þingis 1849 stendur: "eptir því sem astatt er", en þar er ekk-
ert þvert nei fyrir framtíðina, ne heldur sagt, að þetta, "sem
astatt var þa", geti ekki breytzt. Allt eins er um auglýsing-
una til alþingis i vor; þar er ekki nein ástæða borin fyrir synj-
uninni önnur, en kringumstæðurnar, sem nú eru. þetta sest
allt saman enn ljósar af dönskunni : "efter ~or~o[bfne0 l8ejtoffenbeb",
I auglýsingunni 1849. það er því svo langt frá, að i þessu
liggi nokkurt bann gegn þvi, að bera þessa bæn upp aptur,
að [iað er, ef til vill, miklu heldur hvöt til þess i þeim orðum,
sem eg nú færði til.

A. Einarsson: Eg vil leyfa mer að minnast á eitt atriði,
sem ber hefur verið talað svo mikið um á þinginu, þó eg ætli
ekki, að langar umræður þurfi nú að verða um þetta mál. Her
á þinginu hefur opt verið talað um það, að binda ekki hendur
á næsta þingi. En hvað ætli menn segðu þa, ef þingið færi
nú að binda hendur á sjálfu ser, eða yrði sjálfu ser sundur-
þykkt. þingiil tók mál þetta hiklaust fyrir, og kaus nefnd til
ail yfirvega það, þrátt fyrir ástæður þær, er sá 5. konúngkjörni
þingmailur færði þá fram, og nú heyrist, að önnur nefnd muni
fara þessu sama á flot, og ef þíngiil samþykkir það, en vill nú
fella nefndarálit þetta, held eg þingið bindi hendur á ser sjálfu
með ósamkvæmum atkvæðum, enda hefur þingið áður lagt svo
mikinn hug á þetta mál. Eg verð að játa það, að eg skildi
ekki ástæður hins háæruverðuga konúngkjörna þingmanns við
undirbúningsumræðu máls þessa, en eg skil þær ekki heldur
neitt betur enn. Mer sýnist það, sem hann fer fram á, vera
líkast því, eins og að leyft væri, að lesa bæn fyrir lestur, en
ekki eptir, ef bæn sú væri felld í öðru máli nú, sem beðið væri
um í öðru. það væri líka merkilegt, ef þingið sleppti því nú,
sem er svo eindreginn vilji þjóðarinnar, og sem ýmsir merkir
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menn hafa mælt svo kröptnglega með her á undanförnum þíng-
um. Eg leyfi nH\I' í því tilliti einúngis að benda til alþingis-
tiðindnnua 1847, bls. 489-91. Eg skild! ekki í þvi, sem mill'
heyrðist hinn kouúngkjörni þíngmaður talaði um, að löggilda
lagahoðin, en rríðherrann skrifaði þó ekki undir þau. Eg veit
því ekki, hvernig nokkur þingmanna getur gefið atkvæði sitt
móti hænarskrá til konúngs i þessu máli, þvi hún fer ekki
heldur fram á þai'l, að konúngur veiti bæuheyrsluna, ef það er
ómögulegt.

P. S(qlll'ðsson: þjóðin hefur nú samhuga beðið um þetta
síðan 1847, og tvisvar felngið afsvar, og með þeirri einu ástæðu,
að það væri vegna kringumstæðanna. það sjá allir, eins og
hinn heiðraði frnmsögumnður líka tók fram, að þetta er eingin
ástæða, því kringumstæðurnar geta breytzt allt i einu. Hefði
stjórnin til fært eitthverja gilda ástæðu fyrir synjuninni. eða þá
til tekið nokkurn tíma, innan hvers hænin yrði ekki veitt, þá
ætla eg, að Íslendingar hefðu beðið rólegir, þar til sá tími væri
llðinn. En það em fæstir Íslendingar, ef það ern nokkrir, sem
vita, hvaða ástæður stjórnin hefur i raun og veru til, að neita
þeim um þessa bæn. Eg ~e því ekki annað, en menn ættu að
halda áfram, og biðja óaflátanlega, og ekki þreytast, þángað
til svar fæst annaðhvort af eða á; en undir núverandi kring-
umstæðum er þ••ð eingin keppni, þó ,'er ítrekum þessa bæn;
því eins og ver Íslendingar bæði finnum og þekkjum þann vafa-
lausa þjóðernisrett, er ver eigum í þessu efni, og höfum þá
von, að konúngur vilji oss bænheyra, þá verðum Ver líka að
treysta því staðfastlega, að konímgur vor hafi nógan mátt og
nægan krapt til, að ryðja þeim hindrunum úr vegi, sem nú eru
því til fyrirstöðu, að hæn þessi ekki fær enn áheyrslu.

E. Kúld: Hinn heiðrnði framsögumaður gat þess, að hvergi
væri oss hannað, að halda áfram þessari bæn vorri, sem nú er
her umtalsefnið. Í slíkum tilfellum, sem þessu, hættir mer ætíð
við, að skoða konúnginn sem föður, 011: þegnana eins og hörn;
þegar börnin nú biðja föðurinn, þá á hann frjálst, að neita þeim,
þegar honum lizt það hetur fara. En þegm' faðirinu býður börn-
unum eitthvað, þá verður skipunin mikill hjartanlegri og þakk-
næmilegri, þegar faðirinn segir þeim það sjálfur, heldur en þegar
hann lætur skila því. Eins er um sambandið milli konúngsins
og þegnanna; skipanirnar. það eru lagaboðín, verða þegnunum
miklu léttari, þegar konúngur eins og ber þau sjálfur til þeirra
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með undirskript sinni. Eg er annars einn af þeim, sem ekki
skil í ástæðunum fyrir synjun þessari fl'á konúngi- Eg get
raunar ímyndað mer eina ástæðu, þó eg viti ekki, hvort hún er
rétt eða ekki; en það er sú, að konúng vanti ráðgjafa fyrir hinum
íslenzku málum, sem geti ábyrgzt útlegginguna. Eg gef annars
atkvæði mitt fyrir því, að hænin verði send fram á leið til kon-
úngs frá þinginu, í þvi trausti, að hann, eins og góður faðir, veiti
oss, bömum sinum, hana á þeim tíma, sem hann getur fyrst,
og honum þykir hagkvæmur.

Konún!ls(ulltrúi: þó mál þetta se i sjálfu ser einfalt, þar
el') einúngis er spurning um, hvort senda eigi konúngl bænar-
skrá eða ekki, og þess vegna se óþarfi, að tefja tímann með
laungum umræðum, skal eg þó vegna stöðu minnar ekki hllðra
mer hjá, að fara um það nokkrum orðum.

'það er lángt frá mer, að vilja lá það löndum mínum, þó
þeir vilji fá lög sin undirskrifuð af konúngi á sinni túngu, en öll
önnur spurning er það, hvort það se hyggilega eðarétt gjört af
þínginu, að senda konúngi um það bænarskrá nú í þetta sinn,
og hvort það miklu fremur ekki megi álítast nokkurs konar
keppni ar þíll{l;iuu,að ítreka þessa bæn, jafnskjótt og það hefur
feingið afsvar áður. það hefur verið sagt, að fyrir þessu af-
svari hafi ekki verið færðar ástæður, en eg veit ekki betur, en'
að ástæður hafi verið bornar fram fyrir þessu frá stjórnarinnar
hálfu af konúngsfulltrúanum her á {)essu þingi 1847. Ein ástæða
liggur þó ljós fyrir, sem eg ætlast til að þingmenn láti ser
skiljast, og það er sú, að her er heimtað af konúngi, að bann
riti nafn sitt undir lög, sem samin eru á því máli, sem hann
skilur ekki. það mundi þó þykja hart í manna viðskiptum,
ef einhver rétti ðC'\rumskjal, og heimtaði, að hann ritaði undir
það nafn sitt, þó hann ekkert skildi í því, en þessu vill þingið
nú fara fram við konúng vorn. það hefur verið sagt, að það
se eindreginn vilji allra íslendinga, að senda konúngi nú bæn-
arskrá um þetta mál, en eg get fullvissað þingið um, að eg
hef talað við marga skynsama menn utan - þings, sem eru á
því, og óska, að í þetta skipti verði dregið, að ítreka þessa bæn
til konúngs vors; þar að auki er þetta þíng nú að biðja um
stjórnarbót, en meðan hún er ófeingin, er margt enn þá óseb
hjá oss, og mörg tilhögun, ef til '1,j1l,enn þá ekki komin í ljós,
og það getur vel skeð, að þegar ný stjórnartilhögun hjá oss
væri komin i kríng, að þá yrði þessu máli hægar og hagan-
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legar afráðið, heldur en nú er mögulegt. Eg Mýt því að ráða
þinginu til, að fallast á það milda form, sem hin 1. uppástúnga
ræður til; þvi aðhyllist þingmenn hana, þá sest það, að lands-
menn eru ekki horfnir frá ósk sinni, en fresta henni í þetta sinn
kringumstæðanna vegna. Hinn heiðraði framsögnmaður sagði,
að hin misjafna útlegging væri opt valdandi mikillar og skað-
samlegrar villu, og hmm færði til dæmis" að mikill ágreiningur
og skriptir hefðu risið út af orðinu lI~r\.1egang0maabc" i 27. gr. í
"tilsk. um nokkrar breytingar á erfðalögunum", af því einum
embættismanni hefði orðið það, að líta í íslenzku útlegginguna,
en ekki danska textann; en eg held, að slíkur misskilningur
se eingan veginn kominn af þvi, að embættismenn hafi ei lesi/')
danska textann, og eg get fullvissað þingið um, og eg veit
fleiri dæmi til þess, og það í því arnti, sem eg er yfir skipaður,
að líkar spurningar eru bornar upp af þeim, er bæði hafa
lesið og skilið danska textann; því það liggur í hlutarins eðli,
að lögin verða aldrei svo ljóslega samin, að jafnvellögfræ/')-
ingar geti ekki verið á misjöfnum meiningum um skilning
þeirra og þýðingu. Að öðru leyti skal eg ekki leingja umræð-
urnar um þetta mál, en elnúngis taka það fram, að það er hjart-
anleg ósk min, að þingið fresti þessari bæn í þetta skipti, því
það er full sannfæring min, að með þvi líti þingmenn í þessu efni
á sannan hag þessa lands.

Framsðqumaður: það er að eins fátt eitt, sem eg þarf
að taka fram móti ræðu hins hæstvirta konúngsfulltrúa. Fyrst
og fremst áleit hann það eins konar keppni af alþingi, að vera
núna að biðja um þetta. það getur vel verið, að sumir menn
skoði þetta svo, en konúngur hefur þó með synjuninni ekki
gefið neina ástæðu til að ætla, að hann tæki það svo. Hefði
konúngurinn álitið það keppni 1849, þegar alþíngi ítrekaði þessa
hæn sína, þá hefði hann haft fulla ástæðu til, að lýsa því yfir
í auglýsingunni til þíngsins i sumar, eða gefa synjunina í aug-
lýsingunni til þingsins með öðrum orðum. En þetta er ekki
komið fram enn þá, heldur, eins og eg sagði áðan, er í synj-
uninni miklu fremur hvatning eða uppörfun fyrir þingið, til
að ítreka bænina enn í þetta sinn. það annað aðalatriði i ræðu
hins hæstvirta konúngsfulltrúa voru ástæður þær, sem fram hefðu
komið gegn bæn þessari fr&konúngsfulltrúa á alþingi, líklega 1847.
Ástæður þessar sýna sig nú sjálfar, og konúngsfulltrúinn, sem
DÚ er, var einn meðal hinna fremstu þingmanna, til að ónýta þær
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ástæður með kröptugl'i ræðu, sem hann þá flutti, eins og þíng-
tíðindin sýna. Hann sýndi ljóslega, konúngsfulltrúinn, sem var
1847, hvaða misskilníngi og villu útleggingin hinna íslenzku
lagaboða opt gæti valdið, þegar, eins og hann tók til dæmis,
tillögum alþingis væri snúið á dönsku, og svo þeirri dönsku
aptur á íslenzku. Hann ætlaði- ser nú að vísu að sanna með
þessu, hve óvinnandi væri fyrir konúnginn, að ábyrgjast eða
staðfesta, að íslenzkan á lagahoðunum væri rétt; en eg held,
að þessi dæmi, sem hann færði til, og mörg önnur fleiri, seli
ljósastur vottur þess, hve óhafandi sú aðferð er, sem nú tíðkast,
að leggja tillögur og uppástúngur alþingis út á dönsku, til þess
að konúngur staðfesti hana, hversu sem hún mistekst, og
síðan verði hún lögð út á óstaðfesta íslenzku. l\fe,' er nú
spurn, hvort ekki se full ástæða, bæði af þessari ástæðu og öðrum
fleirum, til að biðja um uudirskript kouúngs undir lagaboðin ein-
úngis á íslenzku. það er nú, að eg kveði svo að orði, orðin
mjög slitin ástæða, sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúi kom með,
að það væri ofætlun fyrir konúnginn, að skilja Íslenzku. Eg
ætla nú, að konúngamir skilji ekki æfinlega, og sízt til hlítar,
hverja túngu, sem tölull er í viðlendum ríkjum þeirra, en þeír
eru þó æfinlega svo út búni,' af mönnum, sem þeir mega reiða
sig á, all þetta kemur alls ekki all baga. það er eins með það,
all eg veit ekki til, að konungarnir s~u vanir að vera neinir
lögvitringar, eða taka embættispróf i lögvísi, og þó skera þeir
einatt úr hinum vandasömustu málefnum, sem snerta hin veru-
legustu réttindi, og sem opt öll velferð manna er undir komin.
Allir vita, að þeir gjöra þetta ekki, af því þei,' eru hinir djúp-
sæjustu og skörpustu lögvitringar sjálfir, heldur einmitt eptir
tillögum áreiðanlegra, viturra og reyndra trúnaðarmanna sinna,
sem þeir hafa hvervetna í kring um sæti hátignar sinnar. Eg
se því alls ekki, hvaða ástæða þetta getur verið, til að fallast
á hina undarlegu uppástúngu hins háæruverðuga 5. konúng-
kjörna þíngmanns. Hvað það snertir, sem hinn hæstvirti kon-
úngsfulltrúi minntist á misskilníng eða skilning lagaboðs þess,
sem eg hafði tekið til dæmis í undirbúningsumræðu máls þessa
(það voru erfðalðgin), þá gæti eg vel nefnt þann embættismann
í suðuramtinu, sem þetta kom fram vill, því hann sagði mer
það sjálfur, að ser hefði orðið, að líta ekki á dönskuna.

St. Jánsson ; Eg veit að sönnu ekki, hvernig hans hátign,
konúngurinn, kaun að taka í ~etta mál núna, en hitt veit eg,
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að það er öldúugis eingin keppni innifalin í þessar! hæli, heldur
tilfinnanleg þörf þjóðarinnar, og að varla mundi Íslendingum
koma annall ver, en ef að mál þetta væri núna fellt her á þíllg-
inu. f ræðu sinni á alþíngi 1847 sagIIi kouúngsfnlltrúinn, sem
nú er, að lögin væru næst guðsorði hin hdleitustu og hfd!lUstu
orð, sem töluð væru til þjóðarilInar, og svo frv. (~já alþíngistíð.
1847, bls. 490), og bar það .fram sem ástæðu fyrir undirskript
konúngsins undir þau, og þessi sannleiki stendur enn óhagg-
aður, og er enn eins gildur og þá. En hvað því viðvíkur, að
konúngur skilji ekki íslenzka túngu, þá leyfi eg mer að geta
þess, að konúngsins hátign er að eins ein persóna, en ÍsleHd-
ingar eru margir, og þeir skilja allfæstir dönsku, sem sjálfa lög-
fræðingana á greinir um retta þýllíng á, og sem þjóðin þó á að
lifa eptir og dæmast eptir, Eg hlýt þvi að gefa Iltkvæði mitt
fyrir þessu máli, og það því heldur, sem eg er sannfærður Ulll
áhuga þjóðarilInar á, afl því verði fram fylgt.

Konú1I.'1s{1lIltrúi: Jafnvel þli eg ekki gáugi frá nokkru
orði, sem eg hef talað um þetta mal her á þingi ;írið 1847,
lýsi eg þvi samt yfir, að þó eg hefði verið þingmaður á þessu
þíngi, mundi eg hafa orðið þvi iildúllgis mótfallinn, að kon-
úngi væri send um þetta bænarskrá nú sem stendur. Eg get
ekki betur séð, en að menn gjöri of mikið úr þeirl'i nauðsyn,
að hafa hinn íslenzka lagatexta undirskeifaðan af konúug],
þegar litið er til verkunar þeirrar, sem lögin eiga að hafa í'
samlífi manna. Allir vita þó, að embættismenn og dómendur
vorir skilja danska túugu, og þai'l em þeir, sem leggja eiga lí
úrskurði og dóma eptir IÖgUIIII!Il. Eins má mönnum það vera
kunnugt, að margir alþýðumellll vorir skilja dönsku, og þegar
þeir, sem ekki skilja hana, hafa hina íslenzku útleggingu fyrir
augum ser, og þar að auki geta leitað leiðbeiuíugar embættis-
mannanna, þá er hægt fyrir hvern mann, all komast til þeirrar
þekkingar II lögunum, sem honum er nauðsynleg, til að geta
lifað eptir þeim. það ættu menn einnig að athuga, að þá bók,
sem er mest allra bóka, sem er regla VOI' allra i trúar- og sálu-
hjálpar-efnum, hana verða menn þó flestallir að lesa i útlegg-
-íngu, þvi það er fæstra hlutskipti, að geta lesið hana á þeil'ti
túngu, sem hún upphaflega er rituð á, en eingum getur korn-
ið til hugar, ab vefeingja hana sem lífs- og trúar-reglu, þó ekki
sé útleggíngin löggilt með undirskript. Eg verð þvi enn á
ný, og það einkanlega i þingsins eigin þarfir, innilega al) ráða
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frá {JVí,að nokkur bænarskrá í þetta skipti verði send hans hátign
konúnginum um þetta málefni.

./. Kristjdnssom Þegar eg las uppástúnguna nr. 1 á at-
kvæðaskránni, flá fór svo fyrir mer, að lítið vantaði á, að eg
tryði, en þó nokkuð se húið að ræða um þetta mál, samt vant-
ar mig þetta litið enn. það hefur einginn sameinað svo vilj-
ann og máttinn, til að tala fyrir uppastúngu þessari, að eg hafi
saunfærzr, og geti með sannfærlugu horfið frá þeirri barnslegu
og einföldu trú minni, ef menn vilja kalla það svo, að hátignin
geti gefið oss íslenzk lög á sinum tíma. En svo þekki eg við-
kvæma tilfinnlngu (jlHda manna í þessu efni, að þeir þykjast
horfnir vernd laganna, þf'gar þeir sakna konúngsnafnsins, og
það er sannarlega ekki rétt, að kalla bænaritrekunina keppni,
sem nefndarálitið fer fram á (2 á atkvæðaskránni). það er
reyndar sá frómi áhugi hjá allri alþýðu manna, að sleppa ekki
hátigninni, fyr en hún blessar þá. það finnst mer allt öðru máli
skipta, þó ver höfum ekki hin helgu rit nema í útleggíngum,
því "sjálfur andinn - andinn er sannleikur".

G. Einarsson: Eg verð og að lýsa því yfir, að það er
ekki af neinni keppni, þó eg gefi atkvæði mitt með nefndara-
litinu, heldur er það af minni innstu hjartanssannfæring, að eg
gjöri það, og af þeirri reynslu, sem eg hef feingið 11m nauð-
syn þessa. Dæmið, sem hinn hæstvirti k ouúngsfulltrúi tók, og
mer virtist eiga að vera af heilagri ritningu, held eg að ekki
eigi her við. það er aðgætandi, að einginn af oss, sem her
erum, erum enn búnir að standa fyrir þeim dómstóli, sem
dæmir eptir þ"i, 'hvernig henni er fylgt, og þeim anda; sem í
henni er.

Prill •..~Yi!IUrðssoll: Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi sagði, að
margir fslendingar skildu dönsku, en eg verð að lýsa því yfir,
að það eru fæstir af öllum Íslendingum, sem skilja dönsku. Eg
segi fyriI' mitt leyti, afl ekki skil eg hana, allrasizt mörg hin
nýjari orð, sem inn í hana eru komin á seinni tíð, og sem opt
em atriðisorð. Eg verð og afl lisa því yfir í nafni þjóðarinnar,
að það er eingin keppni, sem knýr Íslendinga til, að fylgja fram
bæn þessari, heldur innileg sannfæríng og laungnu í brjóstum
þeirra. Íslendingar hafa leingi fundið til þessarar nauðsynjar,
og borið harm sinn í hljóði yfir þeirri stjórnartilhögun, að fá
lög þau, er ákveða allar skyldur og öll réttindi þeirra á því máli,
er þeir ekki skildu, og þvi næðu þau aldrei, meðan svona stæði,
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þeirri virðingu og trausti, sem helgi þeirra væri samboðið, Til
hiílíuunar þyrfti ekki að vitna i því efni, þvi hÚII væri IIÚ svo
klædd húningi vors móðurmáls, að flestir mundu vel við una.

H. Stephensen: Hinn háttvirti 5. kouúngkjörní þíngmab-
ur gat þess fyi-ir lauugu síðan, að það mundi ekki vera rétt
fyrir oss, að biðja kouúnginn og I'ái'lgjafa hans, að skrifa undir
lagahoðiu á íslenzku. það vak ti þá án efa fyrir honum, að
hann hélt, að þíngið gæti ekki farii'l fram á meira í þessu efni,
eu bænarskrárnar báðu um, nefnilega undirskript konungsins
eins. Eu eg skil ekki i þessu; þvi eg veit eillgin dæmi til,
að konúngur hafi nokkurn tima skrifað einn undir nokkurt laga-
boð, heldur viðkomandi ráðherra með honum, og það á meðan
einveldíð stóð hæst. Eg vildi taka þetta atriði frara, af þvi
einginn hefur gjört það, en mer fannst hinn heiðraði konúng-
kj örn i þingmaður þess verð-ur, að einhver gæti þess. En hvað
það snertir, sem konúugsfulltrúinn hélt, að menn mundu geta
notað lögin á því máli, sem þeir skildu ekki, úr því menu
skildu ekki þá túngu, sem heilög ritning væri frumrituð á, og
yrðu þó eins sáluhólpnir eptir sem áður, þó eg hefði helzt ósk-
að, að þessi samlíking ekki hefði komið inn á þingið, þá er eg
honum samt alveg samdóma í þvi, að ver íslendingar munum
eins geta orðið sáluhólpnir fyrir fmb, þó ver skiljum ekki ehr-
esku, því orðinu fylgir andi, á hverju túngumali sem er; o~
hvort útleggingar þess hafa tekizt vel eða illa, þá er þai'l and-
Inn, sem verkar, og hóksrafuriuu er að eins verkunarmeðal
hans, og eptir' andanum eigum vel' að dæmast, en lögín eru
deyðandi bókstafur og ekki andi.

Jón hreppst. Sirlil.l'ðssoli: Eg get ekki skilið, að þíugið
geti í nokkurn máta misst álit sitt, eða landið velferð sína, þó
að enn se ítrekuð þessi sanngjarna ósk, og eg ímynda mer
ekki, að konúngur vor reiðist því, þó honum se send hæversk-
leg bæn um það, sem svo er þarflegt og réttlátt, og það er mer
nóg ástæða fyrir því, að veita því atkvæði mitt, að það er al-
menn þörf og almenn ósk, að þess hefur verið óskað af alhuga
af hinum fyrri alþíngum, og það af hinum vitrustu og upp-
Jýstustu mönnum, og þeim, sem enn nú sitja her á þingi, og
það er mer nú sú sterkasta ástæða, að sá eini maðurinn, sem
her hefur nú mælt á móti bæn þessari, sem er sá 5. konúng-
kjörni þingmaður, hann hefur þó sjálfur sagt, bæði við undir-
búniugsumræðuna, og þessa umræðu, að það væri æskilegt, að
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fá nafn kouúngslns ulldir lög vor. Eg held ver ættum þá líka
l',jálfir að hafa einurð á, að óska þess, og telja oss ekki sjálfir of
mikinn sóma eður veg, að fá nafn konungsins und ir lög vor, og
eg vil ei ætla konúnginum, a/'l honum þyki mínkun, að Játa
!Sjá nafn sitt undir lögum, sem hann gefur oss, þegnum sínum,
eða undir túngumáli voru, sem er þó forfeðra mál hans, nefull.
sú forna danska þjóðtúnga.

Framsðqumaður: Viðvíkjandi ræðu hins hæstvirta kon-
úngsfulltrúa þætti mer æskilegt, að fá að vita, i hverju tilliti
þai'l væri helzt ískyggilegt, að bera þessa bæli fram. Ef það
ætti að vera iskyggilegt eptir /lBLlrþLl!~fne0 ~eflaffenbet>", þá
held eg menn séu að berjast við skugga, sem ver ekki vitum
hvort að er skuggi nú. l\li~r finnst konúngurinn -.

Konúnrts{ulltrúi: Eg veit ekki, hvort hinum háttvirta for-
seta þykir eiga við, að blanda svona nafni konúngsins aptur
og aptur inn í ræðurnar.

Forseti: Eg vil biðja þingmanninn að tala sem varlegast
í þessu tilliti. En i þetta skipti finnst mer hann hafi ekki bland-
að nafni konúngsins fremur inn i ræðu sína, en leyfilegt var.

Framsðqumuður: Eg hef öldúngis ekki ætlað að nefna
hans hdtiqn að óþörfu nf! á ósæm ilegan hátt; en eg vildi segja,
að það kæmi fram nokkurs konar óverðug og ástæðulaus tor-
tryggni eða mistraust af hendi landsmanna, ef þeir hikuðu nú
við, að ítreka bæn þessa af þeim ástæðum, að þeir héldu, að
það væri sjálfur vor mildi konúngur, Friðrik hinn 7., sem ann-
aðhvort vildi ekki eða þættist ekki geta uppfyllt þessa bæn.
Ail ímynda ser slíkt er rángt, er óverðugt; konúugur hefur einga
ástæðu gefið til þess í afsvðrum sínum, og aldrei byggt þau á
öðru, en krinpumstæðunum, sem þa væru mLlr~Lllbfneil )Bfjfaffen~
beb). þeir, sem vilja láta þessar ,.,kl'íngumstæður" aptra ser,
verða að ráða því; eg sé alls einga ástæðu til þess.

Forseti: 'þar eð nú taka ekki fleiri til máls, vil eg biðja
menn að gánga til atkvæða. Er þá fyrst, að greiða atkvæði
um 1. tölulið á atkvæðaskránnl, sem er uppástúnga P. Pet-
urssonar.

Framsögumaður bað forseta, að atkvæði væru greidd með
nafnakalll. og þar eð hvorki konúngsfulltrúi ne þingmenn mæltu
á móti því, þá let forseti þannig greiða atkvæði:

Fyrst um uppástúnguP. Peturssonar, tölulið 1 á atkvæða-
skránni, og urðu atkvæði þessi:
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nei.
G. Einarsson.
J. Guðmundsson,
P. Sigurðsson.
M. Andrésson.
G. Brandsson.
H. Stephensen.
J. hreppst, Sigurðsson.
:E. Kúld.
Ó. Sívertsen.
Á. Einarsson,
J. Samsonsson.
St. Jónsson.
J. Jónsson.
J. Kristjánsson.

Töluliðurinn 1 var þannig felldur með 14 atkvæðum gegn 7.
Voru flá atkvæði greidd á sama hátt um töluliðinn 2 á at-

kvæðaskránni, og féllu atkvæði þannig:

já.
V. Finsen.
þ. Sveinbjörnsson.
J. P. Havstein.
H. G. Thordersen.
þ. Jónassen.
P. Petursson.
J. Thorstensen.

nei.
V. Finsen.
þ. Sveinbjörnsson.
J. P. Havstein,
H. G. Thordersen.
þ. Jónassen.
P. Petursson.
.r. Thorstensen,

já.
G. Einarsson.
J. Guðmundsson.
P. Sigurðsson.
1\1. Andrésson.
G. Brandsson.
H. Stephensen.
J. breppst. Sigurðsson.
E. Kúld.
Ó. Sivertsen.
Á. Einarsson.
J. Samsonsson.
St .• JÓnsson.
J. Jónsson.
J. Kristjánsson.
:l\leð þessum hætti var þá töluliðurinn 2, uppástúnga nefnd-

arinnar, samþykktur með 14 atkvæðum gegn 7.
Forseti: það, sem þá er næst, er að taka til ályktarum-

ræðu málið um fjölgun þingstaða í ÁrneSSýslu.
Breytingaratkvæði í málinu um fjölgun þingstaða í Árnes-

sýslu eru þessi:
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Bre.lJtíll!Jal'utkvæði
í

málinu um ~jölgun þingstalla í Árne!';sýslu.
Meiri hluti nefudarinnar:

1. Í stall þessarar greinar í konúngsfrumvarpinu: "Af þeim 5
hreppum - á Eyrarbakka", verði sett: "Í Árnessýslu skal
taka upp aptur hina fornu f)ingstaili í eptirfylgjandi hrepp-
um: á Nesi fyrir Selvogs-hrepp, Stokkseyri fyrir Stokks-
eyrar - hrepp, í Gaulverjabæ fyrir Gaulverjabæjar - hrepp,
Stóru- Sandvik fyrir Sundvikur- hrepp, V ælugerði fyrir ViIl-
ingaholts- hrepp, Hraungerði fyrir Hraungerllis-hrepp, á Húsa-
tóptum fyrir Skeiða-hrepp, og á Stóra- Núpi fyrii' Gnúpverja-
hrepp",

2. "Sömuleillis skal þíngvallahreppur fá þingstað ser á þing-
völlum".

3. Siðari grein kouúngsfrumvarpsins (lI'l'Iist þannig: "Hreppsbú-
ar í hverjum þessara hreppa eru skyldir til, eptir fyrirmæl-
um sýslumanns, uð byggja ný þinghús, svo væn og rúmgóð,
all ekki verði að fundið".

Fra rru,·ö.'1umaður : Við undirbúningsumræðu þessa máls var
því hreift af' hinum hæstvirta konúngsfulltrúa og nokkrum þing-
mönnum, að nokkur formgalli væri á nefndarálitinu , og þess
var líka getið um leið, hvernig bezt yrði ráðin bót á honum.
þetta tók eg ekki i þeirri meiningu, að þessir menn vildu í
nokkurn máta spilla fyrir málinu, eða ónýta það, heldur ein-
úngis til þess, all þingið héldi altið sömu reglum í samkynja
tilfellum, og er það nauðsynlegt , að svo se. Á þessum form-
galla er nú bót ráðin með breytingaratkvæðum þeim, sem meiri
hluti nefndarinnar hefur gjðrt við konúngsfrumvarpið.

Hvað efni málsins sertir, ætla eg, að hinum heiðruðu þing-
mönnum se orðill ljóst, að bændur í þeim 8 hreppum í Árnes-
sýslu, hvar öllum þingstöðum hefur raskað verið fyrir 40 eða 50
árum, þó áll þess, að háyfirvaldið eða viðkomandi stjórnarráð
hafi leyft það, að þeir bændur segi eg, hafi skýlausan rétt til,
að fá upp tekna aptur alla þá fornu þingstaði. þar þeir hafa
nú samhuga óskað þess, og það ekki einu sinni, heldur tvis-
var; því þegar stjórnarherrann ekki tók gilda bæn hreppstjör-
anna, þá óskuðu allir bændur hins sama í einu hljóði. þetta
vona eg þingið taki til nákvæmrar yfirvegunar, áður en til at-
kvæða er geingið.
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Hvað þíngvallahreppinn áhrærir, er, eins og eg sagIIi fyr,
nokkuð öðru máli að gegna, einkum að því leyti, að þar hefur
ekki, svo menn til viti, verið haldið manntalsþing, þó það se
næsta ólíklegt, að svo hafi altið verið, þvi þingstaður var þar
þó í fyllstu merkingu, og ekki á illa við, að þingstaður se á
þingvöllUIll. þó þetta undanfarna þingstaðarleysi ætti nú all
veikja rétt hreppsbúa til, að fá þingstað heima hjá ser, þá
finnst mer önnur ástæðan komi þar í móti, sem yfirgnæfir þessa,
og yfirvinnur hana, og það er sú afskekkta staða hreppsins,
og þar af fljótandi erviðleiki bænda, að sækja manntalsþíng
austur að Stóru-Borg, sem eg má fullyrða að er frá sumum
bæjum hreppsins fullkomin dagleið með áburðarhesta.

Hinn heiðraði varaforseti til færði við undirbúningsumræð-
una þá mótbáru gegn bænhevrslunnl, að þíllgvallahreppur og
Grafningurinn væru báðir 1 hreppur, og það væri þvi ekki heill
hreppur; sem biður nú um þingstað. þetta er að vísu satt, að
þessir 2 fornu hreppar hafa loðað saman mót vilja sjálfra sín
um rúm 20 ár. Hvernig samteingíng þeirra hefur háttað verið,
get eg ekkert með vissu sagt, en sá maður er her á þingi,
sem getur skýrt frá, hver orsök verið hefur til sameiningarinnar,
og með hversu sterku bandi hún hefur knýtt verið. Hitt veit
eg, að fyrst eptir sameining hreppa þessara var einúngis 1 hrepp-
stjóri nokkur ál' fyrst, enda VOI'Ubáðir hrepparnir til samans ekki
fjölbyggðari en aðrir þeir hreppar, hvar einn er hreppstjóri;
nú aptur nokkur ár hafa þar verið 2 hreppstjórar, og er lík-
legt það hafi komið af um kvörtun bænda, þvi þeir halfekki haft
not af hreppstjóranum, sem voru fyrir sunnan vatnið, ef hann
var fyrÍl' norðan það, og aptur hið gagllstæi'la, væri hann i Grafn-
ingnum. þetta má hinn háttvirti konúngsfulltrúi bezt vita, því
hreppstjóranum hefur verið bætt við á þeim tíma, er hann var
sýslumaður i Árnessýslu. Sameining hreppanna er óeðlileg, enda
vilja þeir ekki saman vera. það er einúngis hinn forni þing-
vallahreppur, sem biður um þingstað, og hann ætti all fá bæn-
heyrslu. Grafníngsmenn biðja líklega aldrei um þingstað, en
þó þeir skyldu gjöra það, þá er ekki óvinnandi verk fyrir sýslu-
manninn, að halda hjá þeim manntalsþing líka.

þ. Sveinbjörnsson: Eg,' sem minni hluti nefndarinnar, er
öldúngis samþykkur meiri hlutanum um 1. og 3. tölulill á at-
kvæðaskránni, en þar á móti alveg móti 2. tölulið, því her er
að eins komin fram bæn frá helmingi hreppsins ; þvíþíngvalla-
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sveit og Grafníngor til samans heita þí'flgvallohl'~ppul'. l\ler
finnst þessi stafliður því alls ekki eiga her við. Hvað því viðvíkur,
sem framsögumaður minntist á, hvernig sameiníngin skeði, þá
finn eg ekki neina ástæðu til, að skýra frá því her. Samein-
ingin varð í minni sýslumannstíð í Árnessýslu, og þá gjörð af
góðum ástæðum. Gekk það mál þá til amtmanns, og svo að
ætlun minni til viðkomandi stjómarráðs. Ef að sveitir þessar
vilja skiljast að, sem her er eingin önnur sönnun komin fyrir,
en sögusögn framsögumanns, sem eg vil þó í eingu reingja,
þá ætla eg, að þær verði að gánga sama veg með þall, eins og
gjört var með sameininguna. Fleira ætla eg ekki að tala um
mál þetta, því þíngið er ~jálfrátt að gjöra í því, hvað það vill.

Framsögumaður: Mer þykir þall líklegt, að á skjölum
og skýrslum se nafnið ."þíug't'alloltrepp1lr" látið gilda um báða
hreppana. nú sem stendur; eingu að síður hefur 'IlGrofníngs-
nafnið" þó haldizt við í daglegu máli, og mun altið haldast.
Grafníngurinn getur aldrei kallazt þíngvaIIahreppur í ellIi1egum
skilníngi. Eg se einga hættu búna, þó 2. töluliður se borinn
fram; annaðhvort að skiljast hrepparnir eða hánga saman, en
hvort sem er, geta Grafníngsmenn "ótt manntalsþíng hvort
heldur þeir vilja að Stóru-Borg eða Bakkarholti, því það yrði
þeim víst eptir látið, og það eykur eingan erviðleika, frá því sem
verið hefur, hvorki sýslumanni ne öðrum.

Á. Einarsson: Eg vil að vísu ekki leggja á móti bæn
þíngvellínga í þessu máli, en þó finnst mer einni ástæðu gegn
henni vera gleymt enn, en það er það, að eg veit ekki, hvernig
stjórnin kann að taka í það, ef þessu atriði verður skotið inn í
frumvarpið; ()ví það er öldúngis nýtt atriði. Eg get vel ímyndað
mer, að þó stjórnin hefði viljað samþykkja hitt annað, sem í
því er, kunni hún einmitt fyrir þetta atriði að fresta því; og
leggja uppástúnguna um þíngvaIIahreppinn fyrir næsta alþíngi,
(þar eð svo litlar upplýsingar eru komnar um það mál frá nokkrum
hlutaðeigendum), eptir að hún er búin að leita þeirra upplýsínga
og tillaga, sem henni þætti þurfa frá sýslumanni og amtmanni.
þetta gæti þá frestað málinu mikið, og tafið fyrir bænheyrslu
hinna hreppanna.

H. Stephensen: Við undirbúningsumræðu máls þessa gat
eg þess, að eg væri svo ókunnugur kringumstæðum öllum við-
víkjandi því, sem Þíngvellíngar fara fram á í bæn þeirri, sem
her er orðin að umtalsefni, að eg gæti ekki mælt svo um það,
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sem eg vildi. Nú er eg orðinn þessu nokkru kunnugri síðan,
en eg er þó á sama máli og áður, að það se ógjörandi fyrir
þingið, að bera þessa bæn fram fyrir konúng; því hver getur
vitað, nema þingvallasveit sendi næsta alþingi bæn um, að
mega verða hreppur út af fyrir sig, sem enn er ekki orðið, og
þá virðist mer það undarlegt, að þingið skuli nú biðja um þing-
stað f)'rir hrepp, sem seinna kerum með bænarskrá um, að
verða hreppur; það el' með öðrum orðum, biðja um þingstað
handa hrepp, sem ekki er til. En það er sannarlega vist, að
hvert félag á það skilið, að eiga hús handa ser, bæði til ýmis-
legra nauðsynlegra fundarhalda og þinghalda, og eg skyldi ekki
mæla móti bæn þingvellinga núna, ef þeir hefðu feingið hrepps-
réttindi, en eins og á stendur, skil eg alls ekki, að þingið geti
gefið bæninni nokkurn gaum.

Framsbqumaður : Hvernig serhver hinna heiðruðu þing-
manna lítur á þetta mál, verður að fara sem auðið er, en hvað
þvi viðvíkur, sem hinn heiðraði fulltrúi Strandasýslu nú mælti,
að nokkuð nýtt kæmi inn i konúngsfrumvarpið, ef þingvalla-
hrepp væri blandað i málið, þá verð eg að geta þess, að þing-
vallahreppurinn, þó hann kæmist þar að, er ekki meira ný-
mæli en annað, sem bætt verður inn í það, eptir uppástúngu
nefndarinnar, þvi t. a. m. Skeiða- og Gnúpverja - hreppar, og þeirra
fornu þingstaðir, eru ekki nefndir i konúnglega frumvarpinu; nöfn
þeirra sjást einúngis i ástæðum frumvarpsins, svo þessi ástæða
vírhist mer ekkert gjöra til, hvað Þingvallahreppinn snertir.
Eg hef eingan mann beðið um, að greiða atkvæði máli þessu
í hag; það er þvi einúngis komið undir sannfæringu þingmanna,
hvernig þvi reiðir af, eða hver úr ..•lit það fær.

J. Kristjdnsson : Áður en atkvæði eru greidd i þessu mál-
efni (um fjölgun þingstaða i Árnessýslu), hefði mer verið kært,
að heyra skoðun eður álit einhvers hinna lögfróðu manna á því,
hvort það gæti ekki eins hugsazt, að 2 þingstaðir, hvar sýslu-
maður kallar tekjur sinar, væru innan endimarka sama sveitar-
felags, eins og hitt, að mörg sveitarfélög eður hreppar eigi
einn og sama þingstaðinn. Eg minnist á þetta í tilliti til þing-
vallasóknarinnar, sem mer finnst hafi mikið ser til meðmælis í
þvi, að hún mætti fá serstakan þingstað, en eg get ekki verið
að byggja á hinu, að þessi sókn seinna biðji og öðlist, að verða
hreppur, eða sveitarfélag út af fyrir sig. í því tilliti hef eg
þá skoðun yfir höfuð, að það þurfi að vera byggt á fyllstu ástæð-
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um, ef menn minka sveitarfélög ; því þó eitt sveitarfélag t.a.
m. hafi velmegun, sem menn kalIa, þá er það samt i augum
uppi, ab eitt mikið óhapp, sem ab getur borið, verður því, ef til
vill, of þúngt eða óbærilegt, ef þa1'l er lítið.

P. Petursson: l\Ie1'l tilliti til þess, sem hinn heiðrað]
. framsögumaður nýlega sagði viðvikjaudi því, er þingmaðurinn
frá Strandasýslu tók fram, að atriðið um þingstaðinn á þingvöll-
um væri ný viðbót inn í frumvarpið, með tilliti, segi eg, til
þess, sem framsögumaður sagði, að fleiru nýju væri bætt inn
í þa1'l, þá leyfi eg mer að geta þess, ab það stendur allt öðru-
vísi á með hina þíngstaðina, sem komnir eru inn í stjórnar-
frumvarpið. þeir styðjast við forn réttindi til þingstaða, en það
gjöra þillgvellir ekki, svo þai\ eru i allt. öðrum skilningi nýjar
viðbætur um þingstaði áminnstrá hreppa, en um þingstaðinn á
þingvöllum .

•1. Guðmundsson: Mer finnst þó þingvallahreppur hafa
rétt til þess, að breytíng þessi, sem innbúar hans vilja gjöra,
verði tekin til greina af þinginu, og borin undir atkvæði. það
er auðvitað, að fyrst sameiningin er ekki mjög gömul, þá hefur
þingvallasveit, sem nú er, áður verið kölluð þíngvallahreppur,
en eptir það sameiningin fór fram, var þetta auðkennt með þvi,
að kallað var þín.qvalla- og Grafnín.qs-hrpppur, og man eg
eptir, ab eg hef seð þa1'l á opinberum skjölum, víst einni, ef
ekki fleirum landfógerakvittunum, sem heyrðu til þessum sam-
einaða hrepp. Mer virðist nú, að, þó þíngvellíngar feingju
þingstað hjá ser, þá séu Grafuingsmenn ekkert bundnir við, að
sækja þann þingstað með þeim, fremur en þeir vilja. Hreppa-
þíng hefðu hvorirtveggja saman, svo leingi þeir skildust ekki
að, en manntalsþing gætu þá Grafningsmenn sótt þángað, sem
þeim þætti ser eptir kringumstæðunum hægast, og eptir sam-
komulagi við sýslumann, t. d, ab Bakkarholti í Ölvesi. Eg get
þvi ekki i þetta sinn verið á máli hins heihraða varaforseta, því
mer finnst, að þingvellíngar geti allt eins farið sinni bæn fram
fyrir það, þó þeir séu ekki búnir ab fá aðskilnaðinn frá Grafn-
íngsmönnum, og eg held einnig, eins og hinn háttvirti 1. kon-
úngkjörni þingmaður sagði nýlega, ab bænarskrá um það geingi
aldrei til alþingis, heldur til valdstjórnarmannanna. Eg se þVÍ'
ekkert á móti þvi, að þíngið flytji bænina nú þegar fyrir konúng.

St. Jónsson: það mega allir geta því nærri, að mer ekki
geingur annað til, að tala fyrir þessari bæn )ingvallahrepps-

431



manna, en að eg álít það skyldu, að stuðla til hagsmuna bænda
í því, sem sanngjarnt. er, svo að þeir ekki þurfi að missa tíma
frá störfum sínum án gildrar ástæðu, og mer sýnist mikill mun-
ur á, hvort að bændur; þó 'þeir aldrei séu nema 12 eða 14,
missi 3 daga hver til þíngferðar, eða sýslumaður, hver sem
hann er, og hver sem hann verður, missi eina 3 daga til þíng-
halds á þessum stað, og þá þurfi bændur ekki að missa nema
1 dag. Og það er enn sem fyrri, að eg held Grafningsmenn
og sýslumaður geti komið ser saman um, á hverjum þingstað
þeir skila honum gjöldum sinum, ef aðskilnaður ekki verður
á þeim frá þíngvallahreppi. Að því leyti, sem það hefur verið
sagt, að þetta ætti ekki við, þá get eg ekki séð, að það se sá
formgalli, sem þurfi að verða málinu til hindrunar, þvi eg held,
að opt se aukið greinum og atriðum inn í konúugsfrumvörpin,
og seinast var það um fátækra-hlutinn nú fyrir fáum dögum.

P. Sigurðsson: Eg verð nú ab láta þá meiningu min a í
ljósi, að, vilji þingið á annað borð hlynna :að þingvöllum, þá
se eg ekki, að sá formgalli á þessari aðferð með bænina um
þíngstaðinn sé, að hann þurfi að standa þeim í ljósi. Hafi
Grafnings hreppur og þíngval1a verið saman lagðir, og ekki
leingra farið en til þáverandi sýslumanns með þá ráðstöfun, þá
ætti ekki að þurfa að sækja leingra um aðskilnaðinn aptur, og
þó þess þætti þurfa, þá gæti það varla orðið að neinu tjóni í
þessu efni. Eg held, að mál þetta se orðið öllum svo augljóst,
að það se eingin serleg hætta fydr þingið, þó það aðhyllist bæn
þingvellinga.

r;, Brandsson: Hinn 5. konúngkjörni þingmaður talaði
áðan um það, að hreppar þeir i Árnessýslu, sem getið er um í
stjórnarfrumvarpinu og ástæðum þess, hefðu forn réttindi til þess,
að þar væru þingstaðir, en þar á móti sagði hann, að þíng-
val1ahrepp vantaði þessi rettindi, en eg veit, að honum er það
þó kunnugt, ekki síður en mer, að eins og fornir þingstaðir
hafa verið lagðir niður híngað og þángað, þannig hafa nýir ver-
ið teknir upp, hvar þeir voru ekki áður, Svona hefur það
geingið til hérna i Gullbringusýslu. Áður voru þingstaðir á Kálfa-
tjörn í Strandarhreppí, Býjaskerjum i Rosmhvalaneshreppi, og
Járngerðarstöðum í Grindavíkurhreppi; nú eru allir þessir þing-
staðir lagðir niður, en innbúar hreppa þessara sækja þing að
Innri - Njarðvik, hvar áður hafði þó einginn þíngstaður verið,
Hvernin menn hafa unað þessari breytingu, tala eg ekki um
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að þessu sinni, því það kemur ekki máli því við, sem nú er
verið að ræða um. Menn hafa talað um, að það jyki sýslu-
manninum í Árnessýslu örðugleika, að verða að halda þíng í
'þíngvallahrepp, en mer finnst, að meira beri að líta á óhægð
og erviðleika þá, sem hreppshúuui þessum eru bakaðir með
því, að verða að sækja þíng lállgar leiðir yfir í annan hrepp,
'heldur en ómak það, sem sýslumaðurinn þarf að hafa fyrir því,
að heimta saman tekjur sinar, því þó hann eigi að koma á einn
stað í hverjum hreppi sýslunnar til þess, þá get eg fyrir mitt
leyti ekki vorkennt honum það, meira en landsdrottnum mörg-
um hverjum, sem verða að heimta saman landskuldir af jörð-
um sínum, þó þær liggi víðs vegar um landið. Eg held líka
það spilli eingu því, sem betur má fara, þó sýslumaðurinn komi
einu sinni á hverju ári í serhvern hrepp i lögsagnarumdæmi
hans; því fyrst er nú það, að margir geta átt við hann nauð-
synjaerindi. eða hann við þá, sem þá fljótt geta orðið af greidd,
og svo þykir mörgum eins konar vegur í, að sýslumaður þeirra
heimsæki þá stöku sinnum. 'það er líkt, eins og þegar góður
prestur, sem vel kemur Ser við sóknarfólkið, fer að húsvitja,
þá leitast allir við, að fagna honum sem bezt, og þykir ánægja
í kom u .hans.

'það hefur verið sagt, að 'þíngvallasveitin hefði litla bú-
anda tölu, til að vera hreppur fyrir sig; en hægt held eg verði,
að til greina nokkra hreppa, sem hafa hana minni; eg tek til
dæmis Hafnahrepp í Gullbringusýslu, þar eru her um bil 10
búendur; þar er að vísu ekkert þínghús, en þar er kirkja, sem
þessir fáu húendur verða að halda við, og telja þeir það ekki
eptir ser, og svo gæti líka orðið með þinghús, ef þeim stæði
það til boða. Eg held þess vegna, að píngvallasveitarmönnum
ætti ekki að vera það of gott, að hafa þingstað heima hjá ser,
þegar þeir vildu vinna það til, að byggja til þess nýtt þínghús,
og halda því síðan við á eiginn kostnað.

E. KúM: Mer skilst ekki betur, en Grafníngur og píng-
vallasveit séu einn hreppur til samans, og nú eru menn 'að
tala um það, að bænarskráin um þingstaðinn se að eins frá
helmingi hrepps þessa. Eg man svo lángt, að sumum mönn-
um her á þingi þótti ekki fyrir fáum dögum síðan mælandi
með því um allt land, sem að eins fáar sýslur höfðu beðið um
viðvíkjandi selnum í veiðilagamálinu (Hlátur), sem nú eru mest
á því, að þetta geti feingizt, þó að ekki sé komin. bæn um
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það nema frá helmingi hreppsins. Eg vil al'l mínu leyti ann-
ars ekki hlynna svo að þíllgvellíngum, að Grafníngsmenn hafi
nokkurn haga við það, og eg veit, að sú el' einnig meiníng
nefndarinnar, og þess vegna vil eg ekki í þetta sinn mæla
fram með þessari bæn þíngvellínga, fyrri en maður veit fyrir
"ist, hvað Grafningsbúar vilja .

.J. hreppst. Siqurðsson : þar málið um þínghús á þing-
völlum er komið svo lángt i þinginu, að það el' orðið að breyt-
íngaratkvæði, þá þykir mer einhvern veginn ískyggilegt, að því
væri nú hrundið, þar allir eru þó meðmæltir eðli hlutarins, að
þinghús fáist á þíngvöllum; því ef konúugur neitaði bæninni
vegna þess, að sveitirnar væru ekki orðnar að skildar, þá gjöri
eg r:ið fyri I', að þær tækju sig nú upp, og feingju sig að skild-
ar, og þingvallasveitarbúar beiddu svo aptur um þínghús á
þíngvöllum, og þá ætti alþíngi hægra með, að samþykkja það
aptur, heldur en hefði það af stúngið það nú, og þyrfti þá ekki
að verða sjálfu ser ósamkvæmt.

Forseti: þar eð nú taka ekki fleiri til máls, skal eg biðja
menn að greiða atkvæði í málinu.

Síðan voru atkvæði greidd, og feUu þau þannig:
Töluliðurinu 1, uppástÍlllga meiri hluta nefndarinnar: sam-

þykktur í eiTIU hljliði.
Töluliðurinn 2, uppástúnga hins sama: felldur með 13 gegn

7 atkvæðum.
Töluliðurinn 3, uppástúnga hins sama: samþykktur í einu

hljóð].
Frumvarpið, lagað eptir hinum samþykktu breytingum:
"t Árnessýslu skal taka upp nptur hina fornu þíngstaði í

eptirfylgjandi hreppum: á Nesi f'yl'ir Selvegs- hrepp, Stokkseyri
fyrir Stokkseyrar- hrepp, í Gaulverjabæ fyrir Gaulverjabæjar-
hrepp, Stóru- Sandvik fyrir Sandvikur- hrepp, V ælugerðí fyrir
VilIíngaholts- hrepp, Hraungerði fyrir Hraungerðis - hrepp, á
Húsatóptum fY"ir Skeiða - hrepp, og á Stóra- Núpi fyrir Gnúp-
verja - hrepp".

"Hreppshúar í hverjum þessara hreppa eru skyldir til, eptir
fyrirmælum sýslumanns, að byggja ný þinghús, svo væn og
rúmgóð, að ekki verði að fundið", samþykkt í einu hljóði.

Forseti: Af því nú er ekki meira til að taka fyrir í þetta
sinn, skal eg ákveða fund aptur á morgun kl. 12, og verða þá
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hússtjórnarmálið og húnaða •.~kMal1l:íJið tekin til ályktarumræðu
og atkvæðagreiðslu,

Fundi slitið.

23. júlí _. nítjándi fundur.
Allil' á fundi, nema þingmaður Skuptfellinga, lögfræðingur

.T. Guðmundsson, sem hafði tilkynnt forseta forföll sín.
Gjörðabók frá síðasta fundi lesin upp og samþykkt.
Forseti: Samkvæmt dagskránni er nú fyrst, að taka hús-

stjómarmálið til ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu.
Í þessu máli voru komin eptirfylgjandi breytíngar- og við-

auka - atkvæði:

1. St . Jðnssonar:
að hjú skyldist ekki til, að eiga vitnisburðarbækur, fyr en
þau eru 18 ára að aldri.

2. G. Einarssonar:
að vitnisburðarbækur hjúa verði löggiltar af hlutaðeigandi
sveitarstjórn.

3. ll. Stephensens:
að húsbóndi hver gefi vitnishurð hjúi sinu með vitorði sókn-
arprests síns, sem með honum undirskl-ifi í vitnisburðar-
bókinni.

4. Ó. Sioertsens :
að prestar fái ætíð til yfirskoðunar vitnisburðarbækur hjúa
þeirra, sem koma inn í prestakallið, og eins að sjá vitn-
isburði þá, sem hjúin fá, þau er burtu fara úr kallinu.

5. J. hreppst. Sigurðssonar:
að í vitnisburðarbókinni láti húsbændur fylgja vitnisburð-
inum kaupgjalds-ákvörðun þeirra, og afgreiðslureikníng þess.
Forseti: Eg hef látið prenta atkvæðaskrá í máli þessu,

og vona eg, að þingmenn hafi feingið hana.
Atkvæðaskrá

í
hússtj órnarmáli nu,

1. Uppástúnga nefndarinnar: Að alþingi riti konúnginum þegn-
lega bænarskrá um, að hann, svo fljótt sem verður, leggi
fyrir alþingi frumvarp til nýrra laga um innbyrðis skyldur
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og I't'~ttillllihúsbænda og hjúa her á landi, um þurrabúðarmenn
og lausamenn.

2. Að í þessu lagaboði verði meðal annars ákveðið:
a) að hver konfirrneraður maður, undir eins og hann fer í

vist, og hvert hjú, sem er í vist, innan viss tiltekins
tíma, eptir að tilskipunin er birt almenningi, séu skyld
til, að hafa vitnisburðarbók, löggilta af hlutaðeigandi sýslu-
manni, sem húsbændur skuli skrifa í vitnisburð um hegðun
og {ljlínustu hjúanna.

b} að sú gmndvallarregla verði ítrekuð í tilliti til lausa-
manna, að allir séu skyldir, að fara í vist, nema þeir séu
búandi, eða hafi annan lögmætan atvinnu veg, þó með
þeim uákvæmari ákvörðunum, sem nauðsynlegar þættu,
og að fébætur komi í stað þeirra þvíngunarmeðala,
sem beitt hefur verið, til að koma í veg fyrir lausa-
mennsku.

e) að í tilliti til þurrabúðarmanna verð] þær reglur, sem nm þá
eru g;jðrðar í konúngshrefi 21. júlí 1808, og reglug. 8. janúar
1SS'1, VII., 21, lagaðar og ánýjaðar.

Bl'f'yttn,l/aratkvæði við 2a (sem koma undir atkvæði á undan
gl'eininlli 2a):

1. Stefdns Jðnssonar: að hjú skyldist ekki til, að eiga
vitnishurðarbækur, fyr en þau em 18 ára að aldri.

2. G. Einarssonar: að vitnisburðurbækur hjúa verði löggiltar
af hlutaðeigandi sveitarstjórn.

Viðauka - atkvæði við 2a (sem koma undir atkvæði á eptir
greiniuni 2a):

1. ll. Stephensens (samþykkt af nefndinni): að húsbóndi
hver gefi vitnisburð hjúi sínu með vitorði sóknarprests síns,
sem með honum undirskrifi í vitnisburðarbókinni.

2. Ó Sicertseus: að prestar fái ætíð til yfirskoðunar vitn-
isburðarbækur hjúa þeirra, sem koma inn í prestakallið, og
eins að sjá vitnisburði þá, sem hjúin fa, þau er burtu fara
úr kallinu.

3. .J. hrepp st. Siqurðssonar : að húsbændur riti i vitn-
isburðarhókina kaupgjalds-samninga við hjúin og afgreiðslu
þess reiknings.

Framsðqumaður: Eptir atkvæðaskránni ern við þetta

436



nefudarálit komin 5 breytingaratkvæði, eða 2 breytingeratkvæði
og 3 viðauka-atkvæði, og skal eg leyfa mer að fara fáeinum
orðum um hvert þeirra sel' í lagi. það er þá fyrst breytingar-
atkvæði þingmannsins úr Eyjafjarðarsýslu undir tölulið 1, "að
hjú skyldist ekki tiI, að eiga vitnisburða-bækur, fyr en þau eru
18 ára að aldri". Eins og þetta breytíugaratkvæði liggur fyrir,
se eg ekki, hvernig það getur komið til atkvæðagreiðslu á
undan 2a, því verði það svona samþykkt af þínginu, þá fellur
nefndarinnar grein 2a, en þá verður eingin meiuíng í því, að
beiðast þess einúngis, að hjú skyldist ekki til, að eiga vitnis-
hurðarbækur, fyr en þau eru 18 ára að aldri, því þar með er
ekki beðið um, að þau skuli skyldast til þessa, þegar þau eru
18 ára. Breytingacatkvæði þetta hefði því átt að bera svoleiðis
upp: "að hver konfirmeraður maður, þegar hann fel' í "ist og er
18 ára", o. s. frv., eins og stendur í 'nefnrlarálitinu - (Forseti:
Eg skal leyfa mer að benda hillum háttvirta framsögumanni
að þvi, að eg se ekki, að form hreytingar-atkvæðisins se því
neitt í vegi; (lví. þó það se í nokkuð lausu samb andi við uppá-
stúngu nefndariunar orðrett tekna, þá virðist það vera nóg, ept-
ir því sem her stendur á, þegal' aðalatriði þess á við aðalat-
riði greinarinnar, sem þai'! á að teingjast "ið -. (St .• JÓnsson:
Af því það er ekki borið upp við frumvarp) -. það er gott,
að maður veit þessa reglu, því [lli þarf ekki að tala meira um
þett a , og eg er á því líka, að forseti hafi ekki getað sett það
öi'!l'uvísi á atkvæðaskráua, en hann hefur gjört. Hvað 18 ára
aldurinn sjálfan snertir, þá játaði nefndin, að i þessu tilliti
mætti telja honum nokkuð til gildis, en henni þóttu þó ekki
vera ynrgllæfandi ástæður til þess, að breyta því, sem hún hafði
farið fram á, að hver konfinneraður maður skyldi, undir eins
og hann fel' í vist, eignost vitnishurðarbúk ; því það má ekki
konfirmera neinu) fyr en hann er fullra 14 ára, svo það eru
ekki líkindi til, að nokkur konfirmeraður hafi vistaskipti. fyr
en hann er 15 ára, en 15 ára aldurinn er "krimillel" eða saka-
manna lögaldur. það var her við uudirbúningsumræðuna tekið
fram, hve isjárvert það gæti orðið fyrir siðferði únglínganna,
að vera vitnisburðarbókarlaus 3 eða 4 ár eptir fermingu, og
skal eg þvi ekki tala framar um það að sinni,

þá kemur það breytingnratkvæði við 20, "að vitnisburðar-
bækur hjúa verði löggiltar af hlutaðeigandi sveitarstjórn. þetta
gat nefndin ekki fallizt á, því henni þótti lángtum meiri trygg-

437



íng í, að þær væru ltiggiltar af sýslumanni. því næst koma
viðauka-atkt'æðin. Viðauka-atkvæði hins háttvirta varaforseta
fellst nefndin á, (JVÍ hún sá, hvílíkt aðhald það Val' fyrir hús-
hændurna, að gefa sanna og áreiðanlega vitnisburði, ef sókn-
arpresturinn val' í vitorði með, og ritaði nafn sitt ásamt þeim í
vitnishurðarhækurnar. þar að auki bætir þetta að fullu og
öllu úr þeim vandkvæðum, sem talað hefur verið um, að allir
húsbændur væru ekki skrifandi, því þá getur presturinn hjálp-
að húsbóndanum, með að skrifa fyrir hann í bókina, og það
mun hver prestur gjal'llan gjöra. Hvað viðauka-atkvæðið 111'.2

snertir, (lá þótti nefndinni það of óákveðið. þar að auki heit
nefndin, að presturinn mundi geta felngið að sjá vitnisburðar-
bækur þeirra hjúa, sem koma inn Í sókn hans, um leið og hann
sæi prestsseðil þeirra, og eins þeirra, sem burtu færu, þegar
hann gæfi þeim prestsseðil. og yfir höfuð mundi hann fá færi
á þessu við húsvitjanir, þó það væri ekki með sérstaklegu
lagaboði ákveðið. þetta viðauka-atkvæði varð og óþarft, þegar
nefndin fellst á hið fyrra; það vantaði þann kost, sem hið fyrra
hafði, að vera I\~halrl fyrir húsbændur, til að gefa áreiðanlega
vitnisburði. Um viðauka-atkvæðið nr. 3 ætla eg ekki að sinni
.að tala, því við undlrbúningsumræðuna var svo mikið um
það sagt.

St. Jðnsson : Eg ætla ekki þörf á, að minnast á formið
á breytíngaratkvæði minu, því eg rilit það úttalað og viðtekið,
að það komist að, eins og eg held rétt se. Eg gef það að sönnu
eptir, að það ríði ekki á svo miklu í raun og veru, hvort mað-
urinn el' heldur 14 eða 18 ára, þegar hann tekur vitnisburðar-
bókina, enda má hann það líka, efhann vill, eptir breytíngaratk væði
mínu. En það finnst mer þó, að, þegar 14 ára gamall úngling-
lll' fer, undir eins og búið er að staðfesta hann, í vist, þá verði
honum ekki gefiJm vitnisburður nema fyrir barudómsárin, nefníl.
áður hann er 14 ára, en árin frá 14. til 18. árs eru þó gjálífis-
og æsku-skeið únglíugsins, og þá getur honum orðið þai'l eitt-
hvað á, sem hauu kann að muna eptir alla æfi sína, og ætíð
forðast þaðan af, og sem þó er í sjálfu ser ekki mjög mikil-
vægt, og væri þá óþægilegt, að hafa slíkt ritað í vitnisburðar-
hók sinni, sem ætti að fylgja manni alla æfi. En ef að hann kæm-
ist undir manna-hendur fyrir (mð, þá verður það nógu bert, þó
það ekki standi í sérstakri bók. En únglingurhm tekur ser opt
fram eptir 18. ár; þá fara flestir að setjast og hugsa meira fram
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á lífsskeiðið ; en taki hann ser ekki fram, þá kemur það í vitn-
isburðarbækurnar eptir 18 árin. Eu eg skal ekki mæla meira
fram með þessu, því það greiðiI' svo hver maður atkvæði sín
eptir beztu sannfæringu, hvað sem eg segi. En hvað viðvíkur
viðauka-atkvæði hins háttvirta varaforseta, þá held eg, að, þó
[iað hafi nokkra kosti, þá olli það opt og tíðum bæði prestinum
og bóndanum töluverðra umsvifa og mæðu; og eg veit varla,
hvernig prestur á að komast ytir, að gegna þessu, ef til vill, í
fjölmennum söfnuði, þar sem eru einar 2, 3 eða 4 sóknir, og
það ber allt að sömu dagana, sem húsbændur aUra úr sóknunum.
sem burtu fara, skyhin flykkjast heim til prests, að láta
hauu undirskrifa vitnisburð hjúauna, og sumir bændur þyrftu
má ske ytir sjó að sækja, og yrði þetta, ef til vill, ómögulegt,
auk þess að þeir hafa opt nög að starfa, sem ekki verður hjá
komizt. Eg vil að vísu ekki mótmæla þessu viðauka-atkvæði
með öllu, heldur að eins vekja athygli [ringmunna á því. .

•/. Kristjdnssou : þélð getm ekki verið tilgállgul' minn, a~
forsvara aðgjörðir nefndarinnar í þessu máli. En !lai'l verð eg
þó að játa, að eg kann ekki vill 1. breytiugaratkvæðlð, fH'í eg
get ekki fellt mig við, að neitt hil se á milli þess, að maðurinn
er hátíðlega innvígður i verkahring borgaralegs félags, þállgað
til hann fer að fá vitnisburði þess fyrir hegðun sína og fram-
ferði. Viðvíkjandi hinu 2. breytingaratk væði má eg geta þess,
að eg kann ekki heldur vib [rað, að sveitastjórniu, sem
ekki er talin alveg meðal embættismanuanua, löggildi bækurn-
ar. 1. viðauka-atkvæðið finnst mer lýsa nokkurs konar tortryggni
við húsbændur, ef prestarnir eiga að vera eins og til að passa
upp á þá við vitulsburðargjöflna. Auk þessa el' það auðséð, að
þetta getur orðið mjög óþægilegt, hæð] fyrir prest og hóuda,
Ef að nú presturinn skyldi nærri því neyðast til, að skrifa undir
vitnisburð, sem hann er í huga sinum sannfærður um að eigi
sé réttur, þá veit eg ekki, hvað honum getur orðið óþægilegra.
Og þó þetta viðauka-atkvæði hati áll efa sína kosti, þá get eg
ekki gefið því mitt atkvæði. En hinu 2. viðauka-atkvæði get
eg að sumu leyti getið atkvæði mitt; þó er það auðvitað, að
presturiuu og sálusorgarinn eingau vegiJm má binda samvizku-
saman vitnisburð hjúa, t. a. m, í húsvitjunarbók sinni, við þess-
ar vitnisburðarbækur eingaungu.

G. Brandsson: Mer finnst ekki betur, en að hinn háttvirti
JlÍllgmallur Eyjafjarðarsýslu misskilji all nokkru leyti nefndar-
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uppástúnguna, þar sem hann er að tala um 14 ára aldurinn.
Nefndin hefur einúngis tekið það fram, að hver konfirmeraður
maður, undir eins og hann fer í vist, og hvert hjú, sem el' í
vist, St)U skyld til, að hafa vitnisburðarbók. Nú vita menn, að
börn verða npt eldri en 14 ára, áður þau eru konfirmeruð ; eg
veit dæmi til, að sum þeirra hafa þá verið 18 vetra gömul, og
þegar svona el' ástatt, þá getur breytíngaratkvæði hans og
nsfndaruppástúngan fallizt í faðma. það er líka all títt , að börn
fara ekki strax í vistir frá foreldrum sínum, og þurfa þau þá
ekki vitnisburðarbókanna með, strax sem þau eru konfirmeruð,
en þó nú svo yrði, að þau þyrftu þeirra, þá held eg eingu góðu
þar með spillt, í Danmörku heyri eg sagt að það sé lögboðið,
að prestar gefi börnum vitnisburði um hegðun þeirra allt fram
ab konfirmatíón, og sjá menn á því, að þar er strángara geingið
eptir þessu, en her el' farið fram á. Að únglíngar þess vegna
l;yrftu að líða þann hnekki á mannorði þeirra, sem þeir hlytu
að bera með ser alla æfi síðan, það óttast eg ekki, því vitnis-
burðurinn er ætlaður til að halda hinum miður velsiðaða f"á því,
sem illt er, til að uppörfá þann til góðs" sem betri er.

Hvað hinu öðru breytingaratkvæði viðvíkur, sem stingur
upp á því, að vitnisburðarbækurnar verði löggiltar af hlutaðeig-
andi sveitarstjórn, þá þarf eg því síður að fara þar um mörgum
orðum, sem sá háttvirti framsögumaður hefur sýnt fram á nokkra
galla, sem það með sel' bæri. Eg er sömu meiníngar enn, sem
eg var við undirbúningsumræðu þessa máls, þeirrar sumsé, að
þær ættu að löggildast af hlutaðeigandi yfirvaldi, en að hrepp-
stjórar fyrir sveit hverja ættu að útvega svo margar, sem þeim
þætti þurfa, og út bý ta þeim síðan með sanngjörnu verði. Um nyt-
semi bóka þessara í sakamálum, og þegar grennslazt yrði eptir,
hvar sá eða sá hefði áunnið ser frarnfærisrett, hef eg áður talað,
og fer þess vegna ekki að ítreka það.

Um viðauka-atkvæði varaforsetans þarf eg því síður að
vera margorður, sem nefndin hefur nú þegar samþykkt það, og
framsögumaður hefur einnig talið því margt til gildis; annars
.skil eg ekki í, hvers vegna sumir vilja hafa á móti þessu, og
álíta, að það se jafnvel eins konar uiðrun fyrir húshændurna, að
þurfa að bera sig saman við sóknarprestinn um þetta. Nú er
prestunum gjört að skyldu, að skrifa vitnisburði hjúanna í hús-
vitjunarbækurnar, en þeir munu geta það því að eins, svo í lagi
se, að þeir leiti þeirra hjá húsbændunum, og þegar nú bús-
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bændurnir ættu að gefa hjúum vitnisburði, þegar þau hefðu
vistaskipti, og það ætti að ske í viðveru prestsins, og nafn hans
ásamt húsbóndans ætti að standa þar undir, þá væru vitnishurðir
þeir, sem presturinn hefði í húsvitjunarbókinni, einmitt aðhald
fyrir húsbóndann, að segja það sama í vitnisburðarbókinni, sem
hann hafði áður sagt prestinum um hjú ið, og held eg: að með
þessari tilhögun yrði meiri samhljóðun í vitnisburðunum yfir höfuð
að tala. Ef að nú þetta viðauka-atkvæði feingi framgáng, þá álít
eg hið annað viðauka-atkvæði miður nauðsynlegt, einkum seinni
hluta þess, en að öðru leyti eru bæði nokkuð Jíkrar meiníngar.

Hvað viðvíkur hinu þrii'lja viðauka - atkvæði, sem er þess
iunihalds, að húsþændur riti í vitnisburðarbók ina kaupgjalds-
samninga við hjúin og afgreiðslu þess reiknings, þá játa eg
fúslega, að þeir, sem sömdu og sendu híngað bænarskrá um
þetta efni, hafa gjört það í góðum tilgángi; þeim hefur líkast
til sviðið sárt, að sjá þa", hversu sumum hjúum varð lítið eða
ekkert úr álitlegu kaupi, og á hinn bóginn, að sumir húsbænd-
ur höfðu ómaklega af hjúum sínum. En þó hvorttveggja þetta
geti átt ser stað, þá finnst mer þó uppástúnga þessi grípa svo
djúpt inn í réttindi og samuínga einstakra manna, að hún þess
vegna eigi ekki alls kostar vel við; það væri nokkuð Iikt, og ef
húsbændur ættu að fara ai'l sýna hreppstjórum kaupstaðar- reikn-
Ínga sína, svo þeir gætu þar af séð, hversu vel eða illa þeh' hefðu
spilað efnum sínum, og get eg til, að það yri'li harðla óvinsælt.

það var talað Ilm það við undirbúningsumræðu þessa máls,
hverjir ættu að borga vitnishurðarbækur þær, sem ný-konfirmer-
aðir únglíngar ættu að hafa. Eg held þar yrðu nú eingiu vand-
ræði úr; foreldrar mundu líklega borga þær fyrir börn sín, sem
þá færu frá þeim vistferlum, hreppstjórar eða sveitin fyrir hrepps-
ómaga, og svaramenn únglínga fyeir þá; annars held eg megi
geyma nákvæmari umræður um þetta, þángað til frumvarp það
kemur, sem menn vona eptir í þessu máli.

Framsöqumaður: Eg "Vil að eins bæta því við það, sem
[iingmaðurinn úr Gullbringusýslu nú mælti viðvikjandi orðum
þingmannsins úr Eyjafjarðarsýslu, að nefndin hefur að sínu leyti
fallizt á 1. viðauka-atkvæðið. Ef að nú presturinn er skyn-
samur maður og gæti nn, eins og nefndin verður að gjöra ráð
fyrir, þá má og gjöra ráð fyrir, að hann stígi yfir þá æskubresti og
harnahrek, sem þingmaðurinn var svo hræddurvið að yrðu bókuð; og
þó það yrði ekki, þá yrðu vitnisburðarbækurnar án efa ekki stærri
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eu 2 eða 3 arkir, og þá entust þær ekki svo mj1ig leingi, að
minning hinna fyrstu vitnisburða mundi ekki bráðum gleymast,
og hætta að hafa nokkur ógeðfeld áhrif á hinn fullorðna mann.

G. Einarsson: Eg vil leyfa mer að tala mein orð við-
víkjandi breytíngaratkvæði því, er eg hef borið upp í máli þessu,
enda þótt eg þykist nú þegar heyra í orði, að það muni ekki
eiga að verða lánglíft. Eg tek það þá fyrst fram, að það auk-
ast miklir erviðleikar á við það fyriI' hjúin, ef þau geta ekki
feingið vitnishurðarhækurnar, nema þær sen löggiltar af sýslu-
manni. það er kunnugt, hvílík vegaleingd er til sýslumanns úr sýsl-
unum víða hvar, svo það er ekki auhhlaupiðá, að ná þaðan bók,
þegar hver "ill; ~ar að auki gjöra annir sýslumannanna og aðrar
kringumstæður það einatt að verkum, að þeir eru ekki altend
viðlátnir að gegna. Svo er mer 5>purn, hvort hjúið eigi að
skyldast til, að borga þá fyrirhöfn og kostnað, er af því leiðir,
að það þarf að nálgast bókina sem fyrst, og yrði það, þá væri
þal'l töluverður ábætir. Mer virðist þal'l í alla staði rett og
sanngjarnt, að, þegar sú lagaskylda verður lögl'l á hjúin, að
eiga vitnisburðarbækur, þá eigi að gjöra þeim sem hægast fyr-
ir, sem kostur el' á, að geta feingið þær. Nú segja menn, að
hreppstjóri geti haft þær frá sýslumanni, og út býtt þeim, en
sc það, þá verður al'l haga svo til, al'l eyða se fyrir nafni þess,
er bókina á að fá; en hafi nú hreppstjóri myndugleika til, að
skrifa nafnið, þá se eg ekki þau vandkvæði á því, að hann
megi ekki gj1ira hitt líka við bókina. Að öðru leyti get eg
ekki skilið í, al'l prestar og hreppstjórar til sanians standi það
á baki prestanna einsamalla í Danmörku, að það se ekki hætt-
andi á, að trúa þeim fyrir því her, sem búið er að trúa hinum
fyrir í 20 ár; því tilskip. af 5. sept. 1832, um innleiðslu vitnis-
hurðarbókanna í Danmörku, segir svo fyrir, að prestar skuli
löggilda þær upp til sveitanna. Hvað viðvikur breytíngarat-
kvæði hins háttvirta varaforseta, þ,í virðist mel', að það se nokk-
uð isjárvert ; því eil!;i presturinn að skrifa undir með húsbónd-
anum, þá er annaðhvort, að húsbóndinn verður að hafa allan
vandann, og prestsins nafn að verða þýðíllgal'laust, eða prestur-
inn að standa ábyrgðiua, en húsbóndinn ao vera laus við hana,
eða þá báðir að ábyrgjast vitnisburðinn. það er auðséð, að
hvert helzt atl'iðið sem menn skoða, IHí getur það leitt til er-
viðleika, vasturs og vanda, við hvern prestar eiga að vera alls-
endis lausir. Eg fyrir mitt leyti álít það í alla staði æskilegt

442



og nægilegt, sem breytingaratkvæði hills háttvirta þingmanns
Barðstreadlnga fel' fram á, og undir eins nauðsynlegt fyrir prest-
inn, að hafa rétt til þess, að fá að sjá bækurnar. Hvað við-
víkur breytíngaratkvæði þingmannsins in Eyjafjarðarsýslu, þá
er eg því í alla staði samþykkur. Eg bið menn að gæta þess,
að sannkristileg vorkúnsemi með hinum únga krefst þessa; en
þeir, sem vilja fá vitnishurðarbókina, undir eins og þeir fermdir
fara í vist 14 ára, þeim er það í eingan máta bannað.

Fl. G. Thordersem Af því eg við undirbúning máls þessa
hafði talað nokkur orð, verð eg í framhaldi við það, nú aptur
að taka til máls. En áður en eg fer leingra, vil eg taka það
fram, að eg er nefndinni ðldúngis samþykkur í öðrum hennar
uppástúngum, en að mig einúngis á gl'eillir við hana i stafliðu-
um a undir nr. 2, ilt af vitnisburðarbókunum. Að vísu hef eg
nú heyrt marga á þínginu mæla með þeim með miki1li alvöru,
og gjöra furðu-mikið af því gagni fyrir allt landið, sem af þeim
mundi leiða, bæði fyrir gott siðferði og fleira, og verð eg að
játa, lið meðal þessara hafa þei!' ei verið fáir, að vel mætti
sannfæring mín í þessu efli i hafa veikzt, þegar eg annars veg-
ar lít til þeirra.' virðingar, sem eg ber fyrir dómum og áliti svo
skynsamra manna; en þegal' maður er kominn að einhverri
sannfæringu, tjáir samt ekki annað, en fara eptir henni, meðan
mann ei fá skilning á Mm réttara. Hvað vitnisburðarbókun-
um yfir höfuð viðvíkur, þá efast eg mikið um, að þær geti bor-
ið svo mikla ávexti fyrir gott siðferði, sem ráð er fyrir gjöl't,
því þær eru þó í eðli sínu eluúngis útvortis meðal til þess, en
í þessu efni kemur ekki svo mikið undir vitnishurðinum sjálfum,
eins og þeim, sem vitnishurðinn gefur, að hann se maður sann-
orður, og gefi sannan vitnisburð. En eg vil ei fara leingra út
i þetta að sinni, og heldur binda mig við þær greillir, sem eg
áður hef sett- fram þingmönnum til athuga, og var flá fyrst
minnzt á hið isjárverða, er mer fannst vera í því, að gefa strax
nýfermdu, opt 14 ára gömlu, ha rn i vitnisburðarbók með ser á
Iifsleiðina, og treysti eg því, að þótt ver, sem nú sitjum her,
séum stilltir og settir í ráði voru, hafi þó einginn vor gleymt
því, að hann hefur barn verið. Eg felli mig því vel við breyt-
Ingaratkvæði nr. 1, sem til tekur 18 ára aldurinn; þykir mer
það votta um nærgætið tillit til æskunnar, og mundi eg fúslega
gefn því mitt atkvæði, ef eg á annað borð gæti verið því með-
mæltur, að vitnisburðarbækur yrðu innleiddar.
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Hvað það snertir, sem sagt hefur verið, að hörn mundu sjaldn-
ast fara í vist 14 ára gömul, heldur 15 ára, og þaðan af eldri,
þá veit eg þó, frá því eg var prestur, að mörgum var komið í
vist 14 ára gömlum, strax að afstaðinni fermingu, eins og líka
að eg má ske stundum, þegar aldurinn var orðinn lögmætnr,
fermdi sum börn, fyr en ella mundi, þegar það var í boði, að
þau gætu feingið betri vist og uppfræðingarstað en áður. Til
biskupsins koma líka iðulega bónarbréf um, að nokkuð megi
vanta up I} á fullan aldur, þar sem foreldrar eða aðrir þykjast
með þvi móti eiga von á þeim stað fyl'ir börnin, hvar þeim se
meiri framfara og menningar von, en hjá sjálfum þeim.

Ef vitnisburðarbækur innleiðast. veit eg allir muni mer
samdóma í því, að þær geta því að eins orðið að gagni, að
þær séu byggðar á sannleika, og er þetta mjög svo undir því
komið, að húsbændur hafi bæði vit á, að þekkja hjú sín, og
líka vilji segja alveg satt um þau. þótt eg ekki tali ýtarleg-
ar um hússtjórnina, húsagann. harnau ppeldið; eður fleira her
að lútandi, þarf eg varla að hugsa um annað, en mannlegan
breiskleika, til að efast um, að þessir vitnisburðir verði almennt
miðaðir við beran og hreinan sannleika. Eg vil og í þessu
tilliti vekja athygli á því, hvað þetta í einstökum tilfellum kann
að verða ervitt. Hjúin verða húsbændunum einkanlega kær
sökum einstakra gÓflra eiginlegleika ; því ekki er að búast við,
'að hjúin, heldur eu aðrir, séu fullkomin í öllu. Eg tek til
dæmis: þarna er faðir, sem á mörg hörn, og hjú hans eitthvert
er ekki einúugis barngott, heldur varast með samvizkusemi.
að þau sjái eður heyri til sín nokkuð ljótt eður ósiðsamt, til
munns eður handa, en áminnir þau hvervetna, þegar foreldr-
arnir ekki eru við, til góðs; þetta sama hjú getur haft marga
bresti, en þegar hjúíð reyndist húsbóndanum svo trútt í því
efni, sem ei getur annafl en legið sérhverjum góðum föður mest
af öllu á hjarta, mun hann þá ei hrylla við, að gefa hjúi þessu
að skilnaði vitnisburð þann, sem tini upp bresti þess og spilli
fyrir því eptirleiðis? Annar húsbóndi á duglegan og trúan, en
ódælan og illlyndan þjón, og nóg eru dæmin fleiri, sem of langt
væri að taka til, en sem geta ljóslega sýnt, hversu ekki ein-
úngis misjafnir, heldur vandaðir og sannsöglir húsbændur geta
leiðzt í freistni, til að gefa hjúum sínum miður áreiðanlegan
vitnisburð, en vera ætti, og se þetta satt, segi eg fyrir mig,
að eg vil ei biðja um lög, sem marga, jafnvel vandaða, geti
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leitt í freistni. Reynslan kennir öllum, að nóg er til af ósann-
indum, og ef það væri að óttast, að þeim með þessu heldur
fjölgaði, þá yfir tæki þó, að fá þau löggilt. En fyrst eg tala um
löggildíngu, vil eg geta þess, áð ef hún á að eiga Sel' stað á
annað borð, felli eg mig allvel við 2. breytíngaratkvæðið, því
eptir þeini ímyndun, sem eg hef um þessa vitnisburði, se eg
ekki, hvert tilefni se til, að vitnisburðarbækurnar séu löggiltar
af'sýslumanui, fremur en af viðkomandi sveitarstjórn, eður ein-
hverjum heima í sveitinni.

þegar eg enn fremur skoða fyrsta viðauka-atkvæðið, sem
nefndin hefur samþykkt, að nefnilega sóknarprestur undirskrifi
vitnishurðinn með húsbónda, þá get eg ekki fellt mig við þetta;
því eins og nefndin fer fram á, að fá lög um innbyrðis skyld-
ur og réttindi húsbænda og hjúa, svo hélt eg og, að vitnis-
burður sá, sem her ræðir um, ætti að gefast af húsbændunum
sjálfum, en ekki af fleirum út í frá, en nú á prestur líka að und-
irskrifa, og virðist mer, sem með því truflist réttur skilningur
á þessu efni; því ef prestur skrifar undir, þá tjáir honum ekki,
að taka gott og gilt allt það, sem húsbóndinn kann að segja
um hjú sitt, nema það se samkvæmt sjálfs hans beztu vitund,
en breyti hann þó í nokkru frá því, er húsbóndinn vill, þá er
auðséð, að vitnisburðurinn el' fremur gefinn af presti en hús-
bóndanum, en ráði ætíð húsbóndinn, þá er undirskript prestsins
þýðingarlaus. Niðurstaðan verður sú, að einginn veit á endan-
um, hver vitnisburðinn hefur gefið, húsbóndinn, presturinn, eð-
ur báðir, svo úr því öllu verður nokkurs konar óvissa eður
grautur, og geti eg rétt til, munu þessir vitnisburðir verða á-
litnir af almenningi eins og nokkurs konar prestsattesti, frem-
ur en húsbænda-vitnisburði.', og er þá komið í alla aðra átt, en
til stóð. Mer virðist hið 2. viðauka-atkvæði beri með ser, að
sá heiðraði þingmaður frá Barðastrandarsýslu hafi fundið til
þessara eður líkra vandkvæða. Eg vil, að einn gefi vitnisburð-
inn, ef hann skal gefa, og hafi svo alla þá ábyrgð, sem þar
með fylgir; því ef fleiri gefa hann og undirskrifa, þá veit eing-
inn, á hverjum ábyrgðin hvílir. þess er og að gæta, að prest-
ar eiga opt að gefa vitnisburði I!PP á embættis vegna í mál-
efnum, sem koma fyrir dómstólana, og væri þá illt, ef prestur
skyldi bundinn við einhvern eldri vitnisburð, er hann hefði
skrifað undir með húsbóndanum, eður ef kann ske vitnisburð-
irnir yrðu ÓsamhJjóða. það er eitt meðal annars, sem hefur
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verið haft mót vitnisburðarbókunum, all svo margir bændur væru
óskrifandi, og skilst mer, að fyrir þetta eigi að komast með
því, að láta prest skrifa og undirskrifa. Eg get ekki gjört llC

hið minnsta úr þessari mótbáru, því se húsbóndinn ekki skrif-
andi sjálfur, ætla eg hann þurfi ekki lángt að fara frá heimili
sínu, til ab fá einhvern bónda, til ai'l skrifa fyrir sig vitnisburð-
inn. Bel' eg þai'l undir þíngmelln, sem þekkja alstaðar til í
landinu, hvort eg muni ei hafa rétt fyrir mer í þessari grein;
eg vil enn fremur segja, hann þyrfti opt ei að fara nema til
nágranna sins, og mætti það opt eiga bezt við af öllu; því svo
mætti ske, að hann þekkti hjúið vel, og gæti leiðbeint húsbönd-
anum í, að gefa vitnisburðinn sem rettastan, betur jafnvel en
sóknarpresturinn sjálfur, sem að vísu lÍ að þekkja sóknarbörn
sín, en getur þó naumast, allra-sízt ef mjög skamman tíma hafa
dvalii'l í sókninni, eður þau eru honum mjög fjarlæg, þekkt svo
nákvæmlega, sem við þarf í þessu efni, það nána samband milli
hjúa og húsbænda lÍ serhverju heimili. Eg ætla því, að undir-
skrjpt prestsins eigi hér ekki við, og bezt se, að láta vitnis-
burðinn halda ser sem eindreginn húsbænda-vitnisburð, eður
sleppa slíkum vitnisburði að öðrum kosti, og vildi eg helzt
ráða til þess; því þó nú feingjust lögleiddir húsbænda-vitnis-
burðir, er það spá mín, að sú tilhögun kynni að standa her
kann ske nokkur ár, en svo úr því dofna, og smásaman missa
mestalla þýðingu sína, og þykir mer þá fara ver eptir en áður.

Eg er orðinn of lángerður um þetta, en verð þó nú að vera
enn fastari á því en áður, að gefa atkvæði mitt á móti innleiðslu
vitnishurðarbókanna.

H. Stepkensen: Eg skal gángast við faðerni hins 1. viðauka-
atkvæðis, sem nú hefur verið húðflett um heila stund. :Mer
þótti vænt um, að nefndin fellst á það. Eg veit annars ekki
betur, en hvert hjú se eptir lögunum skyldugt, að taka prests-
attestí, þegar það hefur vistaskipti eða víkur úr einhverri sókn,
og í því eigi að vera vitnisburður um hegðun þess, svo eg held,
að erviðleikar þeir, sem her er nú svo mjög talað um, hverfi
öldúngis á burtu, því prestinum verður þó hægt, að skrifa með
eða fyrir húsbóndann, um leið og hann skrifar prestsseðilinn.
Eg er og á því, að yrði viðauka-atkvæðinu framgeingt, þá mundi
sá ósiður fyrirbyggjast, sem her á landi er svo almennur, að
hjúin taka ekki þennan prestsvitnishurð, fyr en laungu eptir, að
þau eru vikin úr sókninni, og stundum kann ske aldrei, ef prestur-
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inn, sem Þ an koma til, heimtar ekki vltnlshurðlnn, eða bannar
þeim ekki sakramenti. Eg minntist á það við urulirbúuíngsum-
ræðu máls þessa, bvílíkur skalli það væri fyrir únglínginn, að
missa það siðferðislega aðhald, sem hann á að hafa í vitnishurð-
unum á þessum árum, frá 14 til 18, og eg vil ekki, að þeir
missi þafl einmitt á þeim árunum, sem þeir eru eins og að
myndast. Eg er og sannfærður nm það með hinum háttvirta
3. konúngkjörna þíngmanni, að mörg Mm fara í vist, þegar
þau eru 14 ára, og þá eiga þau undir eins all fara að fá vitn-
isburði, eptir minni ætlun. Hinn heiðrnðl þingmaður frá Suður-
:þíngeyjarsýslu gat þess, að þall lægi í því flokkurs konar tor-
tryggni, ef prestur ritai'li nafn sitt undir vitnisburðinn með hús-
bóndanum, því það væri eins og húsbóndanum væri ekki trúað
fYI'ir því, að vera einum um það; en eg held, að það væri
miklu tortryggilegra, ef einhver nágranni húsbóndans væri
feinginn til, að rita vitnisburðinn, þvi eg veit það fyrir víst,
all það er ekki 10. hver bóndi, sem er fær um, afl skrifa vitn-
ishurð, svo í lagi se, og hvernig ætli þ,í sá maður, sem er
óskrifandi, og kann ske lítt læs á skrif, geti átt undir því,
að láta, ef til vill, hlutdrægan nágranna sinn skrifa vitnisburð-
inn fyrir sig, þar á móti ætla eg hverjum húsbónda óhætt,
að treysta prestinum til, að skrifa vitnisburðinn, eins og þeim
kemur saman um. Eins og þeim kemur saman um, segi eg,
því eg ætlast til, að þeir komi ser saman 11m hann til þess,
að vitnisburðurinn geti orðið sem rettastur og sannastar. að
verða má. Eg veit ekki betur, en að það se ófrávíkjanleg
skylda prestsins, að hafa nákvæma gát á siðferði hvers manns
í sókn sinni, og presturinn trúir sögu bóndans, ef hann þekkir
hann all sannsögli og áreiðauleglelk, en ef honum finnst hann
segja eitthvað gegn því, sem hann veit um bjúið, þá lagar hann
og lempar meiningu húsbóndans til þess, all sannleikurinn
komi fram, Eg get ómögulega skilið, að þessi vitnisburður
verði neinn grantur, þar sem siðamaður sóknarinnar er öðrum
þræði í, all semja hann. Presturinn á og nú eptir hinum gild-
andi lögum að gefa hverju sóknarharni sínu samkynja vitnis-
burð í húsvitjunarbækurnar, eða hið svo kállaða sálnaregistur,
og til þess þarf hann auðsjáanlega all fá ýmsar upplýsingar
hjá húshændunum, þVÍ hann getur eingan veginn verið hverj-
um manni svo kunnugur, einkum í stórum sóknum, að hann
geti gefið þá upp á sitt eindæmi. 'það má því vel vera, all
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vitnisburðurinn með þessum hætti se orðinn prestsvitnisburður;
því ef húsbóndi og prestur gæfi hvor í sínu lagi vitnisburð
þeim manni, sem úr sókninni fer, og yrðu gagnstæðir 'hvor
öðrum, þá ætla eg, að þar færi illa á, og ef vitnisburðirnir yrðu
lagi'lir fram í einhverju sakamáli, þá held eg það væri mjög
svo ólaglegt. Viðvíkjandi dæmi hins háæruverðuga 3. konúng-
kjörna þingmanns, að ef eitt hjú væri húsbóndanum mjög gagnlegt
í einhverju einu, þó það væri yfir höfuð ónýtt til margs, og annað
ódælt og hortugt, en duglegt til margrar vinnu, þá mundi hús-
bóndinn leiðast í freistni til, að gefa vilhallan vitnisburð, þá
þykir mer það ekki vandaður húsbóndi, sem her gjörist hlið-
drægur, þar sem ekki er um annað að gjöra, en segja satt;
því ef sannleikurinn er ekki látinn ráða í vitnisburðinum, þá
gef eg ekkert fyrir hann. Hvað því viðvíkur, að vitnisburðar-
bækur þessar séu útvortis hlutur, sem ekki muni verka mjög á
hinn innra mann, þá er eg á gagnstæðri ætlun; því þær em
sprottnar af innri rót, og verða ætíð nokkurt siðferðislegt aðhald
fyrir hvern mann; því einginn er svo illur, að hann vilji ekki,
að menn að minnsta kosti álíti sig góðan, og því mun flestum
annt um, að forðast fremur, að vinna til ills álits, þegar þeir
vita, að það kemur í vitnisburðinn, sem gott eða illt er í fari
þeirra. Eg ætla því, að vitnisburðarbækurnar séu hið bezta að-
hald og helzta meðal til, að efla með siðgæði, dyggð og dugn-
að, og því gef eg atkvæði mitt tvíllaust með þeim.

Framsðqumaður : Eg hef nú eingu að bæta við það,
sem hinn háttvirti varaforseti mælti í ræðu sinni. Eu viðvík-
jandi því, sem hinn heiðraði þingmaður úr Dalasýslu kvað
örðugleika á, að ná svo mörgum bókum, sem þurfa mundi,
frá sýslumönnunum, vil eg geta þess, að mer virðist það vera
hægt með því, að sýslumaður sendi hreppstjórunum vissa tölu
af löggiltum bókum. þetta vissi þingmaðurinn líka, en hann
var hræddur um, að af því sýslumaðurinn gæti ekki ritað nafn
þess, sem hverja bók ætti að fá, mundi aptur leiða, að hrepp-
stjórinn gæti farið eptir þvi, sem hann væri maðurinn til, að
ráði sínu, og jafnvel hjálpað því hjúi í kyrrþey um bók, sem
hefði glatað sinni. En eg ætla það sé auðvelt, að girða fyrir
þetta með því, að hreppstjóri gefi sýslumanni á ári hverju
skýrslu um, hvað margar vitnisburðarbækur hann hafi látið frá
ser, og hverjir þær hafi feingið. En þetta atriði heyrir undir
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umræður um fnunvarp í málinu, ef það kemur, og vil eg því
ekki fara um það fleiri orðum í þetta sinn .

•1. hreppst, Si!lurðsson: Eg skal nú ekki leing:ia mikið
þlngræðumar með því, að berjast fyrir hreytíugnratkvæði mínu;
því eg ætlast ekki til, að það standi leingur, heldur en þáng-
ab til það fellur. það munu allir þingmenn sjá, að tilgángur
þeirra, er samið hafa bæli þá her 1ii þíllg"ins, að kaupgjalds-
viðskipti húsbænda og hjúa feillgjnst 11(\.' eptir sett með svörtu
á hvítt, hefur verið mikill hreinsk iluislegur, og augnamiðið er
elnúugis, ab hreinskilni geti komizt á, bæði í kaupgjaldssamu-
ingum, og líka kaupgjaldsafgreiðslu, og eg þykist vita, að
allir hillir heiðruðu [iíngmeun muni þó vilja aðhyllast hrein-
skilni, og mæla með því, ai'l hún finni Ser stað, en ekki gefa
óhreinskilni tækifæri að festa fót sinu - (Biskupinn: Hett) -.
þai'l hafa fáir her í dag orðið til, að finna viðauka-atkvæði
mínu neitt misjafnt til, en það hefur áður verið borin fram sem
sú sterkasta og einasta mótbára, að kaupgjaldsreikníngurinn
tæki svo mikið rúm af í vitnishurðarbók inni, svo að hún þess
vegna þyrfti að vera svo stór, eða hún IlIU1Hliút skrifast of
fljótt. l\J(\r þykir nú ekkert varið í þessa mótbáru, því fyrst
þurfa nú þessir reikníngnr sjaldan að vera Iángorðir. Eg' hef
seð I)á yfir 5 og 6 vætta kaup vinnumanna, og hafa þeir ver-
ið 3, 4 ella 5 smálínur, og þá held eg þeir yrðu ekki langir
yfir 2 eður 3 vætta vlnnukonukaupið, eður þá yfir þeirra, sem
væru matvínnúngar, og svo eru það ekki ætíð svo mörg ár,
sem fólk er í vistum. þall verður flestu almennilegu fólki
fyrir, að leita ser annara forlaga, og staðfesta ráð sitt, áður
mörg ár liða fram á æfi þess. En þó svo væri, að einstöku
manneskja ætti nú að sæta þeim kjörum, að vera alla æfi í
vist, svo bók hans verði út skrifuð, þá get eg ekki talið það mjög
þúngt eða ókljúfandi, að útvega aðra; það yrði þó aldrei opt á
æfi þess. Hefði eg ekki sei'J, ai'l þíngið mundi fallast á þessar
vitnlsburðarbækur, skyldi eg hafa haldið fram uppástúngunni
um kaupgjaldsbækurnar; því áreiðanlegri mundu þær hafa orð-
ið í sinni röð; en ef að vitnisburðarbækur komast á, þá þykir
mer ein nægja í senn, og vil eg ekki bæta bók á bók ofan,
handa hjúum að geyma; mer þykir ekki vera svo góður bóka-
skápur hjá sumum af þeim; mer þykir líka allt geta verið sama
bókin, sem vitni bæði um dyggð vinnuhjúanna, og hvað þeim
hafi getað áskotnazt fyrir vinnuna.
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E. Kú!d: Eg stend nú upp, hvorki til þess, að húðfletta
viðauka-atkvæði hins háttvirta varaforseta, að eg taki mer hans
eigin orð i munu, ne til þess, að færa það i spjarirnar aptur,
Mer líkar að visu eingan veginn þetta viðauka-atkvæði, því
mer þykir þetta »itorð æ611legR mjög ískyggilegt. Eg verð
heldur að lýsa þvi yfir, að eg fellst heldur á það, sem hinn há-
æruverðugi 3. konúngkjörni þingmaður mælti, er hann (Ól' svo
mörgum fögrum orðum um þá galla, er á vitnisburðarbókunum
kynnu að verða, J.ví eg er hræddur um, að margt kunni að bera
til þess, að vitnishurðarbækurnar séu ekki svo áreiðanlegar, að
eg, sem prestur, vildi eiga að skrifa undir þær, né gæti sett
það allt í þær, sem eg rita í vitnisburði þá, sem eg sjálfur
undir embættiseið á að gefa, og enda þó ekki væri heimtað
meira af prestinum, en hann skrifaði "seð'.l. undir vitnishurðina,
þá mundi eg fyrir mitt leyti má ske kynoka mér við því ; en
að öðru leyti el' eg með vitnisburðarbókunum. Mel' heyrðist og
þingmaðurinn úr Gullbringusýslu bera það sem ástæðu fyrir
því, að sýslumenn ættu að löggilda bækurnar, að þær yrðu þeim
síðan opt til leiðbeiníngar - (G. Brandsson: Nei, það hef eg
aldrei sagt.) -, eða þá, að þeir kynnu að heimta þær til upp-
lýsingar í jústizmálum; en þetta er rangt, því sýslumaðm-inn á
þó víst að löggilda bókina, áður en farið el' að rita í hana vitnis-
burðinn, en sýslumaðurinn á i þessum tilfellum eptir lögunum
að leita vitnisburðar hjá prestinum, og þann vitnisburð á prest-
urinn aptur að draga út úr húsvitjunarhók sinni, ef nú þessi
vitnisburður prestsins á að vera vitnisburði húsbóndans sam-
kvæmur; en mer þætti það undarleg skyldukvöð, ef prestur mætti
endilega ekki rita annað í húsvitjunarbók sína, en einmitt það,
sem húsbóndinn ritaði í vitnisburðarbók hjúsíns. Viðvíkjandi
Þvi, sem hinn háttvirti varaforseti sagði, að ekki væri nema 10.
hver bóndi svo skrifandi, að hann gæti ~álfur skrifað vitnis-
burðinn, þá ætla eg, að hann hafi gefið Íslendingum fremur ó-
skilið mál. Eg þekki að minnsta kosti eitt prestakall, þar sem
eru milli 50 og 60 bændur, og að eins 1 af þeim óskrifandi.
Eg ætla það væri nokkru nær [rvi rétta, að ekki se nema 10.
hver bóndi óskrifandi. Ekki held eg, að það mundi heldur neitt
bæta úr göllunum, sem þykja á vituisburðarbókunum, þó þær
jafnvel séu löggiltar af sjálfum herra sýslumanniuum, að farið
se að hnoða inn í þær gjaldsamníngum húsbænda og hjúa, og
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er eg þess vegna einnig mótfallinn viðauka-atkvæði hins virðu-
lega þingmanns Út' Mýrasýslu.

Framsöqumaður: þeir, sem mótmæla þessu viðauka - at-
kvæði hins háttvirta varaforseta, hafa allt aðra skoðun en eg
á sambandinu milli prestsins og sóknarbarnanna. Eg ímynda
mer, að {legaI' presturinn er gól'lur, þá se sambandið milli hans
og sók narburnanna eins og milli föður og barna, og vona eg,
að eg hafi eins góða ástæðu til þeirrar samliklngar, eins og
þeir, sem líkja sambandi konúngs og lítt eða óþekktJ'a þegna
yið sambandið milli föður og barna. Eg ætla kunnugleika
prestsins, lipurleika haus, og góðu samkomulagi við sveitarbú-
ana, að hafa leiðréttandi og lagandi áhrif á vitnisburði hús-
bændanna, og get eg þá ekki seð annað, en að það miklu
fremur tryggi en trufli vitnisburðina , og gjöri graut úr þeim,
að bóndinn gefi þá með ráði og aðstoð prestsins. Eptir þess-
ari minni skoðun á þessu atriði ætla eg, að hver prestur mundi
með góðri samvizku geta skrifað undir vitnisburðina .

•JÓn .IÓnJ·s012: Einn verð eg að vera þeirra þingmanna,
sem hafa þá meiuíngu, að meðundirskript presta undir hús-
bænda - vitnisburðinn se bæði í l'jálfu ser þýðingarlaus, og
mörgum óþægilegum annmörkum bundin. Eg held, ef þetta
yrði lögleitt, að það hlyti að leiða allan fjölda prestanna til,
að verða einir hinir fyrstu menn til að brjóta þá löggjöf; því
hvernln má ætlast til af þeim, fremur en öðrum mönnum, að
þeir ljái samþykki sitt og nafn undir þá vitnisburði, sem þeir
hafa sjálfir einga vissu fyrir hvort eru réttir ellegar ekki'? og
hvemin eiga þeir að ná þess konar kunnugleika á hjúínu, sem
húsbóndi þess getur haft, t. a. m, þegar hjú kemur ókunnugt
úr fjarlægri sveit inn í prestakallið, og má ske á hinn fjarlæg-
usta bæ frá prestssetrinu, og dvelur þar um eitt ár'? hvaða
kunnugleika ætli presturinn nái á hegðun og dugnaði þessa
hjús, þó hann komi þar má ske einu sinni á árinu og má ske
aldrei'? og þá er auðsætt hann verður að hyggja sitt meðvitni
á húsbóndans vitnisburði, og eru það flestir, sem kynoka ser
við, að byggja sína sannfæringu, þegar vitna skal, á annara
manna sögn og sannfæringu. Her að auki gæti opt svo að
borið, að hjúið t, a. m, áður hefði verið sjálfs prestsins hjú og
reynzt honum vel, og feingið frá honum góðan vitnisburð; apt-
ur seinna gat skeð, að sama hjú hefði reynzt öðrum húsbónda
illa, og hann yrði því eptir reynslu sinni og sannfæringu að
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gefa því slæman vituishurð, og kemur nú með hann til prests-
ins; þá verðm eitt nf tvennu, eða jafnvel þrennu, að presturinn
skrif undir með húsbóndanum, þótt hann, o: prestur inn, hafi
nái'l allt annati sannfæriugu um hjúið, meðan það var hjá lIOIl-

um, og þá gefii'l því góðan vitnisburð, ellegar bann skrifi ekki
undir, og þá hr yti ha nu lögin, ellegar hann í þriðja lagi skrifi
ser í lagi .sina sannfa-ringu og reynslu á hjúinu, og þá færi nú
heldur en ekki ni'l haggast reglan, og ekki orðið gott milli að
sjá, hvoruni vottanna trúa skyldi. 1>að gæti því eingin önnur
þýi'líng orðið eptir í undirskript prestsins, heldur en sú, og það
hefur þó nefndin víst aldrei meint, að hann skrifi undir hús-
béuda-vitni-burðinn, eins og einhvers konar ~Notal'illSpublicus,
til að staðfest II og vitua nm það, að húsbóndinn sjálfur hefði
til búið og skrifað vitnisburðinn, og þá held eg líka, ,Ið önnur
löggilding :í bókinni hefði verið aldeilis óþörf llt~r að anki
kæmi það opt fyri I', og yfir höfuð ætíð, þegar hjú færu frá
prestum, )'I'1'li vitnishurðurinn að vera uudirskrifaður af honum
einum, en hvort þá sem húsbónda, eða sem presti, eða má ske
hvorumtveggja '1

1>að el' fn'í á öllu nui'lsi>ð, ai'l það getur ekki ori'lið nein al-
menn regla, að tveir skrifi undir einn og sama húsbónda-vitn-
isburð, sem vitni, og verð eg eptir þessum og mörgum fleiri
ástæðum, sem fram hafa verið færðar, að greiða mitt atkvæði
móti þessu viðauka-atk "æði, sem nefndin þó hefur tekið inn í
álit sitt.

Eu hvað þeil'1'i fákænsku isleuzkra bænda viðvíkur, sem
um er talað að se svo mikil, að varla 10. hver geti prests- að-
stoðarlaus orðað eða ritað hjúa-vituishurð, þá er sá áburður
hæði óvinveittur og fjærri sanni, og mjög fjarstæður því, sem
jafnvel útlendir hafa þó unnt Íslendingum sannmælis um; því
það játa yfir höfuð allir, að íslenzk alþýða standi á allt annari
menntunartröppu í bóklegu tilliti, heldur en hinn heiðraði þing-
maður Borgfirðinga þekkir til í kring um sig, eða i bið minnsta
get eg vitnað um það Í tilliti til Norðlendínga, að það hefði
verið nær sanni, og má ske næst sanni, að varla 10. hver mað-
ur væri svo vesallega menntaður, að hann ekki gæti samið og
skrifað lýtalausan húsbónda-vitnisburð.

þ. Sveinbjörnsson: Eg er aldrei vanur að halda langar
ræður, og eg skal ekki heldur lýja menn á því Í þetta sinn.
Eg heyri IlÚ, að sumir álíta vitnisburðarbækumar jafnvel skað-
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legal', og vilja nú gjarnan ~p0rJIa við innleiðslu þeirra her. En
eg held, að [rað sé nú orbið of seint, að tala um það núna, því
menn hefðu þurft að vera búnir að taka ser um IJað breytingar-
atkvæði við undlrbúningsumræðuua. Eg er og á því, að nefnd-
in hafi haft fulla ástæðu til, að fallast á viðauka- atkvæði hins
heiðra Ila varaforseta, og ekki skil eg í þvi samblandi og graut,
sem sumir hafa gjört út úr þ.,í. þar stendur :"ltúsbúndi hoer
gf'{i", og við það skilst ekki annað, en að húsbóndinn eigi
sjálfur að gefa vitnisburðinn; IHIf er líka sagt: "lfU'ð 'vitorði
prestsins"; og við það get eg ekki skilið að annað' se meint,
en að presturinn eigi að skrifa undir með húsbóndanum, sem
nærverandi.

Framsðqumaður: það el' slæmt, ef þíngmaður Norður-
þingeyínga getur ekki gefið þessu umrædda viðauka-atkvæði
atkvæði sitt vegna þeina ástæða, sem hann gat um; því mer
virðist þær vera þess eðlis, að hæ?;t sé, að hrinda þeim, eða
laga þær. Hann gat þess, að hjúið hefði kann ske ekki verið
nema I ál' í sveitinni - (.Jón Jðnsson : Og prestur ætti ein-
úngis að reiða sig á sögusögn húsbóndans) -, en hann gætti
þess ekki, að prestur er skyldur til, að vitna um hegi'lun hjús-
ins í húsvitjunarbókinni, þó þai'l hafi ekki verið í sókninni
nema eitt ár. Hann gatþess og, að það gæti að borið, efhjúið
hefði áður verið hjá prestinum, og reynzt honum illa, {)á kynui
hann ekki vilja skrifa undir vitnisburð húsbóndans, ef hann
væri góður. Eg get ekki ætlað neinn prest svo, að hann geti
ekki skilið í því, að hjúið kynni að hafa tekið ser fram - (.I.
Jónsson: En þá verður hann að byggja sína sannfæringu á
annara sögn) -. þetta hlýtur auðsjáanlega að hafa mikil á-
hrif á hvern húsbónda, til þess að leitast við, að gefa sem
réttasta vitnisburði og samvizkusamlegasta, að minnsta kosti
ef sóknarfólkið ber þá virðingu fyrir presti sínum, sem til er
ætlandi, og eg gjöri ráð fyrir. Ef hjúið væri hjá prestinum
sjálfum, þá er au"ráðið, að hann yrði ai'l gefa því vitnisburðinn
einn, því þá er hann sjálfur bæði húsbóndi þess og sóknar-
prestur.

P. Sigurðsson: Hinn háttvirti varaforseti virðist ekki að
gjöra mikið úr menntun okkar bændanna. Væri þessi hans
framsögn sönn, að ekki kunni að skrifa nafn sitt nema hver
10. bóndi, þá held eg eg gæfi fljótt atkvæði mitt móti innleiðslu
vitnishurðarbókanna.
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Eg þekki að vísu ekki fullkomlega til beraða þeirra, sem
honum em næst, en þó efa eg fullkomlega, að þar se svo ástatt,
og fyrir bönd stéttarbræðra minna yfir höfuð, eptir því sem eg
þekki til, mótmæli eg alveg þessari ályktun hans. það næði
heldur nokkurri átt, að snúa þessu við þannig, að 10. hver
bóndi væri ekki skrifandi.

Eg held líka, að það se ekki komið undir því, hvað einn
skrifar vel, hversu réttan vitnisburð bann gefur; því þeim bónda,
sem rett að eins getur skrifað nafnið sitt, kann að mega fullt
eins vel treysta til, al'! gefa út árelðanlegan vitnisburð, eins og
góðu skrifurunum, og sýnir þetta næsta litið, Viðvíkjandi breyt-
íngaratkvæi'li þingmanns Eyflrðinga, get eg ekki annað en verið
því meðmæltur, þvi það má segja, að til 18 ára se maðurinn á
æskuskeiði. og standi undir nákvæmari umsjón og aðgæzlu for-
eldra en húsbænda; löggjöfin sýnist líka al'! benda til þessa sama
álits, þegar karlmenn með 18 ára aldri verða fyrst hálf-mynd-
ugir. Hið 2. breytingaratkvæði get eg ekki aðhyllzt ; eg álít
réttast, að sýslumaður Wggildi bækur þessar, eins og hans el'
skylda nú, að veita gildi bæði sýslu- og reisn-seðlum hjúanna.
Viðauka-atkvæði varaforseta aðhyllist eg ekki; þal'! el' réttast,
að húsbóndinn einn gefi út vitnisburðinn, því þá liggur á hon-
um einum ábyrgðin í því efni ; en að prestur se feinginn til, að
sjá vitnisburðarbækur þeirra hjúa, er inn í sóknina koma, sýn-
ist mer vel mega vera.

lU. Ændrésson: Af því eg gat þess við undirbúningsum-
ræðu þessa máls, að eg væri heldur á þeirra meiningu, sem
mæla með 18 ára aldri, heldur en 14 ára, þeirra únglinga, sem
eiga að vera skyldir til, að taka vitnlsburðarhók, þá vil eg lýsa
því yfir, að eg er enn á sömu meiningu. Mer þykir vitnisburð-
arbókin taka of lángt fram í barnsaldurinn, eigi barnið að taka
hana, strax sem það er ferrnt; því þ;í fer það tíðum strax í dvöl,
og ætti þá þegar að skrifast í hana vitnisburður þess; svo hljóð-
31' hann líklega um hegðun þess 14. aldurs ál'ii'l, og, ef til vill,
tekur fram í það 13., því ekki em börn altið fullra 14 ára, þegar
þau eru ferrnd - (Ólöglegt) -, því eg hef heyrt, að biskupinn
megi leyfa að ferma barn, sem vantar mánuð á 14 ára aldur,
ef presturinn vitnar, að það hafi hæfilegleika til þess að öðru
leyti. Eg vil, að barnið se komið svo lángt, þegar vitnisburðar-
bókin byrjar, að það megi, sem menn kalla, standa fyrir orði
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og eiði. Margur únglíngur er ekki meir en hálfseður, fyr en hann
er 18 ára.

. Hvað undirskript prestsins í virnisbnrðarbókunum snertir,
þá er eg henni að öllu leyti mótfallinn. Eg tók svo orð hins
háttvirta 1. konúngkjörna þíngmanns, að presturinn ætti eingan
þátt að eiga í því, hvernig vitnisburðurinn er orðaður, og því er
eg samþykkur; því eg vil, að húsbóndinn einn, en einginn annar,
ráði því, hvernig vitnisburðurinn er; til hvers er flá undirskript
prestsins, nema til örðugleika, sem getur verið mjðg mikill fyrir
húsbóndann, eigi hann ekki að rita vitnisburðinn nema í nær-
veru prestsins, t. a. m. í þeim prestaköllum, hvar má ske eru 4
kirkjusóknir? og svo getur að borið, afl þetta se ómögulegt;
eg tek t. d., að vinnukona vistast í aðra, má ske þriðju, sýslu;
húsbóndi hennar fer til sjóar nokkrar vikur, tekur áður sýslu-
passa hennar, svo hún geti við tækifæri feingið á hann áteikn-
un prestsins; strax sem húsbóndinn er kominn úr verinu, er
vinnukonan sótt; þá er presturinn farinn í lángferð; hvernig á
hann nú í sameiningu með presti að skrifa vitnisburð hennar?

Ekki get eg fallizt á hið annað breytingaratkvæði ; eg vil,
að sýslumaður, en einginn annar, löggildi vitnisburðarbækurnar
með nafni sínu og embættis-innsigli.

Ó. Sicertsen: Af því eg á 1 viðauka-atkvæði í málefni
þessu, mun þykja óviðurkvæmilegt, að eg sleppi því öldúngis
umtalslaust, þótt umræður málsins séu orðnar nokkuð langar.
Eg ætla því einúngis að láta í ljósi, fyrir hverjum af breytíngar-
og viðauka-atkvæðunurn eg vil gefa jáyrði mitt. Eg þykist sjá
fram á, að vitnisburðarbækurnar fái fleiri meðmæli þingsins en
mótmæli, þótt mer í alla staði þætti fagurlega mælt og athugað
það, sem hinn fyrri konúngkjörni þingmaður andlegu sti~ttarinnar
sagði um þær, og mer þykir spursrnál, hvað mikið góðan ávöxt
þær bera, þegar frá líður, fram yfir lagaboðið, 26. gr. húsagatil-
skip. 3. júní 1746. Eg hef grun um, að vitnisburðir þessir verði
fremur til að gjöra augljós hugskotshjörtu margra, en til að
fylgja sannleikanum án yfirhylmíngar, EJI þeg<lr bækur þessar
eiga að löglelðast, þá get eg gefið atkvæði mitt fyrir 1. og 2. breyt-
íngaratkvæðinu; eingan veginn samt fyrir 1. viðauka-atk væði vara-
forseta. Hér kemur 3. persóna inn í málið ; kann ske menn
hugsi her: "allt er,þegar þrennt er"; en það á her ei við. Her
er verið að biðja um skyldur og réttindi húsbænda og hjúa.
Eiga þær skyldur ei að vera frjálslegar'1 þær geta þó ei verið
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fJað, ef presturinn á líka að semja vitnishurðinn með húsbónd-
anum, og undirskrifa bann; þai'l getur skeð hann verði ()á eins
og i tvennu lagi, eða ai'l öðrum kosti of þvingaður. Eg álít því,
að prestur eigi aldrei ai'l þurfa að undirskrifa þá vitnisburði,
heldur að eins fá a1'l sjá þá; getur hann þá bent á, ef honum
þykir mikið misferli eða rangindi í þeim, f)egar hann lítur eptir
húsvitjunarbókinui, og því, er húsbóndi hjúsíns hefur áður sagt
honum um það ; en að eg vil það Sl! gjört að skyldu, að prest-
urinn fái að sjá vitnishurðarbækurnar, kemur af því, all eg álít
hæði honum og bændastétrlnni nauðsyn á því, og hans skoðun
á bókinni geti veri1'l hvöt fyrir hjúið, all fá ser góllan orðstír
getið. Se þa1'l nú ei gjðrt a1'l skyldu, að sýna presti vitnishurð-
inn, gæti vel skeð, að bæði húsbændur og hjú læstu hann ofan
í kistu, ef eitthvað misjafnt væri í honum að finna, og segðu
prestinn varðaði ekkert um hann, og lítið gæti þá presturinn
hjálpað, að laga [iað, sem ábótavant hefði verið, þegar hann
vissi ekkert nm það; og hann á þú bæði almennilega og ser-
staklega að styrkja að góðu framferði. Eg bið því þingið, þegar
nú er geinglð til atkvæða, að gæta að meiningu míns viðauka-
atkvæðis. Við vitnishurðarbækurnar vil eg láta prestinn vera
fyrir utan hluttekninguna beinlínis, en ekki fyrir utan vitund-
ina um það, sem f)ær innihalda og upp á hljóða.

A. Einarsson: Eg æt laði ekki að fara að leingja [língril'1'I-
urnar í þessu máli, sem eg held 31'1seli orðnar nógu lángnr, en
vil þó spyrja, hvern þátt presturinn eigi að taka í því, ef hús-
bóndinn verðm ákærður fyrir ráugan vitnisburð, sem presturinn
hefur undirskrifað með honum. 'þeir verða að vita það, sem
ætla Ser að fallast á halann á 1. viðauka-atkvæðinu, sem eg er
búinn að stryka út hjá mer á atkvæðaskránnl, og ætla eg ekki
að gefa atkvæði með þessu viðauka-atkvæði svona löguðu.

Framsðqumaður : 'þ a1'1er skaði, að þingmaðunnu úr Stranda-
sýslu hefur svo fljótt tekið ák vörðun UIIl, hvernig hann ætlar
Sel' að greiða atkvæhi um þetta viðauka-atkvæði, og er þá ekki
til neins, a1'l svara honum upp á það, sem hann sagði; en vi1'l-
víkjandi því, sem þingmaður Árnessýslu mælti, að bezt væri,
að láta húsbóndann einn skrifa undir vitnisburðarbókina, þá
virðist mer það vera undarleg skoðun, því það ríður þó hvað
mest á því, að húsbóndanum geti verið vitnisburðurinn til leið-
beiningar, þegar um er að gjöra, hvort hann eigi að taka úng-
línginll í vist eður ekki, og einmitt því til styrkingar er nafn
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prestsins undirskrifað; því presturinn á að þekkja hvert barn
nákvæmlega, sem hann konfirmerar, og á sjálfur að gefa þVÍ

vitnisburð Í embættisbók sína.
Ef menn ekki vilja láta 14 ára aldurinn ráða, þá skil eg

ekki, því 18 ár eru til tekin, en ekki 16, eins og í fátækra-
reglugjörðinni. En viðvíkjandi erviðleikuuum, sem hann álítur
að séu á því, að presturinn riti nafn sitt undir vitnishurðina á-
samt húsbændunum, þá var það mjög óheppilegt dæmi, sem
hann tók til máli sínu til söununar; því hann þarf víst ekki að
útvega þann passa, sem hann á að gefa á krossmessu, á vetrar-
vertíðinni, og þar að auki getur líka hegðun hjúsins breytzt frá
þeim tíma og til krossmessu.

Þorseti : :þar eð einginn tekur framar til máls, 1Í lít eg
ályktarumræðu þessa máls vera lokið, og bið eg því þingmenu
að gánga til atkvæða.

:Því næst voru atkvæði greidd, og fóru atkva-ði þanulg :
1. UppástÚII!/ll nefudariunar: samþykkt í einu hljóði .
1. Breyttllg11l'at/wæði, St . Jðussonar við 2 a: samþykkt með

II gegn 8 atkvæðum.
2. G. Einarssonar við 2 a: fellt með 13

gegn 6 atk væðum,
2 ll, UppdstúlI.qa nefndarinnar, með breytingu St. Jónssouar :

samþykkt með 15 -gegn 5 atkvæðum.
1. Viðauka-atkvæði við 2 a, II. Stephensens: fellt með 12 gegn

7 atkvæðum.

2.

Ú. Sioertsens, fyrrl parturinu : "að
prestur fái ætíð til yfirskoðunar
vitnisburðarbækur hjúa þeirra, sem
koma inn í prestakallið", samþykkt
með 14 gegn 4.
Ú. Sioertseus, seinni parturinn :
"og eins að sjá vitnisburði þá, sem
hjúin fá, þau el' burtu fara úr
kallinn", fellt með H gegn 5 at-
kvæðum,

3. .IOllS hreppst, Sif/lll'ðsJ'o7lar: fellt
með 17 gegn 2 atkvæðum.

2 b, UppaJ'tún.'1a nefndariuuar: samþykkt í einu hljóði.
2 e, ---- samþykkt í einu hljóði.

2.
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Forseti: þá kemur til ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu
málið um "stofnun búnaðarskóla á Íslandi". Eg hef látið prenta
atkvæðaskrá í þessu máli, og vona eg allir þingmenn hafi feing-
ið hana.

Í þessu máli var að eins eitt breytingaratkvæði upp borið,
sem var ll. Stephensens: "að uppástúuga nefndarinnar um hlut-
tekningu búnaðarskólans í vöxtum Thorchillii barnaskóla-sjóðs
falli burt".

Atkvæðaskráin hljóðar fJannig:
Atkvæðaskrá

í
búnaðarskóla- mál illu.

Uppástún.'1u I' nefndarinnar : 1. að k onúngur láti mildilegast
stofna einn jarðyrkju - og búnaðar - skóla fyrir allt Ísland,
helzt í suður-umdæminu, þar sem kenndar verði hínar helztu
greiniI' búnaðar og jarðyrkju, og sú bókleg menntun, sem
því hlýtur að vera samfara.

2. að konúngur leggi til skóla þessa á opinberan kostnað
hentuga bújörð leigulaust, sem og veiti skólanum nægilegt
fe til byggingar, bús-áhalda, verkfæra, nægilegra kennara-
launa, og annars þess fyrirkomulags, sem slíkur skóli út-
heimtir.

3. að konúngur leggi samþykki sitt á, að tiltekinn hluti vaxt-
anna af húnaðarsjóðum vesturamtsius og norður- og austur-
amtsins megi, að ráði amtmannanna, g,ínga árlega til með-
gjafar-styrks með efnilegum en fátækum úngrnennum úr
þeim umdæmum, sem vilja læra búnaðarfræði í skólanum.

4. að konúngur samþykki, að ákveðinn hluti af vöxtum Thor-
c!tillii - sjóðsills, t. d. núna fyrst, sem svari þeirri tiltölu,
er Kjósar - og Kjalarnes - hreppar gætu átt til sjóðsins,
yt'i'li veittur fátækum úngmennurn úr þeim hreppum til
styrks, til að nema búnaðarfræði í skólanum.

Bl'e!ltínflU7'atkvæðl ll. Stephensens (sem kemur til atkvæða á
undan uppástúngunni nr. 4): "að uppástúnga nefndm-innar
lim hluttekningu búnaðarskólaus í vöxtum Thorchillii barna-
skóla- sjóðs falli burt".
Framsiiqum aður : Eg verð að geta þess, að þai'l er annað-

hvort ritvilla eða prentvilla í 4. staflið atkvæðaskrár þessarar,
þar sem stendur: "Kjósar- og Kjala1'lles - hreppar", í staðinn
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fyrir .,,/(jalarnesþí"n,r/', og seinna : ."úr þeim hreppum", fyrir:
úr því þingi"; því það var ekki tilgángur nefndarinnar, að hafa
það þannig.

Forseti: það stóð þannig í handritinu, sem eg fékk frá
hinum háttvirta framsögumanni, og atkvæðaskráin er prentuð
orðrétt eptir því; en það er reyndar satt, að þetta, sem nú er
kveðið upp af nefndinni, er beinna eptir nefndarálitinu, þó á
litlu standi hvort er.

Framsiiqumaður : Uppástungur nefndarinnar eru þær sömu,
sem talað var um við undirbúníugsumræðuna, og vil eg ekki að
svo komnu fara um þær fleiri orðum i en viðvíkjandi breyttug-
ararkvæði hins háttvirta þíngmanns Borgfirðínga, þá var einnig
talað svo margt um það seinast, að eg er búinn að gleyma því
sumu, og skal því láta bíða þess, að hann nú tali fyl'Ír því.

Fl. Stephensen: Fyrst svo Iángt er síðan, að rætt var til
undirbúníngs þetta mál, a!') hinn heiðraði framsögumaður er bú-
iun að gleyma því, þá skal eg skýra honum fra breytíngarat-
kvæði mínu. Eg álít, að nefudin geti ekki beðið um, að 4.
stafliður á atkvæðaskránni verði borinn undir atkvæði; því það,
sem stendur í ástæðunum í nefndarálltlnu, er gagnstætt þessu,
sem stendur í 4. uppástúngu hennar - (Forseti: Eg get ekki
séð betur, en að uppástúngau se fullkomlega samkvæm nefnd-
arálitiuu, og megi því óhult bera hana undir atkvæði) -, og
þannig álít eg uppástúnguna vera undirstöðulausa. Eg held,
að betra sé, ef ekki er um nema það tvennt að gjöra, að láta
gjöf J. þorkelssonar vera öldúngis óhrúkaða, en að brúka hana
í gagnstæða átt, þar sem hann til tekur : ."til kristilegrar upp-
fræðlngar'', og nefndin vill draga hana undir sig til þess, að
einhverjir geti lært landbúnað, sem kann ske eru orðnir full-
orðnir menn.

IlG. Thordersen :Eg er öldúngis samdóma hinum hátt-
virta þingmanni Borgfirðínga, hvað seinni part ræðu hans snert-
ir. Eg let það í ljósi við uudirbúningsumræðuna, og það sama
gjöri eg enn, að mer er öldúngis ómögulegt, að gefa atkvæði
mitt fyri!' ()Ví, að gjöf J. þorkelssonar verði brúkuð eptir ætlun
nefndarinnar.

Framsðqumaður: Hinn heiðraði varaforseti hefur nú búið
breytíngaratkvæði sitt i svo fallegan skrúða, og feingið með-
hald hins 3. konúngkjörna þingmanns, en hafi eg skilið hann
rétt, þá áleit hann allri kristilegri uppfræðingu lokið með ferm-
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ingunni, en eg get nú ekki verið þeirrar meuungar ; þvi eg
skoða allt mitt líf sem kristilegrar uppfræðingar skóla; þegar
skólinn er svoleiðis nytsamur. þá sýnist mer sama, hvort það
er búnaðarskóli. sjómaunaskóli, latínuskóli, eða einhver þvilíkur
gagnlegur skóli, og þannig er eg sannfærður um, að eæeoutores
testnmeutl hafa gjört rétt, þegar þeir ætluðust til, að gjöfinni
yrði varið til búnaðarskóla, því þeiI' gjörðu það víst ei fyni,
en þeir voru orðnir fullvissir um, að það var ekki kostur á, að
verja því jafnhaganlega til barnaskóla fyrir Kjalarnesþing. Í
gjafa}nefinu standa og þau skilmálaorð fyrir uppfyllingu á
ráðstöfun g.iafarans: "forfl1l1llict {fee fl1n", "að svo miklu leyti
verða má". Eg fyrir mitt leyti get því ekki ser>, all sjóðn-
um se betur varið til barnaskóla, en til búnaðarskóla ; eða
hvernig ætli barnaskóli þrifist her í Kjalarnesþingi '? Var
þá ei af þessum sjóði barnaskóll settur á Hausastöðum '?
og fór ekki þessi barnaskóli á Hausastöllum á hausinn'? -
(Hlátur) - Nefndin fór ekki fram á, all öllum sjóðnum se var-
ið til þessarar stofnunar, en elnúngis litlum hluta hans, svo
það kemur ekki í bága við það, sem nú er á prjónum, um að
stofna barnaskóla í Reykjavík, og kann ske fá styrk af þess-
um sjóð. Nefndinni þótti líka útilhlýðilegt, all brúka mikið af
sjóðnum til búnaðarskólans, og því fór hún einúngis fram á, að
nokkur fátæk börn ill' Kjnlamesþingi nytu styrks, til að nema
búnaðarfræði í skólanum. það stendur líka i erfðahréfinu, eins
og eg sagði, all fátæk börn eigi að fá kristilega uppfcæðingu,
að svo miklu l"!lti því verði við komið, fyrir þennan styrk
gjafarans ; en fyrst því nú ekki verður við komið, þá finnst mer
rétt, að verja nokkru af styrknum til búnaðarskóla, eins og
Kjalnesíngar hafa beðið um, og nefndarálitíð fer' fram á .

Jon heppstjóri S(fJurðsson: Eg hef ekki fyr tekið til orða
í þessu máli, og er það ekki af því, að eg ekki se uppástungu
þessari, að húnaðarskóli fáist, öldúngis samþykkur, því mer þætti
víst stiptun sú sómaleg. og eg tel víst hún geti orðið gagnleg;
en hitt el' það fyrir mel', að eg ekki hef glöggt getað séð,
hvaðan frá ver fáum fe til stofnsetningar þessum skóla, og svo
verður það ætíð fyrir oss Íslendingum, á meðan stjórn vor er
svona, og fjárhagur vor er í þessum graut saman við Danmörku,
á meðnn Ísland ekki fær sin a fjárhagsl'eiknínga út af fyrir sig,
og þíllg vort ekki fær að ákvefla um inntektir og útgiptir lands-
ins, svo það sjái, hver efni ver höfum í höndum. þó menn
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vilji stofnsetja eitthvert þarft fyrirtæki á eiginn kostnað, þá
voga menn það ekki, þar menn ekki vita, hve nær kann að
verða sleingt á sig einhverjum óvæntum kostnaði ella sköttum
frá annari hendi, nefnilega Danasrjórn, sem einatt hefur valdið,
að skipa her skyldum og sköttum. þegar eitthvað þarf þvi
her al'! stofna, sem þarft er, þá verða einu úrræðin, að leita
eptir fe til Dana, því ver þykjumst eiga þar fjárstyrksrett, þar
fjárhagur vor sc i höndum þeirra, en þeim aprur kann að þykja,
að ver séum fátækir og eigum lítið hjá ser; kann svo opt að
verða her lítið úr þörfum fyrirtækjum eður uppástúngum, og
svo er nú eins um þetta mál, að annaðhvort er nú að gjöra,
að falla nú hreint frá þessari uppástúngu, og láta hana her
strax niður detta, eður að fylgja fram nefndarinnar stefnu í öll-
um greinum, og biðja konúuginn um fe og ráðstöfun til stofn-
setningar þessa húnaðarskóla, og hef eg þannin látið mein-
íngu mína í ljósi um þetta efni .

.J. Jðnsson : það er núna fyrst í þessu augnabliki, sem
eg hef lesið eptirrit af testamentisgjörð Jóns heitins þOl'kels-
sonar, því hún hefur aldrei verii'l lögð á lestrarsallnn, og hrefið
frá upphafi til enda lýsir þvi sjMft, að gjöfin er gefin í þeim
einasta tilgángi, að fátækustu hörn í Kjalarnesþingi skuli af
henni njóta sæmilegs uppfósturs, til fatal' og matar, húsaskjóls
og kristindðms- kennslu, til fermingaraldurs, og émögulegt
all teygja skilnÍng á orðum hennar út yfir þessi takmörk, eða
til nokkurrar annarar búskaparmenntunar en þeirrar, sem upp-
eldið og kristindóms - kennslan leggur grundvöll til. Eg verð
þvi að játa það, hvað nauðugur sem eg annars er, að svipta
búbótaskólann þessari hjálp, þá verður sannfæring min að sitja
i fyrirrúmi, að gjöfin fari þá ekki að tilgangi gjafarans, ef hún
væri brúkuð til þess nýja búskaparskóla. Mer virðist þar hjá
þetta vera það litilvægi, sem um er að gjöra, þegar ársleigan öll
er ekki nema 800 rhdd., og það skyldi taka að eins lítinn hluta
helmar til styrktar skólanum, eins og nefndin bendir á, en að-
alstofninn el' verið að biðja stjórnina að leggja til hvort heldur
er, þá se eg ekki, hvali hana eða férikisíns ætti að muna um
litla hluttöku i einum 800 rhdd., svo þetta yrði ekki nema rett
til að fjarlægja það tilgángi gjaflll'ans, eingum til verulegs gagns.
Eu se fe þetta ekki hrúkað til þess, sem til var ætl azt, þá er
það annara ábyrgðarhluti, heldur en þingsins, og mun eg greiða
atkvæði mitt móti þvi, að búbótaskólinn fái hönd í fe þessu.
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Framsðqumaður : Hinn heiðraði þingmaður fI'á Norður-
þíngeyjarsýslu gat einmitt fyrir þennan fljóta lestur á erfða-
hrefinu ekki fallizt á uppástúngu nefndarinnar.

Hinn 6. konúngkjörni þíugmaflllf sagði, að 1759 hefðu
menn ekki hugsa;') um búnað, heldur einúngis um kristilega
uppfræðingu. en þegar þeir, sem einmitt eiga af')njóta styrksins,
biðja um, af') hann megi hrúk ast svona, þá sýllist IIIb, ekki vera
nein ástæða til, af') neita því; og þó Heykjavíkur-bamaskóli
komist á, getur hann þó aldrei haft tilkall til þess.

G. Brandsson: þai\ var fyrst í morgun, að eg fékk laus-
lega afl líta yfir gjafabref Jóns þorkelssonar, sem nú er orð-
ið svo margrætt um, en af þessu stutta yfirliti sannfærðist eg
þó um, að því muni ekki hafa veri;') fullnægt í öllum greinum,
sem þar er lagt fyrir. Gjafarinn hefur þar meðal annars ánafn-
afl Njarflvíkurkirkju bækur sínar, og lagt svo fyrir, afl vildi
einhver láta prenta þær afl nýju, þá Yl'f')ihann að gefa nokkur
innbundin eæemplðr af þeim til kirkju þessarar. Nú munu
kirkjuhaldarar í Njarflvík líti;') hafa vitað um þetta, allt þángað
til stiptamtmaður Rósenörn !!,jiirfli það kunnugt kirkjuhaldara
þeim, sem nú er þar ; en af því bækur þær, sem upphaflega

,voru kirkjunni ánafnaðar, munu hafa verið einhvern veginn
geingnar úr ser eða tapaðar, þá ákvað hann víst dalatal, sem
svara hefði átt andvirði téðra bóka, og sem hann sagði að
kirkja þessi ætti, en yrf')i nú af') fá í búkum þeim, sem kirkju-
haldarinn stýngi Ul)P á - (ll. G. Tkordersen: Kirkjan hefur
feingið þær) -. Nú eru bækur þær, sem kirkjan hefur feing-
ið, margar hverjar prentaðar og til búnar fyri!' fáum árum,
svo af því er auðráðið, af') það eru ekki þær sömu, sem upp-
haflega var ætlazt til - (Forseti: þetta kemur ekki málinu
við ; efla á hverju veit þingmaðurinn, að gömlu bækurnar hafi
ekki kornið til Njarðvíkurkirkju 1). - Eg tek þetta fram sem
dæmi, til þess að sýna, að það el' ekki ætíð hægt, að fullnægja
því, sem fyrir er lagt í gömlum testamentisgjörðum, því þegar
fram líf')a stundir, geta kringumstæðurnar breytzt svo, að það,
sem í byrjuninni átti vel við, eigi það síður seinna.

þafl er nú búið nokkuð að tala um Hausastaða-harnaskólann,
og sýna fram á, hversu vel hann gafst; en um barnaskóla þann,
sem her var í Reykjavík um nokkur ár, mun þeim kunnugt,
sem her eiga heima, og eins um það, hvort þau börn voru ein-
gaungu í hann tekin, sem hið áminnsta gjafabréf leggur fyrir.
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þegar nú nokkrir innhúar í Kjalarnesþíngi óskuðu eptir, ab
Thorchillii sjóðnum eða vöxtum hans yrði eptirleiðis varið, til
að kenna búnaðarfræði, þá hefði það verið nokkuð ísjárvert, að
gánga öldúngis þegjandi fram hjá þessari beiðni þeirra. Mer
finnst þess vegna, að nefndill hafi farið hyggilega og vel með
þetta mál, og gef eg því uppástúugum hennar hiklaust atkvæði
mitt .

.I. P. Ilausteini þó eg játi ~ að æskilegt væri, að fá
búnaðarskóla her á landi, get eg ekki séð, hvernig eigi að
fara að koma honum upp hel' á Suðurlandi, eptir því sem nú
á stendur; því eins og mer sýnist ótiltækilegt, að fara að biðja
konúnginn eða stjórnina um styrk til þess, án þess á nokkurn
hátt að benda til þess, hvaðan þá peninga eigi að taka, eins
held eg líka, að við að lokunum ekki munum fá neitt úr
Thorchillii sjóðnum. Mer sýnist bezt, að reyna til, ef mögu-
legt væri, að stofna búnaðarskóla í hverjum f[órðúng], og gjöra
það af eigin rammleik, enda held eg líka, að Norðlendingar t.
d, ekki hafi mikla trú á, að þeir geti lært af Sunnlendingum
búskap að nokkru gagni. Eg sem amtmaður gæti að vísu ekki
haft ámóti þvi, að nokkru af leigum húnaðarsjóðs norður - og
austur-umdæmisins yrði varið til búnaðarskóla hér syðra, ef
það yrði svo ákvarðað, en eg hygg, að einginn Norðlending-
ur mundi beiðast styrks úr húnaðarsjóðnum nyrðra til þess, að
læra fyrir það búskaparreglur á Suðurlandi.

Pall Sif/urðsson: Að mínu áliti hefur nefndin tek ið þann
líklegasta veg í þessu efni, Hinn 2. háttvirti konúngkjörni
þingmaður vill ekki láta biðja stjórnina að hjálpa okkur til, að
koma her upp húnaðarsk óla, en eg tel víst, að landsmenn sæktu
að þessum skóla, fremur en til Danmerkur, og eg se einga
hættu búna, þó menn Jari þess á leit við stjórnina; því þar
um má segja, eins og Grettir forðum: "sa eeit fleira~ sem fleira
reynir". Eg get ekki annað, en haft góða von til stjórnarinn-
ar í þessu efni, því það víst er henni kunnugt, hversu stór nauð-
syn okkur er á því, að geta komið upp góðum húnaðarskóla ;
hún hefur líka hlynnt að þeim mönnum, sem utan hafa verið
sendir héðan, til að læra jarðyrkjufræði. Taki hún nú vel und-
ir þessa bæn, þá er vonandi, að skóli pessi kæmist bráðum á
fót, en verði það öðruvísi, þá verða Íslendingar að skoða sig
um, hvort þeir í sameiningu sjái nokk.ur ráð til, að koma upp
einum þvílík.um skóla í landinu með efnum sjálfra sín; því um
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nauðsyn á svoleiðis skóla munu flestir vera á sama máli. En
hvað viðvíkur þessum styrk af Thorchilli; sjóðnum, sem mik-
ii'l hefur nú verið rætt með og mót, . þá virðist mer, að það se
lIÚ að skoða her 2 hliðar í þessu máli, 1, gjafarann, og til-
gállg hans með gjöfina, og 2, hins vegar þá, sem gjiifina hafa
þegil'l, með að hagnýta halla, bæl'li sem næst tilgángi gjafarans,
og undir eins !i'cr sem ha gk væruast. Nú eru komnar bænar-
skri.r úr Kjalarnesþingi, sem beiðast þess, að nok kuð af vöxt-
um sjóðsins se varið, til að kenna fátækum en efnilegum I,ilt-
um úr þíJlgi þessu húnaðarfræði. Ef skóli þessi kæmist á fót
(því þal'l er álit þeirra, að Kjalamesþiug muni lítil not hafa af
einum barnaskóla), þá get eg ekki séð, að það sc fjarstætt til-
gángi gjafarans, þó fátækir en efnilegir piltar úr Kjalarnesþingi,
feingju styrk úr sjól'li þessum, til að læra búnaðarfræði. Eg
held þal'l megi finna dæmi, ail ráðstafanir, er einstakir menu
hafa áður með gjöfum sínum, sen nú búnar að fú annað form.
Svo segir í Hungurvöku, ail Ísleifur, fyrsti Skálholtsbiskup, hafi
lagt þá jöril til biskupsseturs. og bóndi sá, sem gaf Hóla í Hjalta-
dal, hafði sama skilyrili. Yfirvöld landsins, er rel'lu til þeirrar
breytingar, og stjórnin, sem aðhylltist breytinguna, hefðu eigi gjört
það, ef þei!' hefðu ekki álitii'l þessa tilhögun nauðsyn og leyfi-
lega að því leyti, sem hún vek frá ákvörðun þeirri, er höfundar
gjafanna höfðu fyrir mælt her um. þegar það er álit mitt, að
barnaskóli yl'ili ekki öllu Kjalaruesþingi ail miklum notum, þá
álít eg það ekki raska tilgángi gjafarans, þó ósk beiðanda, er
nefndin hefur aðhyllzt, se gefinn gaumur, og því veiti eg henni
atkvæði mitt í þessu efni.

Framsðoumaður: Eg hef einímgis fátt eitt að svara hin-
um öðrum konúngkjörna þingmanni, er HÚ mælti. Hann áleit
bezt, ail hver fjórðúngur stofnaði slíkan skóla út af fyrir sig
með sitt eindæmi, og hélt þó, að ekki væri tiltækilegt, að hiðja
stjórnina um styrk til skólans, en eg held, að eingu se í spillt
við það, þó maður fari því lÍ flot. Annaðhvort eg eða einhver
annar gat þess við undirbúningsumræðuna, að Vestfirðingar hefðu
í nokkur ár verið að leita ser r;íila og meðala til slíkrar skóla-
stofnunar, og það, sem þeir fundu eptir lánga leit og umræður
á héraðsfundum þeirra, var þá það, að þeir sannfærðust um, að
það var þeim efna vegna einmitt of vaxið, að stofna búnaðar-
skóla af eigin afli; hvort Norðlendingar mundu treysta ser til
þess, veit eg ekki, en nefndinni þótti ískyggilegt, að fara þess

464



lÍ flot, að ráðast i, strax að stinga upp á, að stofna skóla víl\a
um landið, og allir sjá, að 3 eða 4. skólar mundu þó kosta
meira en einn skóli. Hann efaðist um, að Norðlendingar mundu
vilja þiggja tilsögn Sunnlendinga í búnaðarfræðl, eins og bú-
skapur Sunnlendínga nú væri, og skal eg þá láta hann vita, að
nefndin ætlaðist ekki til þess; en þó nú svo kunni að vera, að
búskapur Norðlendinga StJ í betra horf nú sem stendur en Su nn-
lenilínga, þá efast eg mjög um, að hann StJ svo lángt kominn,
að hann ei gæti þar, eins og hvar annarstaðar, tekið miklum
framförum, ef hann væri kenndur með skólalegri kennslu, og
mundu Norðlendingar fljótt sallllfærast um það sjálfir, og því
er eg viss nm það, að þeir teldu ekki á sig eða syni sína ferð-
ina híngað suður til skólans, ef bann væri í því lagi, að geta
kennt þeim að verða góðir bændur. Hann taldi það víst, að
Norðlendingar mundu ei þykjast þurfa að leita styrks lljá bún-
aðarsjóð amtsins, en kvaðst þó mundu ei hafa á móti þvi, úr
því sú ráðstöfun væri gjörð. Nefndin hefur aldrei látið ser
detta í bug, að þeir, sem með öðru móti gætu komið sonum
sínum í skóla efnanna vegna, skyldu fá til þess styrk úr bún-
aðarsjóðnum, eu hún vissi, að her mundi verða sama tilfelli, og
að hefur borið við latínuskólann, að margur efnilegur únglíngur
verður efnaleysis vegna að sitja heima, og henni virtist það
ekki lángt frá tilgángi búnaðarsjóðanna, að efla hændastettina
á þann hátt, að stuðla til þess, að sá, sem er fátækur, gæti lært
að verða upphyggilegur bóndi, og mun þetta og geta átt ser
stað eins fyl'Ír norðan og annarstaðar, eða skyldi þar einginn
únglingur finnast efnilegur til að verða' bóndi, þó fátækur se
borinn eða af fátækum korninn '?

V. Finsen: Eg tók svo eptir, að nefndin tæki orðið Kjalar-
nesþíng í 4. tölulið einúngls um Gullhríngu - og Kjósar - sýslu
- (Fl'amsö.qumaður: Já) -. það er þá i öðrum skilningi en
þeim vanalega, því í venjulegum skilningi innibinzt einnig
Reykjavík þar undir. Eg hef áður Iýst því yfir, að eg get ekki
skilið, að það eptir reitum skilníngi á gjafabreflnu geti álitizt
að samsvara tilgángi gjafarans, að brúka gjöf hans til búnaðar-
skóla. Við það, sem eg áður hef sagt um þetta mál, skal eg
að eins hæta við einni athugasemd, sem ekki hefur verið tek-
in fram nákvæmlega. þeir, sem vilja, að sjóðurinn eigi að brúk-
ast til búnaðarskóla, hafa einkum viljað byggja á þeim orðum í
gjafabrefinu, að börnin eigaað fá húsnæði, fæði og fö_t~á skólanum,
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en þal'l er auðsætt, al'l éÍ flcssal'i ák vörðun geta menn ekkert byggt,
því allir vita flö, að ómögulegt er, að stofna skúla í sveit með
þvi fyrirkomulagi, að öll börnin eigi að géÍlIga heiman að frá
ser á hverjum degi til skólans .

Jðn Samsonsson: Menn ~ætll nú bæglega sannfærzt um
það, að stofnun slíks búnaharskóla her á landi geti eingan veg-
inn á komizt af Iandsins eigin efnum, eður án þess, að leita
þar til liðsinnis til stjórnarinnar, og ('g veit HÚ ekki, hvort stjórn-
in getur á flokkum hagfeldari hátt hjálpað þessari stofnun betur
með öðru f) rr] , en góðri bújörð, sem miklar grasnytjar hefði í
sér ; þvi þess konar jöro getU!' þá af létt töluverðum kostnaði,
sem annars mundi útheimta eisu þá af peningum, sem varla
mundi fást, sizt svo mikið, sem með fl)'rfti til soridan skóla, og
ekki f'yrfti að óttast fyrir þvi, að þessi göða jörð mundi rýrast
að gæðum og áliti, fIar sem á heimi stæði skóli sá, sem bún-
aðarfræðina kenndi; þess mætti heldur vænta, að hún tæki göð-
um og miklum umbótum. Eg held [rvi, að þingsins ávarp her
um til konúngs ætti að benda á, live!' eða hverjar jarðir væru
þar til álitlegastar, svo stjórnill geti þar eptir tekið sína ályktun.

J. Kristjánsson: það getur eingum her veril'l ókunnugt
nm það, að os'- laudsmeun skortir enn þ,í mjög fÍ um samtök, mátt
og kunnáttu til þess, að geta stofnað her húuaðarskóla, og
það eru því einu úrræðiu, sem ver höfum, að leita styrks til
þessa hjá stjórninni, og mel' finnst það vera mestu rángindi,
svona að óreyndu, að vera aCl ætla ekki stjórninni þá nærfærni,
að hún muni ekki bæta úr þessari brýnu og hersýnilegu nauð-
syn. þa1'l er að heyra, sem sumir hiuna háttvirtu þíngmanna álíti,
að uefudiu hafi ekk i rca sem fi~<Ílsasta hönd til Thorckillii sjóðs-
ins, en eg get ekki lriti1'l mel' skiljast ástæður þeirra, nema ef
svo er, að þeir byggi ekki mikið á kl'Ístilegri lífsstefnu Í Kjal-
arnesþingi. Nefndin fer einúngis fram á það, að fátæk úng-
menni í þessu þíngi fái styrk af vöxtum sjóðsins, til að geta
komizt í búnaðarskólaun, og numið þm', það sem góðum búnaði
til heyrir. En þ('gar þ:l\llIig, ekki einasta efnagóðum úngmenn-
um, heldur jafnframt fátækum í þessu Kjalarnesþingi, gefst kost-
ur á, að læra í skólauum, {lai'! •••em göðum bónda vel sæmir að
hafa lært, þá er vonandi, að velmegull geti farið að blómgast
í því Ilingi, og tel eg hana veð fyrir því, að öll börn gætu feing-
ið gott uppfóstur. og eg get ekki skilið, hvernig hægt er að
komast nær tiigángi gjaforans, en með því, þegar með þessu
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Il'lóti gætu sem flest heimili i KjalmneilflÍJlgi orðið hæli og
skólar fyrir þau fátækustu börnin, sem veiti þeim flað allt, er
gjafaeinn hefur til ætlazt.

St .• JÓnsson: Eg verð að viðurkenna, að nefndinni hefði
verið mest gleði, hefði hún seð veg til, að fá fleiri skóla her. á
landi, helzt í hverju amti og hverri sýslu, og eg ímynda mer,
að margir í Norðurlandi vildu stuðla til þess; en þeir hafa nú
fyrirfarandi haft aðra stofnun á höurlum, nefnilega prentsmiðj-
UIIa, og er því ekki ai'l vænta, að þeir nú þegar geti farið að
stofna anna!'! stærra. Nefndin greip tíl, að bii'lja stjórnina um
fe til skólastofuunar, sem þess eina, sem nefudin sá veg til, og
hef eg beztu vonir, að stjórnin veiti þessari bæli vorri áheyrslu,
og svo vona f'g fleiri Seli, því víst þekkir hún þessa þörfvora.
'það er ekkert fast ákveðið, i hverju amtinu skólinn ætti að
vera, þó sagt se helzt í suðuramtinu ; en hvar sem hann yrði,
mundi hann geta orðið jafngagnlegur landinu, því kennslan ætti
þó að verða svo yfirgripsmikil, ab hún kenndi meira en það,
sem bændur nú þekkja og vita. 'þai'l er aðaltilgangurinn, og
slíkt geta menn ekki lært nema i góðum skóla, eins og nefndin
hefur stúllgíð upp á .

.Forseti: Fyrst ekki taka fleiri til máls, hið eg þíngmenn
að greiða atkvæði.

Var síðan geingið tiI atkvæða, og fellu þau þannig:
1. uppástúnga nefndarinnar (á atkvæðaskránui) var samþykkt

með 19 atkvæðum móti 1.
2. (á atkvæðaskránni) samþykkt með

19 atkvæðum móti 1.
3. (á atkvæðaskránni) samþykkt með

18 atkvæðum móti 2.
Forseti gat þess, að atkvæði um breytingaratkvæði H. Stephen-

sens væri eiginlega innifalið í atkvæði um 4. uppástúngu nefnd-
arinnar, þannig, að þeir, sem aðhylltust uppástúnguna, neituðu
hreytíllgaratkvæðinu, og svo gagnstætt; var því einúngis borin und-
ir atkvæði 4. uppástúnga nefndarinnar, sem er svo hljóðandi: "að
konúngur samþykki, að ákveðinn hluti afvöxtum Thorchillii
sjóðsins, t. d.núna fyrst, sem samsvari þeirri tiltölu, er Kjalarnesþíng
gæti átt til sjóðsins, yrði veittur fátækum úngmennum úr því þíngi
til styrks, til að nema húnaðarfræði i skólanum", og var hún sam-
þykkt með 10 atkvæðum ámóti 8; en þar eð atkvæðagreiðslan var
óglögg, bað forseti þingmenn að greiða atkvæði með nafnakalli,
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þAtlllig, að þeir, sem vildu aðhyllast uppástungu nefndarinnar,
segðu jei, en hinir nei.

já (sögðu):
}>. Sveinbjörnsson.
P. Sigurðsson.
M. Andresson.
G. Brandsson.

nei (sögðu):
V. Finsen.
G. Einarsson.
J. P. Havstein.
H. G. Thordersen.

J. hrepp st. Sigurðsson.
E. Kúld.
Ó. Sivertsen.
A. Einarsson,
St. Jónsson.

p. Jónassen
H. Stephensen.
J. Thorstensen.
J. Samsonsson.
J. Jónsson.

J. Kristjánsson.
Var því þetta atriði í uppástungum nefndarinnar samþykkt

með 10 atkvæðum gegn 9.
P. Petursson greiddi ekki atkvæði; Jón Guðmundsson var

fjærverandi.
Forseti: Eg vil spyrja þingmenn, hvort þeir vi1ji senda

bænarskrá til konúngs eptir þessum uppástúngum, sem al1ar
eru samþykktar, og .var það ákvarðað, að hana skyldi senda,
með 14 atkvæðum gegn 5.

Síllan sleit forseti fundi, og ákvað næsta fund á mánudag-
inn kl.12; sagði hann dagskráin skyldi verða birt þingmönnum
á morgun,

Fundi slitlð,

25. júlí - tuttugasti fundur.
Allir á fundi. Gjörðabók frá síðasta fundi var lesin upp

og samþykkt.
Forseti: :það mál, sem fyrst kemur til umræðu í d3g, er

sveitastjórnarmálið til undirbúningsumræðu. Hinn háttvirti vara-
forseti, sem er ,framsögumaðuf nefndarinnar, gjörir kann ske
svo vel, að lesa upp nefndarálitið.

Síðan var framsögumanni afhent nefndarálitíð, og las hann
það upp svo látandi :

þann 4. dag þessa mánaðar kaus alþingi oss i nefnd, til að
yfirveir;a bænarskrae þær, sem inn eru' kOIRDar til þingsins i ár,
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um bót lÍ ~tjórn sveitamálefna í landi voru, og leggja rá& til,
og gefa bendingar um, hvernig fyrirkomulag þessarar stjórnar
mundi geta ori'lið sem hagkvæmast þörfum þess, svo stjórnin,
sem beðin mundi verða um frumvarp til slíkra laga, hefði hin-
ar helztu grundvallarreglur héðan, að laga frumvarpið eptir fyrir
land það, sem í svo mörgu, og þá hvað helzt í sveitarmálefn-
um, er svo yfrið ólíkt öðrum hlutum Danmerkur.

Bænarskrár þær, sem komnar eru til þingsins um þetta efni
og oss eru í hendur seldar, eru þessar:
1. frá almennum þíngvallafundi (merkt nr. 2), sem biður alþingi,

að skora á stjórnina, að flýta fyrir· frumvarpi til frjálslegrar
sveitarstjórnar her á landi.

~. frá þórnesfundi (nr. 13), að alþingi biðji hans hátign kon-
únginn, að frumvarp til laga um sveitarstjórn verði lagt fyrir
alþingi hið fyrsta, og að þar í verði ákveðið, 81'1 ko ••nir séu
menn nokkrir eptir sveitarstærð til aðstoðar við sveitarstjóra nn.

3. frá Hróarsholtsfundi i Árnessýslu (nr. 16), að alþingi biðji
konúnginn um, ab hann láti búa til, og sem allra-fyrst leggi
fyrir alþingi, frumvarp til laga um sveitarstjórn á Íslandi.

4. tvær bænarskrár samhljóða frá Skagafjarðarsýslu (nr. 26 og
28) um, ab alþíngið bil\ji konúng, að skipa nefnd viturra og
kunnugra valinkunnra lögfræðinga, til að semja, með rá Mær-
íngu við reynda og greinda merkismenn þjóllar vorrar, frum-
varp um beraða og sveita hagfelda og skipulega innbyrðis
stjórn, sem síðan verði lagt fyrir alþingi.

5. frá þingeyjarsýslu (ur. 34), að alþingi sendi konúngi bænar-
skrá um, að ver fáum haganlega soeitnstjðrn Ofl sýslustjó1'7l,
til að stjórna og ráða öllum sveitarmálefnum vorum, og loks-
ins landstjárn i alþingi voru, til að eiga þállgal'l seinasta
málskot allra slíkra mála.

Auk þessa eru nefndinni afhentar 2 bænarskrár, sem að eins
viðvikja launum hreppstjóra, og í bænarskránum frá Skaga-
fjarðarsýslu er einnig beðið um bætur á löggjöfinni um húsa ga,
húsmenn, lausamenn og vinnuhjú, en þessi atriði eru því verk-
efni, sem oss er af þinginu selt til meðferðar, svo fjærskyld,
og þai'l 1. atriði svo einstaklegs eðlis i sveitarstjórnarmálefninu,
að ver ætlum oss beri, að leiða þau hjá oss.

Ver höfum haldið 4 fundi með oss, til að yfirvega það,
að áliti landsmanna, alþíngis og sjálfra vor, mikilvæga efni,
hvernig Iveitastjóm yrði '''0 löguð, sem hagkvæmast væri og
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fullnægja mundi fJöl'fum lands þessa, og höfum vel' sauulærzt
um, að það hvorki er starf vona veiku og fáu krapta, III~ hins
stutta tíma, sem oss er her til léður, að semja frumvarp til al-
gjörðra laga nm stjórn sveitarmálefna ÍsI~\I(fs, eins og fJnð
heldur hvorki er krafa bænarskránna til alþingis, né alþing-
isins til nefndarinnar, því bænarskrárnar fara því að eins fram,
að þíngið heiðist frumvarps til sveitarlaga hjá stjórninni. Hitt
höfum ver þar á móti fundið oss skylt, eptir umboði alþíngis,
að stínga upp á nokkrum allalatriðum í sveitarstjórninni, sem
gætu orðið til lelðheiuiugar þeim, sem frumvarpið semur, og
sem hið serstaklega ástand lands þessa krefur að nákvæmur
gaumur ·se gefinn; því hin sama hlýtur að vera viðurkenuing
allra, að undir hagkvæmri og vel skipaðri sveitarstjórn se vel-
ferð serhvers lands að miklu leyti komin, því eingin byggíllg
fær staðið, ef undirstöður henuar eru illa lagðar og óstöðugur,
hversu vönduð sem byggíngin þm' ofan á kynni að vera. það
er nú fyrir laungu viðnrkennt, að sveitastjórnarlðgum þessa
lands se í mörgu áhótavant, að þau SI~U í ýmsum greinum úr-
elt, og svari ekki leingur til tímanna þarfa, og að smá-endurbætur
þær, sem á þeim ha'fa vel'ið gjörðar á stángli, hvergi nærri seu
til hlítar, og einkum se öll framkvæmd í sveita stjórn vorri
hvikul og sein fær, og úrlausn þeirra mála um of langsótt, og
lagin í hendur þeirra, sem ekki geta haft um þau svo greilli-
lega þekkíngu, sem við þarf, nema með svo ljósum og láng-
orðum skýríngum í hvert skipti, að ekki se ætíð auðvelt, að
afla þeirra. það er og fullkomin viðurkenning þjóðarinnar, og
um það bera hænarsk rárnar vitni, að sá tími se kominn, að
stjórn sú, sem hingað til hefur verið á sveitamálefnum vorum,
svarar eingan veginn til· tímanna þarfa, og er málefnið þegar
sjálfkrafa og þegjandi farið að færast í þá átt, sem nauðsynin
stefnir því í, þar eð nú hreppstjórarnir víðast hvar ern kosnir
af hreppsbúum. sumstaðar með samsinningu eða að ráðstöfun
sýslumanna og amtmanna, en án mótmæla þeirra annarstaðar;
sumstaðar eru eptir ráðstöfun yfirvalda, og annarstaðar mót-
mælalaust, kosnir menn í nefnd, sem með hreppstjórum og prest-
um jafni niður árlega auka-útsvörum til hinna fátæku; já, það
hefur jafnvel borizt, að stjórnin mundi sjálf hafa í áformi, að
koma her á eðlilegri og nauðsynlegri sveita (Communal)-
stjórn. það er því meiníng nefudarinnar, að alf,íngið eigi, eins
og bænarskrárnar fara fram á, að biðja stjórnina, að leggja frum-
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varp til sveitastjórnarlaga sem fyrst fyrir alþingi, og að þingilt
nú bendi til ýmsra þeirra aðalatriða, sem sveitastjórnarlög á Ís-
landi ekki mega án vera, og hikum vel' þvi ekki við, að stinga
upp á þessum aðalundirstöhu-atriðum í sveitastjóminni, og ætl-
um, að til góðs mundi Ieiða, ef þeim væri haldið og á þeim
byggt.

Í sveitnrstjórn hverri sen 4, eða 6, eða 8 menn, eptir stærð
hvers sveitarfélags að búandatölu, sem er mjög misjöfn.

Kosnir skulu mellll þessir á manntalsþingum í hreppi hverj-
um af öllum búandi mönnum i hreppnum, sem óflekkað
mannorð hafa og ekki þiggja sveitarstyrk. og eru fullra 25
ára að aldri.

Sýslumaður stjómar kosuíngum, og telur hill greiddu atkvæði
með 2 valinkunnum mönnum.

Kjörgeingi til sveitarstjórnar hafa þeir allir, sem kosningar-
rétt eiga, ef þeir gjalda til sveitar.

Nefndarmenn skulu skyldir, að taka móti kosningum, nema
lögmætar hindranir banni, og bel' sýslumanni að meta þær; hafa
skulu þeir umboð það á hendi um 4 ár; geingur því hinn fyrri
helmíngur hinna f)Tstu sveitarnefnda úr að tveimur árum lið-
um, en hinn á þeim ákveðna tíma, og síðan annaðhvort ár hinn
eldri helmingur nefnda. Kjósa má nefndarmann á ný, strax
sem hann geingur úr nefnd, en skorast má hann þó undan kosn-
ingu, þángað til hann hefur jafnlángan tíma verið fh við nefnd-
arstörf, sem hann næst áður hafði þau á hendi.

Sveitarnefndir skulu halda 4 fundi á ári, á hverju hálfu
missiri hið minnsta, og þar að auki svo opt þörf krefur.

pað skal starf sveitarnefudar, að stjórna því öllu og ann-
ast, sem hreppinn ser í lagi og sameiginlega varðar, t, a. m.
fátækra - málefni öll, forsorgun snauðra manna, uppeldi og
menntun munaðarlausra barna (í þessu síðasta atriði skal þó
sóknarprestur mestu ráða), upprekstur geldpenings til fjalla,
fjallskil, fjárleitir og réttun fimaðar þess, sem á fjöll er rekinn,
grenjaleitir, refaveiðar, vegabætur; jafna skal hún niður á sveit-
arbúa kostnaði þeim, sem ~theimtist til þarfa sveitarinnar.

Nefnd hver kýs ser formann úr flokki sínum, er stjórni
fundum og annist ritstörf hennar; gjaldkera kýs hún einnig, er
haldi alla reikninga sveitarinnar, en ábyrgð á sveitarsjóðnum
hefur nefndin öll. -

Framkvæmd ályktana nefndarinnar i fátækra - málefnum
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annist hreppstjóri, en nefndin se honum hjálpleg, til að halda
allri reglu í sveitinni.

Nefnd skal setja Í sýslu hverri, el' nefníst sýslurdð (sýslu-
nefnd). 6 skulu nefndarmenn í sýsluráði. þar sem svo eru margir
hreppar í sýslu eða fleirí ; 7. maður í sýslunefnd hverri se sýslu-
maður, og er hann sjálfkjörinn, og formaður nefndarinnar; hef-
ur hann atkvæðisrétt í öllum málum, og skal atkvæði hans skera
úr þeim málum, hvar atkvæði annars eru jöfn. í hvorri Skapta-
fellssýslunni um sig se sýslunefnd, og sýslumaður formaður
þeirra.

Kosning sýslunefndarmanna skeður þannig, að hver sveit-
arnefnd kýs með atkvæðafjölda úr flokki sínum einn fulltrúa
hið fyrsta ár til sýslunefudarinuar, og hefur hún því það ár
jafnmarga nefndarmenn, og hreppar eru margir í sýslunni; sýslu-
nefndin ákveður síðan árlega, hverjir hreppar sýslunnar afþeim,
sem fjarlægastir eru miðbiki sýslunnar (fundarstað nefndarinn-
ar), og um fram eru þá 6, sem fulltrúa skulu senda i sýslu-
nefnd, megi hið næsta ár vera fríir við, að senda fulltrúa í
sýslunefndina, en einginn hreppur má fríast frá þeirri skyldu
leingur, en 2 ál' í samfellu.

Hétt á hver sveitarnefnd á, þó ekki eigi hún það ár að
senda sýslunefndarmann, að senda fulltrúa sinn til sýslunefnd-
ar, til að upplýsa og halda svörum uppi fyrir þau málefni., sem
þá sveitarnefnrl varðar, en eingall eiga þeir atkvæðisrétt á þeim
sýslunefndafunrlum; ekki á heldur sýslunefndarmabur atkvæði
í þeim málum, sem serstaklega viðkoma sveitarfclagi hans, og
hann hefur haft af ••k ipti af sem sveitanefudarmaður, Fundi
skal sýslunefnd hafa hið minnsta tvo, haust og vor.

Ætlunarverk sýslunefndanna se, að skera úr ágreiníngi
þeim öllum, sem verða kann millum sveitanefndanna innan
þeirrar sýslu, og svo þal' að auki það sama í sýslunni allrl
yfir höfuð, sem ætlunarverk sveitanefndanna í hinum einstöku
hreppum, t. a. m. vegabætur á aðalvegum (þjóðvegum) sýsl-
unnar, einkum fjallavegum, og þar sem stórkostlegri vegabæt-
ur þarf að vinna, en einstökum hreppi se ætlandi, refaveiðar
á afréttum og víðlendum fjalllendum, almenn fjall- og fjár-skil
alls geldfénaðar. fjárrettaskipun og viðhald, samt góð regla við
réttahöld, o, a. fl.

Sýslunefndin gjörir áætlun, og kemur ser saman um upp-
hæð kostnaðar þess, sem af þeim almennu verkum leiðir; sem
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hún ákveður að vinna þurfi í sýslunni, og jafnar honum á hrepp-
ana eptir fasteigna-og lausafjár-hundraða-tölu í hreppunum. en
sveitanefndirnar jafna kostnaðinum ábúendur hreppanna eptir
efnum og ástandi. þannig skal sýslusjói'l stofna, og falli til
hans allar sektir þær og fébætur, sem hingað til hafa átt að
falla til fátækra-fjárhirzlu, án tillits til sveitar þeirrar, hvar brotið
skeður.

þar kaupstaðurinn Reykjavík hefur þegar feingið sveifa-
stjórn og lög, nær hin nýja löggjöf ekki til þessa lögsagnar-
dæmis.

Hin æðsta yfirstjórn sveitarmálefna ætlum ver ætti eptir
eðli þessara mála að vera í landinu sjálfu. En af því ver álit-
um nauðsynlegt, afl fyrit'komulag hennar verði að vera þannig
lagað, að það verði samfara- því skipulagi, sem kemst á stjórn
gjörvalls konúngsveldisins, og á stöðu Íslands í fyrirkomulagi
þess, og jafnframt samhljóða þeim undirstöðuatriðum, sem nenfdin
hefur tekið fram fyrir fyrirkomulagi sveitarstjórnarinnar í her-
uðunum, þá treystist nefndin ekki til, að bera upp neina bein-
línis uppástúngu um fyrirkomulag hinnar æðstu sveitarstjórnar,
eða um hina siðustu meðferð og úrslit sveitarmála her á landi,
heldur verðum "er að ráða þinginu til, afl biðja konúnginn, að
kveða á um þar. þær ákvarðanir í sjálfu frumvarpi þvi, er
hann verður beðinn að leggja fyrir alþingi um þetta mál, sem
þannig þykja bezt við eiga.

Samkvæmt þessum ástæðum leyfir nefndin ser að ráða
þínginu til, að senda konúngi bænarskrá um, afl hann láti leggja
sem fyrst fyrir alþingi frumvarp til sveitarstjórnarlaga á ÍslaJldi,
og að í því frumvarpi mættu verða teknar framanskrifaðar
undirstöðu-uppástúngur til greina, hvar af eptirfylgjandi eru
helztu atriðin:
1. að sneltarnefnd vf'l'ði kosin í hVPrju~ hreppi af búendum

eptir atkvæðafjölda d manntalsþinoum ; að kosninaarrétt
hafi allir búendar, sem kafa óflf'lekað mannorð o.q eleki
þig!;ja af sveit, en kjör.qf'ingi hver sá búandi með ðflelek-
uðu mannorði, sem geldur nokkuð til sveitar; að í þess-
um nefndum séu 4, 6, 8 menn, eptir búal1dafjölda hrepp-
anna ; að þeir hafi forstöðu sueitarmdla á hendi í 4 ár,
nema sd helmingur fyrstu nefnda, sem gein.qur frá að fl
drum liðnum eptir hlutkesti; að þessar nefndir stjórni
0.'1 1'áði öllum sveita,' (e 0 m mun a l) - málefnum og
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nauðs!/I!jmn, of/ ákveði og jafni niður á biændu», eptir
efuum þeirra Ofl dstandi, þvi fe, sem til þessa útkeimtist,

2. að nefnd verði selt í hnerri sýslu (sýslunefnd), og se« í
henni, auk sý s lumanns , sem er .\jalfkjörinll oq formaður
þeir1'ar nefn dar, 6' menn, þar sem svo eru '1IUl1','Iirhrepp-.
Gr í sýslu; að í Iniorri Skapta(('Ussýslunni se ,výslune(lld;
lið í Inierja sýslunefnd ijdsi lnier seeitanefnd einn úr
sinum flokki hið f.1frsta ár; að sý.l'lunefndin ákvf'ði þa,
og þar eptir árlega, með atknæðofjðlda, hverjir hreppar
síðan megi komast kjd, að senda fulltrúa Mn næstu 2
drin ; að ætlunaroerk sýsluneflldalllla se: a, að skera úr
agreiníuf/i þeim, sem Iu/ur orðið milli soeitanefndanua
í sýslunni,. b, hin sömu ætlunnroerk, að svo 1I1ildu le!lti,
sem fl.Íörvalla sysluna snertir, sem hverri sveitarnefnd
eru ætluð í sínum hreppi ; e, að sýslune/ildin fl.iöl'i því
áætlun um upphæð þess kostnaðar, sem þf'ssi almennú

störf ár hvert útheimta, 0,'1[afni þeim niður á hreppana
eptir framtaldri hundraðatðlu þeirra í föstu Ofl lausu;
að sýslusjdðil' »crði þannig stofnaðir, Ofl að tíl þPin'a
gdl1!1i Iteðan al' allar þær f)'arsektir, sem nú falla í flÍ-
tækra ..•jóði.

3. að hin síðasta meðferð Of/ úrslit soeitamálefna her á'
landi vf'rði rikvf'ðill sumkvæmt þf' ssum undirstöðu-atrið-
um, Of/ í mflllt(júðu7l ríð þa stjornartilluuiun alls kon-:
111l!/sveldi.\'Íns 0!l stöðu Íslauds í fllrir/iofllulagi þess, s em
eerður að lö,qu m,

He ykjavík 20. dag júlimánaðar 1853.
II. Stf'l'!tf'IISPll, St . .kin ..•.son. P. Petursson. .J. Guðmundsson.
formaður og framsögum.

þessu álitsskjali er eg í öllu verulegu samþykkur; þó álít
eg nægi, að einúngis séu 2-Ll menn i hven-i hreppsnefnd, og
4 mCIIII, auk sýslumanns, i hverri sýslunefnd.

Reykjavík 21. júlí 11<53.
.I. P. Haustein.

Framsðqumaður : Eg vona, að nefndinni hafi tekizt, að
setja fram mciníngu sína svo ljóslega sem unnt er, og að einginn
þurf þvi að vera i vafa um réttan skilning nefndarálitsins.

Eg vil þvi ekki að svo stöddu fara mörgum orðum um
nefndarálitið, og það því fremur, sem svo mikið var' talað
um þetta mál við inngángsumræðuna; en ef einhverjum ekki
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finnst hann skilja það vel, skal eg reyna, að gefa þær upp-
lýsingar, sem mer er tilllit.

.I. P. Hnnstein: Eg vil einúngis í fám orðum gjlira grein
fyrir því, að eg ekki var fullkomlega samdóma nefndinni. Eg
get ekki orðið sannfærður um, að sveitarstjórnin fyrir norðan
og austan, einkanlega í fatækra-mnlefuum, se svo hvikul og
seinfær, eins og nefndin vill álíta hana. Hreppstjórar stunda vel
köllun sína, og kosta kapps um, að efla hag þess sveitarfélags,
sem þeir eru settir yfir; þeir eru yfir höfuð serlega hjálpsam-
ir fátækum, og þeir fara sparsamlega með efni hreppauna ; sýslu-
menn láta ekki sitt eptir verða, hvað fátækra-málefnum við-
víkur, og eptirskoða þeir eðlilega hreppsreikninga og hrepps-
gjórnínga, og hvað aintntenn áhrærir, þá vona eg, að þeir
hingað til hati gjört skyldu sína. Úrslit sumra mála CI' að vísu
langsótt til Danmerkur, eu þar fæst það líka hlutdrægnislaust.
Eg hefði yfir höfuð heldur óskað, að breytingin frá því, sem er,
væri ekki svo stórkostleg, eins og meiri hlutanum sýnist, og að
mellll smátt og smáu svo hefðu viljað færa sig að þvi eptiræskta
takmarki, eptir því sem upplýsing og atork a hefðí vaxið í land-
inu, en ekki allt í einu að hrúga upp svo stórri byggingu, sem
nefndin ætlar að gjðra. Eg kærði mig ekki um, að gefa ágrein-
íngsálit mitt skriflegt nm þetta til flíllgsins, því eg hef hálf-
vegis ætlað mer að rita stjórninni beinliuis um þetta efni.

Eg se ekki, að svo marga hreppsnefndannenn fnll·ti, eim;
og nefndin stingur upp á, heldur að n{)g se~ að hafa 2-4, fyr-
ir utan prest og hreppstjöra. 'það eru til hreppar svo litlir, að
ekki eru í þeim nema 8 bæir, til dæmis Loðrnuudarfjarðarhrepp.
Setjum við nú, að á tveimur bæjum búi prestur og hreppstjóri,
sem eptir áliti meiri hlutans ekki eiga að vera sjnlfkjörnir í
hreppsnefndina, og 3 ekkjur á 3 bæjum, þá eru ekki nema 3
bændur, sem geta feillgizt í hreppsnefndina,

Eg skil heldur ekki, að svo margir valinkunnir tlngandis-
menn seu til, jafnvel í sumum af hinum fjölmelllJul·j hreppum,
svo sem Hosmhvalaness, Stokkseyrar- og Vopnafjarðar-hrepp,
að kostur se á, að fá fyrst 8 menn í hreppsnefndina, og svo
4 eptir 2 ár, eins og nefndin hefur ætlazt til, eins og líka þessi
mikla tala hlýtur að vera til trafala, ef svo margir eiga að
fjalla um hreppsmálefuin,' einkum þegar til framkvæmdanna
kemur. Eg hefði helzt viljað, að hreppstjórar með aðstoð
presta hefðu hin sömu störf og hinn sama myndugleika í fá-
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tækra-málefnum, að undanteknu því, að hreppanefndirnar ættu
að jafna niður sveitarútsvörin, ákveða meðlög ómaga, og yfir höf-
uð að veita sveitarstyrk. þegar eg lít til þess mikla fjölda,
sem meiri hlutinn vill hafa í hreppanefndirnar, dettur mer í
hug, ai'l það væri kann ske eins gott, að láta alla hreppsbænd-
ur á þingi útkljá hreppsmálefnin.

Heldur ekki get eg, hvað sýsluráðið snertir, verið samdóma
meiri hluta nefndarinnar, að hver hreppsnefud skuli senda 1 mann
i þvílíkt sýslurái'!, og skuli vera 6 fyrir hverja sýslu; eg held
nefnilega, að sýsluráðið eigi að vera fyrir alla sýsluna, eins og
hreppsnefnd er fyrir hvern hrepp, en þai'l lÍ ekki að vera fyrir hin-
ar einstöku hreppanefndir (rrpræjenterer e9éfrld, men !ffr te rnfelte
meÞ~for~(\nb erfla ber).

Eg vildi, að hver hreppsnefnd kysi 4 menn í sýsluráðið,
og að sýslumanninum síðan yrðu sendar kjörskrárnar, sem þá
ætti að telja saman atkvæðin, og fá út þessa 4 menn, sem á-
samt með sýslumanni ættu að vera í sýsluraðinu.

þetta er nú einkanlega þai'l, sem greinir á í milli meiri hluta
nefndarinnar og mín, og að svo stöddu fer eg ekki um það
fleiri orðu lll•

•1. hreppst. Si.qll1'ðssoll: það var tekið fram við inn-
g;Íngsumræi'!n þessa máls, ai'l allar þessar bænarskrár vantaði
þann eiginlegleika, sem þær þyrftn að hafa, nefnilega, að geta
sýnt mönnum ókostina á þessari sveitarstjórn, sem er, þar þær
vildu fá aðra betri; en því var svarað svoleiðis, að einn sjúkl-
ingur kynni ai'! finna, ai'! það amnhi eitthvað að ser, en hann
vissi þó ekki, hvað arnaði að ser, og gæti ekki lýst sjúkdóm-
inum. Eg að sönnu gat nú ekki tekið þetta svar gilt, þvi mer
sýndist það sama, og að segja: eg vil vera óánægður með hlut-
inn, en eg get ekki fundið neitt að honum. Eg hef ekki held-
ur vitað leitað læknishjálpar, eða læknir geta hjálpað, nema
sjúkdómnum se lýst. þai'l réttist nú samt svo úr fyrir þessu
málefni, að þai'l komst til nefndar, og eg gladdist af því, að
það varð svo heppið, ai'l í nefurlina völdust mestu mennirnir
úr þínginu, svo eg hlakkaði yfir því, að nú mundi allt upplýs.
ast, og nefndin mundi nú leiða i ljós fyrir þinginu, þjóðinni og
stjórninni, alla ókostina á sveitarstjórninni, sem er, og svo hvern-
in úr þeim yrði bætt með þeirri nýju stjórn, sem hún vildi setja;
en þessi von hefur mer nú algjörlega brugðizt ; málið er komið
allt eins aptur í þingið, með sömu óvissuna; nefndarálitið sýnir
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einga galla eður ókosti á sveitarstjórninni, sem er, en vill þó
forkasta henni, svo þingið og þjóðin ser ekki enn, hvers hún
þarf að biðja, og stjórnin getur þá ekki séð, hvað hún á að
lagfæra. Nefndin segir að sönnu, að þessi sveitarstjórn, sem
er, se ekki svo góð, sem hún vera eigi, en hún getur heldur
hvorki sýnt ne sannað, að sú sveitarstjörn, sem hún skapar,
verði góð, og af því að hún ekki hefur sýnt, að sú fyrri se verri,
getur hún ekki sagt, að hin verði betri.

Eg vil nú telja fram gallana, sem eg hef helzt heyrt kvartað
"nm á sveitastjórninni, en það el' það, að sveitarmenn ekki fái
tækifæri, að fá hentugasta eða bezta manninn, sem til er, fyrir
hreppstjóra, þilr þeir ekki fái að kjósa hann; því eg veit ekki
til, að það se enn gefii'l nokkurt lagaleyfi til þess, eða það
se venja í vesturamtinu; og annað það, að þó hentugur hrepp-
stjóri fáist, þá verði honum ekki haldið kyrrum við þ,lð em-
bætti, þar kjör hans séu svo ósanngjörn, ol!' það er víst einhver
sá mesti galli á sveitastjórninni, að hreppstjórar skiptast svo
opt um, og hlaupa svo fljótt frá aptur, strax þá þeir eru farnir-
að geta gjört gagn og verða kunnugir; verður svo aldrei neitt
verulegt eður þarft tekið fyrir í sveitunum; en þai'l er eingin
von, að nokkur ærlegur maður geti lagt alúð við það stand,
sem svo er óþakklátt, eður eirt við þai'l ári leingur, að láta hafa
sig svo fyrir þræl, að slíta út æfi sinni og krðptum í annara
þarfir, og hafa ekkert í gm; það er þó ekkert stand í veröldu
svo aumt, sem eg þekki; því þó maður taki ekki nema strák,
til að vera í fjtSsi, þá gefur maður honum þó að eta, og fleygir
á hann spjör, en hel' er einginn grundvtillur lagður til af lag-
auna hálfu, að hreppstjórar fái ofan í sig nokkurn matarbita, þó
þeir standi í sveitarumsýslunum daga og vikur samfleytt, svo það
munu allir heilvita menn játa, að kjör og meðferð á þessari einu
embættisstétt í ríkinu se allri srjérnarfurmsreglunni rétt til mínk-
unar, og getur þessi aðhúnaður á sveitarstjórninni ekki verið heilla-
vænlegur. En nú á að fara betur; það tekur nú líka í hnúkana;
níl kemur nýtt vit og ný regla; það eiga nú að koma í hverri
sveit 4, 6 ella 8 hreppstjórar, nefnilega, sú ósanngirnisplága, sem
legii'l hefur á einum, á nú allt í einu að ausast yfir marga, heilan
flokk, kraptinn úr sveitinni, líkt og þegar pest, sem legið hef-
ur i einum, grípur fjölda allt í einu, og plága þessi er nú hálfu
verri en áður; því það voru þó ekki nema 3 ár, sem menn voru
bundnir við þetta ófrelsi en nú skulu það vera fjögur; og þar.
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er ekki þar með búið, maður skal vera gr.pmn til þess aptur
eptir 4 ára frísprok. það er sjáanlegast, að nefndin hafl sniðið
þetta sköpunarverk sitt eptir sakamálalögunum hérna í Reykja-
vík, þegar menn eru eptir hvert fimm daga andrúm gripnir apt-
ur, og settir inn í svarthulið. Einginn af þessum 6 eða 8 hefur
nein laun, heldur en fyrri; því hafi áður verið öri'lugt, að veita
þau þeim eina, þá mun það nú ekki vera hægra hamla þessum
fjölda, en eins verður embættið örðugt hverjum af þessum 8,
eins og þó hann væri einn, því hann getur ekkert gjört utan í
felagi með öllum hinum, en hver einn verðm' þó að taka þátt
í öllu, sem gjöra þarf. Eg þori að segja, að þessi fjöldi gjörir
ekkert gott, heldur miklu fremur illt, töf og ágreining. Ef
nokkuð á að framkvæma, hljóta menn að vera í samfundareið-
um og á sífeldum ráðstefnum, geingur svo ekkert; hver mezt
um við annan, því nú hefur einginn svo að kalla tækifæri, að
gjöra ser til sóma, og einginn aðhald, að gjöra ekki ser
til mínkunar, því mörgum mun þykja sætt sameiginlegt skip-
brot, þó þeir líði álas í felagi með öðrum um, að eitthvað
fari óskipulega. þíngræi'lUrllar mega því eitthvað telja um
fyrir mer, ef eg skal sannfærast um, al'l þessi sveitarstjórn
verði betri, og hef eg heldur hugsað hitt, að taka mer breyt-
íngaratkvæði á þá leið, að sveitarmenn fái rett til, að kjósa
hreppstjórann, og kjósi hann upp á hverjum 3 ára fresti, en
láti kjósa menn með ser til tiuudarskipta, og að hann fái sann-
gjörn laun, þá skattgjaldslögin komast á.

Sýslustjórn þessi, sem her er sett, veit eg nú ekki til hvers
á að vera, nema eg se hún á að st ip ta sýslusjóð, og flæma álögur
á allar sveitirnar; kann ske að hún eigi að taka það upp í laun
fyrir fyrirhöfn sína; eg veit annars ekki, hvern þarfa hún á að
vinna, þegar sýslumaðurinn á að vera samt. það hefði þá held-
ur verið nokkursmyndar, hefði sýslumaðurinn ekki þurft að vera,
og mátt brúka þetta, sem þeir eta, til annara landsins þarfa,
og þetta hefði átt að vera dómsnefnd, til að dæma mál í her-
aði, og aptur gæti verið fjórðúngsdómur við ömtin, og sá efsti
og þrii'lji dómstóll landsins væri þá yfirrétturlnn, svo ekki þyrfti
að vera að leita með málin út í önnur lönd til hæsta-réttar,
Eg býst við, að mönnum þyki eg nú vera búinn að tala nógu
Ieingi, og skal eg því hætta um sinn, en einúngis biðja menn,
ef þeir svara mer nokkru, að rángfæra ekki orð mín, svo eg
þurfi ekki að neyðast til, að lýsa neinn ósannindamann.
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Framsögumaðul': .Minni hluti nefndarinnar her okkur, að
við höfum sagt, að sveitarstjórnin væri hvikul og sein fær - (.l.
P. Hausteins Í fátækra-málefnum) -,. en eg veit ekki, hvað
hvikult er og seinfært, ef það er ekki, þegar 4 eða 5 úrskurðir
"falla í einu og sama málefni, 2 af sýslumanni, 2 af arntmanni,
og 1 af k anselii, sem úrskurða fátækraliminn á 3 hreppa, sinn
j hverjum úrskurðinum, og hinn seinasti úrskurðurinn gjörir
þann hreppinn forsorgunarskyldan, sem einglnn hinna fyl'ri úr-
skurðanna hafði nefnt til, og [)mmig kemst hinn fátæki eptir
3 eða 4 ár á réttan framfærishrepp. þvílíkt dæmi þekki eg,
og var þai'l um konu með 3 börnum að !!Jöra, sem óviðkom-
andi hreppur varð að annast allan þennan tíma.

Viðvíkjandi tölu nefndarmanna í sveitauefndunum, þá gat
minni hlutinn þess, að ekki væru nema 8 bæir sumstaðar í hreppn-
um. það var rætt um þetta í nefndinni, að optar mundi prest-
ur og hreppstjóri verða kosnir, því presturinn mun þó cptast
meðal hinna skynsömustu í hreppnum. þurfi eptir meiníngu
hins háttvirta 2. konúngkjöma þingmanns að vera 4 í sveitar-
nefnd hverrl, jafnvel í mínustu hreppunum, [)á þarf þess líka i
Loðmundarhrepp, og þá held eg þurfi líka 8 í hinum stærstu
hreppunum.

það getur verið, að það tefji meira fyrir úrslitum málefn-
anna, að hafa svo marga, en betra er, að tefjast viku, en eiga
undir úrslitum einvalds hreppstjóra, sem stendur undir einvöld-
um sýslumanni, sem á ytir sel' einvaldan amtmann, sem loks-
ins stendur undir einvaldi-i stjórn; en töfln mun vinnast upp
aptur, þegar seinasta úrlausn væri innlend, og eg ætlaði, að
hetri úrlausn feingist hjá sýslunefndinni. en hjá hinum alvalda
sýslumanni.

Viðvíkjandi því, hvað margir skuli vera í sýslunefndinni,
og hvernig skuli kjósa til hennar, þá áleit nefndin, að hentug-
ast væri, að hún væri samsett af innansýslumðnnum, já, úr sveit-
arnefndunum, og hver þeirra sendi 1 inn í sýslunefndiua, því
það er þó auðsjáanlega nauðsynlegt, að einhver þarf að vera
til staðar í sýslunefndinni, sem geti gjört grein fyrir, hvernig
málið er undir komið, hjá hreppsnefndinni. En nefndin útilok-
aði frá atkvæðisrétti í sýsluuefudinní þann, sem væri frá sama
hrepp, og málið væri komið frá, sem atkvæði ætti að gefa um.
Nefndin hefur ákveðið, að hver hreppsnefnd skyldi kjósa 1 i
~S'slullefndina fyrsta árið, en síðan skyldu vera 6 í henni, og
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er eg enn á þeirri meiningu, að í stórum sýslum muni ekki af
veita, þó 6 séu í nefndinni, og eg get ekki séð, að nokkuð
ynnist við, að að eins væru 4, þvi í þessu máli ættu menn minnst
að hugsa um kostnaðinn; því sveitastjórnin (Communal- Besty-
relsen) er byggð á, að hver og einn vilji fá góða stjórn, án þess
að horfa i nokkurt ómak eða kostnað sjálfs sín, og hef eg
fyrst af þingmanninum frá Mýrasýslu heyrt hið gagnstæða. Hann
sagði i innganginum til þeirrar laungu og fögru ræðu, sem hann
heit, að maður leitaði ekki læknisius, fyr en menn gætu lýst
sjúkdómnum , en eg held menn leiti hans opt líka til þess,
að fá að vita, hvað að manni geingur. Að nefndin hefur
ekki hrósað fóstri sínu, VOHa eg þingmaðurinn lasti hana ekki
fyrir; hún ætlaði ser ekki að búa til frumvarp, til að senda
stjórninni, heldur eínúngis gefa henni nokkrar upplýsinger. Hann
hélt það væri þeim muninum verra, að hafa svo marga í nefnd-
inni, þvi þá þyrftu fleiri að launast, en það korn nefndinni aldrei
til hugar ; það var heldur ekki meining nefudarinnar, að þeir
skyldu hafa nokkur laun; en eg get ekki seli, af hverju hann
hefur dregill það, að nefndin ætlaði sýslunefndinni nokkuð; því
það stendur hvergi í álitsskjali nefndarinnar. Að líkja starfa
sýslu - nefndarinnar við vatn •••- og brauðs - straff, var óheppin
samliking ; því til þess er maður dæmdur, til að afplána afbrot;
en það mun vera sú bezta umbun, að framkvæma þetta nefnd-
arstarf mel'! fúsum vilja.

Nefndinni kom aldrei til hugar, að sýslunefndin skyldi vera
regluleg dómsnefnd, heldur að hún að eins skyldi skera úr á-
greiníngi sveitanefndanna. .

Eg þykist vita, að þingmanni Mýrasýslu skilst ekki þetta
betur en áður, og það var heldur ekki von min, að koma hon-
um i skilning um það.

J. P. Haustein: Eg vil heldur, að þeir þingmanna tali
um þetta 'málefni, sem ekki hafa verið í nefndinni; en sjálfur
vil eg sem minnst leingja umræðurnar um það. það dæmi,
sem hinn heiðraði framsögumaður tók af sveitarkerlíngunni,
sannar ekkert; því verið getur, að allt af hafi komið fram nýjar
og nýjar upplýsingar, sem hafi breytt úrslitum málsins. :Mer
finnst ekki eiga alls kostar vel við, a~ hreppskil. réttahöld og
refaveiðar heyri undir sýslunefndina, þvi slíkt viðkemur ein-
um eða nokkrum hreppum, þar sem eg þekki til. '

J. Kristjánsson: það fylgir mer sá annmarki, að eg er
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nærsýnn nokkuð, en eg fæ ekki gjört við því; samt vil eg reyna
til, að skygnast yfir þarfir alls landsins, og þá sýnist mer, að
nefndinni hafi tekizt allvel tilraun sín, að fara þess á leit, sem
þörfin krefur í tilliti til sveitastjórnar her; IJÓ gjðl'ir hún að
minni meiningu kjörgeingina of þrallllgva, þegar kjósa skal í
sýsluráði», Manninn í sýsluráðið á að kjósa eptir uppástúngu
nefndarinnar tvöföldum kosningum; því það er sveitanefndin,
sem kýs, en hún á að kjósa úr sínum flokki einúngis. Nú
getur hæfilegasti maðuriun, til að sitja í sýsluráðínu, verið utan-
nefndar á þeim missirum, sem kjósa þarf í sýsluráðið, af því
menn gánga úr nefndinni annaðhvort ál', og er eptirsjón í því,
að hann getur ekki verið kjðrgeingur, Eg vil þess vegna taka
mer breytingaratkvæði á þá leið, að sveitanefnd kjósi einn mann,
þann er hún álítur þar til hæfilegasran, annaðhvort úr sínum
flokki eða af öðrum bændum, í þeirri sveit, til að vera í sýslu-
ráði.

Hvað tölunni viðvíkur, að 4, 6, 8 menn skuli eptir stærð
hreppanna vera í sveitanefndunum, þá fellst eg á það; eg vil
fyrir mitt leyti eiga heldur sveitamálefnin undir fleirum mönn-
um, þó sumir þeirra kunni að verða einfaldir, sem menn kalla,
ef þeir eru ráðvandir, heldur en undir fáum, þó greindir séu
álitnir, en væru hrekkvísir. Eg álít eingan veginn aðalumtalsefni
í þessu máli fárra skildinga kostnað, eða nokkurt ómak, heldur
hitt, að þvílík ar sveitanefndir og sýsluráð komist á legg, sem
unnið geti nokkurn veginn það verk, sem þeim er ætlað að vinna .

•1. hreppst, S(qurðsson: það skil eg ekki, að her í landi
se ekki spursmál um ómak. Her í landi eru ómök laung og
örðug, og bændur álíta ser tíðina mjög dýrmæta. Her var t, a.
m. eitt hreppstjörnarþing, en þegar öðru var bætt við, þá hafa
menn knutrað sáran yfir því, að verða að taka þar 2 daga frá
störfum sínum, sem ekki þurfti áður nema 1. Eg se að sönnu,
að nefndin er ekki sipin með tímann, þar sem hún bætir nú
"ið allt í einu 4 fundum á ári í sveitum, og 2 í sýslunefndum.
Eg vil setja fram eitt dæmi, hvort her getur ekki orðið spurs-
mál um ómak. það verður einn fátækhugur heylaus eða bjarg-
arlaus i harðindum á vetrardag; þá er harm nú vanur, að fara
til hreppstjórans, og hver duglegur hreppstjóri fer strax til beztu
bænda í sveitinni, og útvegar þeim fátæka hjálpina. Nú færi
þessi sami fátæklíngur til einhvers af þessum 8 nefndarmönnum;
eg gjöri ráð fyrir, að hann segði: "þar get eg ekki einn úr
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ráðið; þú verðm að finna hina líka, og ef þeir kalla til mín,
þá kem eg á fund með þeim, að tala um þetta", :það kann að
vera dálítið ómak fyrir fátæklínginn, að finna þá alla, því sum-
staðar eru stórar og strjálbyggðar sveitir. það er ekki stór
-sveitin, sem eg er í, en það !l;jörir samt einginn frískur maður
betur á dag í slæmri færð, en að gánga frá einum enda henn-
at' til annars, og hálf dagferð er hún þvert yfir. Nú skal sinn
nefndarmaður sitja í hverju horni hennar. Skyldi ekki aum-
inginn hafa nokkurn harmagáng, eða verða orðinn svángur eða
skepnur hans, þegar hann væri búinn að koma öllum þessum
góðu mönnum saman í einn hóp, og þeir væru síðan búnir að
jafna sig með, að hjálpa honum.

Framsögumaður sagði, að eg hefði stúngii'l upp á dóms-
nefnd, en það val' fjærri ; eg hef ekki stúngið upp á þessari
sýslunefnd, en eg held það verði einslags dórnsnefnd, þar hún
á að dæma yfir misklíðum þeim, sem verða á milli sveitanefnd-
anna, og dæma skyldur og álögur á alla sýslubúa eptir tíund-
ar og fasteignar hundraða fjölda. En það er nú mín trú, að
það mundi verða eins góð regla og lögun á sveitarstjórninni,
að menn feingju þann rétt, að það væri ekki deiugt á mann
þessum ókunnugu, óhentugu og ónýtu dönsku sýslumönnum; því
þægilegur og gagnlegur sýslumaður mun eins vellaga á milli sveita
og þessi sýsluuefnd. Eg tala ekkert betur fyrir málefninu, þó
eg komi sjálfur í þessa nefnd, heldur en eg get skrifað um
það, og eg held skynsamur sýslumaður geti eins vel skorið úr
málum eptir greinilegum skrifum og skýrslum, eins og þó þessi
nefnd komi til hans og rífist hjá honum heilan dag - (Hlátur)
-. Að nefnd þessi þurfi að dæma UII\ refaveiðar eða vegabætur
á fjöllum, skil eg ekki; því eg veit ekki betur, en fjöllunum
sc skipt með vissum merkjum víðast hvar á sveitirnar, og hver
hreppstjóri láti því bæði hreinsa fyrir dýrum, og við halda veg-
um, á þeim plázum, sem hverri sveit til heyrir, og mundi því
það sýslunefndarverk verða óþarft, að fara að búa til sjóði eða
álögur á alþýðu í þessu skyni.

J. Guðmundsson: Eg vildi standa upp, og tala fáein orð,
áður en fleiri færu að feta í fótspor þiugmannsins frá Mýra-
sýslu, til þess að kveða upp fordæmingardöm, ekki að eins
yfir álit oguppástúngur nefndarinnar, heldur líka yfir sjálft
alþíngi. Hann hélt það gjörði ekki meira gagn, að koma sjálf-
ur á nefndarfundinn, en að skrifa til sýslumanni eða amtmanni
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a~ heiman; en eptir sömu skoðun yrði sjálft aJþíngi öldúngis
þýMngarlaust um leið; því eptir þvi þyrftu menn ekki að koma
híngað, og leggja á ráð um aðal mál landsins, heldur væri nóg,
að skrifast á um það við æðstu yfirvöldin og stjórnina, sem
mönnum þætti nokkuð í varið. Svona fer, þegar menn binda
sig of fast við það, sem ef', og hugsa ekki u nl það, hvernig
betur má fara, eður það fyrirkomulag, sem er miklu eðlilegra.
,það, sem nefndin stingur upp á um fyrirkomulag sveitastjórna,
.er öldúngis gagnstætt því, sem verið hefur um nokkurn tíma;
-það er fyrirkomulag, sem er sama ei'l!is og í sömu stefnu og
stiptun alþingis; það er fyrirkomulag, grundvallað á frjálsum
kosníngum þeirra manna, sem eiga einir að húa að ályktunum
og framkvæmdum sveitastjórnauna. það er að vísu satt, að
nefndin stíngur upp á allt öðru fyrirkomulagi eu því, sem nokk-
urn tíma hefur verið í landinu; þeir, sem vilja hrinda þessu
fyrirkomulagi á sveitastjóru, rífa jafnframt niður stiptun alþing-
is og gagnsemi þess. Hiun 2. konúngkjðrni þingmaður hefur
skrifað á álitsskjalið, að hann væri nefndinni í öllu verulegu
samþylrlwl', nema um tölu þeirra, sem kosnir yrðu í sveita-
.nefudímar og sýslunefnd irnar. En mer heyrist nú á ræðum
hans, að það se orðið margt fleira, sem hann greinir á við nefnd-
ina; því nú greillir hann á við nefndina um aðalundirstöðuna á
fyrirkomulagi sveitarstjóruarinuar ; því ræður hans og tillögur
.stefua nú að því, að fyrirkomulag! sveitarstjórnarlnnar, eins og
hún er nú, se haldið að allri undirstöðu, en að hún se að eins
gjörð dálítið frjálslegri.

það getur vel verið, að fátækra-stjórnin fari vel fram, og
má ske betur en annarstaðar, í norðuramtiuu ; eg er fremur á
'því,' að svo se; en her er um miklu fleira og meira að ræða,
en þessa einstöku grein í sveitarstjórninni, og hinn háttvirti 2.
konúngkjörni þingmaður hefur ekki sagt, og má ske ekki get-
nð sagt, að neitt annað af því, sem á að liggja undir sveita-
stjórn, fari vel fram í norðurnmtinu.

Viðvíkjandi tölu nefndarmanna er minni hlutinn einkum
ósamdöma. Framsögumaður hefur sýnt, að talan á Icreppsnefnd-:

arm önnunum muni vera rett hitt; því þó til se kann ske hrepp-
ur, sem ekki hafi nema 8 eða 10 búendur, þá er þó almennast,
.að í hreppum séu 30 til 40 búendur, og í fjölmennustu hrepp-
'Unum eru yfir 100 búendur, En hvað viðvíkur tölu á sýslu-
nefndarmönnum, vill minni hlutinn einúngis hafa 4, fyrir utan
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sýslumanninn, kosna með allumsvifamikilli kosníngaraðferð, og
ekki beinlínis kosna úr flokki hreppsnefndanna sjálfra; en þá
mætti mjög opt bera að því, að þeir mennirnir yrðu einmitt
kosnir, sem mest eru riðnir við þau mál, sem sýslunefndin ætti
að hafa til meðferðar það árið. Eg fyrir mitt leyti held ann-
ars, að tala nefndarmanna í sýslunefndinni reynist heldur of
lítil, en of mikil, svo mer sýnist ekki ástæða til, að breyta því,
sem nefndin hefur stúngið upp á. Viðvíkjandi miður heppnum
orðatiltækjum þeim í nefndarálitinu, sem hinn sami háttvirti
konúngkjörni þingmaður talaði um, þá eru þau að eins í ástæð-
um, en ekki í uppástúngum nefndarálitsins, og er því hægra,
að sleppa þeim eður lagfæra, þegar álitsskjalið verður samið til
stjórnarinnar.

M. Andrésson: Það mun ekki verða lángt, og enn síður
merkilegt, sem eg tala í máli þessu, og er þá illu bezt af
lokið. Ekki er það ásetningur minn, að rífa niður nefndar-
álitið; það færi illa á þvi fyrir mer, sem altið hef viljað heldur
fleiri en færri í hverri stjórn sem er, og verið illa við allt ein-
veldi. þÓ þetta nefndarálit hafi einhverja ófullkomlegleika,
eins og öll mannaverk, þá þarf það ekki að virðast undarlegt,
þar það er sú fyrsta uppastúnga, sem upp hefur verið borin
viðvíkjandi sveita- og sýslu-stjórn; en það er mikil bót í máli,
að þessar fyrstu uppástúngur eiga að gánga gegnum mikinn
hreinsnnareld, nefnilega þetta þing, stjórnina, og alþingi aptur,
áður þær verða að lögum. það er hið fyrsta, sem mer virðist
athugavert við nefndarálitið, að, eptir sem mer skilst, ætlast
nefndin til, að hreppstjórinn hafi framkvæmdarvaldið, að -því
verði framgeingt, sem sveitarstjórnin ályktar - (Framsö!/u-
maður: í fátækra-málum) -, og hún se honum þó hjálpleg í
því. Af þessu er það að vísu ljóst, að nefndin mun ætla að
hafa hreppstjóra, en hitt er mer óljóst, hvar verkahringur hans
og nefndarinnar að skiljast eða koma saman. Mer hefði þótt
æskilegt, eða jafnvel ómissandi, að nefndin hefði með fáum
orðum til tekið, hvort hún ætlast til, að í hverri sveit se 1
hreppstjóri, eða 2 í sumum, eins og verið hefur, og hvert ætl-
ullarverk hreppstjórans skal vera, og hvort hann skal vinna
að öllu leyti kauplaust, eins og hver meðlimur nefndarinnar.

Hvað sýslunefndina snertir, álít eg það ekki sem réttast
eða sanngjarnt, að ekki sitji í henni fleiri menn en 6 í þeim
sýslum, hvar flestir hreppar eru; eg held nefndin hefði gjört
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betur, að hafa tölu þeirra óákveðna, og ab hver sýslunefnd
ráði því sjálf, hversu marga hreppa hún kýs frá, sem ekki
þurfi að senda mann á sýslufund það eða það árið.

þar sem stendur í nefndarálitinu, ab sýslunefndin skuli
jafna kostnaði þeim, sem útheimtist til almennra þarfa, á hrepp-
ana eptir framtöldum hundruðum í föstu og lausu, hvað mein-
ar nefndin með því'? Eg veit ekki til, að fram séu talin fast-
eignarhundruð, nema þau, sem tíunduð eru, en margar jarðir
eru undan þegnar tíundarskyldu. Mer er ekki ljóst, hvernig
þetta á að skiljast; það væri nauðsynlegt, að nefndin vildi skýra
þetta betur, og líka hitt, hvernig hún ætlar að samríma hrepp-
stjóra og sveitarnefnd, og þó að skilja verk þeirra að nokkru
leyti. Ef einhverja fleiri en mig kynni að skorta skilning á
þessu, þá væri gott, að þingtíðíndin upplýstu það fyrir mönn-
um .

•l. P. Hausteini Eg vil einúngis fara fáeinum orðum við-
víkjandi því, sem hinn heiðraði þíngmaður úr Skaptafellssýslu
talaði, og get eg ekki skilið, að kosningaraðferð sú við kosn-
ingu sýslunefndarmanna, sem eg stakk upp á, se ófrjáls og marg-
brotin, þó hver hreppur kjósi 4 menn, og kjörskrárnar síðan
verði sendar til sýslumanns, sem með 2 hreppstjórum eða for-
mönnum hreppanefnda skoði þær og telji saman atkvæði. Skoð-
un mín er sú, að sýslunefndin se fyrir sýsluna, eins og hrepps-
nefndin er fyrir hreppinn, en eg skil ekki í því, að nokkur hrepps-
nefndarmaður verði af því óhæfur til þess, að sitja í sýslunefnd,
þó málið, sem ræða á, se úr hans hreppi, ef það ekki áhrærir
hann persónulega.

Framsögumaður : þar sem hinn virðulegi þingmaður
Árnesínga, sem fór svo hóflegum orðum um nefudarálitið, leitar
upplýsingar viðvíkjandi ýmsu í nefndarálitlnu, þá skal eg reyna,
að gjöra honum hugsun nefndarinnar skiljanlega.

Nefndin nefnir hreppstjórana, sem meðlimi sveitarnefndar-
innar eða ekki, allt eptir því, hvort þeir eru kosnir í hana eður
ekki. Hún hugsaði ser, að gott væri, að umsjónin hvíldi einnig
á hreppstjóranum, sem líklega yrði kosinn af hreppsbúum - (M.
Ændrésson: það er ekki sagt hann verði kosinn) -; hann
hefur mörg störf, sem fullmektugur sýslumannsins, og nefndin
vildi ekki hindra hann frá, að hnauka á þeim eptir þörfum.
Sami virðulegi þíngmaður ætlar, að þar sem 13 eða 14 hreppar
eru í sýslu, muni ekki allir komast að sýslunefndinni eptir
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uppástúngu voni, en þegar sjsluneflldarmenn eru 6, komast
menn að úr ]8 hreppum, þegar hver má hvíla í 2 ár.

þeir 2 þíllgmelln .finna einga þörf til umhreytíngar á fá-
tækra-stjórninni, og þó eru komnar 3 bænarskrár úr þíngeyjm'-
og Skagafjarðar-sýslu, með 250 undirskrlptum, og 2 frá þórness-
og þíngvalla-fundunum.

G. Brandsson: Í nefndaráliti því, er nýskeð var lesið,
var á einum stai'l talað um það, að sumstaðar væri sú lenzka
komin á, að sveitarhúar kysu sjálfir hrepllstjóra sína með ráði
sýslumanna, og líka, að hreppstjórar, eptir fyrirmælum sýslu-
manna, tækju með sel' nokkra sveitarbændur. til að skipta tí-
undum, og jafna niður auk a-útsvörum. það getur nú vel verið,
að sýslumenn gángist fyrir þessu sumstaðar, en her sunnanlands
held eg aðalreglan !'óc sú, þegaI' hreppstjúrt segir af ser hrepp-
stjórn, að hlutnðeigandi sýslumaður leiti þá álits hans um það,
hver líklegastur muni þar í sveit til, að taka við hreppstjórn-
inni; stundum er líka sóknarpresturinn an þessu spurður, og er
þetta látið nægja, Eu hvað viðvikur aðferð þeirri, sem her er
höfð, til að skipta tíundum, og jafna niður auka-útsvörum, þá
er hún sumstaðar, og eg held víða hvar, þaunin, að hrepp-
stjórar kveðja með st~r nokkra bændur til þessa starfa, hverja
þeir sjálfir útnefna. Aptur hafa ai'!rir tekið ser þá reglu, að
láta sveitarhúana til taka þá, ýmist 5, 7 eða 9, eptir stærð
hreppanna. og hefur al'lferii þessi reynzt [iokkasæl, Mer virðist
nú, að þetta sýni, aii málinu er eins og sjálfkrafa farið að þoka
í þá stefnu, sem nefndin vill koma því. þélð hefur verið álit-
inn meinlegur galli á hreppstjórninni, hversu stuttan tíma að
hreppstjórar væru bundnir við borð, að vera í henni, og hefur
þetta komiii til af því, aii þeir hafa að mestu leyti unniii launa-
laust, og þá hefur þótt úsanngjarnt, aii halda þeim leingur í
henni; en af því hreppstjórar margir hverjir hafa þá fyrst ver-
ið farnir ab fá nokkurn vegillll gliiggt skynbragð lí sveitarmál-
efnum, þá hefur mönnum þ6tt koma fram nokkur ósamkvæmni
viii þau sífeldu hreppstjóraskiptl. Nú hefur nefndin stúngið
upp á, að kosning hinna nýju sveitanefnda skyldi vera þannig,
að helmingur hennar fari fl-á á hverjum tveimur árum, og að
þá kæmu aðrir menn í stað þeirra, sem færu úr nefndinni. Eg
er nú hræddur um, aii þessi sifeldu umskipti leiði til sömu sunrlr-
úngar og ósamkvæmni, sem áður hefur verið kvartað yfir um
hreppstjórana. Mer hefði því fallið betur, að sveitarnefndin hefði
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mátt haldast ósundruð í 3 ár að minnsta kosti, og vera svo laus
við kosningu önnur 3 ár, nema að því leyti, sem sumir meðlim-
ir hennar hefðu sjálfkrafa viljað gjöra fyrir tilmæli annara
sveitarbúa sinna - (Framsö.fJumaðul': þeir eru kosnir til 4
ára) -; einnig vildi eg stínga upp á því, hvort ekki mundi
betra, að tala hinna kosnu manna stæði á stöku, svo að í hverri
sveitarnefnd væru t, a. m, 3, 5, eða 7, eptir stærð og ásigkomu-
lagi hreppanna ; því við gæti það borið, að nefndarmenn ina
greindi á um eitthvert atriði, en hægra væri, að sjá meinínga-
muninn, ef tala þeirra væri stök, og úrslit málanna yrðu með
því auðunnari. Eg hef reyndar ekkert á móti þeirri uppástungu
nefndarinnar, að menn þessir yrðu kosnir á manntalsþíngnm,
og að sýslumenn þar stýrðu kosníngunum, en alltítt er það, að
fáir hreppsbúar koma á manntalsþíng, og líka hitt, að sýslu-
menn hafa þar opt nauman afgángstíma frá öðrum embættis-
störfum ; en það þykir víst meiri tryggíng í þessu, heldur en
að kosníngin fari fram á vorhreppskila - þíngum undir umsjón
prests og hreppstjóra, því þau þíng eru þó almennt vel sótt af
bændum. Nefndin hefur stúngið upp á því, að sóknarprestur-
inn skuli mestu ráða nm kennslustaði handa börnum. Mer
þykir nú þetta nokkuð skrítið, þegar litið er á þá frjálslegu
stefnu, sem nefndin virðist að hafa tekið, og held eg, að það
hefði ekki verið lakara, þó atkvæðafjöldi hefði feingið að ráða
í því sem öðru; því verið getur, að sveitarhúar væru ekki síður
en presturinn kunnugir hentugum kennslustöðum í sveit þeirra,
einkum væri hann nýkominn í sóknina, og hvað viðvíkur sveit-
aruppaluingum, þá held eg menn þessir létu ser annt um, að koma
þeim fyrir í þá staði, hval' minnst stæði á kennslu þeirra, og
minnst þyrfti með þeim að leggja; en þetta síðara atriði tæki
presturinn má sk e minna til greina. Að öðru leyti held eg,
að honum og nefndarmönnunum mundi sem optast koma sam-
an í þessu. það er talað um, að í sýslusjóð þann, sem eigi að
stofna, skuli renna allar þær sektir, sem gállga eigi í fátækra-
sjóð; en mönnum er það þó kunnugt, að her val' fyrir fáum
dögum samþykkt frumvarp til tilskipunar um helgidagahald,
og var þar meðal annars stúngið UI)P á, að allar sektir fyrir
brot þau, sem drýgð yrðu á móti ám innstu lagahoði, skyldu
renna í fátækra-sjóð. Ef að nú uppástúnga þessi í sveitastjórn-
arlögunum, um sýslusjóðinn, yrði samþykkt, þyrfti að breyta
grein þeirri í helgidagatilskipuninni, sem eg minntist á.
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Hvali sjálfri sýslunefndiuni viðvíkur, þá held eg hún gæti
í mörgu falli orðið nauðsynleg; því það er ekki ótítt, all ágrein-
ingur getur risið milli hreppa um hitt og þetta, t. a. m. rétta-
höld, ösk ilafe, og fleira; það er t. a. m. hérna í sýslunni ákveð-
ið með reglugjörð, sem amtið hefur samþykkt, að úrgángur all-
ur úr sauðfjárréttum skuli rekast sunnan að, rétt frá rétt, og
loksills að það, sem ekki væri geingið út á veturnéttum, skyldi
seljast við Elliðaá», en að andvirðinu skyldi síðan skipta milli
allra hreppa í sýslunni; nú eru liðin meir en 12 ár, síðan á-
kvörðun þessi var gjörð, og hefur ekki einn skildíngur þar af
kornið i hreppa þá, sem eru fyrir sunnan Álptaneshrepp; en
þetta og margt fleira held eg nú að sýslunefndin gæti jafnað.

Eg verð að vera á sama máli og þingmaður Árnesínga, að
það muni ekki sem heppilegast til tekið um þá 6 menn, sem
talað er um að vera skuli i hinni áminnstu nefnd, því þar sem
hreppar eru margir í sýslu, t. a. m. 12-14, sem her lÍ landi á
ser stað, þá yrðu of margir útilokaðir frá þeim rétti, sem þeir
ættu eins vel og aðrir; mundi það þvi ekki vera betra, þar
sem svo stendur á, sem eg hef sagt, að allir hreppar sýslunn-
ar kæmu ser saman um, hvað marga menn þeir ættu að kjósa
og senda í sýslunefndina ? því með svofeldu móti þyrftu ekki
málefni þeirra fjærst liggjandi hreppa að verða á hakanum;
þvi þó þeir, eins og nefndin stingur upp á, megi senda menn
til sýslufundanna, sem skýr] frá ýmsu, er hreppum þeirra við-
víkur, þá held eg það se gagnslítið, þegar þeir hafa eingan
atkvæðisrétt.

Framsðqnmaður : Eg þarf ekki að fara mörgum orðum
um það, sem hinn virðulegi þingmaður Gullbringusýslu sagði.
Hann vildi ekki, að sóknarprestar hefðu hærri atkvæðisrétt við-
víkjandi kennslu barnanna; en uppfræðing únglíngsins er þó
altend i áhyrgð sóknarprestsins - (satt) -. Hann gat þess
í ræðu sinni, að honum líkaði það vel, að sýslunefndin annað-
ist skipun fjárretta, og það ætla eg þvi heldur nauðsynlegt,
sem mer er kunnugt, að menn hafa viljað fækka þar sauðarétt-
urn, sem þær hafa verið þvi nær i hverjum hreppi, og ollað
mönnum mikillar verkatafar og erviðleika, og hrakníngs á fé,
og hafa ekki feingið því fram komið; því einginn hreppanna
vildi missa sinnar réttar. Hann sagði, að með þvi mótinu mundi
óskilaféð, eða verð þess, koma niður á hreppana með meiri

jöfnuði, og þeirrar meiningar er eg líka, og hef fundið, hver
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éjöfnuður er í því, al'l fe það, sem búið er að reka rétt úr rétt
hálfa sýsluna, skuli lenda í fátækra-sjóði hins síðasta hreppsins
eins, ef ekki spyrst upp eigandi .

•/. P. Havstein: Hinn heiðraði framsögumaður sagði áð-
an, að 3 bænarskrár væru ai'l norðan um þetta efni, en þó vildi
eg segja, að fátækra-stjórnin væri i góðu lagi i norður- og austur-
amtinu. Með tilliti til þessa skal eg leyfa mer að geta þess,
að tvær bænarskrárnar, sem eru úr Skagafirði,gánga, eptir því
sem mig minnir, mestmesmis út á breytingu á lögreglustjórniuni,
og ein einnig um húsmenn , húsaga og lausamenn ; hin þriðja
bænarskráin, sem er úr 'þingeyjarsýslu, ætti þá að vera vottur
þess, að sveitastjórnin væri ekki góð nyrðra, en getur hún ekki
verið fremur eptirhermur, eptir þvi sem við geingst annarstaðar,
eins t. a. m, ef þíngey:ngar hefðu farið því á flot her um
árið, þegar Frakkar tóku upp þjóðstjórn, að fá hana líka?

Framsðqumaður : Eg veit ekki, hvernig skilja á 2. atriðið
í bænarskránni frá Skagafjarðarsýslu - (J. P. Havstein: Hún
nefnir hitt fyrst) -. Já! að vísu, en í 2. grein talar hún ein-
mitt um sveitarstjórnina; en í bænarskránni frá þingeyjarsýslu
stendur; "til að stjórna 0.'1 raða öllum sueitarmálcfnum'";
en nefndin hefur aldrei farið fram á, að svipta hreppstjórana
framkvæmdarvaldi í fátækra-málum, nema við kennslu barnanna.

llL Andrésson: :það varð ekki eins mikið, og eg við bjóst,
sem eg græddi á útskýringu hins heiðraða framsögumanns yfir
nefndarálitið. Eg verð að játa, að eg er litlu nær en áður,
hvali hreppstjórana snertir, tölu þeirra, laun og verkahring;
sömuleiðis um það, hver fasteiguarhundraðatala það er, sem
sýslunefndin á að brúka sem gjaldstofn undir útsvör þau, sem
hún á að jafna á hreppana, en sveitanefudirnar á bændur eptir
efnum þeirra og ástandi. Eg vil fá að vita, hvað nefndin hef-
ur meint í öllu þessu.

Hvað tölu þeirra snertir, sem i sýslunefndinni eiga að sitja,
þá er það ójöfnuður, að hún se jöfn í stærstu sýslunum og
minnstu, nefnilega alstaðar 6. Eg áskil mer því breytiugarat-
kvæði á þá leið, að sýslunefndin i þeim sýslum, hvar fleiri eru
en 6 hreppar, ráði þvi sjálf mel'l atkvæðafjölda, hvort nokkrir
hreppar, og þá hve margir og hverjir, gángi frá, sem ekki sendi
mann á sýslufund árið eptir.

J. hreppst. Sigurðsson: það er orðið upplýst og sannað
af ræðum kuunugra og áreiðanlegra þingmanna, að í Norður-
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landi fari sveitarstjórn fullvel fram, en þaðan eru þó flestar
hænarskrárnar um sveitarstjérnarbótiua. þetta er þá eins og
VOttUI' til, að nauðsynin se ekki svo mikil á breytíngunni, sem
látið er; annars kvarta þessar hænarskrár helzt um, að hrepp-
stjórnina vanti laun, en her er ekkert vii') gjört af nefnd-
inni; eg se hana hvergi vísa neinum manni á nein laun,
að betra sveitarstjórnina. Bænarskráin frá þingeyjarsýslu
talar annars mest um þessa nefndarstjórn , og eptir henni
sýnist að nefndin hafi mest hlaupið; en hænarskrá sú sýnist
vera nokkuð skritin, þar undir henni er fjöldi nafna, öll með
sömu hendi, en stendur hvorki á henni, að hún Sf! afskript,
ne nöfnin seti þá rétt upp skrifuð; annars er hún nokk-
uð kátleg, og standa sumstaðar í henni óumræðileg orð; það er
t. a. m. talið þar eitt með ókostum á sveitarstjórn, að þar sé
mikil andleg staðfesta og kuldagap millum sveita og hreppa.
Eg vildi, að nefndin vildi leggja út fyri I' mer þessi orð ; því
eg skil þau ekki - (Biskupinn, þ .• lðnassen: Ekki skil eg
þau.- (Hlátur) -. þessi bænarskrá er því líkust því, að hún se ein-
hverjar eptirherrnur, eins og sá 2. konúngkjörni þíngmaður hefur
sagt, og er mikið, að nefndin skuli hafa getað farið eptir slíku.

þíngmai'lUl' Skaptfellínga vildi líkja þessum sýslunefndum
við alþingi, en eg get það ekki; eg skoða þessa sýslunefnd
eins og samkomu af semlimönnum sveitanna. sem hver tali
fyrir sínu erindi, en sýslumaðurinn dæmi svo um eptir mála-
vöxtum; en alþingi skoða eg eins og eina heild landsins, sem
á að taka á móti skjölum og skrifum, bæði frá konúngl og
landshéruðum, leggja á þadleg ráð, en dæma um ekkert.

Framsiiqurnaður: Eg vil að eins benda hinum heiðraða
þíngmanni á þall, viðvíkjandi hinum fögru og þýðíngarmiklu
orðunum í bænarskrá þíllgeyínga, sem hann þóttist ekki skilja,
af) þau em tekin úr tvennum núarhrðgðum, svo eg ætla af) þau
séu gjaldgeing. þíngmaðul'illJl kannast áll efa við það, að krist-
in trúarbrögð tala UII\, að mikið djúp se staðfest milli himna-
ríkis og helvítis, svo sú hugmynd í bænarskránni þarf ekki að
koma honum né öðrum undarlega fyrir, og hvað gapif) snertir,
þá höfum ver og nafnið "f/hmúllf/((!/rll''', og þar var kalt mjög,
og fell einatt hrím. Eg held því, ;Ill þingeyíngar eigi ekki
svo örðugt með, að finua þessum orðum sinum stað. Að öðru
leyti þykir mel' þíngmaðUl'inll leggja mikið í vitnisburð eins
manns, ef hann hefur meira álit á honum, en undirskripturn
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157 manna. það er og alls ekki nema spádómur eða getgáta,
að nokkur þau nöfn séu rituð undir bænarskrána, sem ekki
ættu að standa þar að réttu lagi. Eg se annars ekkert betra
ráð fyrir þíngmanninn, en hann taki ser það breytíngaratkvæði,
að eingin þörf sé á að breyta sveitastjórninni, og þessu máli
se alveg vísað frá, og fellt af þínginu, og það því heldur, sem
slíkt breytíngaratkvæði gæti, ef til vill, fyrirbyggt allt óþarfa-
tal og umræður um málið, og sparað allan þann kostnað, sem
af laungu ræðunum mundi leiða, og sem mönnum er svo tíð-
talað um hér á þinginu .

•I. Kristjánsson: Ef að þessir nýstárlegu bandamenn, sem
nýlega hafa talað, vilja hrinda bænarskránni úr Þingeyjarsýslu,
þá vil eg þó reyna til, að styðja hana þaJlllig, að eg viðurkenni
undirstöðuatriði hennar í þá átt, er nefndin Iwgnýtir hana, sem
sannfæringu mína. Eg vona, að þíngið fari ekki að krefja mig
til reikningsskapar fyrir bænarskrána, en einúngis full yrði eg, að
nöfnin undir henni eru seinn. Eg ímynda mer líka, að þai'l hafi
sumt verið talað her nýsk eð, er ekki þyki skylt að segja þessu
þingi ástæður fyrir, eða standa þvi reikningsskap af .

•I, P. Haustein: Mer þykir vænt um það, að eg er þó
ekki sá eini, sem ber það, að sveitastjórnin fyrir norðan se
góð, þar sem hinn heiðraði þingmaður Skapi fellínga er á
þvi með mer, og hann hefur hingað til verið tekinn trúanlegur
að því, sem hann hefur sagt..

G. Brandsson: Ekki get eg verið á þeirra máli, sem vilja
kollsteypa grumlvalIarreglu þeirri, sem nefndin hefur sett um
þessa nýju sveitarstjórn, en upp á því vil eg stinga við hana,
hvort ekki mundi betra, að hreppstjórar væru kosnir sérstak-
lega, og svo aðrir nefndarmenn þar á eptir. Eg gj1i1'Í nú ráð
fyrir, að hreppstjórar, og má ske hlutaðeigandi sóknarprestur,
yrðu sem optast í nefndum þessum, og ef tala hinna kosnu
nefndarmanna yrni, eins og eg hef áður stúugið upp á, 3, 5,
eða 7, og hreppstjóri og prestur, eða þá tveir hreppstjórar, bætt-
ust svo vin í hverja þeirra, þá gætu þær ori'lið talsvert fjöl-
skipaðar. Að öðru leyti ætti að taka það skýrt fram, hver. verk
hreppstjórunum væru ætluð fram yfir þessa nefndarmenn, hvort
þau ættu að vera hin sömu, og áður hafa verið, t. a. m. upp-
skriptir búa, jarðaúttektir, auktiðnir, og fleira; eins ætti það
að vera til tekið, hvort þau litlu hlunnindi, sem þeir hafa haft,
skyldu veitast þeim einum framvegis, og svo líka, í hvaða
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sambandi þeir ættu að standa við sýslumanninn og sveitar-
nefndina.

Jón Samsonsson : Bænarskrár þær um sveitastjóm, sem
samdar voru i Skagafjarðarsýslu, og sendar híngað til þingsins,
voru sprottnar af þeirri sannfæringu manna um, að góð og skipuleg
sveitastjórn væri mjög nauðsynleg í mörgu tilliti, og að hún,
innifalin í nefnd í hverjum hreppi út af fyrir sig, stæði undir
yfirstjórn þeirri, er heita skyldi sýslustjórn. það þótti líka sem
ðldúngis vist, að sveitastjórnarnefndir þessar mundu koma
mörgu góðu til leiðar, fremur en nú er, til að mynda, að þeim
mundi takast, að gróðursetja margs háttar reglusemi, og koma
á felagsskap og samtökum bæði tíl jarðabóta, vegabóta á fjall-
vegum, og þannig í meiri sameiningu vinna að ráðstöfun margra
framfara. það hefur verið álitið her, að nauðsynlegt gæti verið,
að einn maður, annaðhvort af meðlimum sveitastjórnarinnar í
hverjum hreppi út af fyrir sig, eður af henni sjálfri valinn,
skyldi sendast á fundi sýslunefndarinnar. þegar hún kemur
saman svo sem fyrir alla sýsluna, til að yfirvega það, sem henni
þá her að gjöra, svo hefur jafnframt álitizt, að þeir hreppar,
sem leingst væru þaðan frá burtu, mættu stöku sinnum frij-
ast frá, að láta nefndarmann vera á sýslufundinum. en svo
getur þá á almennum nauðsynjum staðið, að maður þyrfti
úr hverjum hreppi að vera viðstaddur. Eg held eg verði þess
vegna að taka mer viðauka-atkvæði við uppástúngu nefndar-
innar á þá leið, að gjiirt verði að skyldu hverri hreppsnefnd,
að skrifa sýslunefndinní til, nokkru áður en hún setur fund sinn,
um það, hver urnvarðandi málefni sú eður sú hreppanefnd ætlar
þá að bera upp, eður láta færa sýslufundinum, svo að sýslu-
fundarstjóra aptur gæfist færi á, að ávarpa þær hreppanefndir.
sem áður kynnu að vera fríjaðar frá/að vitja sýslufundar, því svo
gæti að borið, að allar hreppanefudir kynnu að þurfa að hafa
mann sín vegna á fundi, þegar einhver þjóðleg nauðsyn krefur
samtaka og hluttekníngar í yfirgripsmiklum fyrirtækjum, svo
sem fjallvegabótum og þess háttar.

Framsðqumaður z það, sem einkum er á móti því, sem
þingmaður Skagfirðinga mælti nú, er það, að sýslunefndin verð-
ur fyrst að koma saman, áður en hún verður kölluð nefnd, og
henni verði skrifað til, eða hún geti skrifað öðrum til sem nefnrl.
En það sjá allir, að þegar hún er komin saman, þá er það um
seinan, að hún fari að birta það fjarlægum hreppum, hvað hún
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ætli að gjöra að umtalsefni, og hrepparnir fari að skrifast á
vii'l hana um það, Eg býst annars við, að þegar frumvarpið
frá stjórninni kemur, þá verði öll þessi serstöku atriði tekin
fram. Nefndin ætlaði ser aldrei 3i'1 búa til frumvarp, heldur að
eins bii'lja stjórnina um þal'l, og jafnframt gefa henni nokkrar
hendingar í aðalefni málsins. :Meira var nefndinni ekki falið á
hendur af þínginu, og þess vegna forðaðist hún, að hreífa neitt
við hinum smásmuglegu og serstöku atriðum máls þessa. þetta
lá allt saman fyrir utan verkahríng hennar, eins og líka það,
sem þíngmai'lur Árnesínga gat um, að í sumum sveitum væru
jafnvel fleiri en einn hreppstjóri nú, og spurði, hvort nefndin hefði
ætlazt til, að þai'l væri eins eptirleiðis, Nefndin vildi ekki
grípa inn í það, hvað hreppstjórar skyldu vera margir, heldur
láta sýslumennina hafa óbundnar hendur í því tilliti, og ráða
því, svo þeir gætu tekið þá svo marga og fáa, sem þörf væri
á, eptir kringumstæðunum. Nefndin ímyndaði ser, að þai'l gæti
opt orðið ókljúfandi fyrir 1 hreppstjóra, að gegna því, sem
honum bæri. þetta kom og ekki nefndinni víð ; því hún átti
að eins að stinga upp á aðalatriðum til hagkvæmrar sveita-
stjórnar. þar sem hinn háttvirti 2. konúngkji.irni þíngmai'lur
gat enn um það, hversu gói'l sveitastjórnin væri fyrir norðan,
þá læt eg þess getii'l, að eg meinti ekki til hans áðan, er eg
furðaði mig á því, að þingmaðurinn frá Mýrasýslu skyldi bera
meira traust til eins manns vitnisburðar heldur en 157, heldur
meinti eg það til þess, sem var úr því heraði.

J.. Jðnsson: þó að nefndarálitið, sem her er umtalsefnið,
se í stefnu sinni allfrjálslegt, þá virðist mer það samt hafa
nokkra þá annmarka, sem séu umtalsverðir, og jafnvel ekki
svo frjálslegir, sem þeir þurfa að vera; það eru til að mynda
nokkrir hreppar í landinu, sem hafa færri en 10 bæi, og ekki
allfáir, sem hafa þá færri en 20. þegar nú er athugað, að í
þessum fámennari hreppum skuli kjósa 4, eða 6 menn í nefnd,
en þó skuli, eptir tilgángi nefndarinnar, hreppsbúarair vera svo
takmarkaðir í kosningarréttl þeil'fa, að ekki megi kjósa sá
bóndi, sem er 25 árum ýngri, ekki sá bóndi, sem þiggur sveit-
arstyrk, og ekki sá bóndi, sem hefur flekkað mannorð, þá fer
mer nú að sýnast það geti ori'lið upp á, að kjósendurnir verði
má ske eingir, eða færri en þeir, sem kjósast skulu; því ef í
hinum fámenna hrepp, þar sem að eins kynnu að vera 10 bænd-
ur, vildi svo til, að tveir væru úngir bændur, einn eða svo, sem
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þyrfti að þiggja einhvern lítilvægan styrk af sveitinni, einn,
sem kynni einhvern tíma á æfi sinni að hafa flekkað mannorð
silt, þó það nú væri bætt, og má sk e að mestu leyti gleymt í
almennu áliti eða hugsunarhætti meðbræðra hans, ein eða tvær
ekkjur, sem byggju þar búum sínum, og svo frv., og nær þessir
a Ili I' ættu að útilokast f•.á kosningunni, þá skil eg ekki, hverjir
eptir eru, til að kjósa, nema nui ske nefndarmunnaefnin þrjú
eða ~j(igur, sem þá annaðhvort yrðu að kjósa sig sjálfa, eða
hverjir aðra. Eg skil ekki heldur, að þessi kosningarhönd til
sveitanefnda, sem nefndin hefur ákveðið, geti nokkurstaðar.
jafnvel í fjölmennustu hreppum, átt vel við; því úngir bændur
~I'U má sk e bezta mannvalið í hreppnum; fátækur bóndi, þó
til að mynda sveitin styrkti að uppeldi eins barns hans, getur
hæði verið hygginn, og enda einhver af hinum duglegri bændum í
hreppnum, þó hann, ef til viII, se fjölskyldumaður, og sjálf-
sagt fátækur, og einn, sem með einhverju hálf-meinlausu laga-
broti hefur þó orðið ser úti um líkamlega refsingu, t, a. m,
verið Iausnmaður, eða má ske haldið eður hýst lausamann, og
verið fYI'ir það hýddur, máske fyrir laungu síðan, að þessir
allir skuli útiloka st frá, að kjósa í sveitarnefnd, þykir mer síður
en ekki frjálslegt ; eða ætli nefndin ætli ekki ogsvo að útiloka únga
bóndann, sem ekki hefur fyllt 25 ár, frá að mega kjósast í nefnd-
ina '1 eg vildi hún vildi gjöra grein fyrir því. Tala sú, sem
þíngnefndin hefur ákveðið í sveitanefndir, held eg bæði sé
vel há, og líka mundi fara betur hún stæði á stöku, t. a. m.
3, 5 eða 7, svo i því tilliti, ef :igreiníngur yrði, að fleiri at-
kvæði réðu úrsliti mála. Hvað prest og hreppstjóra snertir,
held eg þeir ættu að vera sjálfkosnir. því mer þykir það bæði
geta verið mjög óþægilegt fyrir prestinn, að eiga að hafa hlut-
töku í kennsl listaðar-vali hreppshamanna, og vera þó má ske
ekki kosinn í þá nefnd, sem ákveða á staðina handa börnunum,
og eins fyrir hreppstjórann, sem mer hefur skilizt að eigi að
gángast fyrir framkvæmd alls þess í hreppum, sem nefndin á-
kveður, og ef hann skuli þá ekki eiga rétt á, að vera í þeirri
nefnd, sem á að ákveða honum starfið, þykir mer hann undar-
lega hart leikinn. þegar her :i ofan er athugað, að nefndin á
að velja úr sjálfri ser skrifara og gjaldkera, og hreppstjórinn
ekki er í þeirri nefnd, þá mun það víst, að hreppstjórinn mun
fríjast við alla heimtíng, geymslu og ábyrgð á fátækra-fé í
hreppnum, og um leið alla ritun og reikníngsfærslu, og þá
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held eg nefndin se í fullum skilningi orðin hreppstjórinn. það
mun her að auki kunnugt nefndinni, eins og fleiri þingmönn-
um, að til em þeil' hreppar eða sveitaíélðg, hvar einginn el'
prestur i, og þarf og svo fyrir því rnð að g,j <i ra, hvemin sam-
hand hans við sveitanefndina komist á, ef það annars á nokk-
uð að vera, sem þó er líklegt betur fari. Ekki hef eg enn þá
skilið að fullu i tilliti til sýslunefnrlanna, hvort sendiboðar
eða fulltrúar sveitanefndanna eigi að gjörast rækir frá sýslu-
nefurlinni ofan í hina tilteknu 6 manna tölu, ellegar fá að eins
leyfi til, ef þeim sýnist svo, úr fjarlægari sveitunum, að fara
hvergi á vissum tilteknum árum, og vildi eg nefndin vildi skýra
það nokkuð betur. þó eg nú að vísu se þeirrar meiningar, að
sveitanefndir, hverjum ætluð væru og ákveðill ýmisleg störf
og þjóðleg afskipti i hreppunum, gætu mörgu góðu tilleiðar komið
með forsjállegum ráðum og dugnaði, þá hygg eg samt, að var-
úðarvert geti verið, að hafa þær mjðgfjölmennar, því hinirbeztu og
hyggnustn menn eru jafnast ekki margir í hverjum hrepp, eða,
sem mjög líklegt sé, að þá stefni allir í sömu áttina, og víst
var það, meðan hreppstjórar voru svo margir, að einn eða fleiri
var í hverri sókn, eins og brúkað var fram til 1808, þóttu á
því töluverðir óþægir annmarkar, hvers vegna hin æðstu yfir-
völd landsins hlutuðust til við stjórnina, að fækka þeim, og á-
kveða þeim þau skyldustörf, sem þeir nú eru háðir. þal'l þarf
því meira, en lauslega að hyggja að því sambandi, sem nefndin
á að vera í við hreppstjóraun, og hann við hana, ef ekkert á
að koma í bága hvað við annað, eða hvortveggja eiga að geta
jöfnum höndum, og með sátt og samþykki, unnið að því sam-
eiginlega ætlunarverki.

Eg verð að vera hinum háttvirta 2. konúngkjörna þíng-
manni samdóma í því, að í norður- og austnr-arntinu se fátækra-
stjórnin í góðu lagi, og eg ætla, þegar allt kemur til alls, að
það se yfrið náttúrlegt, því mer hefur skilizt svo, og það fyrir
fáum dögum her á þingi, að menntun in og framförin í hinum
fjórðúngum landsins se mikið minni en fyrir norðan, ef það er
annars satt, að her t, a. m. sunnanlands se vart 10. hver maður
skrifandi, en hvern in ætli nefndin núna í þessu máli hafi hugsað
ser að sveitanefndirnar gætu, þegar svo stæði á, kosið úr sjálfum
ser 4. manninn fyrir skrifara?

Eg ætla því, að þessu yfirveguðu, að áskilja mer nokkur
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breytingaratkvæði við nefndarálitið, svo sem einhvern veginn á
þann veg:
1, að einn prestur ofl einn hreppstjðri í hnerjum hreppi seu

sjálfkosnir í hverja soeitarnefnd.
2, að soeitarnefndirnar {ari eptir {olksfiölda, þmmi,q, að þæl'

séu 3, 5, eða 7 menn;
3, að kosninqarrétt eigi til að kjósa í steitancfnd allir þfdr

biændur í lcreppnum, sem, þefla1' kosninain á {ram að (ara,
ekki standi undir neinni ákæru [rd rettcisinnar hálfu f.qrir
gjört eða .'1runað .'1læpaverk, 0.'1að bændur 25 drum ýngl'i
megi kjósast í sueitanefnd.

4, að seeitanefndir si!Uskyldu.'1ar, að e('1a með ser tvo {undi
árleqa, ofl því að eins optal', að meiri hluta nefndar-

manna þyki þör{ a því.
Framsögumaður: þar sem hinum heiðraða þingmanni

Norður-þingeyinga þótti það of mjög þraungvað að kosningun-
um, ef eigi mættu kjósast ýngri menn en 25 ára, ne þeir, sem
þægju af sveit, eða æruskertir menn (Hlátur), þá hafði nefndin
athugað þetta mál vandlega. Hún gat ekki ætlað, að menn
fyrir innan fimm um tvítugt væru svo reyndir orðnir eða kunn-
ugir, sem þyrfti, til ab kjósa í hreppsnefndina, þó þeir hefðu
kann ske tekið við búi. Um þá, er af sveit þiggja, fannst
henni ein ginn efi, því þeir væru ab nokkru leyti ekki fjár síns
ráðandi, og sízt kom henni til hugar, að gefa þeim mönnum
kosningarrétt, sem hefðu flekkað mannorð eða væru æruskertir.

Hinum sama heiðraða þingmanni þótti ekki rétt, að ákveða
4 fundi á ári fyrir hreppanefndirnar ; en nefndinni gekk það til,
að hún imyndaði ser, að ef ekkert væri ákveðið um fundar-
höldin, kynnu menn að slá slöku við þau, þvi það væri þó tíma-
spillir nokkur, og hún hélt þessa 4 fundi hvergi með öllu ó-
þarfa. Menn vita, að haust - og vor - fundur er hvervetna ó-
missandi; miðsvetrar-fundurinn er og nauðsynlegur, því þá sjá
menn, hvernig bjargræði manna muni verða, skepnuhöld, hey ja-
byrgðir og fram eptir því. það skyldi þvi vera miðsumars-
fundurinn, sem væri ekki nauðsynlegur, en bæði er þá hægast
að sækja fund, enda mun og þá jafnan mega ræða einhver
þarfleg málefni, sem jafnvel varði allt landið. þíngmannÍJmm
fannst það og ógeðfelt fyrir hreppstjóra, að hafa á hendi fram-
kvæmdarvald fyrir nefndina, ef hann væri ekki sjálfur í henni,
og játa eg þvi, að sá getur maðurinn til verið, sem þetta eigi
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vill um. Nefndin ímyndaði s{~r nú, að hreppstjóri y,'ði ætíð
kosinn i nefndina, einkum ef hreppstjórinn væri í fyrstunni
valinn af hreppsbúum. þingmaður Norður- þingeyinga hélt og,
að, fyrst nefndin ætti að velja ser gjaldkera, þá mundi hrepp-
stjóra verða þail um hönd, að sækja jafnan hvert fiskvh'ðið til
hans. EII nefndin ætlaði: að hreppanefndirnar mundu ýtarlega
rannsaka ástand og hæfilegleika hinna fátæku i hverjum hrepp,
og gjöra áætlun yfir, hvað þeim þyrfti að leggja, og ávísa
hreppstjóra síðan það fe hjá g:jaldke4"a. En ef meiri sveitar-
þýngsli yrðu á miðju ári, en við hefði verið búizt, eins og opt-
lega getur að borið, þá ætlaði nefndin, að hreppstjórl heimtaði
þegar fe af hreppsnefndinni, til að bæta úr þvi. Nefndin ætl-
aði og, all sveitin mundi eiga annað fe, en það, sem til fátækra
væri haft, og það áleit hún sjálfsagt að gjaldkeri hreppsnefnd-
arhmar geymdi, en ekki hreppstjóri, ef hann væri utannefnd-
ar; annars þótti henni allliklegt, að væri hreppstjóri nefndar-
maður, mundi hann optast verða gjaMkel'i hennar. Nefndin
túk það fram um sýslunefndina, að í hana gæti hver hreppur
sent einn mann fl'á ser, og ætlaði hún það svo ljóst, að eing-
inn mundi geta misskilið ætlun sína um það, eins og þingmað-
ur Norður-þingeyinga gjö,'ði þó. þegar sýslunefndin væri i
fyrsta sinn komin saman, var þall ætlun nefndarinnar, að hún
ákvæði, hverjir af hinum fjærlig~jandi hreppum skyldu það árið
verða undan þegnir þeirri kvöð, að senda mann í nefndina, þeg-
ar fleiri hreppar væru í sýslu en 6; en vildi einhver þessara
undanþegnu hreppa senda mann til nefndarinnar samt með
eitthvert hreppsmál, þá mætti hann það, og skyldi sendimaður
mega vera á fundi, en ekki hafa atkvæðisrétt. Hvað tölu netild-
armanna snertir, þá er eg ekki fjærri því, að greiðara kunni að
verða, að fá atkvæði, ef hún stendur á stöku, en að prestur og
hreppstjóri séu sjálfkosnir, vil eg eingan veginn. Eg get vel
ímyndað mer, að menn vilji einhverra orsaka vegna ekki hafa
annanhvorn þeirra, eða hvorugan, i nefndinni, og mer finnst
þall afleitt, að láta menn ekki hafa eins frjálsar hendur í þess-
um kosningum og öðru. 1?að gæti og verið óþægilegt fyrir
prest og hreppstjóra, að láta kasta ser nauðugum viljugum ina
í nefndina, einkum ef þeir vissu, að það væri móti vilja hreppsbúa.

P. Sigurðsson: í tilliti til þess, er sá háttvirti framsögu-
maður nú mælti, þá er eg á sömu meiníngu, að nefndarkosn-
ing í hreppunum ætti að vera alveg frjáls, því það er gagn-
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stætt grundvallarreglu slíkrar sveitarnefndar, að nokkur nefnrl-
armaður se jarnan sjá1fkosinn vegna embættisstöðu. Yrði það
lögum ákveðið, að hreppsbúar kysu sjálfir hreppstjóra, sem
eg álít ætti að vera, þá mundi það trautt fyrir koma, ai'l hann
yri'li ekki valinn i nefndina; og þó það vildi til, sem sjaldan
mundi fyrir koma, að prestur yrði ekki fyrir kosningum, ()á
væri það af því, að hreppsbúar treystu öðrum betur til þess
starfa. Tilhögun sú, sem verið hefur éí sveitastjórn, hefur haft
stóra galla; en þegar á að byggja að nýju, þá þarf líka vand-
lega að gæta þess, að sú byggíng verði sem bezt vönduð. þar
sem nefndin stingur upp á, að sveitanefnd skuli skyld til, að
halda fund 4 sinnum á ári, og sýslunefnd tvisvar, þá get eg
ekki séð, hvaða gagn getur leitt af þessu. Að skipa mönnum,
að halda fund um miðjan vetur, ætti her mjög illa við. það
þekkja flestir, að þá em cptast bæði snjóar og köföld, og
bændur hafa nóg að gjöra, að hirða um skepnur sínar, og um
þann tíma eru vinnumenn og bændur að fara til sjöróðra. Eg
skil ekki heldur, til hvers þessar mörgu samkomur eiga að
þena. þegar nefndirnar eiga að hara á hendi starf og ábyrgð
í félagsius þarfir launalaust. þá verður að gæta þess vandlega,
að lögin leggi ekki á þær neinar þær skyldur, sem ekki virð-
ist brýn nauðsyn á vera; því ef lögin hefðu nú þá ákvörðun,
að sveitanefnd skyldi halda fund fjórum sinnum á ári, en hins
vegar fyndu menn, að verkefni þau, el' gjörðu slíkt fundarhald
nauðsynlegt, væru ekki fyrir hendi, þá yrði eitt af tvennu, ann-
aðhvort kæmi nefndin saman, og það með ólund, rétt til að
hlýðnast lögunum, eða hún kæmi ekki saman, og þá væru lög-
in yfirtroðin, sem kæmi einasta af því, að þau ættu illa við.
Sama má segja í tilliti til sýslunefndar. það er þó ekki kostn-
aðarlaust fyrir menn úr fjarlægustu hreppum sýslunnar, að sækja
til fundar í sýslunefnd. Eg áskil mer þvi það breytíngarat-
kvæði á þá leið, að hreppanefnd skuli Itaida fund með ser
tvisvar á ari, en sýslutlPfnd [uud með ser einu sinni á ári;
en því að eins skuli bæði hreppa - o.q sýslu - nefndir Itaida
fleiri samkomur á ári huerju, að nefndarmönnum J.jálfllm
þyki nauðsyn til bera.

•JÓn Jónsson: Eg heyri það af ræðu hins heiðraða fram-
sögumanns, að nefndin hefur hugsað í margar áttir, og gjört
fyrir mörgu því ráð, þegar hún samdi nefndarrilitið, sem þó er
þíngi þessu enn nú hulið, eða hefur verið allt að þessari tölu
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ham; mjög óljóst. Hann talar fyrst um únga menn, og æru-
skerta. Hvað þeim fyrri viðvíkur, þá skil eg ekki, hvernin
hann fer að ætla úngum bændum, sem ekki hafa kann ske fyllt 25
árin, svo lítið, að þeir ekki hafi vit á, að kjósa skástu mennina í
sveitarnefndina, úr þvi maður antekur, að þeir séu heilvita hvort
heldur er, og þeir hafa feingið aðgáng inn i búandaflokkinn i
hreppnum. Hvað hinum æruskertu viðvikur , minnir mig ekki
þurfi ráð fyrir þeim að gjöra, þvi æruskerðíng, eða missir henn-
ar, se úr lögum numin. En hvað fátæka bóndann snertir, sem
má ske þiggi að eins lán eða vinnustyrk af sveitarfélaginu, og
geti fyrir því verið duglegur og hygginu maður, þá er það raung
ályktun, að hann verði ekki fjár síns ráðandi, ellegar hann ráði
nokkru um þann fjárstyrk, sem honum kann að vera veittur,
þó hann kjósi í nefndina. Að fastákveða 4 fundi á ári,' se eg
ekki enn hvað þýði, efnefndin hefði þá má ske ekkert verulegt
ráðslögunarefni, og að halda fund um hásumar, má ske tilefn-
islaust, get eg ekki aðhyllzt, heldur hitt, að þeir verði haldn-
ir, þegar einhver sönn nauðsyn ber til þess, og þeir hafa eitt-
hvað að þýða. Eg er enn þeirrar meiningar, að það gæti orðið
mjög óþægilegt fyrir hreppstjórann, að vera beinlínis skyldugur,
að framkvæma þær athafnir, sem nefndin, að honum má ske
útilokuðum úr meðlimatali sínu, hefði ákveðið honum, og mundi
hann vist ekki lángdvölum gjöra ser þá aðferð að góðu; því
nefndin hefur einga vissu fyrir, að hreppstjórinn yrði ætíð kos-
inn i sveitanefndina, og ef framsögumaður ætlaði, að hann yrði
ætíð kosinn, eins og hann þó í öðru orðinu lætur í veðri vaka,
þá skil eg ekki tilgáng hans með, að hafa hann ekki sjálfkos-
inn. Eg ætlaeingan veginn að mæla það af sveitanefndinni,
að geyma re hreppssjéðsins, fyrst framsögumanni þykir það
betur fara; en hvaðan hann ætlar að ákveða henni annað fe,
hefur hann ekki bent á. Um undanþágu sumra hreppa frá,
að eiga atkvæðisrétt á sýslunefndarfundi, er af honum lítið
upplýst; að eins ef hreppar eru fleiri en 6, þá finnst mer hann
ætli að vera svo náðugur við fjarlægustu hreppana, að þeir
þó mættu senda mann með erindið til sýslunefndarinnar, sem
þó feingi þar eingan atkvæðisrétt. Mer er þetta fyrirkomulag
ekki ljóst, þvi ef alla hreppa á að ske rétt, þá verða hin kosnu
sýslunefndarmannaefni þó öll að koma saman, og upp kveða
sjálfir dóminn með atkvæðum um það, hverjir skuli víkja, en
þó gjörir framsögumaður í sama augnabliki ráð fyrir, að fjar-
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lægustu hrepparnir fái þá undanþágu, að senaa mann í
nefndina.

E. Kú1d: Eg stend nú ekki í þetta sinn upp, til að halda
neina lánga ræðu; en eg vil að eins leyfa mer að tala fáein
orð með tilliti til hreytíngaratkvæðis þingmannsins úr Gullbringu-
sýslu um nefndarmannatðluna, að hún stæði á stöku, og um
það, er þíngmaflurinn úr Norður-þingeyjarsýslu vildi, að prestur
og hreppstjóri væru ~jálfkjörnir, þá sýnist mer hin staka tala
vera ónauðsynleg. Nefndin vill hafa 6 menn í sýslunefndinni,
og sýslumanninn hinn 7. Nú gjöri eg ráð fyrir, eptir því sem
nefndin hefur farið fram á, að, þegar eitthvert hreppsrnál er
rætt, þá víki sá úr nefnd, eða gefi ekki atkvæði, sem úr þeim
hrepp er, sem málið er úr, af þvi hann hefur kann ske áður
fjallað um það í hreppsnefndinni, þannig verða þá nefnaar-
menn 6, sem atkvæði gefa, þó tala þeirra annars standi á stöku,
og mun þá eiga að gilda meira, ef atkvæðin annars eru jöfn,
sá flokkurinn, sem sýslumannsatkvæðið fylgir, af því hann er
sjálfsagður formaður sýslunefndarinnar; nú ef hreppstjérinn er
sjálfkjörinn, gæti sama regla átt ser stað í sveitanefndinni, og
því held eg ríði ei á miklu þessi staka tala. En viðvíkjandi
sveitastjórn í Norðurlandi - (Konún!lsfulltrid: það var tal-
að um fátækra-stjórn í Norðurlandi, en ekki sveitas~jórn).-;
jæja, fátækra-stjórn, að hún standi á svo gullvægum fótum, að
hún þurfi ekki umbótar við, og það se að þakka einúngis betri
menntun Norðlendinga, en annara fjóri'lúnga húa, þá skal eg
nú í þetta sinn ekki fara í neinn mannjöfnuð um það; en eg
verð þó að geta þess, að ekki mun þurfa að fara þángað, til
að fá dæmi til þessa; því eg veit það, að fátækra-stjórnin er
sumstaðar í vesturumdæminu í ágætu horfi, og má þá allt eins
þakka það menntun Vestfirðínga, ef hitt er að þakka menntun
Norðlendínga. Eg man ekki, hvort þingmaðurinn úr Gullbríngu-
sýslu áskildi ser áðan breytíngaratkvæði Ilm það, að prestur
skyldi ekki hafa meira atkvæði viðvíkjandi uppfræðingu fátækra
barna, en hver annar nefndarmaður. En hafi hann gjört þal'l,
þá ætla eg að áskilja mer breytíngaratkvæði í gagnstæða stefnu.
Eg get vel ímyndað mer, að þó presturinn væri í nefndinni,
kynni hann að verða einn á bandi í því efni; því það gæti
opt verið, að þar yrði rætt um uppfræðingu efnaðs manns barns,
sam einmitt væri í nefndinni; því það fer ekki ætíð saman, að
barnauppfræðíngin se betri hjá þeim efnaðri, eða sem meira
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leggja til sveitar. Ef að því þíngmaðurinn frá Gullhringusýslu
tekur ser breytingaratkvæði um þetta atriði, áskil eg mel' það
breytíngaratkvæði á móti, að hreppanefndir megi í eingu skerða
réttindl presta i umsjón þeirra um harnauppfræðinguna, þar þeir
eiga að hafa alla ábyrgðina af henni á eptir, en ekki hreppa-
nefndirnar De aðrir.

Framsðoumaður: það, sem þingmanni N orður- þingeyinga
og mer ber á milli um kosningarrétt til hreppauefndanna, er
það, að mer þykir það vlðurhlutamlkið, að sveitlægur maður
geti komizt inn i hana, og þannig feingið kost á, að skapa
sjálfum ser tiIlag eptir geðþekkni. þar sem okkur greinir á
um, hvað se flekkað mannorð og æruskerðing, þá talaði eg í
þvi ekki sem lögfræðingur, heldur eptir almenningsskoðun 'á
þessu máli, og se eg þá ekki betur, en að kallað se, að sá sé
æruskertur. sem hefur flekkað mannorð. par sem hann sagði,
að margit· hreppar væru til, sem einginn prestur er i, þá er
það satt; en eg vil spyrja hann að, hvort nokkur hreppur sé
til, sem eingan prest eigi, og ef það er, þá fell eg frá þvi,
sem eg hef áður sagt um ábyrgð hans og atkvæðisrétt, En eg
veit ekki betur, en að, þó prestur búi i 3. eða 4. hrepp, þá
hafi hann alla hina sömu ábyrgð á uppfræðingu barnanna í
hinum fjarlægasta hrepp, eins og þeim, sem hann býr i.

G. Brandsson: l\ler getur nú ekki betur fundizt, en að
hinu virðulegi þingmaður Snæfellssýslu hafi að nokkru leyti
verið að berjast við sinn eiginn skugga, þar sem hann var að
reyna til, að hrekja breytingaratkvæðl það, sem eg aldrei hafði
áskilið mel' - (E. Kúld: Eg spurði líka einúngis). - Annað mál
var það, að eg sýndi fram á, hvali stundum kynni að geta leitt
af þvi, ef presturinn væri einvaldur með, að koma börnum fyrir
i kennslustaðí ; að öðru leyti held eg, að prestur og hrepp-
stjóri, ásamt sveitarnefudinni, kæmu ser sem optast saman
um þetta; þvi öllum ætti að vera eins um það hugað -
(E. Kúld: Ekki er það ætíð) -. En viðvíkjandi því, sem
þingmaður Norður- þingeyjarsýslu stakk upp á, um að -hrepp-
stjórar yrðu sjálfkosnir í nefndir þessar, þá vil eg geta þess,
að, þó eg i rauninni hafi ekki á móti þessari uppástúngu, þá
sýnist mer hún miður þörf, ef sú regla kæmist á, að sveitabú-
ar feingju sjálfir að kjósa hreppstjóra sína, þvi þá er auðvitað,
að þeir mundu optast eða ætíð i nefndunum verða, og yrði þá
tala nefndarmannanna, eptir sem eg áður hef stúngið upp á,
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5, 7, eða 9. Eg ímynda mer einnig, að hreppstjórarnir gætu
orðið eins konar erindsrekar milli sveitarnefndarinnar og sýslu-
mannsins, þnr þeir einnig ættu, að mer virðist, að hafa mest fram-
kvæmdarvald af þessum nefndarmönnum.

Eg hef áður sagt, hver tala þessara nefndarmanna mer
þætti hentugust. og eins það, að þeir væru allir kosnir til þriggja
ára í senn, og áskil eg mer breytingaratkvæði á þessa leið.

lH. .Andresson: Eg skal nú ekki leingja þingræðurnar
mikið, en eg vil einúngis skora á framsögumann eða nefndina,
að skýra frá því, hvaða meiningu hún hafði um laun hrepp-
stjóranna, hvort þau skyldu vera nokkur eða alls eingin eptir-
leiðis. Eg vil, að þíngtiðindin geti borið þetta með ser, þvi mer
finnst það ekki svo glögglega orðað i nefndarálítinu. Mer skilst
og, að nefndin ætli til, að sveitanefndir hafi ekkert fyrir sitt
ómak. Eg vil og óska upplýsingar um það, hvaða hundraðatal
það er, sem nefndin meinar til.

Framsðqumaður : Nefndinni kom ekki til hugar, að gjöra
neina breytíngu á launum hreppstjóra, eða sitja þeim í ljósi
fyrir þeirri borgun, sem þeir kynnu að fá fyrir ómak sitt og
erviði - (lJl. Andréssom Eg talaði um þau litlu laun, sem
þeir hafa nú, en ekki þau, sem þeir kynnu að fá seinna)-.
En það ætlaði nefndin, að, ef tillögum hennar yrði framgeingt,
þá mundi létta töluvert á störfum hreppstjóranna. Hvað hundr-
aðatöluna snertir, þá meinti nefndin þau hundruð, sem talin
eru i hrepp hverjum, bæði í fasteign og lausafé, og hún gat
ekki látið það aptra ser frá, að brúka þennan stofn, þó einstaka
jörð se án hundraðatals, þvi þær eru ekki svo margar, og mundi
vera hægt, að gizka á sanngjarna hundraðatölu þeirra.

Konúngsfulltrúi: Eg vil skora á hinn 2. konúngkjörna
þingmann, að hann taki ser breytíngaratkvæði um atriði þau,
er hann nýlega tók fram, bæði um kosningaraðferðina til sveita-
nefndanna, og um tölu meðlimanna i sveita- og sýslu-nefnd-
unum; því það er betra, að slík atriði séu greinilega tekin fram,
og sett undir atkvæðagreiðslu, heldur en að þau felist í um-
ræðunum á þinginu. Nefndin hefur stúngið upp á þvi, að með-
limir sveitanefndanna skyldu vera 4, 6, eða 8. eptir fólksfjölda;
en það er ei til tekið, hver skuli ákveða töluna, og við hverj-
ar reglur hún skuli vera bundin; en í þessu tilliti hvorutveggja
held eg betra væri, að nefndin gæfi nauðsynlegar leiðbeiningar.

Fl'amsÖfJllmaðll1': það vakti fyrir nefndinni, að það mundi
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verða ákveðið i frumvarpiuu, hvernig hlutföllill á tölu nefndar-
rnauna skyldu verða Iöguh ept ir hreppsbúafjðlda, og því lei(ltli
hún það hjá ser, sem nokkuð, er lægi fyrir utan ætlunarverk
sitt. En viðvíkjandi því, sem hinn háttvirti 2. konúngkjörni
þingmaður sagði áðan um tölu nefndarmanna, þá veit eg ekki,
hvort það verður kölluð nefnd, sem ekki eru nema 2 menn í.

KonÚn,fls(ulltrlii: Mer fyrir mitt leyti virðist það hentug-
ast, vegna þess að hreppar her í landi em svo mjög misstórir,
að tala sveitarnefndameðlirna þeirra, sem kosnir eru, væri frá
2-8. Að öðru leyti sakar það ekki, þó tala [reirra se ei odda-
tala, t. a. m, 3, 5, 7, því þó atkvæði kunni að verða jafnmörg
á báðar síður, þá er það þó almenn regla, að þeirra atkvæði
má meira, með hverjum formaðurinn er .

•/. P. Hausteim Eg er til með, að taka mer breytingar-
atkvæði, ekki einúngis viðvíkjandi tölu nefndarmanna, heldur
og viðvíkjandi kosningunum til sýsluuefudanna, og vil eg níl
áskilja mer rétt til þess.

Framsðqumaður: Ef prestur og hreppstjóri eru sjálfkosn-
ir í hreppanefndina. og fleiri eru hreppstjórar en einn, þá verða
ekki kosningar til hennar margbrotnar .

•1.• JÓnsson: Eg ætla það mundi ekki óþarft, að vekja at-
hygli nefndarinnar á því, eða komast að vissu hjá henni um það,
hvort bóndinn 25 árum f'ngri megi kjósast í sveitarnefndina,
ellegar eigi að sitja á bekk með hinum æruskertu; en til vonar
og vara hef eg áskilið mer breytingaratkvæði um það efni, ef
nefndin ætlar að gánga svona fram hjá því .

•/. hreppst, Sigurðsson: Af nefndarinnar hálfu er eingiun
grundvöllur lagður til, að hreppstjórar verði kosnir í nefndina,
og ekki vill hún, að þeir séu sjalfkjömir. Mel' þykir líkast til,
að þeir gefi ekki um, að vera í þessari sveitarnefnd, og líkast
til, að þeir verði aldrei kosnir í hana; því, þá þeir verða ekki
kosnir, heldur settir af amtmanuí eða sýslumanni, þá er ekki
víst, hvað vinsælir þeir verða í sveit sinni, þar þeir verða þá
eins og af öðru sauðahúsi. það sest annars ekki af nefndar-
álitinu annað, en þessir 6 eða 8 eigi allir að vera jafnréttheir
sveitarstjórar, og eingillll yfir öðrum. það tæptir að sönnu ein-
hverstaðar á því, að nefndin kjósi sjálf forstöðumann af flokki
sínum, en eg held nefndin hafi fallið frá því aptur, því í álykt-
unaratriðum hennar er þess ekkert minnzt, svo ef þessari sveit-
arstjórn yrði það að ráði, að kjósa ser foríngja ella framkvæmd-
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anuann, þá yrði það ólögboðið, og yrði hanu þá ekkert bund-
inn við, að taka á móti þeirri kosningu; og þó hann tæk i :í
móti henni, þá er líkast til, að hann hefði ekki það starf á
hendi, nema til næsta fundar, og þá væri annar kosinn, og yrðu
þá 4 sveitarforsetarnir á ári, og 16 umskiptin á 4. árunum. Eg
er annars sannfærður um, að þess leingur sem maður skoðar
þetta nefndarálit, og sveitarstjémar-tllbúniug þess, þess fleiri
ókosti þess ser maður, og í þess meiri ógalIngur kornast flíllg-
menn, svo eg held þær ræður tækju aldrei enda, og eptir' allri
þessari stefnu, sem nefndin og umræðurnar hafa nú tekið, held
eg það væri nú réttast, að eg taki mer það hreytingarntkvæði,
að þingið sendi stjórninni einga bænarskrá um þetta efn;'

Framsii!/umaður: þingmaðurinn frá Mýl'asýsln gekk þá
leiðina, sem bann vill ekki að aðrir g:íJlgi, nefnilega að leingja
umræðurnar; þvi ef fylgt væri hans aðferð, að taka hvert atriði
fyri I', sem i sveltastjórninni á ser stað, gæti svo farið, að umræð-
urnar tækju aldrei enda. þingmaðurillu tekur nefndarálitið sem
algjörlegt frumvarp; en það var aldrei ætlunarverk hennar, að húa
það til, og þingið fól henni það ekki á hendur, heldur að eins, að
gefa bendingar i aðalatriðum málsins til frumvarps, sem stjórn-
in byggi til. En hann vill ekki ætla stjórninni svo mikið, sem
'Ið til taka, hvernig að skuli fara, ef jöfn tala er i nefndunum .

•1. P. Hausteiu: Eg hef áður látið það í ljúsi i dag, að eg
vildi, að prestur og hreppstjóri væru sjálfkjörnir i nefndina, og
eg skal nú áskilja mer breytíngaratkvæði á þá leið, að þar sem
eru 1prestur og 1hreppstjóri, þar séu þeir sjálfkosnir i hrepps-
nefndina, en séu [ieir fleiri en 1, fltí skuli kjósa á millum
þeil·I'a .

•J.• JÓnsson: Eg hef og áskilið mer það breytiugarntkvæðí,
að hver bóndi, sem ekki stendur undir lagaákæru, hafi kosningar-
rétt til hreppanefndanna.

P. Petursson: Sumum þíngmðnnum hefur þótt það nokkuð
ógreinilega tekið fram í álitsskjalinu, hvernig hún hefur ætlazt
til, að skipt yrði störfum milli sveitanefndar og hreppstjóra, og
eins, að hún hefði ekki skýrlegu tekið fram, hvort prestur og
hreppstjóri ættu ab vera sjálfkjörnir. það var í sannleika ekki
vandalaust verk, sem þingið fól nefndinni á hendur, þega I' þai'l
fékk henni þetta mál til meðferðar. þegal' nefndin fól' að ræða
þetta mál, varð henni það ljóst, að fyrir henui lágu 2 vegir;
annar var sá, að Iappa svo vel sem hún gæti ul'1' ,í það, sem
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nú er - (J. GUðmUlldsson: Gott!) -, eða leggja nýjan grund-
völl, og reyna til, að hafa hann lagaðall eptir eðli sveitamál-
efna yfir höfuð, en þó svo, að hann yrði samþýddur þeim síð-
ustu úrslitum þessara mála, sem nefndin ætlaði stjórninni að
ákveða. penn an síðar talda veg áleit nefndin réttast að fara;
hún vildi leggja svo hreinan grundvöll, sem hún gæti, en hafði
þó einlægt fyrir augum ser, að tilhögun þessara mála stóð i
sambandi við þá stöðu, sem Ísland kynni að fá í fyrirkomulagi
gjörvalls konúngsveldisins, og þess vegna vildi nefndin láta
stjórnina ráða, hvar hin síðasta afgreiðsla þessara mála ætti að
vera; en hefði nú nefndin farið mjög smásmuglega út í hin
sérstaklegu atriði á hinum lægri stöðvum þessa máls, þá hefði
hún, ef til vill, tekið fram fyrir hendur á stjórninni, eða gjört
henni ómögulegt, að fara eptir tillögum hennar i því efni.
pessi skoðun mun hafa vakað fyrir nefndinni, og hún kann
að hafa haft nokkur áhrif á tillögur hennar; hún hefur þvi
að eins bent á, hvað hreppstjórar þyrftu að starfa, en ekki
nákvæmlega til tekið verkahring þeirra, því hún ætlaði stjórn-
inni, að gjöra það í samhljóðun við þá aðgreiningu, sem yrði á
valdstjórnarmálum og sveitastjórnarmálum her á landi yfir höf-
uð. Nefndin játar, að framgángsmáti hennar varð að vera nokk-
uð blandaður, og kom það ekki til af óvandvirkni, heldur af
óvissu um það stjöruarform, sem kynni að komast á í landinu.
Eg vona, að þingið sjái, hve varlega nefndin hefur viljað fara
í þetta mál, og af þessari varkárni er það sprottið, að hún hef-
ur haldið sig við undirstöðuatriði málsins, en sleppt, að til taka
sum sérstaklegri atriði; en hún hefur má ske ætlazt til of mik-
ils af þinginu, þegaJ' hún hugsaði, að það mundi verða eins
Iéttstigt á þessum atriðum.

Á. Einarsson: Eg tók svo meiningu nefndarinnar, að hún
ætlaði st ekki til, að menn geingju nákvæmlega inn i smá-atriði
i máli þessu, og ætlaði eg að hlýðnast þeirri reglu, hefði eg
tekið nokkuð til máls í þvi; en mer virðist, að fremur smá-
smuglega hafi verið rætt um málið svona snemma, og getur
verið, að það skýri það fyrir stjórninni. En eptir því, sem þíng-
maður l\Iýrasýslu gat um að væri í einni bænarskránni óskað,
að nefnd yrði sett á milli alþínga, til að yfirvega þetta mál, þá
held eg, að þetta væri óþarft, einkum þar sá 2. konúngkjömi
þingmaður hefur ráðgjört, að skrifa stjórninni um þetta mál,
og held eg þá, að hún fái að lyktum næga upplýsíngu um þetta
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mál. Fyrst eg stóð upp á annað borð, verð eg að geta þess,
að mer fór eins og þeim beiðraða framsögumanni, að eg furð-
aði mig á þvi, hvað margar bænarskrár komu frá Norðurlandi
um breytingu á sveitarstjórninni, en sá 2. konúngkjörui þing-
maður hefur skýrt frá, hvað fátækra-málefna-stjómin væri góð
í norðuramtínu, og að sýslumenn og hreppstjórar stæðu þar
svo vel í köllun sinni, en þó gat hann þess, að lögreglustjórn-
inni væri ábótavant. En ætli ai'l ófullkomin lögreglustjórn geti
ekki haft nein áhrif á fátækra-málefna-stjórnina. Eg vil taka
eitt til dæmis, þegar liðið er flakk. þingmaðurinn frá Mýrasýslu
gat þess meðal annars í dag, að það væri galli á sveitarstjórn-
arlögunum nú, að menn gætu ekki haldii'l góðum hreppstjórum;
en það er líka annar gallinn, að maður getur ekki orðið af
með hina. Eg ætla ekki að fara fleiri orðum um þetta mál
núna, nema geta þess, að mer skildust svo sumar þingræðum-
ar, að menn væru á móti nokkurri breytingu í sveitarstjórn,
og held eg, að því hefði átt að hreifa fyrri, hefði það verið
alvara .

•1. hreppst, Sigurðsson: Áður en umræðunni er lokið, verð
eg að geta þess, að nefndinni hefur skjátlazt, þar sem hún
ætlast til, að sýslunefndin höndli um fjallgaungur og fjárretta-
hald, því slíkt er sjaldan alveg innansýslumál; þess konar mál
koma optast við fleirum sýslum, og mundu þvi bezt komin í
amtmanna höndum, eins og verið hefur.

P. Petursson: Hefði þingmaðurinn úr l\lýrasýslu lesið
nefndarálitið til enda, þá hefði hann séð, að nefndin hefur
ekki til tekið, hvar hin siðasta afgreiðsla þessara ætti að vera,
heldur hefur lagt það á stjórnarinnar vald.

Forseti: þar eð nú tekur ein ginn til máls, álít eg undir-
búníngsumræðu sveltastjðrnarmálsíns lokið, og skal eg ákveða
fund aptur kl. 6. e. m. í dag, til þess að ljúka við kosninga-
málið.

Fundi slitið.

25. júlí - tuttugasti og' fyrsti fundur.
Allir á fundi.
Forseti: Nú liggur fyrir, að taka kosníngarlagamálíð tíl

ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu.
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Í þessu máli voru fram komin þessi breytíngaratkvæði:
Breytíngaratkvælli þ. Jðnassene:

Við 1. uppást. a: "að einúngis þeir bændur, sem eru í skipti-
tíund og upp eptir, hafi kosningarréu eptir-
leiðis til alþingis.;

Breytingaratkvæði J. P. Ilaosteins (samþykkt af nefndinni):
Við 1. uppást. b: "En þótt búlausir séu; 1, allir embættismenn,

sem annaðhvort hafa embættisbréf fr&.kon-
úngi eða stiptsyfirvðldunum; 2, oisindamenn,
sem tekið hafa lærdómspróf við háskóla er-
lendis eða prestaskólann í Reykjavík, og
sem eingum eru háðir; 3, kaupstaðarborqar-:
ar, sem gjalda nokkuð til sveitar sinnar, en
standa ekki í skuld um þegi nn sveitarstyrk".

Viðauka-atk væði V. Finsens:
Við 1. uppást. b: "þurrabúðarmenn, sem gjalda til sveitar 6

rhdd, árlega".
Viðauka-atkvæði P. Péturssonari

Við tölulið 2 í niðurlaginu: á eptir orðunum: "til almennra þarfa",
se þessum bætt inn í: "þó séu allir þeir und-
an skildir, sem þiggja sveitarstyrk".

Breytíngaratkvæði J. Guðmundssonar:
2. uppást. seinna atr. breytist þannig:

"Af þessari aðalreglu leiðir, að Skaptafells-
sýslunum, austur - og vestur-sýslunni, verður
að skipta í 2 kjördæmi, og kjósa sinn aðal-
þíngmann og varaþíngmann úr hvorri þeirra".

Breytingaratkvæði Ó. Sioertsens :
"Að ákveðið verði, ef annarhvor, fulltrúi eða
varaþíngmaður, skorast undan, að taka á móti
kosningu, hvort þá eigi strax að kjósa um
aptur, til að spara alþjóðlegan kostnað og
ferðalag kjósandanna að nýju".

Forseti sagðist hafa látið prenta atkvæðaskrána, sem hann
vonaði að hver þingmaður hefði feingið og kynnt ser; hún er
svo hljóðandi:

Atkvæðaskrá
í

kosníngarlagamálinu.
1. Nefndin: að alþíngi riti konúngi þegnlega bænarskrá um,
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að hann láti semja frumvarp til breytinga á kosningarlög-
unum til alþíngis 8. marz 1843, og leggi það fyrir alþingi
1855.

2. Sama: að í frumvarpi þessu verði settar þær undirstöðu-
breytingar :
a, að kosninqarrett hafi allir bændur (sem hafa grasnyt),

sem gjalda nokkuð til allra stétta.
b, að þessir hafi kosningarrétt, þó búlausir séu: allir em-

bættismenn, vísindamenn, sem eingum eru háðir, og
kaupstaðarborgarar, ef þeir gjalda til sveitar (Uommunen]
að minnsta kosti 4 rbdd. árlega.

e, að kjörgeingi sé óbundin við alla fjáreign eða greiðslu
til almennra þarfa.

d, Einginn skal rettkjötinn til alþíngis, sem ekki hlýtur
meira en helmíng allra þeirra atkvæða, sem greidd em
á kjörþingi og gild.

e, Fá] ekkert fulltrúaefnið svo mörg atkvæði, skal kjósa
um aptur (óbundnum kosningum); fái þá enn einginn
meira en helming atkvæða, skal kjósa enn á ný, en að
eins milli þeirra tveggja (eða þeirra, sem höfðu jafnmörg
atkvæði), sem höfðu 1- aUra atkvæða í síðustu kosningu,
eða fleiri.

(, Í Skaptafellssýslunum ræður einfaldur atkvæðafjöldi,
eins og verið hefur.

g, Héðan af skal í hverju kjördæmi kjósa aðal-þingmann
ser og vara-þingmann Sel'.

3. þ.•Iðnassen (breytíngaratkvæði við 2a, sem kemur til at-
kvæða á undan 2a): "að kosningurrétt hafi einúugis þeil'
bændur, sem eru í skipti-tíund og þaðan upp eptir".

4. J. P. Havslein (samþykkt af nefndinni í staðinn fyrir 2b,
og kemur það til atkvæða á undan 2ó, eða í stað þess): "Kosn-
ingarrétt hafa, þótt búlausir séu: 1, allir embættismenn, sem
annaðhvort hafa embættisbref frá konúngi eða stiptsyfirvöld-
unum; 2, vísindamenn, sem tekið hafa lærdómspróf við há-
skóla erlendis eða prestaskólann í Reykjavík, og sem eing-
um eru háðir; 3, kaupstaðarborgarar, sem gjalda nokkuð til
sveitar sinnar, en standa ekki í skuld Um þeginu sveitar-
styrk".

508



5. V. Finsen (viðauka-atkvæði við 2b, eða nr. 4, sem kemur til
atkvæða næst eptir þessar greinir): "að kosningarrétt hafi
þeir þurrabúðarmenn, sem gjalda til sveitar 6 rbdd. árlega".

6. P. Pétursson (viðauka-atkvæði við 2c, sem kemur til at-
kvæða næst eptir 2c): að eptir orðin: "almennra þarfa",
verð] sett: "þó séu allir þeir undan skildir, sem þiggja
sveitarstyrk".

7.• /. Guðmundsson (breytingaratkvæði við 2(, sem kemur til
atkvæða á undan 2f): "SkaptafelIssýslunum (austur-og vestur-
sýslunni) verður skipt i 2 kjördæmi, og kosinn sinn aðal-
þingmaður og sinn vara-þingmaður i hvorri".

8. Ó. Siuertseus uppástúnga: "að ákveðið verði, ef annarhvor.
fulltrúi eða varaþingmaður, skorast undan, að taka móti
kosningu, hvort þá eigi strax að kjósa um aptur, til að spara
alþjóMegan kostnað og ferðalag kjósandanna að nýju".

Framsðqumaður : Í máli þessu eru, eins og þingmönnum
er kunnugt, komin fram alls 6 viðauka- og breytíngaratkvæðí,
og skal eg vera því fáerðari um þau, sem nefndin hefur sum-
part aðhyllzt þau, en sumpart eru færðar móti þeim nægar á-
stæður við undlrbúningsumræðuna, t, a. m. eins og gjört var
gegn breytíngaratkvæðinu, sem á atkvæðaskránni stendur undir
töluliðnum 3, um það, að kosningarréttur se bundinn við skipti-
tíund. Töluliðinn 4 á atkvæðaskránni hefur nefndin aðhylIzt,
þvi það er eins og glöggvar se tekin fram i þvi meining nefnd-
arinnar. Viðauka-atkvæðið undir töluliðnum 5 á atkvæðaskránni
er ekki þar alveg, eins og það var i upphafi borið fram. það
fer fram á svo háan gjaldstofn, að það líkist mest jarðeignar-
gjaldstofninum, sem ver erum nú að rifa niður. Viðauka-at-
hæði það, sem er undir 6. tölulið á atkvæðaskránni, gat nefndin
ekki heldur tekið til greina, mest vegna þess, að það virðist
lýsa nokkurri tortryggni eða vefeingíngju á því fyrirkomulagi
til að tryggja góðar kosningar, sem nefndin hefur stúngið upp
á. Nefndin gat ekki ætlai) neinu kjördæmi það, að meira en
helmingur atkvæða yrði gefinn sveitarlim. Eg ætla þá í bráð
að hlaupa yfir 7. breytíngaratkvæðið, og venda fáum orðum að
hinu 8. þetta breytingaratkvæði getur verið allgott til skýr-
ingar í sjálfu frumvarpinu til kosningarlaganna, en nefildinni
finnst þvi vera öldúngis of aukið inn í þessi undirstöðuatriði,
sem her er nú einkanlega umræðan um.
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En hvað breytingaratkvæðinu undir töluliðnum 7 á atkvæða-
skránni viðvíkur, þá hafa hinir heiðruðu meðnefndarmenn mínir
ekki getað fallizt á það. En eg verð samt að halda því fram,
og vil eg nú skýra þínginu frá ástæðum mínum fyrir því. En
það er mín skoðun á þessu máli, að það sé eingan veginn til
vinnandi, að gjöra þá undantekníngu frá góðri, og, að allrar nefna-
arinnar áliti, ölclúngis nauðsynlegri aðalreglu, þeirri, að meiri
hluti allra atkvæða þurfi til giIarar kosníngar, að halda fram-
vegis því fyrirkomulagi, sem er í Skaptafellssýslunum, að skipta
þeim í tvær kjördeildir, og kjósa úr báðum einn fulltrúa með
einföldum atkvæðafjölda. Af þessu yrði þá líka að leiða þal'l,
að þíngeyjarsýslu yrði að svipta þeim rétt], sem hún hefur nú,
til að kjósa 2 fulltrúa, heldur yrði vegna landslagsins, að skipta
henni i tvær kjðrdeildir, og yrði þá einnig þar að ráða kosn-
ingum að eins einfaldur atkvæðamunur. og yrði þannig óumflýj-
anlegt, að hafa undantekningu frá nauðsynlegri og almennri
aðalreglu í tveimur af hinum (jölmennari kjördæmum landsins.
En þar til ber þess vel al\ gæta um Skaptafellssýslurnar, að eing-
ar sýslur á landinu eru í raun og veru eins gjörsamlega að-
skildar í öllu verulegu, eins og þær, þvi þær hafa eingin skipti
hvor við aðra, þó þær hafi sama sýslumann. Vestri sýslan
sækir kaupstaði og öll önnur viðskipti vestur fyrir sig, en eystri
sýslan aptur austur í Múlasýslumar. og innbyrðis viðskipti og
kunnugleiki milli sýslubúanna innbyrðis, þeirra í austurpartin-
um og í vesturpartinum, er svo að segja einginn. Eystri sýsl-
an þekkir varla nokkurn mann í suðuramtinu, og eptir þeim
gildandi kosningarlögum má hún þó ekki kjósa neinn i Múla-
sýslu, þar sem hún þekkir helzt til manna utanhéraðs. Ef
að ekki má skipta Skaptafellssýslu í 2 kjördæmi, álít eg, að
það megi því síður haldast, sem þó er nú í lögum, um Norður-
sýslu, því þar er einnig að eins einn sýslumaður.

þ .• Iðnassen : Eg skal ekki tefja leingi tímann með því,
að mæla fyrir breytingaratkvæði mínu; það verður að mæla með
ser sjálft. Eg ætla það fari hæfilegan meðal veg, og bægi eingum
frá kosningu, sem æskilegt væri að yrði kosningarréttar aðnjót-
andi; því þó einstakir menn verði með því útilokaðir frá kosn-
ingarrettí, er þetta eingin veruleg mótbára, því hjá þeim verður
ekki komizt, hvernig sem kosníngarlögunum er komið fyrir, og
enda þó þær séu látnar óbundnar. Enda eptir nefndarinnar
uppástímgu á þetta ser stað; því ekki gjalda allir þeir til allra
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st etta, sem kynnu að hafa þá hæfilegleika til að bera, sem út-
heimtist, til að kjósa skynsamlega alþíngisfuIItrúann. Eg þekki
t. a. m, 2 menn, sem verið hafa hreppstjórar í Kjósarsýslu, en
nú eru hættir við búskap, og borga ekkert, nema, ef til vill,
eitthvað til fátækra, og þessir menn eru þó útilokaðir frá kosn-
íngu eptir uppástúngu nefndarinnar. þetta sýnir, að ekki er
hægt, að sneiða her fyrir öll annnes, eða að komast hjá öllum
annmörkum, hversu sem svo kosníngarlögunum er komið fyrir.
Að öðru leyti virðist mer, að almenningur ekki hafi þann áhuga
á kosningarrettinum, að minnsta kosti kom það ekki fram 1849,
þegar kosið var til þjéðfundarins, að næg ástæða se til, að
rýmka þennan rétt meir, en eg ætlast til; og hvað sem því líður,
er það sannfæring mín, að það se mikið áhorfsmál, að hleypa
fleirum að kosuíngum, þegar þær, eins og hjá oss, eru einfald-
ar, er eptir mínu breytíngaratkvæði komast að. Um þetta
geta varIa verið nein tvímæli, ef menn á annað borð vilja hafa
nokkra tryggíngu fyrir því, að þeir, sem kjósa, kjósi vel og skyn-
samlega, og fer eg svo ekki um þetta fleirum orðum.

P. Petursson: Áður en geingið er til atkvæða um tölu-
liðinu 4 á atkvæðaskránni. vil eg geta þess, að í prestaskólan-
um eru 2 lærdómspróf því að þeim, sem eru orðnir meira en
eins árs gamlir stúdentar, er gjört að skyldu, að gánga undir
próf í skólalærdómi, áður en þeir eru teknir iun í prestaskól-
ann, og hitt annað próf er, þegar þeir fara út úr honum. Eg er að
vísu sannfærður um, að uppástúngumaður meinar her ekki hið fyrra
próf, en eg vildi taka þetta fram, og óskaði, að í staðinn fyrir lær-
dómspróf yrði sett embættisprðf'; það er ekki nema orðabreytíng,
sem eg ímynda mer að enn megi gjöra. Viðvíkjandi víðauka-ark væð-
inu undir 6. tölulið gatbinn heiðraði framsögumaður þess, að nefnd-
in hefði ekki viljað taka það, af því það væri ekki hugsandi, að
slíkt kæmi nokkurn tíma fyrir, en það er svo léttvæg ástæða,
að eg er viss um, að framsögumaður hefur aðra betri í huganum,
sem hann ætlar víst að koma með, þegar eg er setztur niður.
það kann nú að vísu að vera satt, að þetta kynni að koma sjaldan
fyrir, en eptir því má ekki fara, heldur verður að gjöra lögin
svo úr garði, að þetta verði ómögulegt. Og þó get eg vel hugs-
að mer, að þetta kynni upp á að koma; því þó það, ef til vill, se
ekki sannfærandi fyrir aðra en mig, get eg vel ímyndað mer, að
eitthvert kjördæmi kynni að hafa svo lítið álit á alþingi, að það
vildi gjöra því þá hneysu, að það bæri sig saman um, að senda því
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einhvern mann, sem þægi eða hefði þegið óendurgoldinn sveitar-
styrk. Eg bjóst við, að það mundi verða haft fyrir ástæðu gegn
viðauka-atkvæði þessu, að menn, sem þægju af sveit, væru að
nokkru leyti sviptir fjárforráðum ; en því hefði eg svarað svo,
að eg veit ekki betur, en að einginn verði sviptur fjál'fol'ráðum
nema með yfirvaldsúrskurði, eins og einginn getur feingið fjár-
forráð aptur, nema með úrskurði þeirra, og eg ætla, að sá
úrskurður þurfi að vera þínglýstur, og þetta á ser her eingan
stað, þegar um sveitarstyrk er talað. l\ler þykir það undarlegt,
ef þessu atriði væri sleppt her, þar sem menn voru nýlega
svo strángir í því í sveitastjórnarmálinu, en nú er verið að tala
um kosníngarlög til alþíngis framvegis, sem menn vona jafn-
vel eptir að síðar kunni að fá meira vald, en Ilað hefur nú.

G. Brandsson: Við undirbúningsumræðu þessa máls vildi
eg fræðast um það l.já nefndinni, hvort allir þeir ættu að álít-
ast bændur, sem hefðu grasnyt og gyldu nokkuð til allra stétta,
því eg tók það þá fram, að sumir þeir, sem tómthúsmenn eru
kallaðir, væru einmitt í þessara tölu. Eg hef nú ekki feingið
greinilega ut1istun yfir þetta, og þó virðist mer hún nauðsynleg,
af því það er ekki ætíð svo hægt, að að greina þessa tvo
flokka, bændur og tómthúsmenn, einkum þar sem svo stendur
á, sem hérna er víða lenzka í Reykjavík, að tómthúsmenn, sem
kallaðir eru, hafa talsverða grasnyt.

Hvað viðvíkur nefndarálitinu yfir höfuð, þá get eg fyrir
mitt leyti ekki fundið að því í neinu verulegu, enda þó mer
finnist, að nefndin hefði ekki átt að sleppa ákvörðun þeirri,
sem hún hafði gjört um kosníngarréttlnn í tilliti til borgaranna;
þyi yrði það nú upp á, að breytíngaratkvæði hins fjórða kon-
úngkjörna þingmanns feingi framgáng, og svo í öðru lagi það,
sem þar er næst á eptir, og sem nefndin hefur samþykkt, þá sjá
allir, að kosningarrétti bændanna yrði þraungvað um of, í sam-
anburðí vil'! borgaranna. Hvað nú hinu fyrra breytíngaratkvæði
viðvíkur, sem eg minntist á, og sem fer fram á það, að kosn-
Ingarrétt hafi einúngis þeir bændur, sem eru í skiptitíund og
þaðan upp eptir, þá held eg, að það eigi mjög illa við, einkum
her við sjávarsíðuna. Höfundur þess talaði um, að áhugi
manna á kosníngum mundi daufur vera; en hvað skyldi vera
fremur til að deyfa hann enn nú meir, en þessi kosníngarrett-
ur, sem hann stingur upp á'? því fyrir það geta ekki eínúngis
útilokast góðir og gagnlegir menn, sem ekki höfðu kosningar-
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rétt eptir alþingistilskipuninui, heldur líka þeir, sem eptir
henni máttu kjósa ser fulltrúa, því eg þekki nokkra menn,
sem ekki geta tíuudað 5 hundruð i lausafé, en eiga þó 10
hundruð i jörðu; og svona getur verið ástatt víða, þar sem eg
þekki ekki til. Við þá flokkaskipuu, sem gjörð er í breytíng-
aratk væði hins annars kouúngkjörna þíngmaus, felli eg mig
vel, og gef eg atkvæði mitt fyrir tveimur fyrri uppástúugum
þess, sem taka það skýlt fram, hverjir embættismenn og vís-
indamenn það séu, sem meint er til, eu aptur felli eg mig illa
við ákvörðun þá, sem í þriðja atriði þess er tekin fram um
borgarana, eins og eg hef minnzt á áður.

Viðauka-atkvæði hins 6. konúugkjöma þingmanns verð eg
að samþykkja, af þvi ein gin önnur uppástúnga er nú til um
kosningarrétt tómthúsmannanna, sem til atkvæða geti komið.
Sama er að segja um viðauka-atkvæði hins 5. konúngkjörna
þingmanns, að eg veiti því meðmæli.

En hvað viðvíkur breytingaratkvæði þíngmanns Skaptfell-
inga, þá getur vel verið, að hann hafi mikið til síns máls, þegar
litið er á erviðleika þann, sem hlýtur að verða samfara kosn-
ingum í Skaptafellssýslu, þar hún er svo löguð; að hún ligg-
ur mestöll strandleingis með sjónum lángar leiðir; en aptur er
þó aðgætandi, að bæjatala í henni allri er ekki hel mín gur í
samanburði við það, sem er í Árnessýslu. Eg veit reyndar, að
þessar ójöfnur eiga ser víða stað, þegar bornar eru saman
fólksríkar og fólksfáar sýslur, því t. a. m. Vestmannaeyjasýsla
og Strandasýsla eru ekki miklar, í samanburði við sumar aðr-
ar, og verður bágt, að varast þess konar ójöfilllr, meðan hinni
núverandi kjUrdæmaskipuu er haldið, svo eg þess vegna get
ekki fundið næga ástæðu til, að setja mig á móti þessu breyt-
íngaratkvæCli.

Uppástúnga þingmannsins úr Barðastrandarsýslu finnst mer
nauðsynleg; þvi fái hún framgáng, er líkast til, að sá vafi hverfi,
sem nokkrir hafa verið í um kosningaraðferð eptir alþíngis-til-
skipuninni,

Af því að nefndin hefur nú, að mer virðist, fallið frá
uppástúngu sinni í annari grein undir stafliðnum ll, þá vildi eg
gjarnan mega taka að mer seinasta atriði hennar, sem sting-
ur upp á því, að þeir kaupstaðaborqarar, sem ajaIda 4 dali
til sveitar .• fái kosninqarrétt, og gjöra það að minni upp:í-
stúngu, svo framarlega sem þetta ekki er á móti réttu formi.
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Forseti: }<'yrir mitt leyti se eg ekki neitt á móti því, að
þessi uppástúnga nefndarinnar, sem hún hefur faBiI'! frá og
þingmaðurinn úr Gullbríngusýslu vill taka að ser, komi undir
atkvæði.

V. Finsen: Eg kannast við það, að viðauka-atkvæði mitt,
undir 5. töluliðnum á atkvæðaskránni, er þar nokkuð öðru-
vísi, en eg hafði ætlað mer í fyrstu; því þá hafði eg einkum
tillit til Reykjavíkur-lögsagnarumdæmis, en síðan tók eg það
almennara, með hliðsjón af umræðum þeim, sem orðið höfðu
við undirbúníngs-meðferð málsins, og að nokkru leyti eptir
samkomulagi við þíngmanninn úr Gullbríngusýslu. Eg hef á-
kveðið gjald tómthúsmanna til 6 rbdd., og hef eg haft það svo
hátt, af því að nefndin hafði stúngið upp á, að borgarar í kaup-
stöðum skyldu hafa kosningarrétt, ef þeir borga 4. rhdd, til
sveitar, en mer þótti ekki hæfa, að ákveða gjaldið jafnt fyrir
borgara og tómthúsmenn í kaupstöðum. Eg neita því að vísu
ekki, að eptir þessu atkvæði verða þeir ekki svo margir af
tómthúsmönnum, sem komast með, en aðalhugmyndin helzt þó,
nefnilega sú, að þessi flokkur manna verði ekki alveg útilok-
aður frá kosningarréttinum. Með tilliti til Reykjavíkurbæjar
get eg þess ser í lagi, að nokkrir at' iðnaðarmönnum hafa
borgarabrM, en sumir ekki, og sumir af þeim iðnaðarmönn-
um, sem hafa borgarabref eru þó mjðg fátækir, og í manna
áliti settir her um bil jafnsiðis tómthúsmönnum ; og skyldu nú
borgarar eptir breytíngaratkvæði því, sem fram er komið, fá
kosningarrétt, án tillits til, hvað þeir gjalda til sveitar, þá væri
það eptir því, sem þannig á stendur, ósanngjarnt, ef iðnaðar-
maður, sem greiðir 1 rbd. til sveitar, skuli hafa kosníngarrett, en
tðmthúsmaður, hvað mikið sem hann geldur, sé útilokaður .

•1. Kristjdnssons Öll atkvæði á atkvæðaskrá þessari lúta
að því, að breyta einúngis því einu, sem nauðsynlegt var að
breyta i tilskipuninni um alþíngið frá 1843. Eg álít stefnu
þessa retta, því tilskipunin er víða vel hugsuð, og vel frá henni
geíngið, þó íslenzka útleggíngin sé illa verkuð, En mer þyk-
ir 8. tölulið á atkvæðaskránni öldúngls of aukið; því í tilskip-
uninni eru einmitt ákvarðanir um það atriði, og vísa eg til 12.,
24. og 36. gr. Líklega vilja menn þó ekki beiðast þess, að það
verði með lögum ákveðið, að fulltrúaefui, sem kosið er, neiti
strax og umsvifalaust kosningu á kjörfundi, ef hann er þar
staddur; því þá má búast við, að margir verði til að afsaka .ig
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frá þingferð, og ef þeim gefst einginn frestur til yfirvegunar,
en tækifærið til að afsaka »ig blasir við, munu þeir, ef til vill,
líta fyrst á það, hve vinua þíngmannsins er óþakklát. það
eru eingan veginn allir, sem köllun vakir hjá innra, til að verða
þíngmenn, og þeir munu fáir, sem hafa stóra laungun til, að
verða það.

Framsðqumaður: Hinn heiðraði uppástúngumaður við-
auka-atkvæðisins. undir stafliðnum 6 á atkvæðaskránni hefur
í lángri ræðu reynt til, að færa ástæður fyrir því. En mer
finnst viðauka-atkvæði þetta því síður takandi til greina, sem
nefndin hefur alls ekki farið fram á, að breyta i neinu 4. gr.
alþíngistilskipunal'Ínnar, og hún, saman borin við 5. gr. sömu
tilskipunar, tekur þetta atriði ljóslega fram. Nefndin hefur
ekki stúngið upp á öðrum breytingum, en á kjörstofninum ein-
um, en alls ekki á öðrum skilyrðum fyrir hæfilegleikum til
kjörgeingis, sem alþing istilskipuuin tekur fram. Hvað orða-
breytingu hins sama heiðraða þíngmanns í 4. tölulið snertir, þá
er eg fyrir mitt leyti ekkert á móti henni, því hún er ljósari
nokkuð en orðið, sem þar stendur, enda þó eg geti ekki ímynd-
að mer, að neinn hefði villzt á því, því síður, sem eg veit
ekki, hvort þetta fyrra próf við prestaskólann, sem hann gat
um, er í raun og veru nokkurt lærdómspróf, þar sem það á að
eins að gefa vissu fyrir því, að maðurinn se ekki búinn að
týna niður skólalærdómi sínum. Hvað kaupstaðarborgara snert-
ir, verð eg, út af því, sem hinn heiðraði þíngmaður úr Gullbringu-
sýslu vakti máls á, að geta þess, að það er allt öðru máli að
gegna um þá en bændur. Bændur hafa atvinnuveg sinn af
fénaðl, sem þeir tíunda, en þeir, sem hafa tekið borgarabref,
hafa atvinnuveg sinn, og það öldúngis eins löglegan atvinnu-
veg, af (illu öðru, sem ekki er eða getur verið bundið við neina
tíund. Nefndinni fannst því rétt, að láta það óákveðið, hvað
þessir borgarar skyldu gjalda "til sveitar", eins og um bænd-
ur "til allra stétta", Henni þótti það nóg, ef þeir gætu sýnt
það óg sannað, að þeir hefðu einhverja löglega atvinnu, og
gyldu nokkuð. Viðvíkjandi skiptitíundinni læt eg mer það
nægja, sem þíngmaðurinn frá Gullbringusýslu hefur fært til
gegn því, að hún yrði lögð til grundvallar fyrir kosníngarréttí
manna.

H. Stephensen: Viðvíkjandi breytíngaratkvæðinu undir tölu-
liðnum 7 á atkvæðaskránni leyfi eg mer að geta þess, að við
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2 nefndarmenn gátum .ekki fallizt á það, af þvi það var
hyggt á þeirri ástæðu, að kjósa yrði í 2 deildum, og því væri
ekki unnt, að ná þar fullum atkvæðafjölda. Eg veit nú ekki,
i hverju það er betra með Skaptafells- og þingeyjar-sýslur, að
gjöra undantekningar fyrir þær með þíngmannafjöldann, heldur
en hitt, sem nefndin hefur stúngið upp á, að í þeim se látinn
nægja einfaldur atkvæða fjöldi. Hvorttveggja verður undantekn-
ing, og eg vil heldur falla frá hinum fullkomna atkvæðafjölda
i sýslum þessum, heldur en þær sendi hvor 2 fulltrúa til al-
þingis. það mætti virðast undarlegt, ef þessar 2, í samanburði
við margar aðrar, fámennu sýslur væru tvöfalt repræsenter-.
aðar við hinar fjölmennari. Af þessum orsökum get eg alls
ekki fallizt á þessa uppástúngu míns heiðraða meðnefnd-
ármanns. Viðvikjanrli, breytingaratkvæði hins 1. konúngkjörna
þingmanns, sem á atkvæðaskránni stendur undir töluliðnum 3,
er það nægilega tekið fram, bæði af framsögumanni og þing-
manninum úr Gullbringusýslu, að sá kjörstofn se alveg óhæfi-
legur. ~jóarbóndi sá, sem að eins tíundar 3 eða 4 hundruð,
er opt miklu betri bóndi, en margur sá sveitabóndi, sem tíund-
ar 6 eða 7 hundruð, og er hægt að sjá, hve miklum ójöfnuði
þetta getur ollað, bæði við sjú og i sveit. Hvað þurrabúðar-
mennina snertir, þá er eg enn sem fyrri á því, að sá flokkur
manna ætti aldrei að fá kosuíngarrétt, {JVí eg álít þá ekki hafa
neinn löglegan atvinnuveg, heldur vera einmitt undantekning
frá lögunum, og þetta er eins álit mitt, þó þeir séu fáir, sem
að geti komizt að kosningunum, eins og verða mundi eptir
uppástúngu hins heiðraða 6. konúngkjörna þingmanns. En að
~öra undantekningu í þessu tilliti einúngis vegna Reykjavik-
ur, það álít eg óþarft; þvi eg get ekki ímyndað mer, að tómt-
hús mennirnir þar séu svo miklum mun betur mannkostum bún-
ir, en þeir eru annarstaðar, að það yrðu ekki helber rángindi
úr því. Borgarinn er þar á móti í miklu nánara sambandi við
landið, en témthúsmaðurinn, og er því allt öðru máli að gegna
um hann. Sem nefndarmaður hef eg ekkert á móti orðabreyt-
íngu hins 5. konúngkjörna þingmanns, að i stafliðnum 4 á at-
kvæðaskránni verði sett ."emhættispróf" fyrir ."lærdómspróf".

þ. Sveinbjörnsson: Eg hef nú svo sem eingu að bæta við
það, sem meðnefndarmenn mínir hafa talað Um breytíngarat-
kvæðið undir 7. tölulið á atkvæða skránni. En ekki get eg bet-
ur séð, en að það, sem þar er farið fram á, hlyti að verða hið
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megnasta óánægjuefni fyrir hin fjölml?nnu kjördæmin, ef þessar
2 fámennu sýslur sendu sína 2 fulltrúana hvor til alþingis. Eg
held þeim se nóg vilnáð i, i ti1liti ti1 einstaklegs ál;igkomu~
lags þeirra, ef einfaldur atkvæða fjöldi er látinn ráða hjá þeim.
Uppástúngan undir töluliðnum 8 sýnist mer vera óþörf, vegna
þess, að eg skil ekki betur, en það, Sem þar er farið fram á,
se leyft i alþingistilskipuninni. Eg held því, að ekki þurfi ab
leingja þingræðurnar með frekari umræðum um það.

Konúnfls(ulltl'úi: Eg skal leyfa mer að gjöra eina athuga-
semd við uppástúngu nefndarinnar 2 e. par er svo að kveðið,
ab fái ekkert fulltrúaefuið ; og þá sjálfsagt líka varafulltrúa-
efnið, svo mikg atkvæði (þ. e. meira en helming atkvæða),
þá skuli Kjósa upp optur með óbundnum kosningum. petta er
nú með öllu rétt, og þannig plagar slík ákvörðun að vera orð-
uð, þar sem meira en helmingur atkvæða útheimtist til kosn-
ingar. Síðan er stúngið upp á því, ef einginn fær meira en
helming atkvæða við aðra kosningu, þei skuli kjósa i þriðja sinn,
en með bundnum kosningum, eður einúugis um þá tvo, sem
feingið hafa 1allra atkvæða i seinni kosningunni, eða fleiri;
En her við er það aðgætandi, að það ber mjög opt til, að at-
kvæðin dreifast svo við aðra kosningu, að einginn fái! atkvæða,
og þá verður þeim kosningarmáta, sem nefndin hefur stungið
upp á, ekki við komið. pað er þvi vant, að orða svo, þegar á-
kvarðað er, að bundin kosning skuli fara fram i þriðja sinn,
að kjósa skuli einúngis um þá tvo, er hafa flest atkvæði, eða
fleiri atkvæði, en nokkrir aðrir.

Hvað 6. breytingaratkvæM viðvíkur, þá virðist mel' það ekki
hafa svo litla þýMngu, sem sumir þingmenn halda, þó eg játi,
að það se nokkuð óhagkvæmlega orðað, eins og það' ér prent-
að á atkvæðaskerinni. það el' sjálfsagt ekki meining þessa at-
kvæðis, að fyrirbyggja kosntngusveltalima, eður þeirra manna,
sem þiggja sveitarstyrk , þegar kosningin fram fer; en mein-
ingin er, að hamla kosningu þeirra manna, er áður hafa þegið
ðendurqoldinn sveitarstyrk, og þannig löguð er ákvörðunin eing-
an veginn þýðíngarlíti1, og þannig er hún einnig viðtekin i kosn-
ingarlögum Dana.

Eg verð ab ráða þinginu til, að aðhyllast hið 7. breytíngar-
atkvæði við 2 (~ og skal eg, hvað breytingaratkvæði þetta snert-
ir, halda mer til þess, er hinn heiðraði framsögumaður þar um
áður sagði. Eg veit ekki til, eins og fyrir hefur verið borið,
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að nein misánægja her á þinginu se rrsm út af því, þó tveir
fulltrúar SElD her frá þíllgeyjarsýslu; þvi hvorki verður þvi við
komið, meðan sú skipun er á, að hver sýsla er kjördæmi ser,
að ei se mikill munur á fólksfjölda í kjördæmunum, enda er
ei heldur loku skotið fyrir það, að fulltrúunum á alþíngi kunni
seinna meir að verða fjölgað, svo að hinn áður taldi ójöfnuður
minki. En það er vist með öllu dæmalaust. að i nokkrum
kosningarlögum finnist það boðið, að veruleg atriði til trygg-
ingar kosningunum skuli ÚI' fella kosníngarlögunum fyrir ein-
stakt kjördæmi landsins, af þvi það er svo stórt um sig, að því
hefur orðið að skipta í tvær kosningardelldir. Sá máti, sem
breytingaratkvæðið upp á stingur, er þvi lángtum eðlilegri, en
sá, sem nefndin í öndverðu fór á floti og það væru víst lángt-
um stærri vandkvæði á kosningarlögunum, ef eitt kjördæmi
skyldi hafa miður tryggjandi kosningar, en öll önnur í landinu,
af því það er svo óheppið, að vera stórt ummáls. en þó það
sendi hingað 2 fulltrúa á þíngið, hvar til að öðru leyti, eins og
framsögumaður hefur sagt, virðast vera góðar ástæður.

Eg verð að vera þeim háttvirta 1. konungkjörna þingmanni
samdóma í þvi, að hið 8. breytingaratkvæði ekki se nauðsyn-
legt. það leiðir bæði af hlutarins eðli og anda kosníngarlag-
anna, að það er skylda kjörstjórnarinnar, að sjá um, að kosn-
ir verði 2 menn fyrir kjördæmið, alþingismaður og varaþing-
maður, Séu nú þeir, sem kosnir eru til staðar á þinginu, og
neiti þar strax, að taka við kosningu, þá er þai'l auðvitað, að
það er bæði réttur kjósanda og skylda kjðrstjémarínnar, að
láta kjósa strax menn í stað [ieirra, sem frá geingu; þvi annars
yrl'li kosningarfundurinn til eink is, þvert á móti því, sem til er
ætlazt, og kjördæmið yrði annaðhvort fulltrúalaust eður vara-
þíngmannslaust, {Jegar kjörfundinum væri ",lifið.

Framsðqumaður: Eg finn, ai'l þall er öldúngis rétt, sem
hinn háttvirti konúngsfulltrúi sagði um uppástúngu nefndar-
innar, 2 e,um það, hvernig hún er orðuð, og ætla eg, að það mætti
gjöra við þvi með þvi, að koma inn um það athugasemd í á-
litsskjalið til konúngs,

Viðvíkjandi hinum 6. tölulið á atkvæðaskránni, þá finnst
mer ekki sú meining liggja þar beinlínis í eptir orðunum, sem
hinn háUvirti konúngsfulltrúi lagði í hann; þvi það er sitt hvað,
"að standa í skuld fyrir þegi nn sveitarstyrk", og "að þiggja af
sveit"; hefði viðauka-atkvæði þetta verið líkt orðað því, sem
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konúugsfulltrúinn sagði nú að ætti að vera meiningin, þá tel
eg visara, að nefndin hefði ekki haft á móti þvi, sem kon-
úngsfulltrúi fór fram á. Nefndin hefur tekið það fram í álits-
skjali sinu, að hún ætlaðist til, að 4. gr. alþingistilskipunar-
innar stæði óbreytt. Fyrir mínu breytingaratkvæði þarf eg því
síður að tala framar, en eg hef Kjört, sem hinn háttvirti kon-
úngsfulltrúi gjörði það svo vel, og betur en eg var fær um.
En að því leyti, sem hinn háttvirti 1. konúngkjörni þingmaður
kallaði það ívilnun, ef í Skaptafellssýslu og þingeyjarsýslu
væri einfaldur atkvæðafjöldi látinn ráða, þá get eg ekki, og
víst einginn, kallað það neina ívilnun, sem ómögulegt er að
koma fyrir öðruvisi ; því það er auðskilið, að, ef þessum kjör-
dæmum er skipt, hvoru í tvær kjördeildir, þá er ómögulegt,
að láta meir en helming atkvæða ráða þar gildri kosningu.

Á. Einarsson: Eg get ekki skilið í, að það se nein bein-
línis skylda fyrir kjörstjórnina, að láta kjósa um aptur undir
eins, þó annarhvor, fulltrúi eða varafulltrúi, afsaki sig á kjör-
fundi, þvi það er hvergi skipað - (Konúngsfulltrúi: það
þarf ekki að skipa það) -. En hvernin á' þá kjörstjórnin að
vita, hvort maður, sem kosinn er fyrir utan kjördæmið, afsakar
sig eða ekki? Eg get ekki leitt það út úr 12. gr. alþingistil-
skipunarinnar, að kjörstjórnin se skyldug til, að láta kjósa á
ný strax á þinginu, fyrst það er ekki skipað; því hefði þaa
átt að vera reglan, þá átti greinin að taka það fram, og eg
veit líka, að lögfræðingarnir hafa ekki álitið, að kjósa ætti lÍ
ný, meðan einn þingmaður væri til, og hef eg skýrt frá því áð-
ur, enda minnir mig, að eg hafi heyrt, að þessi meining hafi
verið höfð í Danmörku, einkum framan af, meðan fulltrúaþingin
voru þar.

Konúugsfulltrúi: þetta er allt öðru máli að gegna; því
þegar sá, sem kosinn er, ekki er til staðar á kjörþinginu, svo
að menn ekki geta feingið að vita, hvort hann tekur á móti
kosningu eða ekki, fyr en eptir að fundi er slitið, þá á ekki
að kalla saman nýjan kjörfund til kosninga, meðan annarhvor
er til, alþingismaður eða varaþingmaður.

Ó. Sioertsen: Með tilliti til uppástúngu þeirrar, sem her
ræðir um, get eg verið þvi fáorðarl, sem bæði hinn háttvirti
konúngsfulltrúi og hinn 1. konúngkjörni þingmaður hafa skýrt
það atriði svo vel, sem hún fer fram á. En eg ætla þó, aa
eigi muni hún vera borin upp án gildra orsaka. Eg mun geta
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sannað það, og hinn heiðraði þíllgmaður frá Strandasýslu líka,
að töluverður efi se víða hvar á þessu. Eg kannast að sönnu
við það, ai'l þai'l er hvergi bannað í lögunum, að kjósa annan í
stað þess, sem afsakar sig þegar á kjörfunrlinum, en það er
heldur hvergi leyft, og eg veit ekki, hvort lögin mega takast
her í útvíi'lkaðri merkingu, eins og fram á hefur verið farið.
Eg veit annars ekki betur, en þegar bæði fulltrúi og varafull-
trúi hafa verið við á kjörþingunum i vesturumdæminu, þá hafi
kjörstjórnin þar haft þá reglu, að spyrja þli undir eins að því,
hvort þeir mundu taka við kosningu eða ekki, en mer er ekki
kunnugt, hvort þeirri reglu hefur alstaðar verið fylgt, enda fló
eg se á því, að það muni ekki vera, og þá þykir mer univarð-
andi, að lögin séu látin vera svo skýr og ljós, sem hæfir og
vera ber, En eg skal ekki fara um þetta fleirum orðum, held-
ur láta mer nægja, að því hefur verið hreift her á þínginu; því
meiníngar þær, sem fram hafa kornið, geta, ef til vill, leiðbeint
mönnum her eptir í þessu atriði.

Konúllysfulltrúi: :Mei'l því, sem eg hef sagt um þetta
breytingaratkvæði, hefur ',að ei verið meining min, Ilð mótmæla
því með öllu; því þó eg álíti það ekki nauðsynlegt, hef eg þó
heyrt meiníngamismun vera í því tilliti; en þá þyrfti breyting-
aratkvæðið að orðast betur og nákvæmar, og ser í lagi hefði
þurft, að taka það fram í 1. lil'l atkvæðisins. að, ef annarhvor,
fulltrúi eða varaþingmaður, skorast undan, að taka á móti kosn-
ingu, þá se elnúngis meint til þeirl'ar undanskorunar, sem þá
er borin upp strax á þínginu.

St. Jonssom f tilliti til viðnuka-atkvæðisins undir 6. tölu-
lið á atkvæðaskránni vil eg geta þess, ai'!mer finnst sú ákv1irð-
un nauðsynleg, svo framarlega sem nokkur .ef er á því, hvort
alþíngistilskipunin standi 1 I,ví atriði \)höggull fYl'ir nefndarálit-
inu, eins og framsögumaður sagði. En ekki get eg kallall f.að,
að einn þiggi af sveit, eða standi í skuld um sveitarstyrk, þó
hann hafi feingið hann, áður en hann gat unnið fyrir ser ~jálf-
ur; því það var þá lagt foreldrum hans. :Mel'l tilliti til uppá-
stúngunnar undir 8. tölulið, þá þykir mer það nauðsynlegt, að
slíkt sé nógu ákveðið, því það atriði þyrfti að vera sem bezt
til tekið; því eg veit dæmi til þess, og hef reynslu fyrir mel'
í því, að það hefur sín kjörstjórn farið hv em veginn; en eg
{:lí' Ila~ umtnl, <:pm mí er orllið um þetta atriði, vera nóg [rvi
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til upplýsingar, og vona, að stjórnin taki fjall til greina,hvort
sem að breytingaratkvæðið fellur eða ekki .

•1. hreppst. Si.'1ul'ðsson; Alþíngistilskipunin gjöl'ir kjör-
stjórunum það að skyldu, að halda kosningarþíng, og láta á
því velja alþingismann og varaþingmann, sem gjörist allt við
sömu kosninguna, þar sá skal heita aðalþíngmaður, sem fær
flest atkvæði, og hinn varaþingmaður, sem fær atkvæði þar
næst. þetta gjöra kjörstjórar líka; þeir láta alla rétta kjósend-
ur kjósa, og þá fær einn flest atkvæði, og annar þar næst,
svo báðir eru valdir; og þá meina eg að allir kjörstjórar þyk-
ist hafa af lokið skyldu sinni á þvi þingi, og spyrji ekkert
framar um, hvort menn antaki kosningu eður ekki; því það er
ekki þeirra skylda, a1l áhyrgjast, að hinir gegni köllun sinni;
en hvort það er þá strax eður siðar, að það komi löglega fyrir
þá, að einginn se þingmaður til, svo að alþingissæti se alveg
autt, þá er sjálfsagt, að þeir haldi aukakosníngu.

Lögfræðíngarnir her hafa nú lagt út þetta lögmál eptir
sinum hugþótta, og er sú útleggíng nokkuð öðruvísi, sem eg
efa nú ekki að kunni að vera rétt; því þeir líklega dæma
eptir þeim ósýnilega anda laganna; en þar svona er meininga-
ágreiningur, þá álít eg ómissandi, að þetta viðauka-atkvæði,
8., verði sett til atkvæða, því þá verður önnurhvor reglan skýr-
lega fram tekín í lögum her eptir .

.I. P. Hnosteln: það er allt öðru máli að gegna, ef fulltrúi eða
varafulltrúi skorast undan kosningu eptir kjörfund; þá er sjálf~agt,
að kjósa ekki um aptur, svo leingi sem annarhvor er til, eins
og það er líka sjálfsagt, að kjósa þegar annan í stað þess, sem
afsakar sig á kjörfundinum, þvi þá er kosningunni ekki lokið, fyr
en 2 fulltrúar eru komnir. Eg verð því að álíta uppástúnguna
undir töluliðnum 8 á atkvæðaskránni öldúngis óþarfa.

Framsðqumaður : .Mer virðist eingin hót í, að taka uppá-
stúnguna undir töluliðnum 8, eins orðaða og hún er, inn í nið-
urlagsgreinir álitsskjalsins til konúngs. þar á móti held eg
það væri gott, að benda á þetta atriði i inngángi þess; þvi eg
held, að uppástúngan fullnægi ekki þeim tilgángi, sem menn
vilja að hún hafi, eins orðuð og hún er nú.

G. Einarsson: Eg verð samt að vera á þvi, að, þó uppá-
stúngan undir 8. tölulið falli her núna fyrir atkvæðafjölda. þá
se þó nauðsynlegt, að taka það atriði, sem hún fer fram á,
greinilega fram í álitsskjali þingsins til konúngsins - (Fram-
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sögumaður: það var einmitt líka min meining) -; því það
er víst, að það getur annars ollað töluverðum vafa og kostnaði,
og menn hafa nóg dæmi til þess fyrir ser, og þau ekki sum
hver svo gömul.

Forseti: þar eð nú tekur einginn til máls framar, álít eg
ályktarumræðu máls þessa lokið, og skal eg þá leyfa mer að
biðja þíngmenn, að greiða atkvæði í því.

Síðan voru atkvæði greidd, og fór atkvæðagreiðslan þannig:
Töluliðminn 1, upptÍstlÍ1Iga nefndarinnar: samþykktur í einu

hljóði.
3, bl'eyttngaratkvæði þ.• Ionassens : felldur með.Ld

gegn 7 atkv.
2 a, uppastúnga nefndarinnar: samþykktur með

19 gegn 2 atkv.
2 b, uppa,,'túllga nefndarinnar: nefndin frá fell

henni, og fellst þar á móti á tölullðinn 4.
4, 1, .1. P. Hausteins : samþykktur með 20 gegn 1

atkvæði.
4, 2, Sama, með samþykktri orðabreytíngunni:

"embættispróf" fyrir: "læl'dómspl'óf'"': sam-
þykktur með 20 gegn 1 atkv.

4, 3, Sama: "kaupstaðarborgarar, sem gjalda nokk-
uð til sveitar sinnar": felldur með 13 gegn
6 atkv.

"Kaupstaðarborgarar, sem gjalda 4 rbdd.
til sveitar árlega" (sjá 2 b.): samþykktur
með 20 gegn 1 atkv.

4, 4, Sama: "en standa ekki í skuld um þeginn
sveitarstyrk": samþykktur í einu hlj óði,

5, viðauka-atkvæði V. Finsens: samþykktur með
13 gegn 7 atkv.

2 e, upptÍstlÍn.qa nefndarinnar: samþykktur með
18 gegn 3 atkv.

6, viðauka-atkvæði P. Peturssonar: samþykktur
með 18 gegn 3 atkv.

2 d, lIppastúnga nefndarinnar: samþykktur með
20 gegn 1 atkv.

2 e, lIppástimga nefndarinnar, með orðabreyt-
ingu, sem getið var í umræðunni: sam-
þykktur með 20 gegn 1 atkvæði.
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Töluliðurinn 7, breytíllgaratkvæði J. Guðmundssonar: sam-
þykktur mel'! 14 gegn 7 atkv.

2 f, uppástúnga nefndarinnar, fallinn, eptir at-
kvæðinu við 7. tölulið,

2 g, uppástún.qa nefndarinnar: samþykktur með
20 gegn 1 atkv.

8, uppástlÍn.qa Ó. Sioertseus: samþykktur með 15
gegn 5 atkv.

Forseti: Eg hef feingið uppkast til álitsskjals til konúngs
í veiðilagamálinu, sem framsögumaður, þíngmaður Barðstrend-
inga, gjörir má sk e svo vel að lesa upp.

Álitsskjalið var þá afhent þingmanni Barðstrendinga, pró-
fasti Ó. Sívertsen, og las hann það upp svo hljóðandi:

T i I k 0 nún g s,

Til alþingis hafa komið 4 bænarskrár, frá Mýra - og Hnappa-
dals -, Snæfellsness -, Dala - og Barðastrandar - sýslum, og eru
þær allar þess efnis, að alþingi al1ra-þegnsamlegast vilji beið-
ast þess hjá yðar hátign, að breyting nokkur verði gjörð á veiði-
lögum fyrir ísland, tilskip. 20. júní 1849, að því leyti sem við-
kemur selaskotum kring um landið. Aptur er ein bænarskrá
frá Ísafjarðarsýslu, sem hiður um, að heldur megi árninnst veiði-
lög standa óbreytt, en að hinar bænarskrárnar verði að öllu
leyti heyrðar,

þínginu virtist málefni þetta mikils varðandi, og kjöri því
3 menn i nefnd, til að rannsaka það nákvæmlega; hefur það
síðan verið ýtarlega rætt á tveim fundum.

það er samhuga meiníng þingsins, að brýn nauðsyn beri
til þess í ýmsum hlutum, að friða sel fyrir skotum öi'lruvísi og
betur, en við geingst eptir upphaflega tílgreindu lagaboði,
einkum og allra-helzt þar, sem töluverð selveiði tíðkast í nót-
um og uppidrápi. þvi reynslan er þrásækilega búin að sanna
og sýna, að skotin spilla fyrir allri þess konar selveiði, og rýra
því um leið sannarlegt verð þeirra fasteigna landsins, hvar undir
selaveiði í nótum og með uppidrápi heyrði ; hefur hvað allra-
mest borið á þessu, síðan veiðlíðgin leyfðu hverjum manni skot
fyrir landareign sinni, og svið það, sem friðhelgar selinn fyrir
skoturn eptir löggjöf þessari, er svo lítið, að selurinn hittist
optast nær utanvert við það svæði, sem friðlýst er, og er þar
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í eigin átthögum, en þar er hann þá annaðhvort drepinn, eða
þeir selir, sem skotmaðurinn ekki nær eða fær veidda, sætast
og skelfast, svo þeir flýja frá landstöðvum sínum, og hin vana-
lega selveiði fer með þessu meir og meir hnignandi, sem þó
hefur verið ein meðal mestu hlunninda landsins. Aptur er á
hinn bóginn ávöxturinu eða arðurinn af selaskotunum svo lítill,
að nótna ~ og uppidráps-veiðl, ef skotin ei hnekkja henni, er
t. a. m. á Breiðafirði 20 falt meiri,

þingið álítur þvi, að öll skot á sel eigi að af takast á
Breiðafirði, því þar eru varplönd og selaveiðasker og eyjar hvað
mest á Iandiuu, og mestur skaði búinn af skotunum , og að
sama bann gegn skotunum eigi einnig að ná yfir suðurhlið
Snæfellsnessýslu, samt Mýra - og Hnappadals-sýslu, og nokk-
urn hluta Borgarfjarðarsýslu, innan ákveðinna takmarka, eptir
serhvers þessara staða afstöðu og kringumstæðum; því víða á
þessum svæðum er selveiði í nótum og með uppi drápi talsverð,

Þannig leyfir þingið ser allra-þegnsamlegast að stínga upp
á því við yðar hátign:
1. með 17 atkvæðum gegn 3, að öll byssuskot á sel verði

bönnuð fyrir innan línuna frá Bjargtaungum í Barðastrand-
arsýslu til Öndverðarness í Snæfellssýslu, undi.' þær sekt-
ir, sem við eru lagðar í 15. og 16. grein tilskipunarinnar
20. júní 1849; og

2. með 12 atkvæðum gegn 7, að S3nHl friðhelgi á sel fyrir
skoturn se á öllu sviðinu, innan sjónhendingarlinu, frá
Öndverðarnesi á Skipaskagatá á Akranesi,

og vill því allra-þegnsamlegast mælast til, að yðar hátign allra-
mildilegast vilduð leggja bann gegn (illum selaskoturn á þeim
tilgreindu svæðum með allra-hæstu lagaboði.

Reykjavík 25. júlí 1853.
Alha-þegnsam legast.

Jðn Si!/uri)ssoll. Ó. Sioertsen,

Forseti: þingmenn hafa nú heyrt álitsskjal þetta, og þar
eð einginn setur neitt út á það, álít eg það samþykkt; verður
það því hreinskrifað, og sent konúngsfulltrúa.

Eg skal þá leyfa mer að ákveða fund á morgun kl. 12,
og kemur þá prentsmiðjumálið og gjaftolls - og manntalsfiska-
málið hvorttveggja til undirbúningsumræðu.

Fundi slitið.
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26. júlí - tuttugasti og annar fundur.
Allir á fundi. Gjörðabók frá 2 síðustu fundum var upp

lesin og samþykkt.
Forseti: pað, sem til umræðu kemur í dag samkvæmt

dagskránni, er fyrst prentsmiðjumálið til undirbúningsumræðu.
Síðan var málið afhent varaforseta, framsögumanni nefnd-

arinnar, er las álitsskjal nefndarinnar upp svo látandi :

Hið beiðraða alþingi hefur þann 5. dag þ. m. kosið oss
undirskrifaða i nefnd, til að segja álit um, hver hin réttasta
högun á prentsmiðju landsins mundi vera.

Bænarskrár þær, sem gefið hafa tilefni til þessa máls á
þínginu, eru þessar:
1. frá almennum þíngvallafunrli 29. júní í ár (nr. 3), sem {er

fram á, að alþingi krefjist, að fá skýlausan reikning prent-
smiðju landsins, og sjái svo um, að hún komist í það horf,
sem þínginu þyki hentugast framvegis.

2. frá Norður- þíngeyjarsýslu (nr. 18), með 52 undirskriptum,
að alþingi biðji konúnginn:
a, að í hinni norðlensku nýstofnuðu prentsmiðju á Akureyri

megi prenta, hvort heldur á hennar reikning eður ein-
stakra manna, allar þær andlegar bækur, sem í kirkjum
og i heimahúsum og til úngdómsins uppfræðingar brók-
anlegar eða boðnar eru, með öllum sömu réttindum, og
hin sunnlenzka prentsmiðja í því tilliti haft hefur; og

b, að allri stjórn og tilhögun á prentsmiðju landsins verði
hrundið í það lag, að hún geti staðið í fullum skilum, og
undanfarnir reikníngar hennar sýndir á prenti.

3. 2 bænarskrár frá Skagafjarðarsýslu (nr. 23 og 40), með 108
undirskriptum, að alþingi sendi þá bæn til konúngsins, að
sú nýja prentsmiðja, sem upp er komin á Akureyri í stað
hinnar gömlu prentsmiðju á Hólum, fyrir samskot Norðlend-
inga og Austfirðinga, mætti mildilegast fá að njóta að nokkru
leyti réttinda hinnar gömlu prentsmiðju, sem var her um
bil i hálfa þriðju öld í Norðurlandi, og þar fyrir öðlist jafn-
rétti í öllum greinum við Suðurlands-prentsmiðjuna íReykja-
vík.

4. frá Suður- þíngeyjarsýslu (nr. 31), með 155 undirskriptum,
a, að prentsmiðjan norðlenska fái að prenta allar þær hæk-
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ur án undantekningar, sem geta út breitt dýrð guðs og
kristilega og þarflega upplýsingu.

ll, að stjórn og fyrirkomulagi á prentsmiðjuuni I Reykjavík
verði hrundið í það lag, eptir ráðum þíngsins, að hún
standi I öIlum skilum við hlutaðeigendur,

5. frá Eyjafjarðarsýslu (ur. 41 með fylgiskjali), með 217 undir-
skriptum; fer hún fram á:
a, að fá fullt frelsi, lof og leyfi til, að láta prenta í hinni

nýstofnsettu prentsmiðju á Akureyri allar þær bækur,
sem eru tiðkaðar bæði í kirkjum og heimahúsum, og
sem út breitt geta guðs dýrð og sanna upplýsingu, og
eflt flyggðir og mannkosti; eður þá fyrst um sinn,

b, að ekki se meinað, að prenta þar hina uppá boðnu evan-
gelisku bamnlærdórnsbók , ásamt messusaungsbókinni,
svo fátæk alþýða líði ekki skort á þessum fyrstu guðs-
orðabókum, heldur geti eignazt þær með sem beztu verði.

e, að allri stjórn og fyrirkomulagi á prentsmiðju landsins
verði hrundið í þal'l lag, að hún geti staðið í fullum skil-
um, og felur alþíngi á hendur, að ráða það af, er bezt
má fara í þessu tilliti.

Bænarskrár þessar, með samtals 592 nafna undirskriptum,
sem oss eru feingnar til meðferðar, fara þá allar því fram, að
prentsmiðja Norðurlands fái jafnrétti við Reykjavíkur-prentsmiðj-
una, eða, sem bænarskrárnar frá Skagafirði líka kveða að orði,
fái að njóta að nokkru leyti réttinda hinnar gömlu prentsmiðju,
sem í hálfa þriðju öld var í Norðlendingafjórðúngi, og að prent-
smiðju landsins verði hrundið í það lag, að hún geti staðið í
fullum skilum. þessu síðara fer einnig bænarskrá þíngvalla-
fundarins fram.

A mörgum fundum hefur nefndin tekið mál þetta til ýtar-
legrar yfirvegunar, og erum ver allir komnir að þeirri niður-
stöðu, að kröfur þær, sem bænarskrárnar gjöra, séu sanngjarn-
ar, nauðsynlegar, og á fullum rétti grundaðar.

Ætlunarverk .hverrar prentsmiðju er, að út breiða og efla upp-
lýsíngu og andlega menntun, sem bezt má verða, að góðar og
fræðandi ritgjörðir geti komizt I sem flestra hendur, og með
sem minnstum kostnaði.

þetta sama hlýtur og að vera ætlunarverk íslands-prent-
smiðju, og munu varla tvímæli leika á því, að henni hafi, ef
til vill, aldrei hín gað til unnizt, að leysa það afhendi svo vel, sem
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vera skyldi, í hið minnsta ekki með tilliti til norður- og austur-um-
dæmis landsins, eins og berlega og almennt er kært í bænar-
skránum, og veldur því meðfram fjarlægð þess umdæmis frá
prentsmiðjunni, og kostnaðarsamur erviðleiki á flutningi bókanna
þángað og útbreiðslu þeirra þar. það er því hin brýnasta nauð-
syn, "em knúð hefur hið nefnda umdæmi til þess, að stofna
nýja prentsmiðju , sem nú er sett á Akureyri með konúnglegu
leyfi frá 14. april 1852, með ærnum kostnaði innbúa þess um-
dæmis, og ætlum ver, að prentsmiðja sú se með öllu nauðsyn-
leg landinu og þessu umdæmi, sem svo er afskekkt frá Reykja-
vík, eigi menntun og upplýsíng að geta nokkurn veginn hindr-
unarlaust fylgt tímanum og fullnægt þörfum hans; þvi er það
eindregin meiníng vor, að þeim hindrunum eigi burt að ryðja
svo vandlega, sem ýtrast má, er standa blómgun þessarar nýju
og þörfu stiptunar í vegi, og teljum ver þá helzta og mesta,
sem bænarskrárnar einnig taka fram í einu hljóði, að prent-
smiðjan þessi nýja eptir árninnstu konúngsbréf 14. april 1852
ekki á rétt á, að prenta bækur þær, sem prentverk landsins
eignar ser forlagsréttinn að með einkaleyfi; en það eru þær
bækurnar helzt, sem mest þarf á að halda í landinu, og því eru
útgeingilegastar; þær bækurnar, sem hina andlegu menntun
úngra og gamalla eiga að út breiða og við halda, t. a. m. barna-
lærdómsbókin, sálmabók sú, sem nú er brúkuð í kirkjum og
heimahúsum, og húslestrarbækur ; og það er einmitt skortur
þessara ómissanlegu bóka, og erviðleikinn, að eignast þær og
koma þeim að ser, sem knúð hefur innbúa norður - og austur-
umdæmisins til, að leggja á sig þann þímgbæra kostnað, sem
stofnun hinnar nýju prentsmiðju færði með Sel', og aptur mundi
að eingu verða, ef ekki yrði rýmkað um réttindi hennar frem-
ur en nú er. það er því samhuga meining vor, að hin nýja
prentsmiðja á Akureyri eigi að njóta allra sömu réttinda, sem
hin gamla prentsmiðja her á Suðurlandi, svo þær standi jafnt
að verki, og geti keppzt hindrunarlaust hvor við aðra í, að
gegna köllun sinni, að út breiða upplýsingu og menntun i öllu
landinu.

Hið annað ætlunarverk nefndarinnar í þessu máli er, að
benda alþínginu á, hvernig hinni sunnlenzku prentsmiðju yrði
hrundið i það lag, að hún geti staðið í fullum skilum, sem bæn-
arskrárnar krefjast af alþingi. Ver höfum her að framan getið
þess, í hverjum skilum ver ætlum hver ein prentsmiðja eigi að
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standa, nefnilega að út breiða og efta upplýsingu og menntun
sem flestra, og með sem minnstum kostnaði þeirra. Ver höfum
áður drepið á, að prentsmiðju þessari hafi um lángan aldur mis-
heppuazt það fyr nefnda, og að þar til hafi verið orsökin með-
fram sá mikli erviðleiki, sem leiðir af strjálbyggð og stærð lands
þessa. Hitt annað, er ver hyggjum að hvað helzt hafi hindrað
hana fl'á, að fullnægja kröfum þeim, sem landsmenn hafa haft
og hafa til hennar, og mun um ókomna tíð hindra, ef ekki
verður bnrt numið, eru þau óþokkuðu, og alstaðar skaðvænu,
einkaleyfi, sem hverveina eru góðu málefni til tafar, og þá ekki
hvað sízt því, sem her ræðir um. Einkaleyfi þau, sem prent-
smiðja landsins eignar ser, til útgáfu ýmsra bóka, og þó helzt
hinna andlegu, sem brúka verður við guðsþjónustu í kirkjum
og heimahúsum, og bamalærdómsbókarinnar, hefur um lángan
aldur verið að álíta sem óbeinlínis-skatt lagðan fÍ landið, sem
er einkunn allra einkaleyfa, og hefur hann verið því tilfinnan-
legri, sem hann er lagður á alla, únga og gamla, í landinu, án þess
menn hafi seð nokkurn verulegan ágóða þar af fljóta til stipt-
unarinnar; en það mun nú, ef til vill, koma af því, að mönnum
er að miklu ókunnugur fjárhagur hennar, og hafa tilraunir þær,
sem alþíngið nú hefur gjört, til að afla ser kunnugleika her um,
veri/') að mestu árángurslausar; en það er víst, að ágóði einka-
leyfanna hefur hvergi enn til góðs komið, og ekki hefur Hóla-
stipti hið minnsta uppborið, sem þó eptir konúngsbréf 14. júní
1799 átti að njóta fjórða parts prentsmiðjn-ágóðans til útbreiðslu
upplýsíngar í því stipti, heldur hlotið vegna fjarlægðarinnar að
kenna þýngra en aðrir á ókvæðum þeim, sem einokun bóka-
sölunnar hefur lagt á alla. Ver ætlum því, að sjálfsagt sé, að
niður eigi að leggja einkaleyfi þessi, sem hafa verið þess oll-
andi, að nauðsynjabækur hafa verið seldar þriðjúngi, já allt að
helmíngi dýrari, en annars mundu þær hafa feingizt, ef öðrum
en prentsmiðju þessari hefði verið leyft, að prenta þær, en sann-
ur arður prentsmiðjunnar sjálfrar að líkindum lítill, og oss eing-
inn annar kunnur, en að fjárhagur hennar, eptir bréf stiptsyfir-
valdanna til vor frá ll. þ. m., á að vera góður, svo að hún hafi
á seinustu árunum greitt skuld sína, 1100 rbdd. af verði húss
hennar, hvar hjá ver þó verðum að geta þess, að stiptsyfir-
völdin, ef til vill, meðfram af fjárhags-tillitinu, hafa ráðið til,
að selja hana, og dómsmálastjórnarherrann í Danmörku fallizt
á það. Verði einkaleyfi þessi af numin, sem ver ætlum helzt
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til ráðandi, þá hefur Akureyrar- prentsmiðjan feingið það jafn-
reiti, sem hún kref ••t og þarf, eigi hún að geta staðið; þá er
uppörfull feingin fyri.' fleiri prentsmiðjur að stofnsetjast í land-
inu, t. a. m, í Vestfirðíngafjórðúngi, ef það ætti fyrir að liggja;
þá el' byggt fyrir frekari umk vörtun almennings yfir einokaðri
sölu nauðsynlegra bóka í landinu ; þá glæddist vonin um út-
hreiðslu menntunar og IIpplý'singar greiðari og meiri, en næst-
liðinn tirna hefur þótt vera,

Yer erum þvi allir þeirrar meiningar, að einkaleyfi lands-
ins prentsmiðju eigi að falla niður af áður töldum ástæðum,
og það því heldur, sem ver erum stiptsyfirvðjdunnm og dóms-
mála-stjórnarherra Danmerkur, sem oss er tilkynnt í ofannefndu
br efi stiptsyfirvaldanna, þar í samdóma, að prentsmiðjan eigi ah
seljast i eign prívat {einstakra)- manna, og þá eiga einkaleyfin
mjög illa við, og eru með öllu óhafandi, enda mundi hún ekki
verða seld með þeim svo miklu dý'raJ'i, eða landinu svo miklu
meir í hag, sem einkaleyfin mundu verða þvi í óhag, þegar á
allt er litið,

Ef alþíngi fellist á þessar uppástúngur vorar, og konúngur
vor vildi samþykkja, þá má vel fyrir því hugsa, hvernig verja
skuli fe því, sem feingist fyrir prentsmiðjuna, hús hennar og
óseldar bækur, en þar um viII nefndin ekki ráða þinginu til
að bera upp neina ákveðna uppástúngu, heldur að það ávaxtaðist,
þángað til því þætti verjandi í þarfir landsins í sömu stefnu, og
konúngsbrefið frá 14. júní 1799 til tekur, til eflingar almennri
menntun í landinu.

Ver leyfum oss því, að ráða alþíngi til, eptir framangreind-
um ástæðum, að bera þá bæn fyrir hans hátign konúnginn:
1. að af numin verði öll einkaleyfi Íslallds-prentsm~'~'lI;
2. lið prentsmiðjan 'verði seld í eign p r í vat - manna,
3. en verð hennar og eiqnir hennar allar, n/r eða seinna,

brúkaðar til eflh/f/ar almennri menntun í landinu.
Heykjavík þann 22. dag júlíméu. 1853.

H. Stephensen, P. Petll1'SS01I. J. Jonsson.
form. og framsögum .

•1. Guðmundsson. Ó. Sicertsen.

Framsögumaður : Nefndin vonaði, að nefndarálit þetta
væri svo skýrt, að ekki þyrfti að ræða því til upplýsingar, og
ætla eg þvi ekki fyrst um sinn að fara um það neinum orðum.
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Á. Einarsson: Eg ætla fyrst að minnast á það, sem hinn
IJeiðraði þingmaður Skaptfellínga sagði við inngángsumrællu
f,essa máls, all honum þætti það með öllu ótilhlýðilegt, ef nefnd-
in, sem kosin yrði, gjörði reikninga prentsmiðjunnar að atri1'li máls-
ins, og treysti því, að sá 1. konúngkjömi þíngmaður andlegu stéttar-
innar, og kouúugsfulltrúinn gjörðu sitt til, að sú umbeðna skýrsla og
greinileg+r reikningar feingjust, og má lesa Jmð á 57. bls. þeirra
prentuðu arka, sem út em komnar af alþingistiðiudunum, hvað
1júfmannlega sá háæruverðugi konúngkjörni þingmaður lofaði,
að ráða bót á þvi umtalaða; eu mel' virðist. ekki, að hægðar-
leikur hafi verið a1'luppfylla þetta; því það kalla eg ekki skýrslu,
þó sagt se, að prentsmiðjan hafi nú seinustu árin horgað 1100
rhdd, af skuld sinni, og eg skil ekki, hvernig nefndin gat látið
s{~r þetta lynda, eða hvernig hún gat farið nokkru á flot um sölu
prentsmiðjunnar, meðan ekki fást skýlausir reikningar um fjárhag
hennar. En eg vil ekki leingja þíngræ1'lurnar núna um þetta, en
geymi mer rétt til hreytingaratkvæða á l)fí leið,að reikningar prent-
smiðjuunar verði skoðaðir árlega, af 1 eða 2 {luglegllm mönn-
um í Reykjavik lÍ prentsmiðjunnar kostnað, og 2, að skýrsla yfir
ástand prentsmiðjunnar verði prentuð í íslenzkum blöðum við
hver árslok, og að reikningum þessum verði haldið áfram þannig
árlega, ef hún ekki verður seld. Eg skil ekki, hvað stipts-
yfirvöldunum getur geiugið til þess, ai'l vilja ekki gefa þessa
reikninga, ef þ;11I geta. Ef hjúin eiga að sýna vitnishurð um
hegðun sína til orða og verka, og þeua hefur þingið fallizt á,
þ:í sýnist mer líka mætti koma með þær kröfur til embættis-
manna, að þeir standi reikning af rriðsmennsku sinni, {)Vi sá
reikningsskapar fyrirbyggir alla tortryggni. þó því se barið við,
að málin séu umhoðsleg, og komi ekki þíngillu vi 1'1,þá kemur
það .• ef til vill, þinginu við, ef eignir landsins gliitullust af
hirðuleysi umsjónarmaunanna, enda eru margir embættismenn
farnir sjálfkrafa að gefa skýrslur yfh' sjóði þá, er þeir eiga að
sjá \I Ill.

E. Kúld: það er, eins og allir vita, að eg er meðal þeirra
ýngstu, og kann ske ýngstur allra h{~r á þíngi, en í nefndina
VO\'II valdir ráðnir og roskIIii' menn. BI'á/'))ætið fylgir vanalega
æskunni, en þall rætist ekki núna, því eg er ekki í þessu máli
eins hráðlritur og nefndln, sem nærri ástæðulaust vill fara að
kippa einkaleyfunum undan prontsmiðjunni lu~rn3, og svo selja
bana hverjum sem hafa vill. Eg r:;et ekki fallizt á þessa upp-
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astúngn í nefndarálitlnu, þó það má ske komi nú af því, að
sannfæring mín er of úng, eða ekki eins roskiu og ráðin og
þeirra Allar ástæðurnar hjá nefndinni fyrir því, að nema einka-
leyfin burt frá prentsmiðju landsins, eru, að mel' skilst, að
geta óheinlinis (indirecte) gefið einstakra manna prentsmiðju
þau, sem þó yrði að minni hyggju litlu nær eptir en áður,

þessi einkaleyfi, sem nefndi IIni blæðir í augum að prent-
smiðja landsills hafi, eru, að hún má ein l.ita prenta sálma-
bókina, nHí ske passíusálmana, og barna lærdómshók iua, og
nokkrarbænir, enhún á ekki einkaleyfi an l\liinstersJllIgleiðíngum,
hifliunni, Árna og Vídalíns postillum, eða nýjum hugvekjnm,
og langtum Jleiri audlegum bókum, því það eiga höfundar þeirra
einmitt, eða þá þeir, sem hafa aptur feírlgio flao hjá þeim.

Eg vil taka 1 dæmi, til að sýna ábatann, sem norðlenska
prentsmiðjan hefði, ef hún líka færi ah gefa út t, d, sálmabókina;
prentunarkostnaðneinn mundi verða hPI' um bil þessi; þetta er
nú ekki uákvæmur reikningur, því f'g er ekki, eins og allir
mega vita, nógu kunnugur, til að geta það, og sízt svona í
snatri, enda er {less ei beinlínis þiirf; 3000 exempl. upplag, á
hálfar eða litla!' arkir, eins og eg ætla að seinasta útgáfan se,
og henni mun ætlað að IIeljast upp á 6 árum:
pappír fyrir her um bil. . . . . . . .
(her um bil 6 hallar á 50 eða 52 rbd, hver; eg legg
n ú nokkuð mikið í pappieiun.)
prentunarkostnaður
prófarkalestur
sölulaun, 25 af 100,

312 rbdd.

270 -
24 -

375 -
alls 981 rbdd.

Nú gjöri eg ekki ráð fyrir, að bókin mundi kosta 72 eða
96 skk.; eins og hingað til, heldur 48 skk., svo þá kæmi inn fyrir
hana 1500 rhdd., en að kostnaðinum frá reiknuðum 519 rbdd.,
sem er nú áhatinn, og ef hú" eða allt upplagið selst á sex ár-
um, þá verður i hreinan ábata árlega 86 ! rhdd., svo ekki yrði
neinu fjarska-ábati fyrir norðlenzku prentsmiðjuna, þó þær
færu að skipta þessu á milli sín - (Framsðpumaður : Eg veit
ekki, hvort þessi bollalegging á verði einnar bókar á her við.]
- (Forseti: Eg se ekkert II móti því, því það er þó til upp-
lýsíngar viðvíkjandi einkaleyfunum.) - (Fl. G. Thordersent
já) -. Eg held eins gott og betra, að þriðjúngur bókanna væri
fyrir norðan, við prentsmiðjuua á Akureyri, sem þá feingi sölu-
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launin, og þó hún selji nokkuð meira, þá verður hlutfallið sama.
Ef að uorðleuzka prentsmiðjan fær að gefa út sálmabók ina líka,
ætla eg henni að geta selt! á móti prentsmiðjuuni hérna, og þá
yrði nú reikníngurinn her um bil eptir sama hlutfalli og hinn svona:
prentunarkostnaður á 1000 expl. 153 rbdd,
prófarkalestur 2-1
ekki fullir 20 ballar pappírs her um bil 100 -
sölulaun, 25 af lOO, 125 -

allur kostnaður
audvirði 1000 expl., á 3 mörk,

ábati

402rbtld.
500 -
US rhdd,

þetta el' þó minna en sölulaunin, sem eg gat um, og þó menn
segðu, að hún gæti lagt meira upp, þá verður hlutfallið milli
prentunarábatans og þess, sem hún ábatast af sölulaununum
fyrir hinnar prentsmiðjunnar sálmabók, hið sama að rettr] tiltölu.

það getur vel að horið, ef einkaleyfunum er sleppt, að
háðar láti prenta sömu bókina, og þegal' þær ætla að fara að
leggja hana upp aptur, þá kann maður í Kaupmannahöfn að
bjóða hana fyrir mikið minna verð, og þá getur hvorug staðið
sig "ið, að halda áfram, og þannig verður þá, ef til vill, sálma-
bókarlaust. það er þar að auki 1 bók: það el' handbók presta,
••em víst eingillll vildi taka að sel' ail prenta á sinn kostnað,
af því svo lítið selst af Irenni, og sú, sem núna seinast el' gefin
út, á henni el' þó ekki svo gllllvægm fl'ágángur, að menn geti
ætlazt til, að hún gildi um aldur og æfi heðan af; en meðan prent-
smiðja landsins hefur einkaleyfið, þá verður þó nóg til af henni.
í nefndarálitinu stendur, að það se ætlun hverrar prentsmiðju;
að út breiða menntun Ofl vísindi í landinu j en það er þó svo
bezt, að hún sé almenn eign; því ætlunarverk prentsmiðju ein-
stakra manna mun vera, að gjöra eigandann skaðlausan, Eg
álít, að einkaleyfin séu góð fyrir 1 prentsmiðju, en ekki fyrir 2,
því það el' til að gjöra báðar ónýtar, að leggja þau undir þær
báðar; það er eins og að taka frá einni kirkjunni, og leggja
til annarar, en þó se hvorugri betur borgið eptir en áður, held-
ur langtum miður. Eg get ímyndað mer, að nefndin hafi tekið
þetta fángaráð, af því henni líki ekki stjórn hennar, en áll þess
eg vilji nokkuð bera í bætitláka fyrir hana, verður maður þó að
gæta að, að annar stjómandanna el' danskur, en hinn á óbægra
fyrir, með því hMIlI býr ekki hel' inni í bænum, og verður þann-
ig að nokkru leyti að sjá með annara augum. Sú einasta á-
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stæða, til að selja prentsmíðjuna, væri þá kann ske sú, að stipts-
yfirvöldin vilja losast við stjórn hennar, og er eg nú á því, að
svo eigi að vera, að prentsmiðjan eigi að komast undir aðra og
hagkvæmari stjórn, en ekki vil eg selja hana strax svona,
meðan maður varla veit, hvað maður selur, og kaupandinn ekki
glöggt, hvað hann kaupir, og svo get eg ímyndað mer, að
menn iðruðust eptir, að hafa selt hana, og vildu óska aptur,
að hún væri eign landsins, og þá er það um seinan; því of seint
er að byrgja brunninn, þegar barnið er dottið í hann; því þá
yrði má ske búið, eptir uppástúngu nefndarinnar, að verja and-
virðinu. sem núna fæst, til annara opinberra þarfa, og fyrir
hvaða peninga á þá að kaupa prentsmiðju aptur handa landinu?

Eg fer ekki að sinni fleiri orðum um þetta, en áskil mer
breytingaratkvæði her um bil á þessa leið:
1. Að alþíngi nú leiði hja ser, að fLiöra nokkrar uppdstúnqu»

um sölu prentsmiðjunnar eða burttbkú einkalepfanna,
heldur sendi konúnf!i bænarskrá um, að hann skipi fyrir,
að Mð fyrsta uerði gjörðar nallðsynle.qar breytín.'1ar á
stjórn 0.'1umsjón prentsmiðjunnar, einkanlega í þa stefnu,
sem alþin.qi nú bendil' til.

2. Að stjárn a störfum Of!reikuinqum prentsmiðjunnar verði
fein.'1in í hendur [orstððummminum (nú Einari þórðar-
s!/ni) fyrir Itæfileg laun Oflmót ueði ; einniq að hann skýri
a lmerj« hdlfu. missiri frá {jarhaf! prentsmiðjunnar til
stiptsyfirvaldanna, o,q sendi þ,'im l'eik7líl1g með tilhe!/r-
andi skjölum 'við lnier árslok.

3. Að stiptsyfil'völdill taki við Iuie» árslok einn eða tvo óvið-
komandi duglega menn, til að rannsaka drsreiknino prent-
smiðjuunar undir stiptspfiroaldanna úrskurð, 0.'1 gefi a
sínum tíma kvittun t?/rÍ1' lcoern kláraðan reiknino.

4. Að stiptsyfirvöldin losist með öllu við, að segja f.lJrir,
hvað prenta me!/i eða prenta skuli, að undanteknum
þeim audlegum bókum, sem biskupinn á að sjd um að
nó.q se til af.

5. Að stiptamtmaðurinn uerðl einnig laus við stjðrnarleqa
umsjón þess, sem prentað verður, og að sú umsjðn heyri
undir lÖ.'1refllusfjórann á löglegan kdtt,

6. En ef nú svo fyndist ástatt, þegar búið væri að all.qlýsa
reikninqana, og breyta stjárn prentsmiðjunnar í þetta
horf, að prentsmiðjan gæti ekki haldizt við að efnahag
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til, þri að (flþillfli.'1æli~·træri. á, (f() [e.'f.'1ja rað til, kvort
selja .~k.'/!diprentsmlðjuna eða ekki.
þ. .JÓUl/ssen: Hinn heiðrahi fulltrúi Snæfellsnessýslu,

sem nú mælti, hefur tekið það flest fram, sem eg vildi hafa
tekið fram við nefudaralltið, og get eg verið því fáorðari. Mer
fór í því eins og honum, að eg gat ekki aðhyllzt það, sem nefnd-
in segir, að það sé aðalaugunmið hverrar prentsmiðju, að efla
og út breiða almenna upplýsingu. því þetta er reyndar ekki
nema hálfsatt ; þ8{) er rett eins og maður segði, að eldurinn
væri einúngi« til þess, að sjbða við hann mat; því það er allt
komið undir þeim manni, sem á eða stjórnar prentsmiðjunni,
hvort hÚII út breiðir almenna upplýsingu eða ekki. Hugsi eig-
audi prentsmiðjunnar einúngis um sinn hag, prentar hann sjálf-
sagt einúngls þær bækurnar, sem bann hefur mestan hag af,
hvort sem þær eru til nokkurs nýtar eður ekki; honum nægir,
ef þær gánga vel út, og hann getur grætt á þeim, eða þurf-
um ver lángt ai'l leita'? höfum ver ekki heyrt þessu hreift,
meðan prentsmiðjan hérna val' seld á leigu, þó það væri í eMi
sinu, að hlutaðeigandi hrúkaði prentsmiðjuna, eins og hann úleit
ser arðsamast '? og milli ekki þetta mega segja yfir höfu{)?
Nefndin stingur upp á því, að taka frá prentsmiðjunni helmar
einkarettindi, o!!; selja hana síðan, og verja andvirðinu. til að
efla upplýsingu í landinu.

Eg verð að vera hinum helðraða fulltrúa Snæfellsnessýslu
öldúngis samdóma í því, að þessi ráðstöfun á prentsmiðjuuni
se eingan veginu tiltækileg. Nefndinni hefur að vísu geingið
gott til; hún hugsar ser, ai\ þegar búið se ai\ af má Forlagsrétt-
inn, sem prentsmiðjnn nú hefur til vissra bóka, t. a. III. sálma-
bókarinnar og lærdórnsbókarinnar, in. fl., fát prentsmiðjan nyrðra
hluttöku í prentun og ág6ða af þessum bókum, en hún gáir
ekki að því, að þegar einkaleyfi það, sem prentsmíðjan nú hefur,
hvað þessar bækur snertir, er tek ið í burtu, getur hver og einn
prentað þessar bækur; og hvað er líklegra, en að einhver
verði til að prenta þær í Kaupmannahöfn, hvar prentunarkostn-
aðurinn að öllum líkindum yrði miklu minni, en hann, aðflutu-
inga og margra annara orsaka vegna, getur ori'lii'l her í landi?
og þá getur þessi maður selt bókina aptur með svo billegu
verði, að prentsmiðjumar hérna geta ekki staðið honum áveðurs,
eða keppt við hann ser að skaðlausu ; og hvert hverfur svo á-
hatinu? ekki í prentsmiðjurnar, heldur í ~j{li'l einstaks manns.
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Eg get einnig hugsað mer, að einmitt þetta verði því til fyrir-
stöðu, að einhver þarfleg bók komi út, vegna þess, að prent-
smiðjumar herna ekki þori að byrja á prentun bókarinnar, af
því von er á henni frá Kaupmannahöfn.

þá er það eitt atriði í þessu máli, sem einnig er búið að
taka fram, að þær bækur, sem lítið geíngur út af, en þó:þarf á
að halda, t. a. m. handbók presta eptirleiðis, þegar bilið væri
að selja prentverkið, og það orðið einstaks manns eign, ekki
getur orðið prentuð, nema á kostnað hins opinbera; því ekki
tekur prentsmiðjan útgáfu og forlag slíkrar bókar að ser fyrir
biskupinn. Hann verður því að liggja út fyrir prentun hennar,
og yrði líklegast varið til þess andvirði prentsmiðjunnar, og
það massaðist þá svona smátt og smátt algjðrlega upp. Hjá þessu
varð komizt híngað til, því prentsmiðjan gat staðið við, að gera
út bókina, af því hún gat unnið þai'l aptur upp lÍ þeim forlags-
bókum sínum, sem betur geingu út.

Hvernig sem eg því lít á þetta mál, fæ eg ekki betur seð,
en að það se hið mesta óráð, að fara nú að selja prentsmiðj-
una, og taka Um leið frá henni einkarettindi hennar. Annað
mál er það, að koma stj ('1fI1 hennar í annað horf, en nú ei'.
þar við skil eg það, að stíptsyfirvöldln eiuúngis hafi yfirumráð
prentsmiðjunnar, en að prentarinn hafi alla st jórn hennar á hendi,
standi fyrir innkaupum af'pappír og áhöldum og sölu bókanna, og
ser í lagi annist um, að þær seu að fá til kaups á hentugum
stöðum í landinu; að hann leggi af árlegan reikníng, sem stipts-
yfirvöldin nefni menn til að gegnumskoða, ráði til lykta, og
Játi síðan hirta á prenti. l\1ei'l þessum hætti ætla eg prent-
smiðjan mundi komast í það horf, ai'l hún geti fullnægt iilll1m
sanngjörnum kröfum landsmanna, og eg vona, að prentsmiðju-
stjóruin 111Ull i af umræðum þessum taka ser tilefni, að annast
um, að þetta verði framkvæmt. það er æskilegt, að prent-
smiðjan nyrðra geti staðizt, og stofnun hennar er lofsvert fyrir-
tæki, en það er ekki æskilegt og ekki lofsvert, að hún, til
þess að geta staðið sig, eyðileggi prentsmiðjune hérna, sem er
eign landsins; þurfi hÚII þessa við ser til viðurhalds, þá hefur
nauðsyn hennar verið minni, en öndverðlega var Kiört orð á;
þá hafa vonir þær, sem menn gjörðu scr um hana, hvergi nærri
verið eins áreiðanlegar, eins og menn ímyuduðu ser, og eg dylst
þess ekki, að reynslan virðist þegar að hafa sýnt fram á þlið,
að þörf til prentsmiðju nyrðra hafi vetið miklu minni, en menn
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hugsuðu l'oer upphaflega. það verðm [iannig mín skoðun á þessu
máli, að eiuga bænarskrá eigi að senda um það srjúmiuui að
svo stöddu.

Fram SÖ{I umaður : Hinir 3 heiðruðu þingmenn, sem nú
hafa talað, fara reyndar sinn i hverja áttina, en mellan 2 þeirra
haldast i hendur, fer þingmallur Strandasýslu i allra átt. lIann
vildi ekki, all nefndin færi neinu á flot í þessu máli, fyr en
hún væri búin all fá skýlausa reikninga prentsmiðjunnar.

Nefndin gjiirði allt sitt til, all fá upplýsingar, en svar það,
sem hún fékk frá stiptsyfirvöldunum upp á href sitt, var ein-
úngis það, að á seinni árunum, síllan 1850, hefði prentsmiðjan
staðið sig vel, og greitt lIOO rhdd. skuld af prenthússverðinu.

Nefndin skrifaði síðan forseta, og ball hann, all útvega ser
þessar skýrslur; og vil eg leyfa mer all spyrja hinn háuvirta
forseta, hvort hann hafi feingið nokkrar U}llllýsíngar her að
lútandi.

Forseti: Eg verð að geta þess, all eg fekk href það, sem
hinn háttvirti framsögumallur gat um, 12. dag þessa mánaðar;
skrifaIIi eg stiptsyflrvöldunum dagiun eptir, og bað þau um
hinar sömu upplýsingar, sem nefudin bafði tekill fram, og sendi
þeim bréf nefndarinnar, sem eg heiddi um aptur, um leið
og eg gat þess, all eptir minn áliti væru þær upplýsingar, sem
nefndin ball um, henni öhlúngi« nauðsynlegar, til al\ leysa
ætlunarverk sitt af hendi; en eg IIef síðan ekkert svar feingill,
og ekki einu sinni href nefudartnnar til min, sem eg bað um
aptur,

Framsöqumaður : Þíllgiuu er þá ljóst, að nefndin hefur
gjört allt til, að reyna all fá hinar nauðsynlegu upplýsingar, en
þegar hún sá, ilð ekkert kom frá stiptsyflrvölrlunnm, komu
menn ser samall um, að bezt mundi vera, all meðhörulla málið
eptir þessari vönuðu þekkíngu.

'þíllgmaður Snæfellínga gleJnHli því, ai'l tvisvar verðm'
gamall maður haru, eða harlll víkur því svona að okkur giimlu
mönnunum i nefnd þessa-i, en eg þykist sjá þall á honum,
all hann hafi all eins slitið barnsskónum. En það var ekki bráð-
læti eintómt, að fara þannig í málið; það Vill' sú innilega beillni
landsmanna, sem kom nefndinni til, að meðhöndla málið þann-
ig, og að þingill reði bót á högum norðlenzku prentsmiðjunnnr,
sem ver héldum feingist einúngis með því, að einkaleyfi hillum'
sunnlenzku, sem sumir elska svo mjög, yrðu afnumin.
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Mer kom til hugar, h vað þingið væri ósamkvæmt sjálfu
ser, þar sem menn hafa viljað höggva höfuðið af þvi marghöfð-
aða skrýmsli, verzlunar - einokunlnni, en vilja hjúkra snáknum
í eigin barmi sinum, einokun inni á bókasölunní, sem þó leggur
úreikuanlegan skatt á hvern mann. Menn eiga eptir því að
halda einkaleyfunum, svo menn fái að borga tvöfalt fyrir hverja
bók, og án þess þó að vita, hvað af peningum prentsmiðjunnar
verður, já, án þess að fá að vita, hvort hún leggur upp 1
skilding.,

Nefndin sá það, að ef einka leyfin féllu (hún kallar þau ó-
þokkasæl og skaðleg, og eg gjöri það enn), þá væri prent-
smiðjan á Akureyri búin að fá jafnrétti við þá í Reykjavík.
Norðlenzka prentsmiðjan verður þá skoðuð sem risin upp úr
ösku hinnar gömlu Hólaprentsmiðju, og þó með ærnum kostn-
aði landsmanna, og þær bækurnar, sem mest verður unnið á,
má þá prentsmiðjan hérna ekki leingur hafa leyfi til að gefa
út ein. Eg man að visu ekki greinilega reiknínginn, sem
þíngmaðUl'inn frá Snæfellsnessýslu las upp, en þó trúi eg hann
ætlaðist til, að sálmabókin væri einúngis 18 hálfar arkir, svo
prentið verður þá að vera töluvert þettara, en það hefur veri II ;
því sálmabókin hefur þó verið á 25 heilum örkum. Hann sagði
líka, að hún mundi verða helmingi ódýrari, en hún hefur verið,
en hann gat þess ekki, hvernig skrúfa ætti menn til, að selja
hana með hálfu verði; og þá ætlaði hann, að, ef norðlenzk a
prentsmiðjan feingi jafnan rétt, þá mundi II úu þó ekki fá í á-
góða meir eu þriðjúng á við prentsrniðjuna Mrna; en eg held
hún mundi fá nærri helmíng, því norðuramtið er svo fjölmennt,
að þar munu nærri eins margar bækur keyptar, eins og í hin-
um ömtnnnm báðum til samans.

Í hreytingaratkvæðum sínum stakk hann upp á, að sunn-
lenzka prentsmiðjan héldi einkaleyfunurn, en stjórn hennar og
reikuínga átti Einar nokkur prentari að takast á hendur, Ein-
ar þessi getur vel'ið lifandi í dag, {Ib eg viti þal'l ekki, en hann
getur verið dauður á morgun, en hreytingnratkvæði þingmanns-
ins ekki. þessi sami Einar átti að senda norðlenzku prentsmíð]-
unni þriðjúng bókanna, og gefa henni sölulaun, en eg held
þíngmaðurinn hafi reiknað á hné sínu, þegal' hann ætlar að láta
hann senda bækurnar á sinn eiginn kostnað; því eigi norðlenzka
prentsmiðjan að borga flutning lnn, mun hún lítið vinna á sölu-
laununum. Eptir þessari snjöllu ræðu þiugmannsius og breyt-

537



ingaratkvæðunum öllum, sem henni fylgdu, þá stendur allt, hvað
prontsmiðjuna áhrærir, óraskað ; þvi þó hann taki tíl, að st ipts-
yfirvöldin eigi einúngis að hafa .yflrumsjónina, þá held eg það
hafi ekki verið öðruvísi hín gað til.

Ef eingin bænarskrá verður send, þá verður líka sama
stjórnin og hingað til; en þá vil eg líka, að reikningarnir séu
hulinn leyndardómur; þvi meðan allir eru kúgaðir undir oki
prentsmiðjunnar, vil eg ekki sjá þá, {Iví mer er ekki nema
ángur, að sjá á prenti, að ósanngjarnar álögur séu lagðar á mig
nauðugan.

E. Kúld: Breytingaratkvæðum mínum er ekki, þrátt fyrir
hina laungu ræðu hins hefðraða framsögumanns, hnekkt i sann-
færingu minni, heldur en nefndarálitíð i hans. Eg held JIll,

eptir því sem mer skildist af orðum hans, að þetta nefndanilit
se orðið svona til af einhverjum óyndis-úrræðum, sem nefndin
hefur tekið, af þvi reikningarnir feingust ekki.

En þar sem hann fetti fingur út i, að eg tók til Einar
prentara þórðarson, og hann kynni að verða dauður á morgun,
þá held eg þail gæti sannazt : ekki el' undir einum skjól, «muni
stein má finna ; því einhver feingist víst í hans stað, þó hann
dæi, svo það er ekki hætt við, að prentsmiðjan þyrfti að verða
stjórnlaus þess vegna. Að fara ail taka einkaleyfin ft'á prent-
smiðjuuni hérna, sem hefur gagn af þeim, meðan hún er ein
um þau, og gefa þau prentsmiðjunui fyrir norðan, er eins og
tekin væri sel veiði frá einni sjávarjörðunni og gefin dalbónda
þeim, sem ei gæti notað s(~r hana, svo mer getur eingan veginn
fundizt það rétt, að fleygja þeim svona út í hvern sem hafa
vill.

Hann sagði það væri ósamkvæmui, að vilja koma einokun-
inni af ti verzlun inui, en halda henni á bókunum; en þail verður
allt af að miklu leyti, þvi hver hefur einkaleyfi (:>: forlagsrótt-
irui ) á sinni bók. það var þó mikið, að hann stakk ei uPl' á,
að nema þetta einkaleyfi eða forlagsrétt höfundanna burtu líka!?!

St . Jonsson: þegar menn fara að hugsa ser, hvort selja
eigi prentsmiðjuna eða ekki, þá er það til fyrirstöðu, að menn
vita ekki um (járhag hennar. Nú el' svo komið, sem allir vita,
að hann fæst ekki, og mun mega sitja þar við að þessu sinni;
en þar eð stiptsyfirvöldin hafa sjálf stúngið upp á, að selja
prentsmíðjnna, og þeim er þó kunnugastur allur hagur 0/1; kring-
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umstæður hennar, þá finnst mer það ekki þurfi að vera eins
ísjárvert, eins og mönnum nú farast orð um að það se.

Viðvíkjandi einkaleyfunum, þá hefur í öðru orðinu verið
gjört lítið úr þeim, en í hinu hefur veJ'ið sagt, að ef þau yrðu
af numin, stæði prentsmiðjan eptir hersnauð. eins og jörðin,
þegar búið væri að svipta hana hlunnindum sínum, og er þetta
hvað öðru gagnstætt. það hefur verið fram fært, að hver ein-
stakur maður gæti þá látið prenta sálmabókina í Kaupmanna-
höfn, ef einkaleyfin væru lögð niður, og þá gætu þeir selt hana
með betra verði. Eg veit nú ekki, hvað háskalegt. þetta væri;
eg held það se þó öllum landsmönnum í hag, að bækur fáist
með sem beztu verði, en prentsruiðjnmar her ættu ai'l geta prent-
að hana með viðlíka verði; samt vil eg áskilja mer breytíngar-
atkvæði á þá leið, að háðar prentsmiðjurnar hafi þessi einka-
leyfi, 'Jví þá geta þær keppt hvor við aðra, því hjá þeirri, sem
betra verð hefur, geíugur líka betur út, það er líka sönn
nauðsyn, að bækurnar fáist með góðu verði; því opt eru það
fátækustu mennirnir, sem mest þurfa að kaupa af barnalærdóms-
bókum, af því þeir hafa cptast flest böm.

það el' því meining mín, ail nefndin hafi ekki farið fram
á neitt ók væði i þessu tilliti, og þess vegna er eg á {>ví, sem
aldeilis sjálf. ••ögðu, að prentsmiðjan fyrir norðan, þó hún geti
staðizr, án þess að fá þessi einkaleyfi, f,H jafnan rétt mei'lþeirl'i
sunnlenzku .

•1. hreppst, Si!/lll'ðsson: Sá heiðarlegi þíngmaðUl' Snæfell-
inga vill ekki missa einkaleyfill f,·á prentsmiðjuuni, af því hún
se landsins eign; en hvar sk a! baun sjá ávinning af [reim fyr-
ir landið, þegar eingillll ávinningur sest við prentsmiðjuna, og
einginn stafur af reikníngum hennar fær að sjást, Eg þættist
heMUI' fá að 5ó.já ávinning fyrir landið, ef eg feingi að sjá betra
verl'l á bókunum, sem landsmenn þurfa að kaupa, sem líkast til
yrði, ef háðar prentsrniðjurnar mættu jafnt prenta allar bækurn-
ar; eu ef svo yrðí, eð einhver hyðist til, að gefa út bækur i
Kaupmannahöfn fyrir enn betra verð, þá þætti mer það nú enn
nú óvænt happ, sem eg tæki feglus-hendí á móti, og gæti
þannin hvert mannsbarn í landinu haft stóran ábata af þvi, að
einkaleyfi II hyrfu sem fljótast, en einginn hefur ávinníng af
þeim, ef þau standa, svo neinn viti til.

.I. GuðmundJ'son: Þegar í upphafi þessarar umræðu het
í dag var svo mikið gjöl't úr því, og svo mörg orð borill í það,
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að nefndin hafi hrapað að uppástúngum sínum, af því eingir
reikningar hafa feingizt eða yfirlit yfir fjárhag prentsmiðjunnar.
Nú, eg játa það, að það hefði verið á meiru að byggja, og skýr-
ara aðgaungu fyrir þingið, hefðu reikningarnir feingizt. það er
sannarlega sorglegt, þrátt fyrir heitin, sem um það voru gefin
her um daginn, að þeir fein gust ekki; það er mikill lærdómur
fyrir þingii'l og landsmenn, og, að eg vona, einnig lærdómur
fyri I' þá, sem skyldan hvílir á, að láta reikningana af hendi.

En þó það hefði verið bæði nauðsynlegt og æskilegt, að fá
að sjá skýra reiknínga fyrir ástandi og efnahag prentsmiðjunn-
ar, þá se eg þó ekki, að skortur þeirra svona í bráð geti ver-
ið til svo óglladegrar eða óviunandi fyrirstöðu á, að selja prent-
sm i1'Ijuna, eptir því sem nefndin hefur stúngið upp á, eins og
þingmaðurinn úr Strandasýslu gjörði úr því áðan, Ef prent-
smiðjan er seld, eptir uppástúngu nefndarinnar , og andvirði
henuar el' sett í ávaxtarsamall "jó1'l, sem eptir ráðum alþíngis
eigi að vera til einhverrar almennrar upplýsingar i landinu, þá
er auðvitað, lið þvi fé, sem prentsmiðjan á nú hjá stiptsyfirvöld-
unum eptir reikningum þeim, sem að vísu nú eru ósamdir, en
sem þau geta þó aldrei færzt undan til leingdar að semja og
auglýsa, að þessu fé, segi eg, má bæta við sjóðinn, sem stofn-
aður væri af andvirði prentsmiðjunnar, og velja á sama veg;
og eg se þvi ekki, a1'l stiptsyfirvöldin geti með neinu komizt
ulldan skyldunni á, að gjöra full og greinileg skil fyrir fjárhag
prentsmiðjunnar að uudaufömu, fremur fyrir þai'l, þó lagt sc til,
að selja prentsmiðjuna, eða þó þeirri tillögu yrði fmmgeingt.
Stiptsyfirvöldin hafa lagt sjálf til við rállgja fann, að selja prent-
smiðjuna ; I'áðgjafinn hefur og fallizt á þai'l, þetta hvorttveggja
sjá menn af bréf því, sem þau rituðu nefndinni um þetta mál.
Eg skil því ekki, þvíþíllgii'l ætti nú að greiða atkvæði sín þvert
í móti þessum tillögum og ráðstöfunum yfirvaldauua, þvert í
móti sönnum og almennum hag laudsmauna, og svo þvert í móti
hag Norðlendinga og prentsmiðjuunar þeirra, þar eð hún, þessi
nýstofnaða prentsmiðja, hlýtur að líða ulldir lok, ef hún fær
ekki jafm-etti við sunnleuzku prentsmið juna,

Menn hafa her í salnum í dag talað svo margt og mikið
um, hve hæpið og isjárvert væri, að selja prentsmíðjuna her,
svo að einkaleyfin yrðu lögð niður; og það hefur farið eins og
vant er, þegar menn taka málin frá skökku sjónarmiði, þá
komast menn einatt að skakkri niðurstöðu og rángri. pann-
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ig sagði hinn háttvirti 4. konúngkjörni þingmaður áðan, al)
margir einstakir menn mundu, óðar en einkaleyfin væru lögð
niður, fara að láta prenta utan lands bæði sálmabókina og barna-
lærdðmskverið, og selja bvorttveggja við svo lágu verði, að
prentsmiðjumar gætu alls ekki staðið við, að leggja þær upp,
og selja fyrir jafnlítið verð, og lenti svo allur ágóðinn af slík-
um fyrirtækjum í vasa þeirra einstöku manna, sem legðu þess-
ar bækur upp. Eg held nú þessi ályktun fari mjög fjærri rétt-
um vegi; því ef bækurnar eru seldar með miklu vægara verði,
en prentsmiðjurnár geti ser að skaðlausu selt þær og prentað,
hver hefur þá mestan ábatann af því? eingan veginn sá eða þeir
einstöku menn, sem leggja upp bækurnar; ábatinn fer ekki í
vasa þeirra, eða minnst af honum, heldur mestur í vasa kaup-
andanna ; þeir einir hafa mestan ábatann á slíkum fyrirtækjum,
og þannig er þetta bein sönnun fyrir því, sem nefndin segir,
að, ef einka leyfin verði lögð niður, og prentsmiðjan seld,. þá
muni það opna kaupendunum veg til, að fá almennar og þarfar
bækur með góðu verði, og þannig efla nauðsynlega útbreiðslu
þeirra; og eg held það geti þó ekki dul izt fyrir neinum, að lands-
húum verði þetta fyrirkomulag hagfeldara og áhatasamara, en
hitt, að halda sem leingst við einkaleyfunum. því hverjum eru
þau í hag'? ekki landsbúum yfir höfuð; fyrir þau eru allar hin-
ar almennustu og nauðsynlegustu hækur þriðjúngi, og allt að
helmíngi dýrari, en þær þurfa að vera og væru, ef einkaleyfin
væru lögð niður; ekki fyrir hið forna Hólastipti, sem þó val'
áskilinn fjórði hluti alls ágóða einkaleyfanna, þegar hin forna
prentsmiðja þar var lögð niður með konúngsbréfi 14. júní 1799,
en sem Norðlendingar hafa aldrei feingið af einn skildíng, og
ekki annan hag en þann óhag, að bókanna er þeim nú miklu
erviðara og kostnaðarmeira að afla ser, af því þessi hin forna
prentsmiðja þeirra er nú svo fjærri þeim. Að síðustu hafa
menn komizt að þeirri sannarlega hlægilegu niðurstöðu, að menn
líka mættu til að við halda einkaleyfunum vegna presta-kand-:
bákariunar l l einginn mundi fást til, að leggja upp handbók-
ina, ef einkaleyfin væru lögð niður; þá yrðu allir prestar hand-
bókarlausir! Mikil skelfing! svo það yrði þá ómögulegt, að
leggja upp handbókina fyrir einstöku menn, og selja hana við
svo háu verði, sem þó varla munaði stórum hvern einstakan
prest einu sinni á æfi sinni, að upplag hennar mætti verða
skaðlaust s
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Ai'I síðustu sagi'li hinn háttvirti 4. konúngkjörni þingmaður,
ai'l þai'l væri isjárvert, að kippa fótunum undan prentsmiðju
landsins, til þess að koma fótunum undir norðlenzku prent-
smiðjuna; en það er enn ósel'l, á hvað föstum eða g()()um eða
þörfum fótum hún stendur, þessi blessuð opinbera prentsmiðja,
eins og hún er nú; reikningana vantar, til þess að sýna það ;
en á meðan svo er, þykir mel' óþarfi, ab skirrast við, a?\ kippa
undan henni þeim fótum, sem einginn ser betur en bæði henni
og landsbúum séu að fullu ólið], en geta aptur komið á gáng
prentsmiðjuuni á Akureyri .

•/. Kristjánsson: Mer finnst þal'l mætti virðast til vorkun-
ar, þó landsmenn úr öllum fjól'?\Ílllgulll landsins vildu efbiðja
þann þúnga skatt, sem leggst lÍ þá vegna elnkaleyfa prent-
smiðjuunar. þa?\ lítur út, eins og eins konar hræðilegur nef-
skattur, sem fyrst kemur á hvert barn í landinu, þegar það
hefur lært að lesa, en byrjar barnalærdóminn, og aptur kemur
á úngmennið þrásinnis, áður en þai'l er staðfest, og enn aptur á
hvern þann, sem eignast vill almenna messúsaungs- og sálma-
bók. Eg skil ekki í því, að þetta gjald nemi ekki miklu fé,
eða sjálfsagt margfalt meiru fe, en því, að það svari til hlunn-
indauna af einkaleyfum prentsmiðjunnar, og sannarlega yrði
það ekki eins tilfiunanlegur skattur, sem legp;,ja þyt'fti á lands-
menn, t. a. m, til að kosta prentun á handbók presta, ef ekki
yrðu önnur úrræði,

P. Petursson: .Me?\ tilliti til þess, sem sagt hefur verið
her á þinginu, a?\ nefndin hefði gjört bezt í, að fara ekki leingra
út í mál þetta, þegar Mn ekki gat feillgið ánægjanlegar skýrsl-
ur frá stjórnendum prentsmiðjunnar um fjárhag hennar, verð eg
að játa, að eg var á því í nefndinni, og samnefndannenn mínir
voru mer samdóma um það, að nefndin ætti ekki að láta mál-
j?\ falla niður fyrir þetta, og þai'l því siður, sem við af bréf
stiptsyfirvaldanna sáum, að þau höfðu ráðið til, að selja prent-
smiðjuna, og stjórnarherra dómsmálanna hafðl fallizt á þa i'!;
því vil'l þóttumst eiga það öldúngis víst, að hefðu stlptsyfirvöld-
in seð landinu nokkra grói'!a-von að eign hennar, mundu þau
aldrei hafa stúngið upp á, að selja hana, og hlutaðeigandi
stjórnarherra aldrei samþykkt það. Nefndin gat því ekki dreg-
ið af þessu aðra ályktun en þá, að prentsmíðjan mundi ekki
leggja stórmikið fe fyrir árlega, að minnsta kosti ekki svo
mikið, að það samsvaraði þeim annmörkum, sem eru á að, halda
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henni sem opinherri eign, og láta hana vera undi!' opinberri
umsjón. þegar nefndin har nú þetta saman við allar aðrar her
að lútandi kringumstæður, og þær ástæður, sem henni þóttu
mæla fram með sölu prentsmlðjunnar, gat hún ekki komizt til
annarar ályktunar en þeirrar, al'l það væri í alla staði bezt,
ai'l selja hana; en þá annmarka, sem á því kynnu að verða, að
selja halla án einkaleyfa, eða að láta þau falla niður, heit nefnd-
in mætti fyrirbyg~ja með saumingi við kaupandann. Eg skal
nú leyfa mer al'l svara fáeinum smá mótbárum, sem varaþingmaður
SnæfelJínga kom með. Hann sagði, að það yrði lítill hagur
fyrir prentsmlðjuna nyrðra, þó einkaleyfi prentsmiðjunnar her
væru felld niður, og færl'li til relkningsdæml því til sönnunar,
en se fletta lítill Itarplr fyrir flá norðlensku prentsmii'lju, þá er
það lítill skaði fyrir prentsmiðju landsins; annars er nokkur
ósamkvæmni í þessu, og því, sem hann seinna sagði, að það væri
svo mikið varið í einkaleyfin, al'l það mætti jafna þeim saman
við hlunnindi jarðar, Hann vildi hjálpa prentsmiðjunni nyrðra
með því, að prentsmiðjan her feingi henni bækur til sölu, og
gæfi henni sölulaun; en þetta yrði lítil hjálp, nema því að elns,
að prentsmiðjan her hefði þá eingan annan umboðs- eða bóka-
sölumenn í norður- og austur-umdæminu. Hann sagði enn frem-
ur, al'l einka leyfin væru gól'l fyl'il' eina prentsmiðju, en ekki
fyrir tvær; en nefndin ætlaðist ekki til, að tvær prentsmiðjur
hefðu einkaleyfin, heldur hvorug þeirra; hann hélt, að menn
mundu iðrast eptir sölunni, og gjal'Jlan vilja kaupa prentsmíð]-
una aprur, þegar fram í sækti. Eg get nú fyrir mitt leyti ekki
verið hræddur við þessa sölu, og eg held, að meiri kvíði se
hjá mönnum fyrir henni, en þörf er á. Að menn iðrist eptir
sölunni, gjörÍl' ráð fYI'ir því, al'l prentsmiðjumar fari báðar á
höfuðil'l, en eg get ekki seð gilllar ástæður fyrir því, að svo
muni fara, og eg er þá heldur ekki svo brjóstgóður, að þær
megi ekki mín vegna fara á höfuðið, ef þær hreppa svo ónýta
eigendur og stjórnendur; og færi svo, sem mer nú annars
þykir mjög ólíklegt, þá er æfinlega hægt, að kaupa nýja prent-
smiðju fyrir það, sem IlU fæst fyrir prentsmiðjuna, sem töluvert
mun verða aukið af ávöxtum sinum innan þess tíma. það var
sagt her af öðrum þingmanni, að það væri til að kippa fótunum
undan báðum prentsmiðjunum, að fella niður einkaleyfi prent-
smiðjunnar hérna, en eg held, að það megi með eins miklum rétti
segja, að það se til að jafna fæturnar undir þeim báðum, þar
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sem þeir, eins og nú er ástatt, eru of lángir á annari, en of
stuttir á hinni. :það er sannfæring min, að menntun og upp-
lýsing se komin svo láugt i landinu, að hvernig sem tekst til
um þessar prentsmiðjur, þá se það orðin andleg nauðsyn fyrir
landið, að vera ekki prentsmiðjulaust.

P. Sigurðsson: þai'l hafa nokkrir þingmenn verið mótfallnir
þvi, að losa þau svo nefndu einkaleyfi frá prentsmiðju landsins.
Mer þykir það fyrst vanta, að reikningar hennar verði auglýstir,
svo eignir hennar og aflafé sjáist. Ef einkaleyfi þessi væru
nú svo ábatasöm, flá væri ekki ólíklegt, að hún stæði á föst-
um fótum, og ætti sjóð mikinn; en nú er það að skilja, að hún
sé ekki stórrík. Eg get nú ekki ímyndað mel' annað, en stipts-
yfirvöldin hafi sem trúir ráðsmenn hönfllað vel með efni henn-
ar, og vonast eg þau auglýsi reikninginn hið fyrsta. Eg get
ekki seð neina hættu við það, þó prentsmiðjan kæmist i eign
einstaks manns, og þessum svo nefndu einkaleyfum væri jafn-
að niður á báðar prentsmiðjurnar, eða látin laus með öllu. Að
bækur feingjust með betra verði frá Danmörku, tel eg óvíst
yrði fremur þá en nú; og ef svo kynni að falla, þá er það að-
hald fyrir prentsmiðjurnar, að selja svo billega sem yrði, en
varnar þvi, að þær gjöt'i verzlunarsamtök milli sjálfra sin með
hókasölu.

Á. Einarsson: Mer sýnist það verði að vera geingið á
undan sölunni, að vita, hvernig fjárhagur prentsmiðjunnar stend-
lll', þvi það er eins og maður seldi skip, og vissi ekki, hvort
nokkur áhöld fylgdu þvi; ætti svo að fara að gjöra grein fyrir
því einhvern tíma seinna.

það var sagt, að stiptsyfirvöldin ættu að vera bezt kunnug
fjárhag prentsmiðjunnar, en sá kunnugleiki kemur hvergi fram,
þegar maður ekkert fær að vita, hvað hún á.

ll. G, Thordersent Eg hafði ekki ætlað mer að taka til
orða í þessu máli, en þeir eru þegar orðnir svo margir, sem
beint hafa ræðum sinum að stiptsyfirvöldunum, og eg er her
á þingi sá eini, sem getur álitið eins og til sin talað; stæði eg
því ekki upp, kynni má ske einhver að taka það svo, sem væri
eg annaðhvort hræddurveða fyndi mig að einhverju sekan í því
málefni, sem her ræðir um. Að visu mega allir sjá, að staða
min á þinginu er að því leyti miður þægileg, að eg er einn til
andsvara, sviptur fulltingi embættisbróður mins ; en eg verð samt
að fara um þetta nokkrum orðum, sem eg þó eingau veginn
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vildi stýla svo, að þau gætu leitt til óvinsamlegrar keppni.
þegal' nefndin skrifaði stiptsyflrvölrlunum, og beiddi upplýs-
íngar um reikníuga prentsmlðjunnar, kom þeim saman um, að
gefa þær, eins og þeim virtist mundi nægja, til þess nefndin
gæti fullnægt ætlunarverki sinu með heiðri, og þótti ei þurfa
til þess, að senda nákvæman reikning, heldur gefa það yfirlit,
sem sýndi, að prentverksins fjárhagur stæði á g()ðum fótum.
Auk þessa var nefndiuni tilkynnt, að viðkomaudi stjómarráð
hefði samþykkt, að prentverkið yrði selt, þegar búið væri að
koma því i sem bezt skipulag. þessar upplýsingar nægðu ei
nefndinni, svo hún skrifaði þeim heiðraða forseta, en hann
sendi stiptsyfirvöldunum bréf á ný, og var í því geingið miklu
ríkara, en i hillu fyrra bréfi, eptir reikníngunum, og þar í tekið
fram, að þeir þyrftu að gefast frá árinu 1844 til nálægs tíma.
þegar eg bar þetta href undir meðstjórnara minn, sem reikn-
ingana hefur ser í lagi undir hendi, var það hvorttveggja, að
hann, sökum embættisanna um það leyti, kynokaði ser við, að
setjast sjálfur eða láta aðra setjast við, að skrifa svo lángan
reikníng, sem krafizt var, enda flótti stiptsyfirvöldunum ólík-
legt, að þau svo sem ."administratilJ" embættismenn stæðu i IJVí
sambandi við þíngið, að það hefði myndugleika eður heimtingu
á, að krefja þau i þessu efni svo sem til reikningsskapar, enda
gátu þau ekki seð, eins og nefndin ei heldur ha fM í bréfum
sinum leitt rök til þess, í hverju tilliti svo nákvæmar upplýs-
íngar væru nefndinni ómissandi.

Hvað nú þessa margumtöluðu reikninga snertir, þá get eg
fullvissað þíngið um, að þeir eru til reglulega færðir, og eru
yfirskoðaðir af þeim, sem stiptsyfirvöldin eiga yfir ser, og að
sú mun reyndin á verða, að prentverksins fe hefur verið varið
með þeirri hagsýni, sem við varð komið, þegar tillit er haft til
þeirra kríngumstæða og mörgu ervíðleika, sem einkum seinni
árin hafa sameinazt við stjórn á prentverkinu. Eg þori því að
segja, að þíngmenn gjöra ekki vel í því, ef þeir skyldu gruna
þá um trúmennsku, sem fyrir prentverkinu eiga að ráða, og vil
eg eigi fara hel' um fleiri orðum.

Hvað sölu á prentverkinu viðvíkur, var sú ætlun stiptsyfir-
valdanna, sem einnig er staðfest af viðkomandi stjórnarráði,
að prentsmiðjuuni ætti að koma í sem fullkomnast ástand, áð-
ur en salan fram færi; því bæði þótti það bezt sæma fyrir bið
opinbera, að skila henni svo af hendi, enda mundi hún þá
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taka meiru verði. En þar sem því nú er fari~ fram, að hún þá
um [eið eigi að missa }Jl'ivi/f'!lia eður einkarettindi þau, sem
hún nú hefur, þá el' sú meiníng mín, að eig'i hún afl geta stað-
izt, muni hún ekki mega án þeirra vera; en nauðsynlegt álít eg
fyrir landið, að hún geti [n-ifizt, eins þótt hún komist í ein-
stak", rnauns eign. Ai'! tvær prentsmiðjur fái staðizt her í landi,
geingUl' yfir minn skilning, þegar eg íhuga, hversu lítið her
selst af bókum, og hvað leingi opt má biða eptir borgun illni ;
en þegar 2 prentsmiðjur, sem standa jafnt að, eiga að fara að
keppast á, útheimta þær ei Iitið fe, til að halda ser í því ásig-
komulagi, sem útvegi þeim álit og traust manna, en hvaðan
þær eigi að taka þetta, þegar bókasalan skiptist milli þeirra
beggja, se eg ekki. 'það bætist nú her við, að þegar einka-
réttindin eru tekin burt, þá getur hver og einn látið prenta
hinar útgeingilegustu bækur með lettara verði í Kaupmanna-
höfn; því að prentsmiðjurnar hel' geti selt með jafngóðu verði,
ef þær eiga að geta staðizt, hygg eg ekki mögulegt, þar sem
hver einasti hlutur, sem prentverk þarf á að halda, verður að
flytjast hín gað frá Danmörku eður útlöndum, og má því til að
verða her dýrara en þar, og svo er flutníngur bóka frá Kaup-
mannahöfn híngað til allra landsins parta miklu hægari og kostn-
aðarminni, en í landinu sjálfu, og finnst mer sem þetta tvennt
ljóslega hrindi því, að bækur, prentaðar her, geti nokkru sinni
selzt við svo góðu verði, sem í Danmörku. 'þegal' nú 2 prent-
smiðjur, sem standa öldungis jafnt að, komast hel' í gáng, ótt-
ast eg mikillega (eg vildi þetta væri ei annað en hræðsla mín),
að þær undir þessum kríngumstæðum mundu eyðileggja hvor
aðra, og niðurstaðan verða sú, að eillgin prentsmiðja yrði í land-
inu, sem nokkurn veginn gæti samsvarað kröfum tímanna. Ef
svona skyldi fara, er auðséð, hvílíkan skaða, og jafnvel vansa,
mundi þar af leiða fyrir landið, og má ske reka að því, að
stjórnin yrði aptur að taka að ser prentsmiðjuna. Aðrir segja
sína meiningu; eg ætla ei að tala fleira í þessu máli.

E. Kúld: Eg ætlaði mer nú ekki að verða margorður i
þetta skipti, en vildi einúngis í tilliti til hins 5. konúngkjörna
þingmanns geta þess, að mer heyrhist á tölu hans, að nefndin
hefði ætlað, að stiptsyfirvöldin vildu selja prentsmiðjuna, af því
hún stæði sig svo illa, en hvemig nefndin gat hugsað það, skil
eg ekki, þar hún einga reikninga hafði, sem gætu sýnt henni,
að hún ekki gæti staðizt,
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Eg get ekki verið samdóma hinum beiðraða þíngmanni
Eytirðínga, að báðar prentsmiðjurnar hafi eink aleyfin, eins og
eg líka held, að þau væru góð fyrir eina; því [ió eg ekki se
spámaður, held eg það fær; með prentsmiðjurnar, eins og kýrnar
hans Pharaós, að hvor mundi eta aðra, Út' því einkaleyfunum
væri sleppt lausum, og er {IÚ lángt frá mel', að vilja spilla fyrir
máli norðlenzku prentsmiðjunnar. En úr því prentsmiðjan er
orðin einstakra manna, flá verða þú bækurnar að verða dýrari,
ef sanngjarnt verð væri ;J {Ieim Í1r prentsmiðju landsins; því
meðan hún er landsins, eru öll áhöld flutt hingað ókeypis með
póstskipinu, en það mundi hætta, ef hún y.'ði seld einstökum
manni. Eg ætla og að ha-ta 'JVí við, að mer þykir nú nc'lg hú-
ið að selja af Iandsins eigIIunl, þú að þessi eign landsins, prent-
smiðjan, hiði nokkuð enn óseld.

(i. Brandsson : Eg tók svo orð hins virðulega {Jíngmanns
úr Strandasýslu áðan, sem hann ímyndaði ser, að, ef preutsmiðj-
an yrði seld, fJá mundi fyl!l;ja IIPJlni sjóður sri, sem hÚII kyllni
að eiga fyrirliggjandi, bæði hel' á staðnum, og víðs vegar um
landið, í óseldum bókum og útistandaudi skulrlum ; en eg held
1IÍ1,að þessu verði ekki þallllig varið, því að sjóður þessi, hvort
hann væri svo mikill eða lítill, gæti verið landsins eign, eins
og hann nú er, og lagzt saman við andvirði prentsmiðjunnar,
þegar búið væri að selja hana; því eg {ljöri ekki ráð fyrir, að
annað ~Tði selt, en hús hennar, preutunaráhöld öll, og fyrir-
liggjandi preutunarefni, þegar salan fæl'j fram, t. a. JIl. pappír,
sverta, o. fl. Ef ai'! nú sala hennar þætt] nauðsynleg, þá get
eg ekki betur seð, en að hún mætti fara fram, þó reikninga
prentsmiðjunnar vantaði um sinn, því mel' skilst ekki betur, en
að bæði þíngið og þjó()jn ættu fullan rett á, að krefjast þeirra
seinna eins fyrir því. Nú er ekki heldur svo sem hrapað verði
að, að selja hana; því mál þetta hlýtur fyrst að gánga héðan til
stjórnarinnar, og svo frá henni híngað aptur, svo þegar þessi rek-
spölur væri allur á enda, get eg varla öðru trúað, en að stipts-
yfirvöldin yrðu búin að semja þá árninnstu reiknínga og aug-
lýsa, ef þau á annað borð ætla ser það nokkurn tíma.

'það hefur verið margtalað um einkaleyfi prentsmiðjunnar, og
um það, hvern óbeinlínis-skatt þau legðu á þjóðina. það getur
nú vel verið, að þau eigi síður við nú, en verið hefur; verið
getur og, að stjórnin með þeim hafi viljað sjá um það, að ætíð
skyldi vera uÍJg til í landinu af andlegum bókum, og ha6.
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hún því falii'l stlptsyfirvöldnuum á hendur aðalumsjón þessa.
Menn muna líka eptir rimnaruslinu og mörgu fleira, sem kom
frá Vii'ley, þpgllr prentsmiðjan var seld þar á leigu, og þai'l el' ó-
víst, hveru eurla þni'l hefði haft, ef sera Tómas sálugi Sæmundsson
hefði ekki í 5. ,íri l]öluis sýnt mönnum fram á, til hvers þetta
leiddi, ef því væri ekki bætt, að það sumsé væri upplýsinguuni
til niðunlreps og þjó/,)illni til útörmunar,

það hafa margir' sagt, að alþ:fða hel' á landi væri betur
að ser, en víðast hvar í öðrum löndum, og fullt svo guðrækin;
þó eru erlendis margar prentsmiðjur, sem eru einstakra manna
eign, og heyrist ekki þar fyrir getið um skort á góðum guðs-
orðabókum. þai'l hefur verið sagt, að bækur frá Danmörku
gætu selzt hel' með betra verði, en þær, sem her eru prentaðar;
en hvort sem þær geta það eða ekki, þá finnst mer, að verð-
munur þeirra se lítill, þegar þær eru híngað komnar; að minnsta
kosti hefur þai'l reynzt svo með flestu Íslenzku tímaritin.

Menn hafa talað um, að Norðlendingar muni jafnvel vilja
kippa fótunum undan prentsmiðjunni hérna. Eg er nú eingan
veginn þeirrar meiningar, heldur ætla <'g hitt, að þegar þeir
af lángri reynslu voru sannfærðir orðnir um, að það mundi aldrei
efnt verða, sem þeim var lofað, þegar Hólaprentsmiðjan var lögð
niður, þá hafi þeir viljað reyna sjálfir til, að bæta nauðþnrft sína.
Al'I prentsmiðjan hema þurfi ai'!steypast, ef norðlenzka prentsrniðj-
all stendur, get eg ekki skilið; þvi hvergi ætla eg þess háttar
stofnun haganlegar setta en her, þar sem er hinn fjölmennasti
kaupstaður á landinu, og hvar flestir embættismenn og vísinda-
menn eru saman komnir; svo ef nægar og góðar I'Ítgjðl'ðir væru
til hjá þessum, mundi prentsmiðjau eiga kost á, að fá þær, svo
hún þess vegna þyrfti ekki að vera verkefnislaus, og þá mundu
einnig nógir kaupendur fást að þeim, svo hún þess vegna gæti
staðizt kostnaðinn.

Á. Einarsson: Eg þarf ekki að tala meira í þessu máli,
fyrst menn eru mer ekki samdóma í því, að áríðandi sé, að fá
reikningana, heldur álíta, að ekkert ríði á þeim, áður en prent-
smiðjan væri seld.

það var ekki meiníng min, að skera úr því, hvort þingið
ætti heimting á, að fá þessa reikninga, en eg bjóst við, að
stiptsyfirvöldin mundu ekki kynoka ser við, að sýna þá, sam-
kvæmt vilyrði þvi, er hinn báæruverðugi 3. konúngkjörni þíng-
maður gaf við inugangsumræðu þessa máls. Sá háæruverðugt
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konúngkjörni þingmaður gat þess, að stiptamtmaðurinn hefði
kynokað ser við, að hafa svo mikla fyrirhöfn fyrir, að láta
semja reikníngana nú strax, en seinni tímar verða nú að dæma
um þetta, eins og svo margt annað.

G. Einarsson: Eg verð þó fremur að vera á þeirra máli,
sem ekki vilja selja einkaleyfin frá prentsmiðju landsins ai'l
svo stöddu, einmitt af þeim ástæðum, sem her hafa verið tekn-
ar fram. þar hjá ber þess að gæta, og það þykir mer mest
um vert, að nú er einhver hinn óhentugasti tími til þess, að
selja prentsmiðjuna, vegna þess, að hún er nú, að sögn, ekki
í því æskilegasta ásigkomulagi, og því óáreunilegt, að kaupa
hana, og getur IlVi farið fyrir hálfvirði. Menn hafa viðurkennt,
að það þurfi að gæta hinnar mestu varúðar, þegar fara .eigi að
hreyta gömlum stofnunum, þó að menn sjái marga galla á þeim;
svo er og um þessa Iandsills stofnun og eigu, prentsrniðjuna •
.Mer sýníst það vera mjög ísjarvert, ef nú á að sleppa hend-
inni allsendis af þessari stofnuu, og Ileygja henni út fyrir lítið
verð. þetta og annað fleira, er eg ekki "ii fjölyrða nú um,
sýnist mer benda á það, að menn ættu ekki að stinga upp á sölu
prentsmiðjunnar í bráð, heldur að eius því, að breytíng fáist á
stjórn hennar og umsjón, og hygg eg, að það geti í því tilliti
vel tekizt til greina, er þíngmennirnir frá Stranda - og Snæfells-
nes-sýslum hafa stúngið upp á. En til þess UÚ, að þetta geti
feingið framgáng, þarf að hera málið undir stjórniua, og því
álít eg í alla staði nauðsynlegt, að konúngl se send bænarskrá
um þetta mál. Eg Illan ekki, hvort hinn heiðraði þingmaður
Snæfellinga tók það skýrt fram í breytingaratkvæðum sínum-
(E. Kuld: Jú) -. það er gott; því annars hefði eg tekið það
atriði að mel'; því að eg vil fyrir eingan mun, að þetta mál
farist fyrir hel' á þíngi svo, að konúng'i verði ekki send bæn-
arskrá í því. Dæmi það, sem hinn háttvirti varaforseti tók sínu
máli til styrkingar áðan af verzluuinnl, var að vísu heppilega
valið, en nokkuð hliðdrægt útlistað, að 1II('r fannst; því menn
hafa aldrei beðið um, að öll hönd losnuðu af verzluninni, og
eins sýnist mer ekki eiga við, nú sem stendur, að losa öll bönd
af prentsmiðjunni, sem stofnun landsins, enn síður að eyða henni
að öllu.

Eg er því fastur á því, að menn eigi ekki að fara frekara
í þetta mál að sinni, en að beiðast umhótar á stjórn og umsjón
prentsmiðjunnar, og sleppa nú ekki strax öllum tökum; en sjái
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menn, þegal' hin nýja tilhögun kemst á, eða fyrri, þegar menn
sjá upp á víst ásigkomulag prentsmiðjunnar (því að eg verð að
játa það fyrir mitt leyti, að mer er það óljóst), og þykjast vera
vissir um, að her er ekki annað við að gjöra, þá fyrst hefðu
menn órækar ástæður til að selja.

Eg er að öllu leyti á máli þingmannsins úr Strandasýslu,
að prentsmiðjan eigi ekki að seljast, fyr en hún er komin í
það horf, al'\ kaupandi viti, hvað hann kaupir. þíngið verður
að líkjast góðu búmönnunum í þessu efni, og góðir húmenn selja
aldrei muni sína, þegar þeir eru hvað óútgeingilegastir.

Framsiiqumaður : Svo mikið sem komið er um einka-
leyfin, verð eg þó að bæta við fáeinum orðum,

þírlgmaðlll'inn frá Snæfellsnessýslu gat þess :íð.,u, að það
væru fleiri einkaleyfi þessleiðis , en slík einkaleyfi hræðist eg
ekki, sem hverfa á dauðadegi höfundarins - (Nei) -. Mer
nægir ekki "n e i"; eg þarf að fá ástæður, sem hrindi meiningu
minni - (E. Kú!d: Erfíngjarulr halda þeim) -. það voru
færð mál um {)ab, þega!' gefin voru út rit danskra höfunda, og
var erfingjum höfundanna frádæmdur einkaréttur, til að gefa
út bækurnar fremur öðrum.

Prentsmiðjan eignar ser eiukaleyfiu, og þingið mundi gjöra
to;ighlægilegt í augum menntaðra þjói'la, ef það beiddist, að prent-
smiðjan hérna fdllgi einkaleyfi, til að prenta þessar guðscn'ða-
bækur um allar aldir, sem allar eru eptir höfunda, sem fyrir
laungu síðan eru dauðir, nema ef' höfundur einhvers sálmsills
lifir enn; sá arfur væri þá staðfastari en all ir aðrir. Að prent-
smiðjan hérna ekki geti staðizt, ef hÚII missir einkaleyfin, er
þeim muninum verri getgáta, sem menn aldrei vita, að hún
hafi haft nokkurt verulegt gagn af þeim. í breytingaratkvæð-
um l,íllgmanllsill;'; fni Snæfellsnessýslu, sem mer að sönnu em
ókunnug, þó hann læsi þau upp í flýt], er eingin veruleg breyt-
ing frá því, sem verið hefur; stlptsyfirvöldin eiga að vera yfir-
stjórn, og einn hafa á hendi sölu bókanua ; öll bótin er þá, að
kaupa 2 menu, til að endurskoða (reeidere) relkníngana, og
það hafa stiptsyfirvöldiu áður gjört ókeypis. þes!<iir menn,
sem halda svona i einkaleyfin, gæta ekki all þlirfum allra ; þeir
gæta ekki að, að þau eru orðill næstum óhærileg; f)ví bækurn-
al' verða þess vegna hæði dýrari, og fást heldur ekki altend.
Af'I prentunín í Danmörku sc mikið lettar], getur að vísu verið;
en hvað verðið snertir, þá held eg ætti að standa á sama, hvort
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eg flyt hingað pappir og sv ertu, til að prenta bókinahér, elleg-
ar eg kem með hana prentaða; þvi þá verður hún þó eins þúng,
svo það skyldu Ilá vera samgaunguruar einar, sem væru léttari,

J. Guðmundsson: Eg verð að leyfa mer nokkrar athuga-
semdir og leiðréttingur við ræðu hins háæruverðuga 3. konúng-
kjörna þingmanns. Hann sagði, að ser og meðstjórnara sínum
hefði virzt, að alþingi eða nefndin hefði ekki átt með, að krefja
þá um reikninga preutsmiðjunnar. Eg ætla ekki að fara leingra
út i þennan rétt yfir höfuð að tala; en eg heit, og held enn,
að bæði I)ingið og nefndin hafi átt með, að byggja á skýlaus-
um loforðum sjálfs hills háæruverðuga þingmanns i þessu efni.
Hann sagði sjálfur her á 5. fundi, þegar mál þetta var hel' til
inngángsumræðu, eins og lesa má i þíngtíðlndunum, bls. 57:

"Efl skal og að mínu leyti fvörn allt, sem l!g get, og
flefa allar þær lIpplýsi7lf/ar, SPill mer PI' unnt, viðví/ijandi
reikninqum prentsmiðjunnar, og hinu sama el' mer óhult
að lofa f!lrir Ilönd meðstjðruara mins";

'þetta eru eigin orð hins háttvirta þingmanns, og eg vona, a1'1
hvorki þinginu ne nefndinni verði láð, þó hún ætlaði að hyggja
á þeim.

það leit þal' að auki svo út, af ræðu hins sama háttvirta
þingmanns, sem nefndin hefði fm'ið frekar í bæn sinni um upp-
lýsingarnar, heldur en hún mátti, eða stjórnendunum hefði verið
mögulegt að gegna; honum sagðist á þá leið, sem nefndin hefði
beðið um "alla" prentsmlðjureikningana frá 184.1, og svo, að
jafnvel yrði lagður fram fyri.' þíngið með þeim "hver lapp inn";
en þetta er ekki sem réttast hermt upp á nefndina. f bréfi
þvi, sem nefndin ritaði stiptsyfirvöldunum, eða forseta þings-
ins til að senda þeim, eptir að þetta svar þeirra, sem nefndin
var öldúngis jafnnær fyrir, eins eptir og áður, för nefndin ekki
fram á, nema: "að fá greinilegt yfirlit yfir fjárhag prentsmiðj-
unnar fl'á 1844 og til þess nú", og r,riætlll1/ um, hvað mikið
prentsmiðja u ætti i óseldum bókum". Og eg held, að í hvor-
ugu þessu hafi nefndin farið fram yfir það, sem hinu háttvirti
þingmaður het að leysa af hendi, og sem mátti vera lafhægt
að leysa af hendi. Yfirlit þetta yfir fjárhaginn, sem beðið var
um, og sem nefndinni nægði, var hægðarverk að búa til, ef
bækurnar yfir reikningsskapinn eru í reglu; eg skal búa það
yfirlit til á 2 klukkustundum, ef eg hef bækurnar fyrir mer,
rétt færðar og reglulega. Og um áætlunina, um hvað mikið
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væri til í óseldum bókum, er sama að segja; þal'\ getur þó ekki
verið lángrar stundar verk ne timatöf, að búa hana til, svona
hel' um bil nægilega (því við nefndarmenn heiddum aldrei um
áreiðanlegan eða skýlausan reikning yfir þetta), ef reikning-,
arnir og yfirumsjón in er í því lagi, sem telja mætti víst.

það getur verið, ai'l þingið eigi eingan beinlínis eða þvíng-
andi rett yfir stiptsyflrvöldunum ; eg hef ekki heldur farið því
fram, eða neinn; en eg vona þau geti aldrei neitað þvi, að al-
þingi og þjóðin öll á fullan siðferðislegan rett á, að krefjast
greinilegs reikningsskapar bæði fyrir þessari og annari niðs-
mennsku stiptsyfirvaldanna og annara valdsmanna, sem þe ir
hafa yfir opinberum sjóðum og stofnunum; og eg vil ekki efa,
að þeim lærist þó bráðum, að það hvílir á þeim siðferðisleg;
skylda á þvi, að standa full skil fyrir landsbúum á allri þvílíkri
ráðsmennsku.

Hinn sami háæruverðugi þingmaður sagð}, að það hefði
verið meining stiptsyfirvaldanua, þegar þeir lögðu til við ráð-
herrann, ai'l selja prentsmiðjuna, afl selja hana með einka/f'!/f-
inu; en þetta finnst met' öldúngis ótækt; ef prentsmiðjan er
seld með einkaleyfunum, þá el' með öllu horfið það eptirlit, sem
nú fyrir umsjón og afskipti stiptsyfirvaldanna má vænta á því,
að almennu og einkaleyfis - gui'lsOl'i'labækurnar verði ekki seldar
með óbærilegu verði. Eg sé ekki betur, ef prentsmiðjan er seld
með einkaleyfunum, en að þá sc einstökum mönnum gefinn taum-
laus kostur á, að hafa guðhræðslu alþýðu beinlínis að féþúfu,

þingmaðurinn Út' Dalasýslu sagði það væri ískyggilegt, að
fara að selja prentsmiðjuna í þvi tvísýna ástandi, sem hún væri
nú, því þá mundi ekki fást fyrir hana hálfvirði. En eg held
þó það sé miklu ískyggilegra og tvisýnna, sem stiptsyfirvöldin
hafa ráðgjlirt eða stílllgið nrp á vii'l ráðherrann, að gjöra ýmsar
stórkostlegar umbætur við prentsmiðjuna, áður en hún er seld,
to a. m. að kaupa til hennar nýja pressu, stækka töluvert verk-
stofu prentverksins, o, fl. Eg skil ekki í, hvað slíkur til kostn-
aður á, rétt áður en prentsmiðjan öll er seld; því auðvitað er
þó, ai'l einginn kaupandi borgar hana þeim mun meira verði,
sem þessum og öðrum slíkum tilkostnaði svarar, þegar til hans
er lagt allt svona frá stofni. það er og auðskilið, að þeim
mun dýrara sem kaupandinn yrl'li að kaupa preutsmiðjuna, þeim
mun fremur yrði hann að leitast við, að vinna það upp með
þvi, að selja almennu og útgein.gilegustu bækurnar dýrar; en
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kaupandinn eða eigandi prentsmiðjunnar hefði þvi minni hvatir
eða nauðsyn til, að selja bækurnar dýrt, sem hann hefði feing-
ið prontsmiðjuna með vægara verði.

St . Jðnsson: Í framhaldi af þvi, sem þingmaður Skapt-
fellinga sagði, held eg, að kostnaður sá, sem nú verður við
endurbót prentsmiðjunnar, verði sölu hennar til fyrirstöðu; því
margir eru víst ekki færir um, að kaupa hana með allri þeirri
endurbót, sem um er talað; þvi það kann þó einhver að treyst-
ast til, að kaupa hana, eins og hún nú er, og smábæta gall-
ana, sem ekki g.etllr keypt hana með aðgjörðinni, og verður það
þá skaði fyrir prentsmiðju landsins.

þó stlptsyflrvölrlin hafi þann ásetning, að selja fyrir svo
lítið verð, sem mögulegt er, andlegu bækurnar, þá held eg þó,
að þær gætu fallið i verði, ef einkaleyfin yrðu af numin.

'það er hið fyrsta menntunarmeðal, að fá bækurnar fyrir svo
lítið verð, sem unnt er, og þá gætu menn kann ske feingið 2
bækur fyrir það sama, sem 1 kostar núna, og það, að gjöra
landsmönnum hægra fyrir, að eignast bækurnar, liggur til grund-
vallar fyrir bænarskránum, hæði i tilliti til hókaverðsins, og
flutnings á þeim út um land, og held eg öllum ætti að vera
skylt, að styðja að þessu augnamiði.

Menn gjöra svo mikið úr, hvað auðvelt se, að fá bækur frá
Kaupmannahöfn, en þá væri líklega bezt, að eingin prentsmiðja
væri her á landi ll :l\Ienn hafa sagt, að á meðan prentsmiðjan
væri eign landsins, feingi hún ókeypis aðflutning sinn, en þó
þall hætti, þá er það ekki skaði fyrir hið opinbera, að geta flutt
eitthvað í þess stað í póstskipinu.

það er hægt að sanna, að prentsmiðjan her kemst ekki
yfir allt, sem henni býðst, og þó vilja menn ómögulega lofa
annari prentsmiðju, að létta undir með henni með þær bækur,
sem menn eigna einkaleyfin, þó það auðsjiianlega se mörgum
landsmönnum til mikils gagns og hægðar.

G. Brandsson: Ekki gæti eg lagt það til, ef prentsmiðj-
an á annall borð ætti að seljast, að stiptsyfirvöldin færu fyrst
að gjöra henni ýmislegt til g6ða, t. a. m. stækka húsið, sem hún
er í, því eg hýst við, að sjóður hennar, ef nokkur væri, eydd-
ist þllt· með að mestu, og væri vel, ef hún yrði ekki skuldug,
Eg held skólahúsið hérna se minnilegt dæmi þess, hvemin
þeim farnast húsabyggíngar.

þingmaðurinn frá Dalasýslu bar fyrir því nokkurnkviðboga,
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að, ef prentsmiðjan yrði seld nú þegar, að þá mundi hún ekki
gánga út, nema með lágu verði, og yrði það þá skaði landinu;
en það hefur verið aptur sagt þar á móti, að með því betra
verði, sem hún feingist, þess ódýrari yrðu aptur bækurnar frá
henni, svo að allt jafnaði sig. Eg er nú að vísu sömu mein-
ingar, og svo held eg líka, að, þó nú prentsmiðjan yrði seld,
þá mundi henni ekki verða fleygt út fyrir lítið sem ekkert. Eg
gjöri ráð fyrir, að hún yrði boðin upp á reglulegu uppboðsþingl,
og má ske fleirum en einu eða tveimur; þvi þannig vita menn
til að margar jarðir hafa seldar verið. Sumir. kvíða má ske
þvi, að fleiri óþarfa-bækur slæddust á prent, þegar prentsmiðj-
an væri orðin einstaks manns eign, og muna má ske eptir,
hveru in það gekk til í Viðey, þegar hún var seld þar á leigu,
eins og eg hef áður drepið á; en menn ættu líka að muna eptir
því, hvern in allt þetta datt í dúnalogn, eptir a1'l Fjölnir Jet til
sín heyra, og það svo, að á slíku hefur varla bólað síðan, nema
ef menn vildu telja rimurnar, sem slæddust hérna á prent í vetur
leið.

Eg held því, að það yrði blaðamannanna ætlunarverk, að
finna að og setja út á bækur þær, sem frá prentsmiðjuuni kæmu
eptirleiðis, ef þær reyndust miður valdar, en vera ætti, og get
eg til, að þetta heidi eiganda hennar í skefjum að nokkru leyti,
og hindraði hann þannig frá, að prenta það allt, sem honum í
þann svipinn kynni að vera ábatamest; því náttúrlegt væri það,
þó hann, eins og aðrir, vildi í þessu sjá hag sinn. Eg held,
að þingmaðurinn frá Strandasýslu haf misskilið mig áðan, þegar
eg var að tala um prentsmiðju-reikningana; hann heit, að mönu-
um lægi í léttu rúmi, hvernin þeim liði, ef þeir ætluðust til,
að prentsmiðjan yrði seld, áður en þeir feingjnst greinilegir.
Eg er nú sömu meiningar um þetta og áður, að eg held hvort-
tveggja gæti komízt heim hvað við annað. Mer hefur ekki
dottið í hug, að stlptsyflrvöldin ættu aldrei a1'lgjöra reiknings-
skap ráðsmennsku shmar í tilliti til rei kniuga þessara; enda
munu þau gjöra þaf'l, og þá Ulll leið geta um, hvað því haf
valdið, ef fjárhagur hennar skyldi reynast hágnr], en menn
hafa ímyndað ser; því hefðu henni viljað til einhver óhöpp, held
eg þeim væri ein gin miukun í, að skýra frá því satt og rétt ;
því slys geta opt viljað til, áll þess mönnum verði beinlínis
kennt um þau. þannig vildi það til fyrir hinu íslenzka bók-
menntafelagí, þegar brann hjá því í Kaupmannahöfn, og getur
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slíkt viljað til annarstaðar, eins og þar fyrir utan margt annað,
sem eg get ekki verið upp að telja.

E. Kúld : Framsögumaður gat þess áðan, ab breytíngar-
atkvæði mín væru ser ókunnug; það getur nú verið, en það er
hægt, að gjlira honum þau kunnugri.

Hann gat þess jafnframt, að einkaleyfi þau, sem höfundur
einnar bókar hefði, væru horfin með dauða hans, en eg vona,
að hinir löglærðu her á þíngi séu mer samdóma í þvi, að erf-
íngjarnir fá það eptir hann, að minnsta kosti um viss ár, sem
erfð.

það getur verið, að það væri rétt, að selja prentsmíðjuna,
ef maður vissi, i hvaða ástandi hún ei', en hinn háæruverðugi
1. kont'mgkjörni þíngrnallllr andlegu stéttarinnar skýrði frá því,
að hann með sitt eindærni, ef eg hef skilið hann rétt, hafi ei
átt kost á þvi, þar hann væri að eins annar stjórnarinn, ab
uppfylla í þetta sinn það vilyrði, sem hann gaf þinginu við
undirbúningsumræðu þessa máls, og lái eg honum það því
ekki, en vorkenni honum miklu framar, að vera í þeim spor-
um, all geta það ei sökum samvinnunnar með samverkamanni
hans; en hann gat þess jafnframt, að reikningarnir mundu koma
í ljós seinna, og þá sýnist mer fyrst að fara að ráðgast um, að
selja hnna, þegar þeirri skýlu er af létt, er nú má ske hindrar
kaupandann fni, að vita, hvað hann kaupir, og seljandann,
hvað hann selur.

Framsii!/Ilmaðllr: þar sem þingmaðurinn frá Snæfellsnes-
sýslu ekki vill unna mer, að heyra breytingaratkvæði hans, þá
á eg rett á þvi, ef eg vil; en svo var hann fljótur að þylja þau
upp, að eg var búinn að gleyma þvi L, þegar það 5. var búið.

það er svo opt og mikið búið að tala um svar þall, sem
stlptsyfirvöldin gáfu nefndinni, þegar hún bað þau um upp-
lýsíngnr á fjádHlg prentsmiðjunnar, að mer finnst þingmenn ættu
nð fá að heyra það, og skal eg, þm eg hef brefii'! her hjá mer,
gjarnan lesa það upp, ef' forseti ekki er á móti því, og þing-
menn óska þess.

KonlÍlI.qsfulltrúi: Eg fyri,' mitt leyti álít réttast, að bréfið
se lagt fram á lestrarsalinn.

Forseti: Eg skal sjá um, að bréf þau, sem farið hafa á
milli i þessu máli, verði lögð fram álestrarsalinn.

Á. Einarsson: Eg er samþykkur þingmanni Gullbringu-
sýslu í því, að þú eitthvert slys hefði viljað til fyrir reikning-
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unum, þá þurfa stiptsyfirvöldin ekki að láta það fæla sig
frá, að auglýsa þá, eu að öðru leyti get eg ekki skilið, a71
dæmið af bókmenntafélaginu eigi her við, því eg get ekki í-
myndað mer, að lagður hafi verið eldur í reikníngana, og sízt,
að eldurinn úr bókmenntafelagsbókunum hafi læst sig í þá -
(Hlátur).

P. Siqurðsson: Jafnvel þó það se meiníng mín nú, að það
mundi lami sm önnum eins holt, að prentsmiðjan hérna í Reykja-
vík væri seld einstökum manni, og þessum einkaleyfum skipt
á milli þeirra, þá þykir mer samt nokkuð ísjárvert, að mæla
fram með sölu þessarar þjóðeignar vorrar, meðan svona stend-
ur lÍ reikningum hennar, að þeir koma ekki fyrir daginn. Eg
vona stiptsyfirvöldin hið bráðasta auglýsi þá. þar sem þíng-
maður Dalasýslu vildi losa hana frá stiptsyfirvöldunum svo-
leiðis, að fela hana 3. manni á hendur, en þau hefðu þó yfir-
umsjón hennar á hendi, þá álít eg réttara, að þau, úr því svo
væri að farið, væru að (illu laus við umsjón og ábyrgð hennar,
en einasta að manni þessum væri gjört að skyldu, að auglýsa
reiknínga yfir efni hennar árlega, og þá gæti þíngið í nafni
þjóðarinnar kosið 2 menn til yfirskoðunar reikninganna, ef þeir
þættu iskyggilegtr.

G. Einarsson: Eg vil með fám orðum geta þess, að hinn
heiðraði þíngmaður Skaptfellinga hefur ekki skilið ljóslega
meiningu mína, þá er eg talaði á þá leið, að eg vildi ekki, að
prentsmiðjan væri seld fyrst um sinn. Helzta ástæðan min fyrir
því var sú, að eg álít það ógjörníng, að fara að selja hana
einmitt um það leyti, þá hún er í hvað minnstu áliti fyrir hagn-
að þann, er hún færði kaupanda í aðra hönd, og að hÚII færi
þvi fyrir harðla lítið verð, MMbára þingmannsins fl'ú Gullhríllgu-
sýslu, að prentarinn gæti selt bækurnar með þvi betra verði,
sem hann feingi betra kaup á prentsmiðjunni, er ekki af sem
órækustum ástæðum sprottin ; því að vísu getur prentarinn það,
en ekki sagt, að hann vilji það, og vilji hans ræður miklu í
þessu efni. það, sem sami þingmaður sagði, að ekki muudi
hrapað að því, að selja prentsmiðjuna, heldur haldin á henni
3 uppboð, þá játa eg því, að svo kunni að verða, en það el'

eingan veginn þar með sagt, að nægilegt verð fáist fyrir hana,
þegar þeir eru svo fáir, sem girnast eða geta girnzt, að kaupa
hana. það, sem þingmaður Rángvellínga tók fram viðvíkjandi
stjórn stiptsyfirvaldanna á prentsmiðjunní, þá vil eg geta þess,
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að mer skildust svo orð þíngmanns Snæfellinga, all ums,l0n
stiptsyfirvaldanna ætti ekki að vera í öi'lru fólgin eptir hinu
nýja skipulagi, en að biskupinn sæi um, að nóg væri til af
hinum nauðsynlegustu andlegu bókunum, og að þær væru seld-
ar með sem lægstu verði.

Framsðqumaður: þingmaðurinn frá Dalasýslu stakk þá
á endanum á kýlinu, sem nefndin ætlaði að gánga fram hjá.
Skyldi nokkur fara eptir því, hvernig prentsmiðjan hefur staðið
sig undir opinberri stjórn? því sú stjórn stendur svo illa að,
að brúka þann eptirrekstur, hafa við þann sparnað, og svo ná-
kvæmt reikninga-eptirlit, sem einstakur eigandi hennar mundi
gjöra. En viðvíkjandi því, að svo lítið mundi fást fyrir bana
núna, þá held eg, að sá, sem vildi kaupa hana, mundi gjöra
reikning upp á meiri arð af henni, en menn/talda að hafi verið
undir þessari stjórn, sem nú er .

•1. Jónsson: það hafa margir hinna heiðruðu þingmanna
kvartað yfir því, hvað mönnum væri ókunnugur fjárhagur prent-
smiðju landsins, og látið á ser heyra, að upplýsíngarskorturinn
á því hlyti að verða því til fyrirstöðu, að þíngið gæti nú þegar
tekið nokkra fasta ályktun um tillögur sínar, hvað við hana
skyldi gjöra; en mer lizt þetta á allt annan vegi því stiptsyfir-
völdin hafa nú sjálf fullkomlega leitt það í ljós í hinu umtal-
aða href til nefndarinnar, og hún aptur leitt það í ljós í nefnd-
arálitinu, að fjárhagur prentsmiðjunnar er mjög þraungur, þó
stiptsyfirvöldin kveði svo að orði, að hann se góður, því það
er auðséð, að þau eru ekki stórþæg hennar vegna, og láta
ser hennar lukku nægja, þó hún lítil sé; því mer sýnist allir
geta skilið það, að stiptun þessi, sem með einokunarleyfum
er búin að standa meir en 50 ár, en sem nú í næstliðnu tvö árin
hefur verið að rembast við að borga 1100 rbdd. skuld, eins og
stjórnendur hennar hafa upplýst, se síður en ekki rík, eða líti
út fyrir að geta orðið það framvegis með þeirri tilhögun, sem
nú er. Mer sýnist því eptir allri lýsíngunni, að prentsmiðjan
se á sinn hátt í viðlíku standi, eins og útslitið hjú, sem stend-
ur uppi felaust í fánýtum flíkum, og sem búið er að eyða kaupi
sínu, en hángir, í, að vera skuldlaust; því húsið þykir lítt brúk-
andi, hún sjálf þurfa að nýjast upp og endurbætast, ef reyn-
andi se, að selja hana; allt svo, hvað hún ætti þar fyrir utan
að eiga, skyldi vera óseldar bækur, eða andvirði seldra bóka,
sem ekki væri enn greitt. En hvað óseldu bókunum viðvíkur,
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þ,} meina eg það séu ab eins þær, sem fáir girnast, því núna í
[ressum dögum hef eg feingið umboð og peninga norðan og
austan ÚI' landi, til ab kaupa her uauðsynjabækur, og þetta
upp á fleiri hundruð dali, og eg hef leitað þess hjá bóksölu-
mönnum her, og ekki getað feingið það, sem um var beðið.
Af þessu öllu meina eg fullljóst, hver hennar sanni fjárhagur
er, þó hann se ekki sýndur með reglulegum reikníngi og tölum.

Eg hef mjög saknað þess, að hinu háttvirti konúugsfulltrúi
hefur aldrei tekið til máls undir umræðunum í þessu mál-
efni Í dag; þvi eg vonaði hann má ske væri sá einasti, sem
gæti gefið þinginu vissu um réttan skilning á einu mikilvægu
atriði, sem ser Í lagi snertir Norðurland, eða hið gamla Hóla-
biskupsdæmi, og sem eg vildi gjarnan heyra hans meiningu
um; en það er það, hver vera muni hin rétta meining kon-
úngsbréfsins frá 14. júni 1799, þegur Hólaprentvetkið gamla
var sameinað hinu sunnlenzka, og gjört eitt úr báðum, þar sem
það ákveður á þá leið, ab hið gamla Hólabiskupsdæmi skuli
njóta !parts af ágóðanum af hinu sameinaða prentverki, til
útbreiðslu upplýsíngarinnar þar. Eg vil þá spyrja, hvort það
muni ekki rétt skilið, að Norðurlandið eigi þá út af fyrir sig,
og Í þessu augnamiði, heimting á fjórða parti ágóðans, sem
orðinn er, ef hann annars er nokkur, og eins á fjórða parti and-
virðisins prentsmiðjunnar sunnleuzku, ef hún yrði seld einstök-
um mönnum.

Konúrt!/sfulltrúi: Eg hafði ekki ætlað mer ab taka til
máls i þetta sinn, vegna þess, að umræðunum um málið hefur
verið þannig háttað, ab eg, eptir stöðu minni, ekki hef álitið
mer það uauðsynlegt ; en af þvi einn af hillum heiðruðu þing-
mönnum hefur skorað á mig, ab segja meiningu mína um eitt
málsins atriði, þá skal eg lýsa þVÍ yfir, að eg her ekki get gjört
neina grein á þvi, hvert stjórnarinnar álit kunni að vera um
það atriði, þar eg um það einga upplýsingu frá henni hef'feing-
ið, hvers ei heldur gat verið að vænta, þar eð hún ekki vissi,
ab þessu máli mundi nú verba her hreift. En þar á móti skal
eg gjarnan segja þinginu mína persónulegu meiningu um teð
atriði, og er hún á þessa leið. Með þeirri ákvörðun, sem kon-
úngshréfið frá 14. júní 1799 inniheldur um, að Hólastólsstipti
gamla eigi rétt til ! i prentverkinu, álít eg bæði vera meint
það, ab ! af guðsorðabókum þeim, og öðrum nytsamlegum bók-
um, sem út koma frá prentsmíðjunni, skuli gánga til Norður-
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Iands, svo að það að sinu leyti verði eins aðnjótanrli þeirrar
upplýsingar, sem bækurnar út breiða, eins og hinir landsfjórð-
úngarnir ; en ser í lagi það, að verði prentverkið selt, að gamla
Hólastipti þá njóti t af andvirðinu. Að öðru leyti mun þing-
mönnum vera það kunnugt, að eingu af ágóða prentverksins
hefur híngað til verið út deilt til landsmanna, og þá sjálfsagt
heldur ekki til Norðlendingafjórðúngs, enda mun hann heldur
ekki hafa verið svo mikill, að hann hafi verið meiri, en prent-
verkinu vel til viðurhalds.

Ó. Sívertsen: Eg stend ei upp af því, að mínir heiðruðu
meðnefndarmenn hafi ei þegar, að ætlun minni, fullskýrlega
tekið fram ástæður vorar fyrir nefudarálitinu ; ekki heldur af
Þ"í, að mer þyki mótbárur þær svo óttalega I', sem nefndarálit-
ið hefur feingið; þvi mer var strax kennt það úngum, að vera
ei myrkfælinn eða hræðast að eins skuggann. Mer finnst trauð-
lega verði gjört ráð fyrir því, að breytingin á einkaleyfunum
taki fætur undan báðum prentsmíðjunum, og því síður, að hún
skaði eða skerði velferð landsins. Eg held, ef einkaleyfin eru
seld með prentsmiðjunni, að það se einmitt til að gjöra illt
verra, hvað bókasölunni viðkemur, og vona þínginu geti skil-
izt það. það er kunnugt, að einkaleyfi eru meðal upplýstra
þjóða ekki orðin þokkasæl, og þess vegna er einkaleyfatíminn
all víða að styttast, enda í uppbyggilegustu ef mm og fyrirtækj-
um, og standa opt ei leingur, en svo sem 10 ára tímabil. Einka-
leyfin prentsmiðjunnar hafa nú staðið yfir 50 ár. Eg veit ei,
hverja gagnsmuni landsmenn hafa haft af þeim allan þenn-
an tíma. þegar byrjað var, að selja bækur frá prentsmiðju
landsins á Leirá, feingu þeir, sem áttu hlut í tillögunum, að
landið eignaðist prentverk, dálítinn afslátt á bókunum, og jafn-
vel von um, að fá hann meiri, þegar bók með einkarétti yrði
lögð upp aptur, En ekkert ætla eg YI·ðiaf því; bækurnar hafa
Ieingst af verið í sama, ef ei hærra, verði, en þær voru með
fyrsta, þó upp hafi verið lagðar í öðru sinni, t, a. m. Kampes
siðalærdómur, Horsters ágrip, áður prentað á Hólum, að eg ei
tali um andlegu bækurnar; það er einmitt dýrleiki bókanna,
sem hnekkir alþýðu, að geta keypt þær, og sá dýrleiki olli 1',

að lestrafelögín, sem eg hef í öðru málefni minnzt á áður, eru
stofnuð, til að kaupa bækur, svo margir fátækir geti í sveit
hverri lesið sömu bókina; því hversu mjög, sem hver þeirra
fyrir sig vildi geta eignazt þá og þá bók, hljóta efnin að ráða.
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Væri nú bókin nokkrum mun ódýrari, yrði hægra að kaupa
fyrir efnalitla, og þess fleira seldist af þeim, sem aptur yrði
hagur prentsmiðjunnar, þó einkaleyfin legðust niður. þegar
feður vorir skutu saman og hjálpuðust að, að landið eignaðist
prentsmiðju, þá gjiiri'Ju þeir það meira fyrir afkomendur sína,
en sjálfat:.sig, og nú sýnist, eins og afkomendurnir eigi, með
viðhaldi einkaleyfanna leingur en hálfa öld, að fá, í staðinn
fyrir velmeintar að~jörðir feðra sinna, ótætis nefskattinn, sem
svo var nefndur áðan, lagðan á fátækan, og efnugan, strax frá
þeim tíma, sem hann lærir að lesa. Eigum ver þá að vinna
það fyrir ímyndaðan arð af einkaleyfunum, að við halda þessu
oki á eptirkomendum vorum, sem einainn er feinginn nú i 50
ár'? Er ei betra, að vér unnum löndum vorum og afkomend-
um ágóðans, sem, þó hann sé óbeinlínis (indireote), er ærið
mikill fyrir þá, námfúsa og menntagjarna, en marga fátæka,
þegar þeir fá nauðsynlegar bækur með töluvert minna verði,
en nú er á þeim'?

Forseti: þar eð nú tekur einginn til máls, verð eg að
álíta undirbúningsumræðu prentsmiðjumálsins lokið. það, sem
þá kemur næst eptir dagskránni, er málið um .qjafloll o.qmann-
talsfiska í Gullbringusýslu til undirbúningsumræðu. Framsögu-
maður, þingmaðurinn frá Gullbringusýslu, gjörir svo vel, að
lesa upp nefndarálitið.

Var þá nefndarálitið afhent þingmanninum úr Gullbringu-
sýslu, G. Brandssyní, og las hann það upp svo hljóðandi:

Hið heiðraða alþingi hefur kosið oss unðirskrifaða í nefnd,
til að íhuga hænarskrá, sem komin er til þingsins frá Gull-
bríngusýslu, sem biður um, að um gjaftollstöku í sýslu þessari
skuli eptirleiðis fara, eins og siður er til í Kjósarsýslu og í
öðrum sýslum í landinu, svo og, að manntalsfiska-gjald verði
af tekið í Gullbringusýslu.

Verlhöfum yfirvegað þessa hænarskrá, og erum ver nefnd-
armenn allir á einu máli um það, að gjaftollstaka sú, er nú á
ser stað í Gullbringusýslu, se mjög ósanngjörn, og þvi full á-
stæða til, 'að fara:þess á leit við stjórnina, að þessum ójöfnuði
verði af létt, Ver getum leitt rök að því, að éjöfnuður sá, sem
í gjaftollstökunni i Gullbringusýslu kemur fram, komi einkum
niður ,(hinum fátæku, þvi lausafjár-tiundarstofninn er hjá sýslu-
búum mjög~ lágur, og-yfir höfuð að tala miklu lægri, en ver
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ætlum hann ~e í öðrum liýliJum landsins. Annarstaðar fer gjaf-
tollurinn eptir tiundarupphæðiuní, en i Gullbringusýslu er sami
gjaftollur af I og af 9 hundruðum, og allur þorri þeirra, er
gjaftoll borga, borga þvi, af því þeir eru flestir ekki í skipti-
tíund, meira en helmingi meira, en ef þeir borguðu afgreiðslu
þessa eptir sömu reglum, og- farið er eptir í hinum sýslum
Iandsins, hvar ~jaftollurillll, ilm tíl5 hund., vex i sama hlutfalli,
sem tíundarstofninn fer vaxandi.

það fer [rvi að líkindum, að það kunni satt að vera, sem í
bænarskránni er tekið fram, að þessi ójöfnuður kunni, ef til
vill, að verða sumum freistingarefui, og að þeir segi ekki sem
I'ettast til, hvað þeir eiga til tíundar, svo þeir geti komizt hjá
afgreiðslulIni, en sem þeir, ef meiri jöfnuður væri á, létu ó-
gjört. Se svo, að þetta geti átt ser stað, virðist oss, að þar af
verði ályktað, að sú rýrnun í tekjunum af sýslunni, sem gjöra
má ráð fyrir að leiða muni afbreytingu þeirri, sem beðið er um
í gjaftoll&afgreiðslunni, muni verða minni, þegar stundir líða, en
bún kemur fyrir sjónir, þegar beinlínis er farið eptir tíundinni,
sem nú er, og mismunurinn reiknaður þar eptir. En hvað sem
þessu liður, er það samhuga álit vort, að þessi rýrnun í tekj-
unum hvorki megi ne eigi til greina að koma, þegar máli
skiptir um það, að koma fram sanngirni og jafurétti, eins og
ver byggjum her vera.

Ver leyfum oss að taka það fram, þó þess reyndar ekki
þurfi með, að hlutaðeigandi sýslumanni ætti að veitast endur-
gjald úr opinberum sjóði fyrir þá rýrnUlJ í umboðslaunum hans,
sem leiða mundi af breytingunni á gjaftolliuum, og mundi
endurgjald þetta rettast reiknað eptir t. a. m. 5 ára meðaltali
næst á undan breytingunni. Við sýslumanna-skipti kynni end-
urgjald þetta að geta fallið í burtu, eins og til að mynda áður
hefur átt ser stað með ýms hlunnindi, sem fylgdu sýslumanna em-
bættum, en nú eru af numin.

Eptir að ver þannig höfum látið álit vort i ljósi viðvíkj-
andi gjaftollsafgreiðslunnl, skulum ver því næst fáorðlega láta
uppi mein ingu vora um manntalsfiskinn, sem goldinn er i Gull-
bringusýslu,og einnig er beðið um að verði tekinn af. það er
án efa rett hermt, að afgreiðsla þessi se óvinsæl meðal alþýðu,
og að hlutaðeigendur hiti hana afhendi með nauðúng og tregðu-
Verið getur og, að hún, ef til vill, aptri sumum frá, að fara
t iI sj óróðra í Gullbringusýslu, og þess vitum ver ogmörg dæmi,
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að hlutaðelgendur hafa látið þá, á hvers vegum þeir hafa róið,
borga afgreiðslu þessa, og hefur hún þannig komið niður á
öðrum, en til er ætlað, og þetta færist í vöxt mel) ári hverju.
Oss virðist þvi mikið mæla með þvi, að þessi afgreiðsla verði
tekin af eptirlelðis, þó ver að öðru leyti eigi dyljumst þess,
að eigi séu til þessa svo yfirgnæfandi ástæður, eins og til þess,
að breyta gjafrollstökunni, svo ef annars hvors ætti al'l fara á
mis, ætti gjaftollurinn án efa að vera í fyrirrúmi, þó ver leyf-
um oss að vona, all ekki þurfi til þess að koma.

pannig verður álit vort í þessu máli, að þingið eigi að
senda stjórninni þegnsamlegast bænarskrá um það:
1. að gja(tollur í Gullhringllsýsllll!plirleiði~'verði lekinn eptir

sömu reqlum, og hmm er tekinn i Kjósarsýslu, og annar-
staðar er laudscenja til; og

2. að manntalsfisko!dald það, sem á ser ,,·tað i Gullbringu-
sýslu, verði tekið of eptirleiðis.

Reykja\lk 22. júlímánaðar 18~3.

G. Brandsson, þ.• Iánassen. M. And1'essun.
Fralllsögumaður.

FrllrR'VÖ.'1umaður: Eg þarf því síður að vera margorður
um málefni þetta, sem nefndarálitið tekur fram, all mer virðist,
nægilegar ástæður fyrir því, og hvað gjaftoJlinum viðvíkur, þá
varð eg ekki annars var við inngáagsumræðu þessa máls, en
að allir væru þvi meðmæltir, að hann yrði lagaður her i Gull-
bringusýslu, og goldinn samkvæmt reglum þeim, sem við gáng-
ast í öðrum sýslum. Um manntalsfiskana heyrðust mer mein-
ingar manna vera nokkuð skiptari. og er þó uppruni hvors-
tveggja gjaldsins svipaður að þvi leyti, sem hvortrveggja er í
byrjuninni komið á með hefð, og síðan venju. J?að eru tvær
sagnir um, hvernln manntalsflskurlnn hafi til orðið í fyrstu;
önnur þeirra var sögð her á þinginu við inngángsumræðuna af
öðrum meðnefndarmanni mínum, eu hin, sem og álitin er senni-
Iegri , er sú, að þegar fögetum var i fyrri tíð veitt GulJbríngu-
sýsla, og í veitingarbréfum þeirra stöð meðal annars, að þeir
ættu að halda ínnbyggjurunum við íslands lög og rétt, þá hafi
þeir skilið það svo, að það væru einúngis innbúar þeirrar sýslu,
sem meint var til; en um þær mundir voru her, einkum á
Suðurnesjum og i Grindavík, margir útróðramenn frá öðrum
sýslum, af hverra málefnum fógetar þessir opt urðu af) skipta
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1Jer, án þeM al hilf, þar fyrir laun á parti, og hafi þvi eÚ:i
þótt ósanngjarnt, þó að gjald þetta kæmist á, sem borgun fyr-
ir þau ómök, ~ fógetar þessir opt urðu að hafa. Nú er þessu
orðið allt öllruvísi varið, eins og menn vita. Sýslumem~ her fá
fast- ákveðin laun, og þar að auki vissan part aftekjum sýsl-
unnar, einnig nokkrar aukatekjur fyrir ýms aukaverk þeirra.
Nú gjalda innbúar sýslu þessarar öll hin sömu ftiöld, sem menn
í Mrum sýslum, og eins þeir i öðrum sýslum, sem mann tals-
fiskinn eiga all borga að réuu lagi. Eg gat um fJall við inn-
gángsumræðu þessa máls, all gjald þetta væri farið að færast
yfir á sjávarbænduma hema; en hvort heldur þeir ella annara
sýslna innbúar greiða það, þá verður það ekki skoðað öðruvisi,
en eins konar atvinnuskattur, sem leggst ásjóaraflann, þegar
það linar ekkert i öðrum gjöldum.

Eg gjöri nú ráð fyrir, all helzta ástæðan móti því, að gjald
þetta verði af numill, verði sú, að tekjur sýslunnar þar við
rými, og eg neita þvi eingan veginn, að svo yrði j en verði stjórn-
inni sýnt fram ci, að sanngirni mæli með því, að af taka gjald
þetta, þá held eg hún leti sig ekki muna um, að endurgjalda
sýslumönnunum af rikis~óðnum þann halla i launum sínum,
sem þeir yrðu fyrir; þvi svo hefur hún reynzt örlát fyrir
skemmstu, bæði við háyfirvöld og lækna, að henni væri vel til
þess treystandi. })að er heldur ekkert ódæði, að fara fram á
slíkt, á meðan fjárhagur islands og Danmerkur fæst ekki að
skilinn, og verzlunin er að mestu leyti einokuð við Dani.
})ess er líka að gæta, að sý!dumenn her bara mjög kvartað
yfir þeirri miklu ábyrgð, sem þeir yrðu að hafa á gjöldum
sýslu þessarar, og væri því þá að nokkru leyti aC þeim lett.
})essar og þvilikar umkvartanir á ójöfnuði gjaldsmátans her á
landi ættu líka að flýta afgreiðslu skattamálsins, og sýna það um
leið, að skattanefndin 1846 munI ekki hara farið villt, þar sem
bún roo stjórninni til, að manntalsfiskar, ásamt öðrum Rjöldum,
sem hÚIl til nefnir, yrðu af teknir. })ó að þingið nú vildi fallast á
þetta, þá held eg, að stjórnin eins fyrir þvi hafi óbundnar hend-
ur, til að gjöra við það, hvað henni gott þykir.

P. Petursson: Eg get ekki neitað því, að mer þykir í-
sjárvert, að af taka manntalsfiskinn; þvi bæði er gjald það svo
lítill af hverjum einstökum manni, að þess gætir varla, og svo
er það töluverð inntekt, þegar það kemur allt saman, fyrir það
opinbera. Ef mér skjátlar ekki, þá er gjald þetta af 60 fiska
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hlut 3 fiskar, og ekki meira, þó meira fiskist. Eptir því ætti
bóndi sá, sem hefur 3 menn við sjó her í sýslu, og þó hver
um sig feiugi 10 hundraða hlut, að greiða her um bil 60 skk. í
manntalsgjald; því 3 fiskar nema her um bi1 20 skk.; en þetta
dregur sig saman, þegar það kemur frá mörgum, og eg veit
ekki betur, en það séu í ár yfir 100 rbdd. Mer virðist því gjald
þetta varla af takandi, ne ti1tækilegt, aðbilta því upp á aðra,
sem líklega yrði þó að gjöra, ti1 þess stjórnin gæfi samþykki
sitt til þess, að það opinbera missti fe þetta. Og ef manntalsfisk-
urinn yrði af tekinn i Gullbríngusýslu, þá mundi fljóttlkoma tilþings-
ins bæn um, að taka hann afi Snæfellsnessýslu, bænjum,að taka
af sætisfiskinn við Útskálakirkju, hundraðsfísk inn i Vestmanna-
eyjum, og ótal slík ~jöld, sem þá mundu þykja liks eðlis og þetta.
Byrji maður að af taka þessa einstöku tolla, þá tæki það aldrei
enda, því allt af kæmu þá í ljós nýir og nýir sérstaklegír tollar .
.Eg S(~ því ekki, að brýn nauðsyn se, að taka þetta manntals-
gjald eða manntalsfisk af; en þar á móti er eg með því, að
gjaftollurinn verði jafnaður, eða tekinn IH~r í sýslu eptir sömu
reglum, og annarstaðar á landinu.

Fra7llsögumaður: Eg held hinn háttvirti 5. konúngkjörni
þingmallur haf annaðhvort ekki tekið eptir því, sem eg sagði
áðan, eða þá gleymt því, að eg sagði, að gjaldgreii'lsla þessi,
sem her ræðir um, se nú einatt meir og meir að færast yfir á
sýslu búa her, og það er öllum auðsjáanlegt, að þetta verður
töluvert útsvar af miklum skipaútveg, þegar einn maður á að
greiða það. Hvað manntalstekjur hins opinbera snertir, þá
ægja mer nú ekki 100 rhrld., þegar verið er að tala um, að
taka af ránglátan toll. Eg held og, all stjórnin hafi ekki ætíð
horft leingí í hverja 100 ríkisdalina, þegar henni hefur boðið
svo við að horfa. það mun og vera víst, að manntalsfiskur
hafi áður fyrri verið tekinn bæði á Akranesi og í Árnessýslu,
en nú er hann á hvorugum staðnum, og sýnir það, að fiskur
þessi hefur þó orðið af numinn, eða að hann er ekki óaftakan-
legur. í Reykjavík veit eg ekki um gjald þetta; því annar hinn
heiðraði meðnefndarmaður minn, sem eg hef spurt um þetta, og
her er þó kunnugur, hefur ekki getað sagt mer það með nokk-
urri vissu, hvernig því er varið; en varla mun það vera þar nú,
þó líklegt se, að á meðan hún var éaðskílin frá sýslunni, hafi
geingið jafnt yfir þær. Hvað sætisfiskinn á Suðurnesjum snert-
ir, sem hinn háttvirti 5. konúngkjörni þingmaður minntist á,
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þá er a Ut öðru má Ii að gegna um hann; þvi presturinn fær hann
sem borgun fyrir það, að hann annist um, að rúm se í kirkj-
unni fyrir útróðrarmenn þá, sem koma utanhéraðs að. En um
manntalsfiskinn veit eg ekki neina slíka gagnkvöð liggja á
sýslumanni, heldur rennur hann beinlínis til hins opinbera.

P. Petursson: pað var satt, sem þingmal'lurinn frá' Gull-
bringusýslu sagði, að eg gleymdi því áðan, að manntalsgjaldið
væri nú að færast yfir á sýslubúa her, og líka þvi, að þessi
tollur se nú farinn að fæla mellll frá, að róa i Gullbringusýslu.
En þetta er ósannað enn, og þal'l þyrfti þó vist að sanna það,
að þeir væru nú færri, sem kæmu að til útróðra í Gullbringu-
sýslu, en áður hefur verið. Á meðan ekki er búið að sanna
þal'l, þarf ekki að byggja neitt á þessari ástæðu nefndarálitsins.
pað er og tekið þar fram sem ástæða, að manntalsfiskurinn
sé óvinsælt gjald hjá lllþýl'lu, og það má vera, að svo sé ; en
þetta má og segja um svo mörg önnur gjöld, og ef það væri
næg ástæða til þess, að þau væru tekin af, þá veit eg ei, hvar
að mundi reka á endanum. Um uppruna manntalsfisksins varð-
ar mig ekkert; þvi hann er orðinn svo gamall, að eg veit hann
hefur feingið næga helgi á sig.

Framsðqumaður: Hinn háttvirti þingmaður hefur víst ekki
tekið eptir þvi, að eg sagði, að útvegsbændurnir væru farnir
að greiða þetta gjald sjálfir, til þess að fá menn til þess, að
róa hjá ser,eða eins og að kaupa mennina til sín með þvi,
og sýnist mer það einmitt sanna þá sögu mína, að utanhéraðs-
menn séu farnir að fæla st frá, al'l róa út i sýslunni, vegna þessa
gjalds. pað er sjálfsagt, að eg hef ekki núna hjá mer skrif-
legar sannanir fyrir þessu, en eg get útvegað þær, ef menn vilja.

E. KúId: Hinn heiðraði 5. konúngkjörni þingmaður gat
þess til áðan, að, ef manntalsfiskurinn yrði tekinn af í Gull-
bringusýslu, þá mundi bráðum koma bæn um sama efni frá
Snæfellíngum. En eg ætla að spara þeim þá bæn, þar eg
mun ekki vinna þeim annað þarfara á þingi þessu, og áskilja
mer það viðauka-atkvæði, að, verði þessu framgeingt her í sýsl-
unni, þá verði manntalsfiskur heldur aldrei framvegis tekinn í
Snæfellsnessýslu.

H. Stephensen: Ástæða sú, sem þingmaðurinn frá Gull-
bringusýslu færir fyrir því, að manntalsfiskur verði tekinn af í
sýslu hans, nefnilega, að útróðrarmenn bilti nú gjaldi þessu á
útvegsmennina, væri mikið gói'!, ef hann gæti eptir sömu reglu
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tekið allar þær kvaðir af, sem útrððrarmenn eru nú farnir al'l
leggja á þá, sem útveg ina eiga; þvi það er svo margt, sem
þeir velta nú upp á þá, t. a. m. :fmsar veitingar, sumstaðar kaffi
tvisvar eða þrisvar á dag, sem þeir vilja allt hafa hjá þeim
ókeypis, að þetta 3 fiska gjald hverfur öldúngls i því mikla
hafi útf!\ialda útvegsbændanna.

Framsðgumaður: Hinn háttvirti varaforseti hefur að mínu
áliti styrkt mitt mál mikib með dæmi því, er hann tók, og sem
eg kannast við ab einnig á heima í Gullbringusýslu. En eg
skll ekki í þvi, hvernig maður er nokkru bættari fyrir það,
að þýngslin séu svo mÖrg, eða hvernig það geti veri/) ástæða
til, að losa sig ekki við þær kvallir, sem maður getur, þó aðr-
ar stærri liggi á manni óhaggallar.

H. 8teplumsen: ~að er þó gamalt orðtak, sem þingmað-
urinn víst þekkir: "að svo skal böl bæta, ab biT!aannars þýngra".

P. Petursson: l\ler virðlst það nokkuð undarlegt, sem
þingmaðurinn frá Gullbringusýslu sagði áðan, all útvegsmenn
her syðra yrðu all kaupa menn til, ab róa á vegum sinum, í
stað þess, sem eg veit til þess, að i ðbrum verstöðum, t. a. m.
undir Jökli fyrir vestan, hafa útróbrarmenn til skamms tíma
ab minnsta kosti orðib all kaupa skiprúmið ser á parti. l\ler
þykir það þvi ærinn munur, ef útvegseígendumír í Gullbringu-
sýslu þurfa að kaupa menn á skip sin, og það lítur nærri því
svo út, sem þetta se einkanlega á vissum stóðum, þar sem
menn hafa ekki nægilegt traust á þeim sem formönnum ella
duglegum sjómönnum.

P. 8i!/urðsson: Eg let það álit mitt i ljósi við inngángs-
umræðuna, ab eg áliti það éréttvist, ab innbóar GullbríDgusýsln
skyldu sæta stærri ójöfnuði í útsvari f!\iaftollsins, en aðrir sam-
landar þeirra, og sá ójöfnui'!nr, er nú lÍ þeim liggur í þessu,
ætti all komast í burtu. þar sem hinn 5. konúngkjðm] þing-
maður minntist á hundraðsfisklnn i Vestmannaeyjum, þá mundi
eg líka eptir honum, og áleit hann væri rétt settur í flokk.
með þessum manntalsflski; því þeir em svo líkir all eðli og
uppruna, eins og einn bróMr getur öðrum líkastur orðið all á-
sýnd, og það se einasta, sem milli ber, að annar heitir Jén, en
annar Sveinn. Hvað uppruna þessa gjalds vil\\'íkur, þá sest
það fyrst af breti Kristjáns l.onúngs 4. til Her/uf Daa, að fram
að þeirri tib hafi eiDfPiinnsjslumaður verii) á eyjunum; þvi bref
þetta segir svo, a~ haDo skaP; útyelja eion'apn likynsalftasta nf.
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eyjabúum, og skikka til sýslumanns, og taka eið af honum, þar
þat! hafi verið bagalegt fyrir sýslumenn frá fastalandinu, al'l teppast
þar frá embætti sínu. Líks innihalds er annað bréf sama kouúngs
til 'Pros llllInd, af 22. okt. 1633. Bréf þetta hefur Ileiri dagsetn-
ingar, sem ítrekar þat! sama, og bætir við, að þar manni þess-
um séu eingin laun ákveðin, þá leyfist, að honum gefist 1 eða.
2 fiskar af hverju hundraði, sem hver fiskar þar á eyjunni.
Orð bréfsins standa svona: "1)1l ere \.li til ~reb", Ilt ~lll1l1ern IMlle
gí\.le~ 1 efler 2 ~íjt Ilf ~Imt ,t)ul1brebe, jorn enb\.ler fíffrr ber Vlla ~fn".
þetta mun nú vera upphaf þessa hundraðsfiskagjalds. Að
innbúar eyjanna svari gjaldi þessu til sýslumanns síns, er ekki
ósanngjarnt, en að utansýslumenn, er einasta róa þar um ver-
tíðina, og svara gjaldi til allra stétta í sínu héraði, skuli þurfa
að auki að svara atvinnuskatti af afla sínum, til að launa sýslu-
manni annarar sýslu, er mikillójöfnuður, og þar til svara hærra
skipsuppsátursgjaldi, það er þeirri svo nefndu tíund til prest-
anna, sem er hálfur hlutur af skipi hverju, sem hvergi er ann-
arstaðar á landinu. Eg vildi því ekki undan teIIa, al'l færa
þennan hundráðsfisk her fram á skoðunarplazin, undir eins og
bróðir hans, manntalsfískurlnn var leiddur her inu á salinn;
því væri hans nú ekki getið, má gánga að því vísu, að bænar-
skrár yrðu sendar inn til næsta þings frá gjaldþegnum þeim,
er nú búa undir þessari álögu, og væri þal'l ekki kostnaðar-
minna, bæl'li fyrir þíngið og þjóðina. Eg áskil mer því lað
viðauka-atkvæði, að hundraðsfiskagjald það, er utansýslu -6t-
róðrarmenn eiga að svara í Vestmannaeyjum, verði af tekið.

M. Andresson: Eg hef mjög fáu vil'l það að bæta, sem
framsögumaðurlnn hefur sagt um þetta vanskapaða skrímsli,
a: manntalsfiskana, sem þeir 2 geistlegu menn, er nýlega töl-
uðu, vilja svo fastlega halda vil'l hefð og makt. Við inngangs-
umræðuna gat eg þess með faum orðum, hvernig þeir væru
fæddir í heiminn, og ætla eg ekki a 1'1 taka það upp aptur, en
nú held eg eg verbi að leyfa mer al'l segja, að þeir sen ólöglegt,
óeðlilegt og óvinsælt gjald. Al'! þeir séu ólöglegir, IDun óhætt
að fullyrl'la; því sá maður hefur látið þab sjást eptir sig á prenti,
sem í þvi tilliti veit, hvað hann segir; óeðlilegt gjald eru þeir,
þar þeir eru hvergi heimtaðir, nema í tveimur sýslumlandsins,
og þó einúngis af framandi mönnum, sem dvelja fáar vikur
í héraðinu, ella húsbændum þeirra, sem þó gjalda öll lögskip-
uð þegnskyldugjöld þál', sem þeir eiga heima. Af þessu tvennu
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flýtur það þriðja, all þeir ern évinsælir, og því ætli þeir seu það
ekki? erum ver ekki sífelt að klifa á því, að ver viljum fá jafn-
rétti við aðra samþegna vora í konúngsríkinu? því mundum verþá
ekki vilja fá jafnrétti við samlanda vora í opinberum út~jöldu",'?
Ekk iveit eg, hverjum gjöldum manntalsfiskurinn getnr Iíkzt;
hann er víst flestu ólíkur, nema efvera skylrli hundraðsfiskinum í
Vestmannaeyjum; við sætisfiskinn í Útskálasókn á hann ekkert
skylt; því sá 6skur er goldinn prestinum fyrir það, að hann ætlar
manninum sæti í kirkjunni; en hvernig hinn heiðraði varafor-
seti ætlaði að bjarga manntalsfiskagjaldinn með kaffi, sem út-
róllrarmenn nú feingju, þar sem þeir róa, gat eg ekki almenni-
lega skilið. Eg meina, að manntulsfiskagjaldið greii'list til hins
opinbera, en ekki hef eg heyrt, að sjómenn fái, enn sem komið
er, kaffi frá þeirri síðu - (Hlátur) -. Einhvern tíma hefur
manntalsfiskagjaldið líka verið í Árnessýslu og á Akranesi, þó
er það nú Iiðii'l undir lok fyrir laungu. þetta sýnir, að mann-
talsfiskar eru þó ekki óafmáanlegir, þótt ekki kunni þeir að
verða afmáðir á þessu þíngi, sem þó ætti ah vera, þar þeir eru
ekki sprottnir af löglegri rót.

Framsö.'1umaðw·: Hinn háttvirti 5. konúngkjörni þingmað-
ur undraðist yfir því, að útvegsmenn í Gullbringusýslu skyldu
þurfa að kaupa menn til, að róa hjá ser, þar sem hið gagn-
stæða ætti ser stað ulldir Jökli fyrir vestan; hann þóttist ekki
skilja í, hvaða orsök gæti verið til þessa, nema þá sú, að menn
bæru ekki traust til sýslubúa sem formanna. En mer er óhætt
að segja honum, að það er ekki orsökin, heldnr hin, og hún
liggur í augum uppi, að fólkseklan er svo mikil her syðra, og
kann ske meiri en fyrir vestan, og þessi ekla kemur meðfram
af því, að bændur í sveit vilja heldur láta menn sína róa þar,
sem manntalsfiskurinn er ekki tekinn. Eg held þessu se líkt
varið og með vinnuhjúin, sem kvartað hefur verið yfir að feingj-
ust ekki, nema fyrir ararhátt kaup, og er skortur þeirra aðal-
orsök til þessa, eins og hann jafnan eykur verð á hverjum
hlut, þar sem nægtirnar aptur minka það.

St . Jðnsson: það er nú í eðli sínu, að menn vilji jafna
gjaftoHsgreii'lsluna í GullbríngusJ~slu eptir sömu reglum, og í
öðrum sýslum á landinu. þessi hugmynd er ekki svo ný, því hún
kemur jafnvel fram á einum stað í fyrra hepti af "Gaman og
alvöru" eptir dr. Stephensen. En mer sýnist allt annað mál um
manntalsfiskinn, og mer virðast ræðurnar nú stefna að því, sem
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vel geti orðið málinu öllu til fyrirstöðu. Um þetta er komin
bænarskrá einúngis úr einum hrepp, svo eg held, að þvi verði
ekki komið öllu her á, sem nú bryddir á. það er nó talin
nokkur ástæða bænarinnar um aftekníngu manntalsfiskjarins, bæði
í nefndarálitinu og orðum framsögumanns, að réttir gjaldendur
tregðist við, að greiða hann; en mer þykir slík ástæða mjög ísjár-
verð, því hana mætti síi'lar nota, til að nema burtu mörg gjöld
önnur, er menn kynnu að hitta upp á, ef hún væri tekin til greina .

•l. Guðmunds.wn: Viðví kjandi manntalsfiskinum er eg
samdóma þíngmanni Eyfirðinga. En hitt þykir mer undarlegt,
ef eg hef tekið rett eptir orðum framsögumanns, að hann væri
tekinn bæði af utan - og innan-sýslumönnum, eða á tveim stöð-
um í einu. En af því eg hreífðl því við undirbúningsumræðu
þessa máls, ab sami ójöfnuður væri fÍ gjaftnllinum og greiðslu-
máta hans i Reykjavík, eins og i Gullbringusýslu, þá vil eg
taka þai'l fram, að Reykjavik ætti ekki í þessu máli ab gjalda
þess, að hún er nú orðin lögsagnarumdæml út af fyrir sig. Eg
vil því áskilja mer þab viðauka-atkvæði, að éjöfnuðurinn á
gjaftollsgreiðslurmi verði einnig tekinn af í Reykjavík, heldur
að hann verði tekinn þar og greiddur eptir sömu reglum og
jöfnuði, eins og annarstaðar á landinu.

P. Petursson: Eg verð einnig að vera á sama máli við-
víkjandi af töku manntalsfískjarins, eins og þingmaður Eyfirð-
inga. Eg hef nú heyrt 2 viðauka-atkvæði í máli þessu; nefni-
lega þingmanns Snæfellínga og þíl1gmanns Rángvellínga, og
veit ekki, hvar lenda kann, ef þessu heldur áfram. Hver veit,
nema menn fari þá að afbiðja öll önnur ~jöld, sem i einhverju
eru líks eðlis og manntalsfiskurinn, og það er raunar ekkert lík-
legra, en svo muni fara. Hver veit, nema einhver stíngi þá
upp á þvi, ab taka af spitalahlutina, og fram eptir þvi. Hvað
gjaftollinn snertir, er eg nefndinni að öllu leyti samþykkur.

11. Stephensen: það hefur komizt dá lítill snúníngur á
orð mín í munni hins virðulega þíngmanns Árnesínga, og vil
eg leiðrétta hann. Eg sagði, ab útvegshændur mundi litið
muna um 3 fiska, þegar þeir yrðu að kaupa útróðrarmenn á
annað borð með ýmsum öðrum og mikilvægari ókjörum, sem
nú eru orðin tíðkanleg. það er ab vísu satt, sem sagt var
nýlega, að manntalsfiskurinn rennur inn i opinberan sjób, en
þab gjörir kaffið ekki - (Hlátur) -, og er þab það, sem skilur
milli þeirra. Eg veit ekki, nema eg ætti að nota mer tækifæri
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það, sem nú býðst, þar sem SVo lítur út, sem óánægjan lIJeþví
meiri, sem kvöðin er eldri, og taka mer breytíngar- eða viðauka-at-
kvæði á þann veg, að spítala hlutir verði af teknir, og gjaftollurinn
alveg numinn i burtu, sem er orðinn svo æfa-gamall, og á eingu
betri grundvelli byggður en manntalsfiskaroir.

Framsögumaður : pað er þó auðsjáanlega alJt annað um
þau gjöld, sem fÍ öllum liggja, en þau, sem sleingt er upp
á einstaka menn, og því finnst mer hvorki spítalahlutur ne gjaf-
tollur, eins og hann er almennast goldinn, eigi ber neitt skylt
við. píngmanni Eyfirllínga þótti þa/') eitthvað ískyggilegt, að
undirskriptirnar undir bænarskrá þeirri, sem þinginu var send
um þetta mál, voru flestar úr einum hrepp. )að er satt, að
þær eru nr einum hrepp, en eg skýrl'li svo frá þvi, hvernig á því
stæði, vi/')inngángsumræðu máls þessa, að eg þykist ekki þurfa
þess núna, þar þa/') mun flestum þingmönnum kunnugt, af því
svo skammt er um liðið.

P. Si!lU7·ðsson: Hillum háttvirta varaforseta þótti það á-
stæða til, að halda kyrrum mann tals- og hundeaðs-fiskum, að ó-
ánægja yfir þeim væri nývöknub. Eg held þetta sanna lítið;
því þó óánægja yfir þessari gjald greiðslu, sem orsaka st mest af
þeirri ósanngirni, sem hún er byggð á, þó éánægja yfir þessu
se nýkomin inn í sal þennan, þa held eg hún 'se ekki nývökn-
uð hjá gjaldþegnum þeim, er undir henni búa. pað þarf ekki
lángt að rekja ab þeim timum, þá alþýða þagl'li, eins og sauður,
þó valdsmenuimir þraungvuðu að kjörum hennar; og i tilliti til
hundraðsfiskagjaldsins, þá var áður þar ekki betra en annarstaðar
i þessu efni; þar var ætið einn kaupmaður, og þessi harM stundum
það starf, að innkalla afgjald eyjanna; en menn hafa heyrt margt
af ráðríki og ásælni kaupmanna, þegar einokunar-vald þeirra
komst sem hæst, svo það var orðið ab máltæki meðal alþýðu, þegar
eitthvað smávegis var skipað, og hinn vildi ekki gjöra: "Hvort
ertu kaupmaður eða konúngur?" þvi þeir voru álitnir jafnir að
myndugleika og virðingu. pegar vald kaupmannsins stóð i
þessum blóma, þá þorðu menn ekki að hósta, þvi síliur meira,
móti skipunum þeirra, en fundið hafa þó Íslendingar til þess-
arar yfirdrottnunar, þó þeir ekki þyrðu um að kvarta; því bezt
finnur sá, hvar skórinn kreppir að, sem ber hann á fætinum.
En þegar sá tími færðlst y6r, að kaupmenn og aðrir þeirra
meðnefndannenD fóru að sigla lægra, þá kom það þrek í hina,
að þeir fóru að hvísla þessu hver i eyra öðrum, svo töluðu
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þeir það í húsum inni, en nú eru þeir farnir að hrópa það á
þekjum uppi.

M . .Andresson: Mig undrar á þvi, hvað hinn heiðraði vara-
forseti vill nú halda fast i ójöfnuðinn, og ætlar, að hann geti
bjargað honum með þvi, að miða hann við það, sem aðrir kalla
jöfnuð, og allir gjalda. Við spítalahlutinn getur hann ekki
líkzt; hann er greiddur, að eg ætla, yfir allt land, og hef eg
ekki heyrt þvi fylgi nein serleg óánægja j manntalsfiskurinn
hefur líka miklu verri undirstöðu en spítalafiskurinn.

J. Kristjánsson: Eg ætla, að her þyki blasa við eitthvert
hið heppilegasta tækifæri, til að hrinda af ser öllum þeim kvöð-
um, sem óvinsælar eru, eða afbiðja þær. það mun bezt, að
sitja það ekki af ser. í tveimur prestaköllum í þingeyjarsýslu
em til Peturs og l\1ariu lambafóður, sem sumir þeir, er fóðra
skulu, una illa. Má ske það væri reynandi, a/) eg bætti við
tölu þeirra viðauka-atkvæða, sem komin eru, einnig viðauka-
atkvæði á þá leið, að þessi lambsfóðrakvöð yrði burt nu mill.

H. Stephensen: Eg vil ab eins benda hinum heiðraða þing-
manni Árnesinga á það, að eg gekk einmitt sömu götuna og
hann. Eg fór nefnilega eptir uppruna gjaldanna, og það veit
hann víst, eins og eg, að uppruni gjaftollsins er í eingu betri,
en uppruni manntalsfiskanna, og bann er þar all auki miklu
eldri kvöð en manntalsfiskurinn. Hvað spitalahlutinn snertir, þá
er þingmaðurinn, ef til vill, honum ekki eins kunnugur, því
hann er kann ske einn af þeim, sem aldrei hafa goldið hann
- (Ilt. Andresson: Jú, opt) -; en þall veit eg með fullri
vissu, að i sjóplázunum eru mjög margir óánægi'rir með hann.

P. Sigll1'ðsson: í tilliti til þess, er sá háttvirti vara-
forseti sagði um óánægju manna með hospitalshlutínn, þá
vil eg geta þess, að eg bef átt að heita útróðrarmaður nú
yfir 20 ár, og er mer því þetta kunnugt. Eg hef eingrár
almennrar óánægju orðið nr yfir þvi, að gjalda hann, en
um það heyrði eg tíðum rætt, hvað gjört væri við hann ;
þvi mönnum þótti ekki hospítölin gjöra svo mikið gagn þjóð-
inni, að þau þyrftu að fá þetta tillag; en eptir að almenningi
varð kunn sú ályktun, að þessu fe skyldi safna í ~jób til þess
augnamiðs, að fjölga læknum í landinu, þá held eg, af) almenn-
ingar láti ltiald þetta með ánægju; því allir finDa til þess, hver
.kort., er á læknum bjá OS8. Annars kemur þessi hospitals-
hlutur máli þessu ekkert við.
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ll. Stephensen: EI!; fráfell viðauka-atkvæði mínu, til þess,
all menn þurfi ekki all leingja umræðurnar meira með þvi, all
tala um það .

•1. Kristjánsson: Og eg tek sömuleiðis mitt villauka-at-
kvæði aptur.

Framsðqumaður : þingmaður Eyfirðinga talaði áðan um
það, að eptir þeirri stefnu, sem mál þetta nú væri farill að taka,
þá væri hann hræddur um, all það spillti fyrir sjálfu ser vill
stjórnina. Eg er nú viss um, að þingmanninum geingur ekki
annað en það bezta til með þessari varkárni sinni, því hann,
eins og aðrir, mun fyrir hvern mun vilja, að gjaftollurinn fáist
lagaður, en eg held, nð þessar ræður um manntalsfiskana þurfi
ekki að vera þvi til fyrirstöðu. Honum þótti einnig sú ástæða
isjárverð, að rettir gjaldendur tregðuðust við, að grelða'manntnls-
fiskana, og heit, að nota mætti þá sömu ástæðu, til að nema
burtu mörg önnur gjöld; en honum má þó vera það kunnugt,
að fæstir tregðast við, að greiða það, sem sanngjarnlega er á
þá lagt. Eg held líka, að stjórnin geti af þessum umkvört-
unum seli, að þörf se orðin á, að gjnldsmátanum her á landi
yrði sem fyrst breytt til batnaðar, og leti ser því þetta all kenn-
ingu verða.

M. Andrésson: Eg ætla einúngis að taka það fram, að
tilgáta hins háttvirta varaforseta áðan var ekki rett; því eg
þekki spítalahlutinn dável, þar sem eg hef greitt hann í full
40 ár, og stundum af fleiri hlutum en einum. En eg er samt einn
af þeim, Sem aldrei hef heyrt neina umkvörtun yfir því gjaldi,
og það enda síðan spitalar voru lagðir niður, og gjaldinu safn-
að í sjóð; ()vi menn hugsa hann verði þó einhvern tíma all al-
mennum notum .

•l. Guðmundsson: Eg vil biðja nefndina all athuga, hvort
ekki se ástæða til, að taka uppástúnguna um manntalsfiskinn
aptur, eða hvort það muni ekki geta spillt fyrir öllu málinu,
ef henni er haldið; þvi mer heyrist ræður þingmanna lúta held-
ur að því.

E. Kúld: Eg bar upp viðauka-atkvæði mitt i þvi skyni,
að, ef manntalsfiskurinn í Gullbringusýslu yrði numinn í burtu,
þá yrði hann og numinn burtu i Snæfellsnessýslu, svo Snæfell-
ingar seinna þyrftu ei að fara að senda þar um bænarskrá til
næsta alþingis, og því tek eg það ekki aptur, fyr en nefndin
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hefur tekið sína uppástúngu aptur, eða þingið hefur fellt hana
með atkvæðafjölda.

M. Andresson: Eg sem nefndarmaður tek ekki aptur
uppastúnguna um manntalsfiskinn; þvi eg se einga nauðsyn
til þess.

P. S('1urðssoll. Eg ekki heldur; því eg ímynda mer, að
uppástúngan megi vel vera, þar sem hún er.

P. Pétursson: Eg held, að það se ekki nauðsyn, all nefnd-
in taki uppástúnguna aptur, því atkvæði ráða hjá þinginu, og
menn eru án efa búnir að hugsa svo um hana, og skýra hana
fyrir ser, að þeir vita, hvernig þeir vilji greiða atkvæði sín.

Framsögumaður : Hinn heiðraði þingmaður Skaptfellinga
hefur án efa misskilið mig áðan; því eg sagði að eins, að mann-
talsgjaldið færðist yfir á útvegsbændurna her í sýslunni, en eg
sagði aldrei, að sama gjaldið væri goldið bæði af utan- og inn-
an-sýslumönnum, og held eg þetta megi vera honum fullskilj-
anlegt. Ekki get eg skilið í því, að uppástúngan um mann-
talsfiskana þurfi að spilla fyrir þvi, að gjaftollurinn fáist jafn-
allur. þetta eru þó tvær aðgreindar uppástúngur, sem til at-
kvæða koma hvor í sínu lagi, og á þá þingið frjálst, að gjöra
við þær, hvað því gott þykir; og þó þær yrðu nú báðar sam-
þykktar her á þinginu, getur stjórnin eins fyrir því all skilið
þær, og samþykkt aðra, eða háðar, eða hvoruga, eptir sem
henni finnst ástæða til.

Forseti: þar eð nú taka ekki fleiri til máls, verð eg að
álíta undirbúningsumræðu þessari lokið. Eg skal þá ákveða
næsta fund á morgun kl. 12, og verður þá tekið til inngángs-
umræðu uppá st ímga þingmannsins frá Rángárvallasýslu, vir.víkj-
andi farbanni þingmanns Húnvetninga, e1'fðafestumálið til und-
irbúningsumræðu, og til ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu gjaf-
tolla - og manntalsfiska-málið úr Gullbringusýslu.

Fundi slitið.

27. júlí - tuttugasti og þriðji fundur.
Allir á fundi. Gjörðabók frá síðasta fundi lesin upp og

samþykkt.
Forseti: það, sem samkvæmt dagskránni kemur til um-
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ræðu i dag, er fyrst uppástúnga þíngmannsins úr Rángárvalla-
"ýslu um, að alþíngi beri upp umkvörtun sína við konóng við-
víkjandi farbanni þingmanns Húnvetninga, sem kemur til inn-
gángsumræðu og nefndarkosníngar, eða annarar ráðstöfunar,
sem þíngið ákveður.

Uppástúngan var þvi næst afhent þíngmanni Rángvellínga,
Páli Sigurðssyni,

P. Sigurðsson: Má eg lesa uppástúnguna upp fyrir þinginu?
Forseti: Jú.
P. Sigurðss01l: Uppástúngan er svo bljóðandi:

Eins og hið beiðraða þing mun minnast, fór svo atkvæða-
greiðslan um gildi kosníngarinnar á hinum nýja varaþingmanni
úr Húnavatnssýslu, R. M. Óla." umboðsmanal, sem var kvadd-
ur til, að koma á þingið i þetta sinn, að sú kosning var gjörð
ógild, svo maðurinn varð að víkja af þínginu og heim aptur.
Svona er það nú komið, að Húnavatnssýsla, eitt fjölmennasta
kjördæmið, befur ber að þessu sinni eingan þingmann. Kon-
úngsfulltrúinn skýrbi frá því, eins og þíngið man, þegar um-
ræðurnar voru um þessa kosningu, að amtmaðurinn i norður- og
austur-amtinu hefði skrifað ser, "að bann beiM seð sig neyddan
til, að banna aðalþíngmanninum, lækni Jósef Skaptasyni, að
fara hingað á þíng, og eiga þingsetu her í sumar", og kon-
úngsfulltrúinn skýrði líka frá, ab þingmaður þessi hefði skrifað
ser, "að hann gæti ekki komið til alþingis í sumar, þar bann
áliti ser skylt, að blýlla amtmanni sínum".

Svona stendur þá þetta mál. Kjördæmið er ber nú þíng-
mannslaust í sumar, og það er auðsjáanlega komið einúngis
undir úrskurði sama yfirvalds, hvort það verður ekki þíng-
mannslaust hin 2 þíngin, sem eptir em til næstu kosnínga,
undir úrskurði þess yfirvalds, sem ekki þykist þurfa að gjöra
þínginu neina grein fyrir ástæðum hans. l>annig sýnist mer,
að ekki se einúngis kjördæmið svipt retti til, að eiga ber fulltrúa
þessi þrjú þing, ekki einúngis einstökum manni ðréttur gjör,
með því bonum er meinuð þíngsetan, heldur beinlínis misboðið
retti alls alþingis, með því það er svipt löglega kosnum þing-
manni, gagnstætt því, sem niðurlagið i 12. grein alþingistil-
skipunarinnar auðsjáanlega ætlast til.

Konúngsfulltrúinn sagði undir umræðunni um þessar kosn-
ingar, »að, ef nokkur þingmaður væri þeirrar meiningar, að með
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þessu 8e einstökum mönnum órettur gjör, þ& yrði hann að
fara með þal'l eptir alþingi8tilskipunarinnar 77. grein. Eg
vona, að hið beiðraða þing se sömu meiningar. Eg bef nú
leitazt við, að sýna, að ber se misboðið retti kjördæmisins, og
þingmannsins sjálfs, og alls alþingis, og þess vegna álít eg
skyldu mína, að bera þetta mál upp fyrir binu beiðraða þingi,
samkvæmt alþingistilskipunarinnar 77. grein, og krefjast, að al-
þingi beri upp um þetta umkvörtun sína i þegnlegu álitsskjali
til konúngsíns,

Reykjavik þann 18. júlí 1853.
P. Sigurðsson.

P. Sigurðsson: l\fálefni það, er uppástúnga þessi hnigur
að, er vist þíngmönnum í fersku minni, og má eg þvi fara þess
færri orðum her um. 1>egar mál þetta kom her til umræðu á
1. fundi, þá heyrði eg einga ástæðu fæMa frllm um það, að að-
alþingmaður Húnvetninga væri ekki löglega kosinn; þvi hefði
bann verið álitinn I flokki þeirra embættismanna, sem stjórnin
hannar nú þingsetu fyrir hönd þjóðarinnar, þá mundi stiptamt-
maður hafa bannafl þingmanninum, að taka móti kosningu, hefði
ekki sýslumaður verið búinn áltur að aðvara kjósendur. Hvort
stiptamtmabur hefur kallað þingmanninn til þingsetunnar með
köllunarbrefi, jafnt og aðra þingmenn, er mer að visu óljóst,
þó það se meining min, að svo hafi verið, En nú fær þing-
maður þessi þá auglýsingu frá yfirvaldi sinu, hvar með honum
er bönnuð þingseta her í sumar. 1>ar nú bann þetta ekki nær
leingra, en fyrir þetta þing, þá leiðir þar af, að það er einasta
komið undir endurnýjuðu banni sama yfirvalds, bvort þingmað-
ur þessi fær að mæta á næsta þingi, eða nær setu sem fulltrúi
fyrir kjördæmið þau 2 þing, sem eptir eru, og hann er kosinn
til; og að svo vöxnu máli álít eg fulltrúasæti kjördæmis þessa
ekki autt eptir Jöggjöfinni, og meðan svo stendur, geti það
ekki kosið ser fulltrúa. 'þetta álít eg tilfinnanlegan réttarhnekki.
Fulltrúi þessi er að visu sýslulæknir, en það var hann eins árið
1851, þegar hann átti setu á þjóðfundinum. Til fundar þess
var kosið eptir þeim frjálsari kosningarlögum, sem sýnir það,
að eins þeir fleiri, sem nú þeir færri, kjósendur bera tiltrú til
hans, Norðurland er beldur ekki miður farið i tilliti til lækna-
skipunar, en hinir fjórðúngar landsins; þar er fjórðúngslæknir,
eins og i hverjum hinna, og þar til er sagt, að aðstoðarlæknir
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Se einmitt í Húnaþingi. FjórðúngsJæknir okkar Sunnlendinga
var áður kosinn þingmaður, og sat her á þingi 1845, og var
ekki um talað. Ver megum líka þakka það forsjðninni, að land
vort hefur notið almennrar heilbrigði þetta ár, og allt fram á
þennan tíma. það má að vísu hugsa, að þessi þingmaður og
þetta kjördæmi standi mer einasta fyrir augum. Eg játa það,
að blóðund þessi se nú bráðust, þvi hún stendur opnust fyrir;
en jafnframt og eg lít á mál þetta sem einstaks manns og ein-
stakra manna réttarhnekki, þá renni eg líka þánka mínum til af-
leiðínganna, er her af geta flotið; því það er gamall málsháttur,
"að Jíf'gar náúngans veggur brennur, se þínum hætt". Hinn hátt-
virti konúngsfulltrúi sagði undir fyrri umræðu máls þessa, að
það mundi aldrei til þess koma, að amtmenn banni bændum
her á landi, að taka móti kosningum til alþingis eða koma á
þíng. Eg er nú á gagnstæðri meiníngu, að ekki einasta amt-
menn, heldur líka sýslumenn kynnu að taka upp á því, að
banna bændum þingsetu, að sýslumaður finni ser það til ástæðu,
að segja við hreppstjórann: "þú átt ókláraða sveitarreikuíuga",
við stefnuvottinn : "þú þarft að stefna í opinberu máli; eg banna
ykkur að fara á þingið", og þar til að banna bæði þessum, og
eins bændum, þingsetu, og fram færa eingar ástæður fyrir, og
vil eg leyfa mer að til færa eitt dæmi, sem bæði þeim hátt-
virta konúngsfulltrúa og fleiri þingmönnum er ekki með öllu
ókunnugt. þegar kosningarlðgin af 23. sept. 1849 náðu her
lagagildi, feingu fyrst Vestmannaeyjar, eylandið ókennda, kosn-
ingar- og kjörgeingis-rett inn á lóð sína. Samkvæmt lögum
þessum fóru kosníngar þar fram sem annarstaðar, og annar
þeirra, er fyrir valinu varð, var bóndi; en nokkrum tíma fyrir
þjóðfundinn tók þáverandi sýslumaður eyjamanna, sem þó sjálf-
ur hafði veitt manni þessum atk væði sitt, með nokkrum öðrum
e)jaskeggjum, að búa til úr löglegri kosningu fundarmanns-
ins einhvern ókosnínga-öfugugga, eða hvað eg á að nefna það,
og i krapti þessa skrimslis bannaði hann fundarmanninum 1Or-
ina, og þetta var þó bóndi. það þótti líka nýmæli vorið það,
þegar það boð gekk út frá efsta embættismanni lands vors, og
tilvonandi konúngsfulltrúa þjóðfundarins, sem bannaði mönnum að
koma saman til skrafs og ráðagjörða, eður að halda frjálsa fundi,
og blaðið "Lanztiðindin", með allri þeirri hæversku, sem því var
annars lagin, reð mönnum þó alvarlega frá fundarhaldi á þíngvöll-
um í það sinn. þetta þótti mönnum óvanalegur og öldúngis óþekkt-
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ur besefi; þvi þó menn færu að skygnast i sögu fyrri aldanna, fyr!4t
þegar alveldissól katólsku biskupanna stM'I í hádegisstað, og
þeir þreingilu all réttindum manna á margan veg, og' síðan, þegar
útlendir einveldisþjónar náðu mestum yfirráðum og kúguðu al-
þýi'lu hlífðarlaust, eins og þeir gátu við komið, og sum hroða-
verk þeirra lifa enn meðal þjóðarinnar i ófrægri endurminningu,
þá fundu menn þó ekki, ai'l þvílíkt bann hefði fyr verið út
gefið, og i þess meiri jntulIIlIóð fannst mönnum það vera hnoð-
að saman, sem landsmönnum þótti miklu varða málefni það, er
()á átti að koma samsumars til opinberrar umræðu og úrslita;
þvi þeir álitu það merkilegast allra þeirra mála, er opinberlega
hefðu rædd verið. síðan land þetta byggðist, og undir úrsliti
þess ekki einasta komin vera kjör ~álfra þeirra, heldur líka
sinna sona, og þeirra sona, og allrar ættar sinnar síðan, meðan
land þetta byggist, og sýslumönnum þeim, er nokkurs virtu þjóð-
réttindi sjálfra sin og samlanda sinna, þótti sending þessi svo
afkáraleg og snubbótt, að þeir gátu ekki virt hana þess, að spila
henni út meðal sýslubúa sinna. þar þetta hefur nú átt ser stað
nú 2 þing i samfellu, þá er víst ekki ómögulegt, ai'l 3. eða
fleiri tilfelli Jíkrar tegundar komi fyrir á næsta þingi. Færu
nú þessi bönn að dynja yfir menn, og það óvörum, eins og
skriða úr fjalli eða skollinn úr sauðarleggnum, þá held eg, að
þingmenn færu fljótt að afsaka sig og sitja heima, heldur en
eiga í nokkru striði við yfirvald sitt i þessu efni. Kosningar-
og kjör-rettur vor Íslendinga er líka nú sem stendur fullþraung-
ur, þó ekki bættist það við, að fulltrúar þeir, sem þjóðin kysi
fyrir sína hönd, þyrftu i hvert sinn að eiga það undir einskærri
náð og miskunsemi hvers einstaks emhættismanns, hvort þeir
næðu þingsetu eða ekki; það mundi líka setja þann hvekk að
kjósendum, þegar þeir gætu eingan fundið, sem óhult væri að
kjósa, að þeir mundu bráðum hætta kosningunni, og þá væri
líka þíng þetta í andarslitrum, og annaðhvort hallaðist alveg út
af á horbóginn í kúgunar-doðasótt, eða einasta yrði eptir sam-
fundur fáeinna konúngkjörinna embættismanna.

'það var brýnt fyrir mönnum, þegar alþingiskostnaðar-
reikníngamálið var undir umræðu, að það væri þingsins skylda,
að gæta þess, að stiga ekki út yfir takmörk þau, er því væru
sett ab lögum. það játa eg fúslega, að það se bæði þingsins og
hvers einstaks skylda, al'l halda ser innan laganna takmarka;
en hins vegar er það líka þingsins skylda, að gæta þess vand-
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le~a, að réttur þess se ekki skertur, og neyta allra krapta til,
að velta hverjum þeim steini frá, hvort sem hann er stærri
eða smærri, el' leggst svo skaðlega á vebönd þau, sem þingi
þessu eru sett með lögum, að hætta er af búin, að þau brák-
ist eða bresti. Eg vona þíllgmenn skoði mál þetta grandgæfi-
lega með öllum afleiðingum, er h~r af geta sprottið. ~Ier þykir
það svo mikilvægt, að eg verð að óska, að það verði nefnd
kosin i því.

Konún!/s(ulltrúi: Eg skal ekki svara mörgu upp á ræðu
hins virðulega uppástúngumauns að þvi leyti, sem hann gjörði
ráð fyrir, að, ef málefni því, sem nú er undir umræðu, ei væri
fram fylgt af þinginu, mundi verða óvíst, hvar staðar næmi með
órétt þann, er hann hélt að embættismenn mundu gjöra þing-
inu og þjóðinni með því, að banna þei IU mönnum, er kosnir
yrðu, för til alþingis og setu þar; því eg er sannfærður um, og
svo munu anir óvilhallir menn vera, að gersakir þær, sem hann
i þessu tilliti hefur gjðrt embættísmönnunum, eru á eingum
rökum byggðar. Eg skal einúngis benda framsögumanni og
þinginu til þess, hvort það muni vera vel gjört, eða leiða til
nokkurra góðra afleiðinga, að vekja vantraust til embættismanna,
eður óeiningu milli þeirra og annara landsmanna; og þar ar.
auki skal eg benda til þess, að það er þvi heldur hæpið og ótilhlýði-
legt, að gjöra slíkt her á þingi1m, sem það er mjög óvíst, hvað
lcíngt þingsins réttur nær, til að fara fram í slík málefni, og að
þingið þess vegna i þeim auðveldlega kynni að leiðast. afvega.

Eg skal nú snúa mer til uppástúngunnar. par eru ser í
lagi tekin fram 3 atriði, á hverjum uppástúngan er byggð, I,
að kjördæminu !'oe misboðið í þvi, all hamla fulltrúa þess, að
mæta ber á þingi; 2, að alþingi se rángt til gjört með þvi, að
svipta það einum fulltrúa; og 3, að þingmanninum sjálfum se
óreU.urgjör i því, að honum var bönnub þíngseta. Uppástúngu-
maður hefur að nokkru leyti byggt uppástúngu sína á þeim
orðum, er eg sagði her á þínginu, þegar rætt var um þessar
kosningar, "að, ef nokkur þingmaður væri þeirrar meiningar, að
með þessu se einstökum mönnum órettur gjör, þá yrði hann að
fara með það eptir alþingistilsk. 77. gr."; en þar með meint i
eg, að kærumálið yrði að koma frá þingmanni Húnvetninga sjálf-
um, og eg skil ei betur, en að, þegar þessi þingmaður hefur
einga klögun sent hingað til þingsins, hafi uppástúngumaður
einga heimild til, að koma fram með klögumál hans vegna her
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á þínginu; og auk þ.s!la hefur hin tilvitnaða grein alþíngistil-
skipunarinnar án efa tíllit til annarar tegundar af órétti, en
hel' er spurning um; því þar er gjört ráð fyrir, að kærandi komi
fram með sannanir fyrir þeim órétti, er hann hefur orðið fyrir,
en her er einúngis spurning um, hvort hlutaðeigandi yfirvald,
eptir þeim gildandi lagaboðum, hafi haft rétt til, að banna þíng-
manninum að fara til ')ings eða ekki. þar að auki skal eg
geta þess, að, ef einn læknir, sem kosinn er til alþíngis, ekki
getur feingið annan yfirheyrðan lækni, til að gæta embættis síns,
meðan hann er burtu, þá er það ísjárvert fyrir hlutaðeigandi
yfirvald, að leyfa honum lánga burtu veru frá umdæmi sinu, því
þar á getur, ef til vill, riðið lif og heilsa margra sjúklínga.
Um órett þann, er kjördæmið á að hafa orðið fyrir, vil eg ekki
tala, þvi eingin umkvörtun er frá þvi komin; og hvað óskunda
þann snertir, er þíngið skal hafa beðið, þá hefði því verið inn-
anhandar, aTI bæta hann, mel'l þvi að leyfa varafulltrúanum
þíngsetu j og það verður án efa að álítast nokkuð vafasamt,
hvort formgallhm á kosningu hans hafi verið svo mikilvægur,
að full orsök hafi verið til, að hrinda honum héðan, þar II at-
kvæði voru á móti setu hans her, en 10 með, auk min, sem
ekki átti atk væðisrett,

þar þa/\ nú sýnist að vera aðalaugnamið uppástúngunnar,
að fyrirbyggja, að kjðrdæmið eptieleiðis verði þingmannslaust á
næstkomandi 2 þingum, skal f'g geta þess, að eg, sem kon-
ungsfulJtrúi, hef í hyggju, nð rita hlutaðeigandi stjórnarherra
um það, hvort ei megi kjósa varafulltrúa undir líkum kringum-
stæðum, og seinast áttu ser stað í Húnavatnssýslu, svo að kjör-
stjórnirnar her í landi eptieleiðis ekki þurfi a/\ vera í vafa um,
hverri reglu þær í þessu efni eigi að fylgja, og þá mun mer
um leið gefast tilefni til, að leggja svo undir, að kjördæmið
skuli ei verða þingmannslaust eptlrlelðis, auk þess sem eg er
viss um, að bæði hlutaðeigandi amtmaður, og eins kjördæmis-
ins innbúar ~álfir, muni bera umhyggju fyrir því, að einhver
mæti ber á þingi frá kjördæminu. Eg vil því skjóta því til
hins heiðraða uppástúngumanns, hvort hann ei undir þessum
kringumstæðum vilji taka uppástúngu sína til baka aptur.

J. P. Havstein: 'það er nú lángt frá mer, að vilja eða ætla
mer all svara öllu, sein uppástúngumaður kom með i ræðu sinni,
og sem mer sýndist margt hvað vera öldúngis óviðkomandi
efninu. Eg skyldi ekki hafa talað eitt orð í þessu máli, ef eg
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ætlaði ekki, að rétti allra embættismanna væri misboðið með
fleirri aðferð, sem höfð hefur verið við mig hel' á þingi; því
eins má klaga hvern einn og atyrða, þó hann gjöri ekki annað,
en það, sem hann hefur gildan rett til og góðar ástæður fyrir.
Klögunin segir meðal annars, að eg hafi misboðið rétti ltjör-
dæmisins, Húnavatnssýslu. Undir þessu álasi get eg ekki
legið, þvi eg veit ekki til annars, en að eg hafi gjört, hvað í
mínu valdi stóð, til þess að Húnavatnssýsla feingi fulltrúa á al-
þingi, nefnilega umboðsmann Ólsen, sem þingið rak í burtu.
Strax í vor skrifaði eg sýslumanni Húnvetninga, að Skaptasen
mætti ekki fara á þillg í sumar, og bar eg fyrir, eptir því sem
mer finnst gildar ástæður, þó eg finni mer ekki skylt, að greina
þinginu frá þvi. Jafnframt ritaði eg konúngsfulltrúa annað bref,
og bað hann að kalla varaþingmann Húnvetninga til þings.
Hann gjöl'ði það; varaþingmaðuriun, Ólsen, kom, og þer vitið,
hvernig fór. Eg veit það með rökum, að Húnvetníngar eru
margir á mínu máli með, að rétt hafi verið, að banna Skaptason
þingför, og sé eg það meðal annars á privathrefi einu, sem
sýslumaður Húnvetninga reit mer með lækni Skaptasen, þá er
hann kom suður her um daginn. þetta bréf sendi Skaptasen
clreing sinn með upp þangað, sem eg bý, en ekki fyr en eptir
1. fund vorn her á þínginu, og var hann þ:í þó búinn að vera
her í bænum nokkra daga. Eg skal biðja þingmenn að meta
það sjálfa, afhverju sú aðferð haus geti verið sprottin, En svo
eg minnist nokkuð á href þetta, skal eg að eins geta þess, að
í þvi er sagt meðal annars, "að sýslubúarnir kunni mer sem
amtrnanui hátt og dýrt þakklæti fyrir það, að eg bannaði Skapta-
sen að fara á {IÍng, og að þal'l sé, eptir flestra meiningu þar,
þvi nær óguðlegt, að læknirinn hlaupi á þíng frá stöðu sinni,
og það væri þá eins gott, að lýsa alla læknaskipun ónýta".

Ekki skil eg heldur í þvi, sem segir i klöguninnl, að eg
hafi mishoðið reiti þil/.f/mannsins sj(ilr~'; því Skaptasen er með
konúngsbréfi, dagsettu 15. des. 1837, settur af konúngi, til að
vera læknir í Húnavatnssýslu og nokkrum hluta Skagafjarðar-
sýslu. Hann hefur þess vegna allar hinar sömu skyldur, eins
og hver héraðslæknir (Xlíjtríft0Iæge), þó hann se ekki kallaður
því nafni, og stendur i sama hlutfalli við amtmann sinn, eins
og þeir. En hvað viðvikur fór Skaptasens til þjól\fundarins
1851, þá skal eg upplýsa, hvernig það gekk til. Áður en hann
reið á þíng, gjörði hann ráð fyrir því við mig munnlega, ab fá
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héraðslækni Johnsen til, að gegna læknis-störfum fyrir sig, á
meðan hann væri i burtu, og ætlaði all dta mer þar að lútandi,
svo eg á reglulegan hátt gæti constitúerað Johnsen i haus stað;
en þetta gjöl·ði nú ekki Skaptasen, heldur setti hann sjálfue
kennslupilt sinn til læknis i Húnavatnssýslu, og reið svo á þing.
Eg var veikur um þær mundir, og gat lítill gegnt embættis-
störfum, og varð að láta þetta fara svona, þó illa væri að farið;
en eg het þvi samt, að þetta skyldi ekki aptur að bera, meðan
eg ætti yfir þvi all ~já.

þá er það enn eitt atriði i klöguninni, að eg hafi misboðið
reiti alþin.'1is. Eg veit ekki, hvernig eg hef gjört það; eg
held miklu fremur, að þíngið hafi misboðið retti min um, þar
sem það hefur þolað, að eg með frekju hef verið krafinn til
þess, að standa reikningsskap þann fyrir embættisgjörðir mínar,
sem það að minni ætlun á eingau rétt á að heimta. Ef þingið
mætti þannig gánga að hverjum embættismanni og krefja hann
til reikníngsskapar fyrir verk sín, þá gæti hver þíngmaður geing-
ið á það lag ilt um allt land, og klagað hvern sem honum sýnd-
ist; þá gætu menn klagað sýslumann fyrir það, ef maður væri
bræddur um, að hann hefði tekið skatt af nokkrum, sem mað-
ur héldi að eigi væri í skatti, hreppstjérann fyrir útsvörin,
kennarann við skólann fyrir hörku við einhvern lærisvein, og
þall án þess, að sá vildi má ske hafa það, sem klagað væri
fyrir. 'það er auðséð, hvað af þessu mundi leiða, og hvað það
væri óviðurkvæmilegt og fjarstætt öllum rétti, En að því leyti,
sem snertir rétt alþingis i þessu máli, þá átti það kost á, að
taka varaþingmanninn, Olsen, sem kallaður var til þíngsetu í
þetta skipti, og sem eg held hafi verið öldúngis rettkjörinn.
Og þó einhver galli hefði verið á kosníngu hans, þá veit eg
ekki betur, en að sú regla se við höfð erlendis, að taka heldur
þingmann, þó galli se á kosningu hans, heldur en láta kjör-
dæmið verða fulltrúalaust. ef menn að eins vita, að það er sá
maður, sem kjördæmið annars vill hafa fyrir fulltrúa, og það
ætla eg hægt að sýna um Ólsen. Á kjörþingtnu voru 15 menu;
þar af kusu 12 J. Skaptasen, en 9 sera J. Jónsson, sem afsak-
aði sig þá undir eins á þinginu. þá var strax kosinn maður í
hans stað, og fékk þá R. M. Ólsen 9 atkvæði, svo af því má
sjá, að kjósendur hafa viljað hafa hann fyrir varafulltrúa. Eg
vona nú annars, að alþíngi fari ekki leingra fram í þessu máli.
það er heldur eingin bein úppástúnga borin um það fyrir þíng-
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ið, og þar er ekki minnzt á, hvort eg á að ver'ðll settur' frá
embætti, heingjast, eða hvað, og ætla eg þó, að eptir 6:3. gr.
alþíngistilskipunarinnar geti þíngið ekki tekið til greina nema
beinlínis uppástúngur; en það er ekki her, og því mótmæli
eg þessari klögun, og leyfi mer að skjóta því til hins háttvirta
forseta, hvort farandi se leingra fram í þetta má"!. Eg skal þó
g9ta þess líka, að, ef þíngið fellist á, að senda konúngi klög-
unarbæn um þetta, þá yrði al'l upplýsa málið allt, bæði hvernig
það hefur geingið til í heraði og her við þingill. Eg haflli ann-
ars hugsað, að þall mætti raða bót á þessu með hægu móti.
Eg ímyndaði mer, all þall mætti rita Skaptason href, og heimta
af honum Erklæring ella llkýrslu um það, hvort hann vilji fara
á hin tvö þíngin, sem eptir eru, og hann er kosinn til, eða
ekki. Ef hann flá segði, að hann vildi þall ekki, þá væri ekki
um neitt all tala; því þá yrl'li að kjósa að uýju ; en ef hann
segllist vilja fara, þá yr'ði harm all skuldbinda sig til, að hafa
til taks examlneraðan lækni, sem setja mætti í stað haus, og
ef hann gjörl'li það, þá gæti eg ekkert haft á móti för haus,
því það er þall skilyrði, sem sett er í instrúx! fyrir lækna her
á landi í 2. gr. En ef hann neitaði, að gefa slíka skuldbind-
ingu, þá yrði eg all bera aðferll hans undir stjórnina, og þá veit
eg ekki, hvernig fara kynni. En eg skal ekki fara um þetta
fleirum orðum, heldur all eins skjóta því til forseta, hvort ekki
muni bezt fyrir þingið, a" vísa málinu frá ser, samkvæmt 62.
gr. alflíngistilskipunal'inllar.

þ. Sveinbjörnsson: Eg vil leyfa mer að sameina ósk mína
með þess hæstvirta konúngsfulltrúa við flutningsmanninn, að
hann taki þennan verka sinn til 8Ín aptur; því eg fæ ei fyrir
mitt leyti seð, að af umtali um hann geti leitt neitt gott, hvorki
fyrir það einstaka !le það almenna, el! mer þykir hið gagnstæða
lángtum líklegra.

Forseti: Viðvlkjandi Iormspurningu fleirri, sem her hef-
ur orðið, má eg geta þess, 371 eg se ekki annað, en að uppá-
stúngan se í því tilliti gallalaus. þar er fyrst og fremst einmitt
gjörð beinlínis uppástúnga, og þar að auki er í 77. gr. alþíng-
istilrikipunarinnar skýrt tekið fram, all alþíngi nH'gi rita kon-
úngi þegnlegar "tilJiigur" í málum, og þá ekki að eins uppá-
stúngur. En hvað snertir frekju þá, sem hinn háttvirt] 2.
konúngkjörnl þingmaður gat um að þíngið helli sýnt ser í
máli þessu, eg sen. ~i get að nokkru leyti teki~ ti! mín, þar
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eð eg var sá, sem einna helzt hreifði þessu milli á fyrsta fundi,
þá get eg skírskotað til hins hæstvirta konúngsfulltrúa um
það, að þar hafi eingin frekja verið í frammi höfð; því hann
mundi hafa haft ráð með, aC'lbæla niður alla frekju, og halda
reglu, og mundi einnig hafa g:jört það, ef út af henni hefði verið
brugðið í það sinn, þegar hann stýrði sjálfur fundinum.

J. Guðmundsson: Eg get þó ekki gjört eins lítið úr nauð-
syninui á, að hreifa þessu máli og skýra það sem bezt, eins
og hinn hæstvirti konúngsfulltrúi virtist áðan að benda in.
þessi ráðstöfun amtmannsins fyrir norðan, m~C'Iað meina lækni
Jósef Skaptasyni þíngsetu her í sumar, er öldúngis einstakleg,
og mjög ísk yggileg, bæði þegar litið er til þess, hvaða aðferð aðrir
æðri valdstjórnarmenn hafa brúkuð í þessu efni, og svo að öll-
um afleisingunum til. Aðferð annara æðri valdsmanna hefur
að undanförnu verið þessi: Biskupinn hefur leyft öllum prest-
um, sem kosnir hafa verið til þings, al'l fara á alþingi, ef þeir
feingju annan prest til, að þjóna brauðinu á meðan. Amtmað-
urinn í suðutamtinu leyfði orðalaust héraðslækninum í suður-
amtinu, að fara á þing 1845. þessi sami valdsmaður, sem nú.
bannaði Jósef lækni Skaptasyni, að fara til þessa þings, leyfði
sama þingmanni, að fara frá sama embætti til þjóðfundarins 1851.
Og konúngurlun hefur sjálfur kvatt landlækninn til þing-
setti her - (.I. P. Ilanstein: það er annað mál; hann er
ber búsettur á staðnum) -. Nei, það er ekki annað mál; því
Jandlæknirinn á að gegna viðar læknastörfum, en i Reykjavik;
hann á þar að auki að gegna öllum héraðslæknastörfum í Gull-
bringu- og Kjósar- og Borgarfjarðar-sýslu, svo þetta er ekki
annað mál. Eg tek það enn fram, ef mál þetta væri ekki til-
hlýðilega likýrt nú, þá gæti ýmsar ískyggilegar afleiðingar leitt
af því, bæði með tilliti til annara valdstjóruarmauna, og svo
einkum, hvað þennan valdstjórnarmann áhrærir, sem bann þetta
kom frá, er her ræðir lim. Hann gæti t. a. m., ef þetta væri
Játið svona óátalið, látið ser þóknast, að banna kosnum hrepp-
stjóra, að fara til þings, því hann hefði margaa vandamála að
gæta í hreppi sínum bm þíngtímann; hann gæti látið ser þókn-
ast, að banna réttkosnum umboðsmanni, að fara til þings, þvi
það kynni að losna um þíllgtimann einhver jörðin, og þá yrM
hann að vera viðstaddur, að passa Ullp á ekkjuna og jörðina,
efla hyggja aptur. Ötal slík tilfelli og ástæður gætu menn
fundið ser til, ef þetta bann á þíngreið alþíngismannsins úr
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Húnavatnssýslu ætti að liðast ðátalið og órannsakað. Eg er
öldúngis samdóma hinum hæstvirta konúngsfulltrúa í því, að
menn eigi her að fara sem vægilegast í þetta mál, en eingan
veginn vægilegar en svo, að það geti vel staðizt með rétti
þingsins, og sðma þingsins, og skyldu þingsins. Og mer getur
ekki skiJizt betur, og naumast getur neinum skilizt öðruvísi, en
niðurlag 12. gr'. í alþlngistilsk. bendi valdstjórnarmönnunum öld-
úngis auðskiljanlega til, hvað varlega þeir eigi að fara i slíkr]
kyrrsetningu réttkjörinna alþíngismallna; þvi þegar löggjafinn
hefur sagt þar með berum orðum, að hann treysti því, að þeir
menn, sem með kosningu til alllÍlrgis verði fyrir beinu trausti
landsmanna, skorist ekki áll öldúngis sérdeilislegra og mikil-
vægra ástæða undan kosningu, þá hefur konúngurinn einnig
þar með gefið valdsmönnum sinum öldúngis skiljanlega hend-
ingu um, að þeir megi eingau veginn leggja þeim mönnum
hindranir eða forboð í veg frá, að sitja á flingi, sem til þess eru
kosnir, nema ij]dúngis augljósar og verulegar kringumstæður
gjöri það óumflýjanlega nauðsynlegt,

Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi virtist áðan að vefeingja að
nokkru rétt þingsins til, að fara inn í eða meðhöndla þetta mál
á þann hátt, sem uppástúngau fer fram á; hann heit, að á
meðan eingin kWgun væri komin fram á þíngi frá þingmann-
inum sjálfum, og eingar sannanir fyri!' þvi, sem hann kærði,
þá yrði þetta mál varla tekið IIer til greina eptir 77. gr. i al-
þíngistiJsk. En hvað sannanir þessar áhrærir, þá eru þær órækt
komnar fram í því, að hinn 2. konúngkjörni þingmaður hefur
hæði ritað konúngsfulltrúanurn, og játað, að hann hafi hannað
þingmanni Húnvetninga, að eiga her þingsetu í sumar; en hvað
klögunina snertir, þá er hún að vísu ekki beinlinls komin fram
frá sjálfum þingmanninum, en þetta bann misbýður og fleirum
en honum; það misbýður kjördæminu, og misbýður rétti þessa
heiðraða þings, fIar sem það er svipt einum meðlimi þess,
öldímgis tilefnis - og ástæðu-laust, eptir þvi sem næst verður
komizt. Og eg held öldúngís vafalaust, að þíngið sem heild
megi skoða sig sem 'IJmóralska (siðferðlslega) persónu" eptir
lagalegri skoðun, og eigi þvi fullan rétt á, að standa á rétti
sínum, og bera upp umkvörtun, ef því er misboðið, og allt svo,
að það megi sjálft meðhöndla þetta mál eptir § 77. Eg get
ekki heldur fellt mig sem bezt við ályktanir hins hæstvirta
konúngsfulltrúa, sem bann leiddi út af atk væðagreiðslu þings-
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ins, um gildi kosningar varaþingmannsins, her á fyrsta fundi.
Hann sagði, að ser virtist það mikið vafasamt, hvort kosning
varaþingmannsins væri hrundið af óyggjandi ástæðum, fyrst
að ekki hefði verit! fyrir þvi nema II atkvæði móti 10. En
eg verð að segja, að mer og öllum hlýtur að vera það miklu
vafasamara, hvort það se i neinu réttara, að byggja á þessari
seinni atkvæðagreiðslu, sem konúngsfulltrúinn let gánga aptur,
heldur en á þeirri f.l/1'ri atkvæðagreiðslu um sama erni, sem
hann lagði fyrir sjálfur, og átti með að leggja fyrir, afþvi hann
stjórnabi fundinum í forsetastað ; þvi í þeirri atkvæðagreiðslu
voru 10 móti gildi kosningariunar, en að eins 7 með því; mer
er mjög vafasamt, hvort það hafi verið rétt i "forminu", úr því
konungsfulltrúi var þannig einu sinni búinn að krefjast atkvæða-
greiðslu þingsins, að leyfa nýjar umræður um sama efni, og
taka svo nýja atkvæðagreiðslu, og álíta gildari en þá fyrri.

Hinn háttvirti 2. konúngkjörni þingmaður hefur nú i lángri
tölu leitazt við, að verja þessa aðferð amtmannsins fyrir norðan
í, að meina þingmanni Húnvetninga þingsetu her í sumar, og
hann hefur byggt mikið á erindisbrefi héraðslækna á Íslandi;
en þó það kunni að vera gott og gilt, þá hefur konúngur
sjálfur ekki álitið sig bundinn við það, þegar hann kvaddi
landlækninn til þingsetu, eins og eg sagði áðan; þar til ber
þess vel að gæta, að þingmaður Húnvetninga, Jósef Skapta-
son, er ekki héraðslæknir eða konúnglegur embættismaður, svo
erlndisbrefið getur ekki náð til haus; og vist var Ulll það, "ð
þessi sami amtmaður let það ekki ná til hans, þegar hann
leyfði sama lækni á þjéðfundinn 1851. þetta var líka og er
hættulaust. Hinn háttvirti þingmaður hefur ekki viljað skýra
þinginu frá, á hvaða ástæðum hann hafi byggt það, nú að meina
þingmanni þessum þingsetu her i sumar. Eg get nú skýrt
honum frá þvi og þinginu. Amtmaðurinn ritaði sýslumanninum
i Húnavatnssýslu, og bað hann tjá Jósef Skaptasyní, að hon-
um gæti ekki leyfzt, að yfirgefa embætti sitt eða fara til þings
i sumar, "af þvi megn kvefsótt ("3n~Ufn3IlN) hefði geingið í vetur
í Danmörku og öðrum útlöndum, og væri almennt búizt við
eða talið vist, að þessi sótt kæmi í sumar til íslands". þetta
voru nú ástæðurnar, sem amtmaðurinn byggði á bannið: vonin
í, að kvefsóttin sú kæmi her í sumar, sem gekk i útlöndum í
vetur. En eg get sagt hinum háttvirta þingmanni með full-
um sanni, að þessi von hefur brugðizt; sóttin, sem von var á,
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og sem þingmaðurinn var kyrrsett ur fyrir, hún var ókomin í
Húnavatnssýslu núna fyrir fáum dögum, þegar pósturinn fór þar
suður um.

Svona er það undir komið, að þingið er svipt einum þing-
manni sinum, og eitt hið fjölmennasta kjördæmi svipt rétti
sínum, að eiga her þingmann í sumar, til að halda svörum uppi
fyrir sig. Og hefði valdsmaðurinn, sem þessu veldur, haft þor
til, eða þótzt eiga rétt á, að meina þingmanninum, að koma á
þing öll þessi 3 þing, sem harm er kosinn fyrir, og hefði þv]
lagt fyrir, að kjósa á ný nú þegar, þá hefði verið öllu öðru
máli að gegna; því þá hefði ekki kjördæmið átt það á hættu,
sem það á nú, að verða her fuJltrúalaust einnig 2 hin næstu
þing. það er nefnilega auðsjáanlega komið undir velþóknun
hins sama valdsmanns, hvort hann leyfir lækni Jósef Skapta-
syni, að fara til þings 1855 og 1857. Nú dugir ekki framar
að hánga í þvi, eða halda fram, að kosning varaþingmannsins,
sem her var feJld um daginn með atkvæðafJölda, hafi verið gild,
eða se það. þvi eins vist og það er, sem hinn háttvirti 2.
konúngkjörni þingmaður sagði áðan, að alþingi eigi ekkert
með, að breyta úrskurðum valdstjérnnrinnar, eins víst er hitt
og óræk.t, að þess konar atkvæðagreiðsla og úrskurður alþing-
is, eins og sá, sem her ræðir um, á ekki undir neina valdstjórn;
ekkert stjórnarvald getur ónýtt þess konar úrskurði þings-
ins. Frá öllu þessu sjónarmiði, sem nú er tekið fram, var
þinginu skylt að skoða þetta mál, og hreifa því, og eg ætla, að
allir þingmenn megi kunna hinum heiðraða uppástúngumanni
þakkir fyrir, hvað vel og stilli lega, en þtl alvarlega, hann hefur
gjört það. Annað mál er það, að hinn heiðraði uppástúngu-
maður og þíngið allt taki nú, eptir þær umræður, sem komnar
eru, til greina, bæði fullvissun hins hæstvirta konúngsfulltrúa
um, að hann skuli svo gánga á milli við stjórnina, all kjördæmi
þetta verði ekki fulltrúalaust her hin næstu tvö þing, og í sam-
einingu þar með það, sem hinn háttvirti 2. konúngkjörni þing-
maður het fyrir skemmstu, að hann mundi ekki leggja hindr-
anir eða bann fyrir það, að læknir Jósef Skaptason kæmi á
þing framvegis, ef hann feingi mann fyrir sig, til all þjóna
embættinu, á meðan á þingi stendur. Eg all mínu leyti tel
því víst, og vildi mega biðja hinn háttvirta þingmann, að skýra
nákvæmar frá því, hvort hann mundi ekki Játa ~r lynda, að
t, d. héraðslæknieinn í norðuramtinu, Eggert Jénsson, gegndi
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Jæknisverkum i Húnavatnssýslu, á meðan J. Skaptason væri á
þingi, einkum undir öllum almennum kringumstæðum, og þegar
eingin sótt geingur þar, um þail leyti þingreið byrjar, eins og nó
var laust við i ár. Vil eg leggja til við hinn heiðraila uppá-
stúngumann, að hann taki uppástímgu sína aptur, ef hinn kon-
úngkjörui þingmaður heitir þessu, og i krapti þess, sem kon-
úngsfulltrúinn het.

P. Petursson: Eg vil spyrja uppástúngumann að, hvort
hann, eptir þeim upplýsingum, sem nú eru komnar fram, vilji
ekki taka uppástúnguna aptur.

P. Si!/urðsson: Hinn háttvirti forseti og hinn virðulegi
fulltrúi Skaptfellínga hafa svo ljóslega hrundið þeim viðbar-
um, er bæði sá háttvirti konúngsfulJtrúi og hinn háttvirti 2.
konúngkjörni þíngmaður voru að bjástra við, með að reyna,
að veikja lagaheimild þá, er eg hefði fyrir uppástúngu þessari,
að eg hef þar eingu við að bæta; það mun líka verða örðugt,
að verja þal'l, að ekki hafi í þessu verið hallað rétti, bæði þing-
mannsins, kjörþingisins, og þessa þings. Hvað þvi viðvíkur,
er bæði hinn háttvirti konúngsfulltrúl og 2 hinir konúngkjörnu
þingmenn hafa vakið máls á, hvort eg ekki vildi taka þessa
uppástúngu aptur, þá, eptir þvi, sem hinum háttvirta konúngs-
fulltrúa fórust orð, að seð skyldi verða um það, að kjördæmið
ekki yrði fulltrúalaust þessi 2 eptirkomandi þing, og hinn hétt-
virti 2. konúngkjörni þingmaður yfir lýsti, að meina ekki þíng-
manninum förina, efhann setti eæamineraðan mann i stað sinn, þá
er að vísu mikið úr þessu bætt, en eg held, að þingmanninum
kynni að verða það ómögulegt, að fá þann mann fyrir sig, sem
lært hefði læknisfræði í Danmörku; þvi þeir menn eru her ekki
til, utan þeir fáu, er þjóna læknisembættum, en ~jór/\úngslækn-
irinn getur neitað, þó beðinn væri, um þetta, ef honum sýnist.
það kynni því mega nægja, ef maður feingist, sem nokkuð væri
æfður í læknisfræði, þó ekki væri útlærður, og ef meiri hluti
manna i kjördæminu væri því samþykkur. Að instrúx lækna
se her lögleitt, getur vel verið, en sú ákvörðun, að embættis-
maður, hver helzt sem er, megi ekki vera 2 dögum Jeingur
út úr umdæmi sínu, á ekki her sem bezt við; þvi það getur orðið
jafnbagalegt fyrir embættismanninn, að setja honum svo þraung
takmörk, að bann geti varla snúið ser við, eins og það
getur orðið skaðlegt, ai'l þau seo eingin eða of rúm. Eg vil
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nú heyra álit fleiri þingmauna um efni þetta, áður en eg læt
það uppskátt, hvort eg tek uppástúngu mína aptur eða ekki .

•/. P. Havstein: Eptir embættisstöðu minni, sem amtmaður
nyrðra, á eg bágt með, að binda mig við nokkrar reglur, sem
þingi þessu mætti þóknast að setja, hvað fararleyfi Skaptasens
snertir; og mun hann einmitt þess vegna hafa feingið læknis-
embætti það, er hann hefur nú, að það hafi þótt örðugt fyrir
héraðslækninn fyrir norðan, að gegna öllu því umdæmi, er hann
upphaflega átti að hafa. Skilyrði [iað, sem eg krefst af Skapta-
sen fyrir því, að hann geti sótt þing framvegis, er ekki annað,
en að hann skuldbindi sig til, að hafa til taks examíneraðan
lækni, sem eg geti sett i hans stað, og það er það eina skil-
yrði, sem eg þori að lofa að gángast undir fyrir fararleyfi hans.
þingmaður Skaptfellinga held eg hafi talað sumt það, sem her
átti alls ekki við, og ekki veit eg betur, en að konúngur hafi
hið síðasta úrslit þeirra mála, sem her koma fyrir, i sinni hendi,
eins og eg get ekki heldur kannast við, að eg hafi í neinu vilj-
að brjóta niður rétt þingsins; mer finnst þar á móti, að þingið
hafi viljað brjóta rétt á mer, eins og eg hef áður sýnt og sagt.
Að öðru leyti vil eg spyrja hinn heiðraða þingmann, hvort hanu
hafi haft umboð til þess frá þinginu, að prenta það i blað sitt,
sem stendur i þjóðólfi, 5. ári, bls. 112: "þetta atvik hef-
ur, ef til vill, ráðið meiru við atkvæðagreiðslu þingmanna,
en það, hvað formgallinn er mikill i sjálfu ser", og auglýsa það
svona, eins og hann gjörir.

Forseti: Eg vel'j') að biðja þingmanninn að halda ser við
efnið, en slá ekki út í þá sálma, sem því eru lítt viðkomandi .

•l. P. Hausteins Mer finnst þetta vera málinu viðkomandi
og þvi til upplýsingar,

KOllúllgsfulltl'úi: Eg verð þó að vera forsetanum samdóma
i því, að það eigi miður- við, að draga blaða-artíkula inn i þíng-
ræðurnar.

P. Petursson: Eg sting upp á, að þíngið gángi til dag-
skráarinnar, i trausti til þess, sem konúngsfulltrúinn hefur sagt
fyrir stjórnarinnar hönd, að Húnavatnssýsla muni ekki verða
fulltrúalaus á þeim tveimur næstu al þingum, og bið eg hinn
heiðraða forseta, að skjóta þessari uppástúngu til atkvæða þings-
ins.

J. Guðmundsson: Má eg tala nokkur orð '?
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.T. P. Haostein : Ef þessi þingmaður fær að tala, þá verð
eg ab biðja um orðið líka.

Forseti: A meðan eg er forseti, þá er það mitt, að gefa
þeim orðið, sem á það, þingmaður Skapifellinga hefur orðið.

J. Guðmundsson: Eg skal ekki gefa tilefni til lángrar
eða frekari umræðu. Eg vil einúngis leyfa mer ab taka aptur
fram, ab eg stakk áðan ab eins upp á, ab hinn 2. konúngkjörni
þíngmabur tæki gilt, ab héraðslæknir E. Johnsen yrði settur til,
ab gegna fyrir J. Skaptasen undir öllum almennum kringum-
stæðum, og ef eingin almenn sótt geingi, þegar þingið byrjaði.

Eg sé ekki neina þörf á, ab rita lækni J. Skaptasyni, til
að vita, hvort hann vilji þiggja þingsetu; hann er sjálfur búinn
að lýsa yfir vilja sínum í þessu, þar sem hann hefur ritab kon-
imgsfulltrúanum og sagt, "ab hann komi ekki á þing í sumar,
af því hann vilji ekki, eða treystist ekki, að brjóta á móti
skipun yfirvalds síns". Með þessu hefur hann, að mer skilst,
lýst skýlaust yfir, sb hann vilji koma á þing, ef hann mætti.

þab, sem hinn háttvirti sami þingmaður var ab skírskota
til blaðsins "þjóððlfs'" um þetta mál, og skora á DJig um það,
sem þar er sagt, þá vil eg að eins segja honum og þinginu
það, ab þingmaður SkaptfeIlínga finnur ser alls ekki skylt, að
ábyrgjast Mr, eða halda her svörum uppi fyrir þær meiningar,
sem blaðið þjóMlfur sýnist afl fylgja fram .

•1. P: Ilavstein: Má eg nú tala'? Eg veit ekki, hvort eg
má tala j því það lítur svo út, sem vissir menn séu einir um
orbið.

Forseti: Hinn háttvirti þingmaður veit þó svo mikið til
þíngreglu, að ekki stoðar, ab allir tali í einu j eg skal ekki
gjöra þingmanninum neinn órétt, svo hann megi ekki tala, þeg-
ar að honum kemur. Hinn háttvirti 2. konúngkjörni þíngmaður
á OI·ðið.

•1. P. Ilavstein: Eg vil að eins geta þess, mínu máli til
enn meiri styrkingar, að læknir .T.Skaptasen, eptir því sem mer
er skrifað úr Húnavatnssýslu, hefur jafnvel sjálfur lýst þvi yfir,
að hann verði feginn, að losast við þingsetu í þetta sinn.

P. Petursson: Eg leyfi mer ab ítreka þá bæn mína, að
hinn háttvirti forseti vilji skjóta uppástúngu minni til atkvæða
þingsins .

•T. hreppst, Sigurðsson: Viflvíkjandi þvi, sem uppástúng-
an fór fram, að misboðíð hafi verið retti þingmannsins sjálfs,
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þá varð það óglliggt fyrir mer af ræðu hins 2. hæstvirta kon-
úllgkjörna þingmanns, þá hann sagði~ að þingmaðurinn mundi fá
fararleyf til alþingis framvegis, ef hann skaffaði fullveðja lækni
i staðinn sinn, þá varð það mer óglöggt, segi eg, hvort þing-
manninum í Húnavatnssýslu var gefinn þessi kostur á næstliðnu
vori, þá hann vildi geglla köllun sinni til þessa þings, er nú
stendur yfir, og hafi það ekki verið, þá sýnist mer, að uppá-
stúngumaður hafi rétt sagt, að rétti hans hafi verið misboðið
fremur en annara embættismanna, sem mega fara, efþeir setja
mann í sinn stað. Hinn sami konúngkjörni þíngmaður vildi ei
heldur kannast við, aðmisboðið hafi verið retti Húnavatnssýslu, þar
haun hafi vísað sýslumanninum, að láta varamanninn fara, en
eg álít ekkert bættan rétt kjördæmisins með þvi, að vísa því á,
að senda þann mann til þings, sem var ólöglega valinn, og
þingið varð þvi all hrinda strax. Eg held, all þall hafi snemma
verill farið að misbjóða rétti Húnvetninga í þessu; því þegar eg
kem á kosníngarþing, og kýs þar 2 menn, eins og alþingislög-
in segja mer, þá 2, sem eg var búinn all gjöra mer hugfasta,
þá segi eg misbobið rétti mínum, ef mer er strax skipað, að
kjósa óforhugsað aðra, þó þessir komist undan.

Konimgsfulltrúi: Eg verð all skjóta því til hins háttvirta
forseta, hvort þall eigi vel vill, all leingja nú þingræðurnar mik-
ið um það efni, sem áður er útkljáð her á þinginu, og ekki á
í raun og veru við þetta mál.

Forseti: þingmaðurinn er ekki sá fyrsti, sem nú hreifir
þessu máli, og se eg ekki, að ástæða se til, að taka af honum
orðið fyrir þá sök. þingmallurinn úr Mýrasýslu má tala .

.I. hrepp st. Sigurðsson: Til þess er frestur settur i lögunum, sem
kjörskráin á að liggja fyrir sjónum manna, að kjósendur eiga að
hafa umþeinkíngartíma, og það er til tekið í alþíngistilskipuninni,
að, ef einhverjum misheppnast, að kjósa, nefnilega, að hann kýs
einhvern, sem ekki er kjörgeingur, þá skal hann ekki mega kjósa
strax, heldur skal honum vikið frá um stund, svo hann ekki kjósi
óforhugsað; en eg heyri sagt, að svo hafi verið farið með rétt
Húnvetninga, fyrst, að kosningarþingið hafi verið sett á þeirri
tíð, sem þeim var rétt ómögulegt, að sækja það, nefnilega um
réttirnar, svo þar komu einir 15 menn, og svo þegar f)eir voru
búnir að kjósa rétt, þá var þeim, þessum svona fáu, skipað, að
kjósa strax éforhugsað aptur fulltrúa fyrir allt kjördæmið.

J. P. Havstein: Eg verð að láta þíngmenn vita það, að
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eg finn ekki ástæðu til, að gjöra þínginu frekari grein, en eg
hef nó gjört, fyrir embættisstörfum minúra í þessu máli.

St. Jónsson: Mer sýnist nó, að bæði konúngsfulltrúi og
hinn 2. konóngkjörni þingmaður SEm búnir að gefa töluverða
vissu fyrir því, að kjördæmit'i, Húnavatnssýsla, verði ekki full-
trúa laust eptirleiðis, og sá síðar nefndi hefur getið þess, að hann
hafi leyft J. Skaptasyni förina á þjóðfundinn með því skilorði.að
fjórðúngslæknirinn fyrir norðan gegndi störfum hans, ef með
þyrfti, um fjærverutíma hins, og mun hann því eins her eptir
leyfa J. Skaptasyni þíngferð með sömu skilmálum, ef eingin
serleg nauðsyn verður því til fyrirstöðu. l\ler finnast því næg-
ar líkur feingnar fyrir því, að J. Skaptasyni ekki verði bægt
frá þingsetu her eptir. Eg se því ekki betur, en að mál þetta
geti nó fallið niður; uppástúngumaður hefur líka talað líklega
um, að hann mundi fáanlegur til, að taka uppástúnguna aptur,
ef só umtalaða vissa feingist.

P.8igurðsson: Eptir orðum hins hæstvirta konóngsfull-
tróa og hins háttvirta 2. konúngkjörna þíngmanns álít eg nó
máli þessu lokið; því eg s.l ekki betur, en þeir hafi tekið að
ser, að annast um það, all kjördæmið verði ekki fulltrúalaust
framar, og eins að þíngmanninum sé ekki hindrun sýnd án
nægra orsaka, og það var einmitt það, sem uppástóngan fór
fram á. þess vegna tek eg hana nú aptur,

Forseti: Af því að eg álít, að mál þetta s.l þá fallið, se
eg ekki, að gánga þurfi til atkvæða um uppástóngu þíngmanns
Rángvellínga, ne heldur um uppástóngu hins háttvirta 5. konúng-
kjörna þíngmanns.

pað, sem þá liggur næst fyrir hendi eptir dagskránni, er,
að taka erfðafestumálið til undirbúníngsumræðu, og gjörir fram-
sögumaður, þíngmaður Eyfirðinga, svo vel, að lesa upp nefnd-
aralitið.

Nefndarálitið var því næst afhent framsögumanni, St. Jóns-
syni, og las bann það upp svo hljóðandi:

Hið heiðraða alþíngi hefur kosið oss undirskrifaða i nefnd,
til að íhuga og segja álit vort um bæna rsk rá , sem komin er
til þíngsins frá Húnavatnssýslu, um, að erfðafesta verði innleidd
ber á klausturjörðunum, og aðrir jarðeigendur hvattir til, að
selja leiguliðum sinum ábýlisjarðir þeirra á sama hátt, allt með
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þeim nákvæmari skilyrðum, sem i bænarskránni eru tekin fram
og til greind.

Ver höfum rætt þetta mál nákvæmlega, og verður álit vort
um það, sem fylgir.

það er að vísu samhuga álit vort, að erfða festa hafi marga
góða kosti i för með ser, eins og ver að hinu leytinu sjáum
á henni ýmsa annmarka, þó kostirnir, ef til vill, séu yfirgnæf-
andi, en oss virðist þetta mál svo miklu varðandi, að það eigi
skilið, að það sé vandlega skoðað á allar hliðar, áður en því
er farið algjörlega á flot. En eins og enn er komið, hafa fæstir
af landsmönnum skýra hugmynd um málið, sem ekki heldur
er ætlandi, þar sem erfða festa er öldúngis ókunn her á landi,
hvar menn einúngis þekkja fullkominn eignarrétt, Ver ætlum
því, að málið sjálft hafi gott af þvi, að þvi se frestað að svo
stöddu; því ver gjörum ráð fyrir, að menn fari af tilefni því,
sem her er gefið, að hugsa um málið, og leitast við, að skýra
það fyrir ser, og að dagblöðin, ef til vill, taki það einnig til
umtalsefnis. þegar svo málið með þessum hætti er orðið skýrt
almenningi, ætlum ver fyrst þann tíma kominn, á hverjum
málið eigi að bera upp og ræða á þessu þingi. þessi skoðun
vor á meðferð málsins styrktist af þeirri ástæðu, að málinu nú
að eins er hreift i einni bænarskrá, sem að eins er undirskrif-
uð af fáeinum mönnum; þvi þetta er oss sönnun fyrir þvi, að
þekking á málinu ekki enn þá se búin að ryðja ser til rúms
meðal almennings.

þannig verður álit vort i þessu máli:
að þingið eigi ekki að svo stöddu að taka mál þetta til
umræðu, né að senda bænarskrá um það stjórninni.

Reykjavík, 2.•. júlí 1853.
þ .• Iðnassen, St .• Iónsson, J. Guðmundsson. P. Petursson.

formaður. framsögum .
.ti. Einarsson.

Fmmséqumaður: Eg álít ekki þörf á, að fara mörgum
orðum um mál það, sem hel' ræðir um, og það þvi siður, sem
þeir eru, ef til vill, ekki allfáir á þinginu, sem kunna að vera
á þvi með nefndinni, að málið vinni einmitt við, að því sé
frestað, svo almenningur fái tóm og tækifæri til, að kynna ser
það, áður en það kæmi aptur fyrir alþingi. Eg ætla mer því
ekki að tala meira um það að sinni .

•1. hreppst. Sigurðsson: Eg verð að láta það i ljósi, að
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mer þykir vænt um þetta nefndarálit, að það ræður þínginu fra,
að senda bænarskrá um þetta efni, því eg hef einatt ímyndað
mer, að flestum ærlegum Íslendingum mundi þykja það ein-
hver sú aumasta eign, þessl erfða festu-eign ; hún kann að sönnu
al'l geta haft sína kosti, en Íslendingum hefur verið svo varið,
að þeir hafa heldur viljal'l eiga litið, og eiga þai'l, sem þeir eiga;
kostina á erfðafestu-eign em menn enn ekki farnir að þekkja,
og vil eg nú gefa mönnum frisprok, að athuga þá, áður en
alþíngi fel' neitt að biðja um þess slags,

G. Braudsson i Eg verð að láta í ljósi það álit mitt, að
nefndin hafi farið vel og hyggilega í þetta mál. l\Ier er nú
að vísu ekki vel kunnugt um, hvernig þessum erfðafestum er
varið, nema af því, sem um þær er ritað í Reykjavíkurpóstin-
um, og eptir því, sem þar segir frá, þá eru á fleim æði-margir og
miklir annmarkar, og þó munu þeir vera fleiri, en þar er getið
um, ef vel er að gál'l. Eptir því, sem mer skilst, þá geingur
jörð sú, sem seld er með erfða festu, til erfingja þess, sem i
fyrstu fékk hana þannig keypta, og svo þannig mann eptir
mann; eins á hina síðuna geingur afgjald hennar og aukaþókn-
un við hver eigandaskipti til erfingja þess, sem hana seldi í
fyrstu; jörðin á að standa i veði fyrir því, sem ögoldið er af
andvirði hennar; en þó sá, sem hana keypti, eða erfingjar hans,
níði hana niður, svo hún þm' við rýrni í verði, þá verður þeim
ekki þar fyrir út af henni byggt, og sama er um það, að þó
þeim, sem hana hefði feingið með erfða festu, lægi á, að selja
part af henni, og sæi ser þar við hagnað, þá má hann það ekki.
Eg held því, all málefni þetta se þess eðlis, að það þurfi að
skoðast grandgæfilega, áður en Ieingra er farið fram í það, svo
þó þingið nú vísi því frá Sel', þá held eg, að þar með se lítill
skaði skeður.

KonúlI.'1.r(ulltrúi: Eg verð að álíta, að nefndin hafi tekið
rétta stefnu í þessu máli, og vil því ei fara um það fleiri orð-
om; en óska, að hinir heiðruðu þingmenn, vegna hins nauma
tíma, sem ver eigum eptir, og hinna mörgu og mikilvægu mál-
efna, sem enn þá eru óafgreídd, vildu stytta umræðurnar um
þetta mál, svo mikið sem mögulegt er, og fara um það sem
fæstum orðum, einkum þeir, sem eru nefndinni samdóma.

P Petursson: Eg vil leyfa mer að geta þess, að einn af
nefndarmönnum, sem einnig er blaðamaður, hefur, efmig minn-
ir rétt, lofað, að taka mál þetta til yfirvegunar í blaði sinu, til
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að skýra þall sem bezt fyrir landsmönnum; þar all auki verður
og bænarskrá Húnvetnínga prentuð í alþíngistíðindunum, eptir
samkomulagi við forseta. Eg er þess vegna á þeirri meiningu,
all mál þetta hafi gott af því, að biða.

Framsðqumaður : Eg vil að eins bæta því vill ræðu hins
háttvirta 5. konúngkjörna þingmanns, að eg er í efa um, að
margir af þillglllönllum séu færir til, að skýra mikið mál þetta
fyrir almenningi með því, að tala mikið um það í þetta sinn,
og það 111Ull blaðamðunum takast betur, af því líka, að þeir
geta yfirvegall það mál i góðu tómi.

Forseti: Eg ætti nú má ske sizt allra að hvetja tillángra
umræða, en af því að svo margir hafa haldið öptrunar-ræður,
finnst mel' ekki vera af vegi að geta þess, að eg held málið
geti ekki haft neinn skaða af þvi, þó það væri rætt nokkuð,
og þvi vil eg spyrja, hvort eluginn þíugmanna nú vilji taka
til máls .

J. hreppst. Si.qurðssou: Eg verð Í tvennu tilliti feginn, að
nefndin tók svona í þetta mál; fyrst er það, að alþingi hefur
J1()g að starfa, þó þetta mál yrði ekki lángrætt, sem eg vil nú
vona, og í öðru lagi er eg einatt iÍ móti því, að verið se að
selja f)essa opinberu fasteign landsins; þvi eg held, all föður-
landinu se eins gott, að eiga jarðirnar sínar óseldar, eins og
peningana, sem fyrir þær koma; menn vita ekki, hvað um þá
kann að verða, eptir þvi sem farið hefur stundum, en þessar
erf/'lafestubænal'skrár miðuðu helzt til þess, að keyptar yrðu
þessar þjóðeignlr.

Konúuf/s(ulltrúi: Eg vona, all einginn taki orð min svo,
sem eg vilji banna þingmönnum umræður UIlI mál þetta; ein-
úngis vildi eg henda til þess, hve nauðsynlegt það væri, að
ekki væru aðrar umræður um það fluttar, en þær, sem þéna til,
að skýra það í þess verulegu atriðum .

J. Kristjánsson: Sumir hafa lýst svo forfeðrum vorum,
all [ieir hafi verið menn nokkuð fégjamir. Hvað sem þessu
Iiður, þá ætla eg það muni einkenni vor, niðja þeirra fornu Ís-
lendinga, að vel' keppum aldrei eptir, að eiga neina þess kon-
ar eign, sem hvorki getur heitið eigu ne eignarleysi. Eg held
þess vegna, að nefndin hafi gjört rétt í því, að fara ekki leingra
fram í málefnið um erfðafestunu, og eg tel það ekki ómaksins
vert, að skýra það múlefni í dagblöðum í því skyni, að viða úr
landinu geti komið að bænarskrár um {lnð til ókominna þinga,
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má ske til tafar einúngis; In' í svo mun því ætíð reiða afi nefnrl-
IIm sem nú.

P. SifIUrðsso1l: Eg vil einúngis lýsa því yfir, að eg er
öldúngis samdóma nefndi uni í þessu máli, og gef atkvæði mitt
fyrir því, að málinu verði slegil'l á frest í þetta sinn.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, álít eg und-
irbúningsumræðu þessa máls lokið. Atkvæðagreiðslan fer ekki
fram núna, heldur verður málið á öðrum fundi tekið til álykt-
arumræðu og atkvæðagreiðslu.

þá er að taka til ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu málið
um gjaftoll og manntalsfisk í Gullbringusýslu.

f þessu máli voru komin fram eptirfylgjandi viðauka - at-
kvæði.

1. ./. Guðmundssonar:
Að ójöfuuður sá, sem er á gjaftollsgreiðslunni í Re.lflfja-
oikur-. kaupstað, eins og í Gullbringusýslu, hjá því
sem er í öllum öðrum héruðum landsins, se numinn úr
lögum og af tekinn.

2. E. Kú/ds:
Ef þingið fellst á, að beiðast þess, að manntalsfiska-
gjaldið í Gullbringusýslu verði numið úr lögum, þá
verði ekki heldur gjald þetta krafið í Snæfellsnessýslu,
en sýslumanninum, sem þar er nú, verði bætt upp úr
opinberum sjóði rýrnun sú á tekjum hans, er af því
kann að rísa, að þetta gjald þal' er tekið úr lögum.

3. P. SigU1,ðssonm':
"Líka skal það hundráðsfiska-gjald, sem utansýslu-
útróðrarrnenn hafa átt að svara í Vestmannaeyjum,
tekið úr lögum".

Forseti : Eg hef látið prenta uppástímgur og viðauka-
atkvæði þau, sem komin eru fram við nefudarálitið,

Atkvæðaskráin var þannig hljóðandi:
Atkvæðaskrá

í
málinu um gjaftolla og manntalsfiska í Gullbl'Íngusýslu.

1. Nefndin: að gjaftollur verði eptirleiðis tekinn í Gullbríngu-
sýslu eptir sömu reglum, og hann er tekinn í Kjósarsýslu,
og annarstaðar er landsvenja til.

2. J. Gu ðmundsson: að gjaftollur verði einnig tekinn eptir
lan dsvenju í Reykjavíkur-lögsagnar-umdæmi.
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3. .Nt'fndill: að manntalsfiska-gjald það, sem á ser stað í Gull-
bringusýslu, verði tekið af eptirleiðis.

4. E. Kúld: að manntalsfiska-gjaldið falli niður í Snæfells-
nessýslu, en sýslumanuinum, sem þar er nú, verði bætt upp
"Ir opinberum sjóði rýrnun sú á tekjum hans, er af því kann
að risa, að þetta !1;jald þar er tekið úr lögum.

5. P. Sigurðssoll: að hundraðsfiska-gjald utansýslu-útróðrar-
manna í Vestmannaeyjum verði tekið úr lögum.

6. Vill {língið, að konúngl verði rituð bænarskrá um þau atriði,
sem samþykkt eru?

Franuii.'111maðllr: Eg skal nú ekki láta margrætt um mál-
efni þetta, sem svo margt var talað um í gær, og því síður
þarf eg þess í tilliti til gjaftollsins, sem HIer hefur virzt, að
þingið allt eins og með einu átaki vildi kippa honum í lag;
það er líka mjög samkvæmt þeirl'i aðal skoðun þess, að jöfn-
uður manna í millum eigi hvervetna að hafa stað, þar sem hon-
um verði komið á; en nokkuð annað hefur nú orðið upp á hjá
sumum [iingmðnnum, þegar talað hefur verið um manntalsfisk-
alla, og ÞÍ! eru þei!' liks eðlis, og þessi einstaklegi gjaftollur;
sá er einúugis munurinn, að hann kemur þýngst niður á þeim
fátækustu, en manntalsfiskarnir lenda bæði á fátækum og rík-
um. Eg skyldi nú ekki hafa talað eitt orð um þá, hefðu þeir
legið á í (illum verstöðum kríng um allt land, en það er þessi
újiifnuður í gjaldgreiðslunni sýslna í milli, sem eg kann verst
við. það var mikið talað UIlI það her í gær, að afnema einka-
leyfi; en hvað el' einkaleyfi, ef það el' ekki það, hvernln sýslu-
mennirnir mega heimta manntalsfiskana, og held eg það mætti
því missast ?

Hvað þeim uppástúngum viðvíkur, sem ýmsir menn hafa
tekið ser, og nú eru her á atkvæðaskránni, þá ætla eg ekki að
mótmæla neinni þeirra; því þær fara allar í sömu stefnu, sem
uppástúngur nefndarinnar, og væri það þá ósamkvæmni af mer
og ójöfnuður, að vilja hrinda þeim; að öðru leyti vona eg þing-
ið gæti þeirrar jafuaðarreglu við atkvæðagreiðslu þessa mals,
sem það virðist í svo mörgu öðru að hafa sett ser, og að það
hvorki í þessu ne öðru verði sjálfu ser ósamkvæmt.

Á. Einarsson: Eg talaði ekkert seinast, þegar þetta mál
var rætt til undirbúnings her á þingi, og eg ætla heldur ekki
nð fara mörgum orðum um það núna. Eg vildi einúngis geta
þess, að jafuréttl það, sem framsögumaðurinn talar um að
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komist á, ef manntnlsfiskurinn verði af uumiun í Gullbringusýslu,
verður víst ekki alls kostar fullkomið.

í Bjarneyjum eru til dæmis goldnir 2 fj6rðúngar fiska fyrir
skipsuppsátur, auk alls annars þar að lútandi, og þá ætti það
gjald í reyndinni líka að verða af numið, ef jafnrétti ætti full-
komlega að fást fYI'ir alla gjaldendur, er svona stendur á fyrir.
Eg get því ekki gefið atkvæði mitt fyrir því, að jafnrétti verði
í þessu umtalaða efni, eins og framsögumaður vill, um allt land;
því ekki er hægt, að koma því við að svo stöddu.

Framsðqumaður : Hinn virðulega þingmann Strandasýslu
vantaði, að skýra frá því í ræðu sinni, hvort að Bjarneyjar þær,
er hann nefndi, væru opinber eign, eða heyrðu einstökum
mönnum til; en frá því þurfti hann ekki að segja mer, að lands-
venja se, að gjalda lóðareiganda fyrir skipsuppsátur; því það
vissi eg áður; og er því varið líkt og með aðra samninga, sem
menn gjöra sín í millum, til að mynda UIl1 húsaleigu, land-
skuld, og margt fleira, svo þetta dæmi hans var þess vegna
ekki sem heppilegast valið.

./On hreppst, Sigurðsson: Eg hef nú ekki aukið þíngræll-
urnar um þetta mál, og skal nú heldur ekki gjöra það mikill;
því nú á eg heldur ekki að tala nema einu sinni. þegar eg
minnist á gjaftollinll, þá þykir mer allt mæla með þvi, all hann
eigi að gjaldast eptir sömu reglum í Gullbríngusýslu, og í öll-
um hinum sýslum landsins, og gjaldmáta-mismunurinn takist
her af, sérdeilis þar það eru einmitt fátækir, sem bera hann;
en þá eg lít á manntalsfiskinn, flá get eg skoðað þall mál á
margar hliðar. það er meir en satt, sem framsögumaður segir,
að hann se 6jafllt lagður á, þar hann se ekki í (illum sýslum;
þall er nú líka eina ástæðan halls; en við verðum líka að gá
að því, að rýra ekki mikið inntekt landsins; því nóg er vill
hana að gjöra; flað er líka strax farið að bóla á því, að menn
fari þá að biðja Ilm, að f1eid tollar verði af numdir, sem ekki
getur þó staðlzt, og eg er hræddur um, að stjórnin setji aug-
un í það. Eg held nefndin gjörl\i réttast, að taka þessa uppá-
stúngu um manntalsfiskinn nptur, svo að hún spilli ekki fyr-
ir gjaftolls-mállnu. það er vonandi, a1'l þ.í fáist þa 1'1; annars
er manntalsfiskurinn ekki svo ójafnt lagður á, þegar maður fer
að gá að því, að hann er lagður á sjóamflaun, sem annars ekki
stendur undlr þúngum skatta-álögum; hann leggst ekki á minni
en 60 fiska hlut; hann liggur á flestum sýslum landsins, nefni-
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ega mönnum þeim úr öllum sýslum, sem róa í Gullbringu- og
Snæfells-sýslum, sem eru þá frá Skaptafells-, RángárvalIa- og
Ál'l1es-sýslum, Borgarfjarðar-, Mýra-, Snæfellsnes-, Dala- og
Barðastrandar-sýslum, Húnavatns-, Skagafjarðar- og jafnvel
Eyjafjarðar-sýslu, svo hann liggur þá á flestum sýslum, og
verður nú mestur ójöfnuðuriun í því, að Gullbríngusýslu-búar
sjálfir skuli vera fríir við hann, svo eg held eg gefi ekki at-
kvæði mitt fyrir, að hann verði tekinn af. Eg vildi annars helzt
ekkert atkvæði um hann þurfa að gefa. Ætli það se ekki
bezt, að hann biðl með þolinmæði, þar til skattgjaldslögin
taka hann af?

E. Kúld. Eg verð, viðvíkjandi viðauka-atkvæði mínu und-
ir 4. tölulið á atkvæðaskráuui, að geta þess, að eg tók það
meðfram, til að sanna spádóm hins 5. konúngkjörna þingmanns, að
fleiri mundu seinna fara líku á flot, og til að spara kjósendum
mínum, að leita þess seinna með bænarskrám, Ogþ,1undir eins hin-
um seinni alþíngum, að ræða það mál Suæfellinga vegna; og ef
nr. 3 fellur; er eg til með, að taka mitt breytíngaratkvæði aptur.

V. Finsen: Eg talaði fáein orð við inngángsumræðu þessa
máls, og let þá í ljósi það álit, að í Ueykjavík væri ekki svo
mjög mikil þörf á, að breyta gjaftollsgreiðslunni, en eg verð
reyndar að vera á því, ef greiðslunni verði breytt í Gullbringu-
sýslu, að þá eigi einnig að breyta henni í Reykjavík. En það
er eitt atriði, sem eg hafði tekið eptir við fyrri umræðu máls-
ins, og sem eg vildi vekja máls á. Eg veit ekki betur, en að
sá greiðslumáti á gjaftollinum se sá almenni, að sá, sem á !
hundrað, gelr1ur fisk, o. s. frv., en i Gullbríngusýslu og í Reykja-
vík geldur reyndar sá, sem tiundnr 1 hundrað, 10 fiska, en sá,
sem ekki á nema! hundrað, er laus við gjaftollilln. það kunna
nú í Reykjavík að vera svo sem 10 manns á ári, sem telja
fram! hundrað; stundum kunna það að vera fleiri; eitt ál' voru
það 15 menn; væri nú grei~,slunni breytt, þá geingi þessi breyt-
ing að nokkru leyti út á, að leggja skatt á þá, sem áður hafa
verið lausir "ið bann. Reyndar er 1 fiskur ekki mikið gjald,
en mer finnst það þó vera atriði, sem komið geti til greina, og
vildi eg biðja hinn hefðraða 4. konúngkjörna þingmann, að
skýra fl',1, hvað margir þeir séu, sem í Gullbringusýslu telja
ekki fram nema! hundrað.

Framsðqumaður: Eg held, að hinn 6. konimgkjörni vara-
þíngmaðUJ' hafi ekki tekið eptir því, að i bænarskránni frá
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Gullhringusýslu var einmitt stúngil\uJlJl :í þvi, að af fyrsta
htilfu lansafjár-hundraði yri'li goldinn 1 fiskur i gjaftoll, og var
þar farið eptir því, sem menn héldu að við geingist í öðrum
sýslum, af þvi amtmaður Bjarni þorsteinsson hefur tekið það
fram i ritgjlirð þeirri, sem eg minntist á við inngangsumræðu
þessa máls; því þegar bænarskráin var samin, var ritgjörl\ þessi
höfð til hliðsjónar. Eg veit nú reyndar ekki, hvort þal'l er
venja, að taka gjaftoll af hálfu lausafjár-hundraði; það má
sýslumönnunum bezt vera kunnugt um. Nefndin hefur tekið það
fram, að hann yrl\i goldinn i Gullbringusýslu samkvæmt því,
sem við geingst i Kjósarsýslu og annarstaðar, og kom það til
af því, að Kjósarsýsla el' sama lögsaguarumdæmi, sem sýsla
þessi, og er þar af auðsær ójðfnuður sá, sem veril'l hefur í
gjaldmáta þessum að undanförnu, og það, að þörf sé, að breyta
honum.

þingmaðurinn frá Mýrasýslu barmaði ser yfir því, al'l mann-
talsfiskar væru ekki beinlínis lagðir á innhúana i Gullbringu-
sýslu; en eg var þó búinn að segja bæði honum og öðrum frá
því, að gjald þetta væri farið að færast yfir á þá, og hélt eg
þetta mætti vera honum næg huggun i bráð; að minnsta kosti
þykist eg vita, að hann muni ekki misunna Mýrasýslumönn-
um þess lettis, sem þeim þar með getur orðið í lófa laginn.

P. Pétursson: Við undirbúningsumræðuna let eg það í
~jósi, að mig á greindi við nefndarálitið, með þvi mer þótti ó-
ráðlegt, að vilja taka af manntalsfiska-gjaldið, og það byggði
eg meðfram á því, að hina einstöku munaði ekki mikið um
það, en að það munaði miklu, þegar það kæmi saman allt á
einn stað, og vil eg þessu til frekari staðfestingar geta þess,
að eptir því, sem eg hefkomizt næst, hefur manntalsfika-gjaldið
Í Gullbringusýslu þetta' ár numið meir en 1500 fiskum, sem greið-
ast eiga sýslumanni.

Hvað þeirri ástæðu viðvíkur, sem framsögumaður hefur svo
opt borið fyrir sig, að gjald þetta færðist yfir á útvegsbænd-
uma, þá sjá þó allir, að ekki má fara of mjög eptir henni,
og að þetta verður að skoða sem frjálsan samníng; væri þessi
ástæða gM) og gild, þá mætti ekkert gjald leggja á fasteignir
af ótta fyrir þvi, að jarðeigendur legðu það aptur á landsetana.

þó það hafi verið til fært, að uppruni þessa gjalds væri Í-

skyggilegur, þá má þó eiga það víst, að það muni vera stað-
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fest fyrir Gullhringusýslu, eins og það var fyrir Snæfellsnes-
sýslu með kouúugsúrskurði, sem birtur var á alþíngi 1781.

Eg verð ai'l álita, að það spilli fyrir gjaftollinum, að biðja
um leið um, að manntalsfiskurinn verði af numinn, og þar að
auki munu, eins og eg sagi'li við undirbúuingsumræðuna, og
sem nú þegar er fram komið i breytiugaratkvæðum þeim, sem
upp eru borin, margir á eptir biðja um, að önnur gjöld þessu
lík verði af numin. Að öðru leyti er eg samdóma hinum virðu-
lega þíngmauni ÚI' Mýrasýslu í því, að, ef 3. töluliður á at-
kvæðaskránni fær samþykk i þíngsins, þ,Í eigi einulg 4. og 5.
að fá f)ai'l.

St .• JÓnsson: Eg vildi geta þess, viðvikjandí því, sem hinn
heiðraði framsögumaður sagði, ai'l þetta manntalsfiskngjnld bilt-
ist á útvcgsbændur, þá mun þai'! ortast vera eptir frjálsum samn-
íngi milli hvorratveggja, sem ekki getur komið öðrum við, og
virðist því gj(ira her lítið til. En viðvíkjandi ágreiningi þing-
mannsins úr Strandasýslu og framsögumauns, þá er það mein-
ing þíngmallnsins frá Strandasýslu, að gjald þegnum megi standa
á sama, hvort gjaldið fellur i opinberan sjóð eða ekki, ef þeir
annars þurfa að gjalda það .

Jðn Guðmundsson: Viðvíkjandi þvi, sem ••inn heiðraði 6.
konúngkjörni þíuglllai'lur sagði það isjárvert, að innleiða þá
gjllftollsgreiðslu her í Gullbringusýslu og Reykjavík, sem liggi
beint við eptir uppástúngu nefndarinnar og breytíngaratkvæði
mínu, að koma þeim í gjaftoll, sem tíunda að eins 4 huudrnð,
og hingað til hafa verið g:jaftollsfI'íir i þessum 2 lögsagnar-mn.
dæmum, þá finnst mer eiuginn vafi geta verið á því, að heldur
eigi þessir fáu að greiða einn fisk í gjaftoll, eins her og al-
staðar annarstaðar á land inu, heldur en að hinum ~iöld'llmm,
sem tíunda eitt hundrað og allt að 9, skuli gjörnst, nð greiða frá
6-8 fiska fram yfir það, sem [leir greiða alstaðar annarstaðar
lí landinu, sem tíunda þó jafnmikið; og þess hel' og vel að
gæta, sem hinn heiðraði framsögumaður hreifðl her um daginn,
og eg veit til að satt er her í Reykjavík, að ýmsir [iessír, sem
eru nú í fuilfu hundraði, eru það meðfram til þess, að komast
undan þessari ósanngjörnu gjaftoHsgreiðslu, 10 fiska gjaldinu,
sem á ser her stað, en hvergi annarstaðar.

þ . Jðnussen: Af því eg af umræðum þingmanna hef tekið
eptir því, að menn vilji ekki, að manntalsfiskagjaldið takist lIf~

vil eg geta þess, að nefndin hefur tekið þal'l fram í álitsskjal-
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inu, að þó henni þyki það æskilegt, all uppástungu hennar yrði
framkvæmt, viII hún þó, ef annarshvors skyldi án vera, lag-
færingar á gjaftollinum, eða aftekníngar manntalsfiskanna, að hið
síðara atriðið verði út undan, ef bæði ekki geta komizt að, og
eg vil, sem einn af nefndarmönnum, fyrir mitt leyti því ekki
Ila Ida fastlega fram með manntalsfiskunum, einkum ef það
skyldi spilla fyrir hinu atriðlnu, sem eg álít miklu meira um-
varðandi.

En hvað það snertir, sem hinn 6. konúngkjörni þingmaður
tók fram um gjaftollinn, að uppástúnga nefndarinnar leiddi til
þess, að þeir, sem áður hef/hl verið gjaftollsfríir, þeir nefnilega,
sem ekki tíunda nema 60 áin., eða minna en 1 hndr., yrðu nú
gjaftollssk yldngir, get eg þess, að þetta er eingin veruleg mót-
bára; því þessir menn eru yfrið fáir, en þeir þar á móti margir
í Gullbríngusýslu, sem einúngis tíunda 1 hndr., og þeir gjalda
þannig, eins og hinn heiðraði fulltrúi Skaptafellssýslu tók fram,
8 og 9 fiska fram yfir það, sem þeir annars, og eptir því sem al-
mennt við geingst, ættu að greiða. Í Kjósarsýslu eru mjög fáir,
sem tíunda minna en 1 hndr., ef þeir annars tíunda nokkuð,
og ætla eg megi fullyrða, að ekki hafi verið geingið á seinni
árum eptir þeim fáu tiundarflskum, sem þeim bar að greiða, og
þannig mun því vera háttað annarstaðar, að sýslumenn gángi
annaðhvort öldúngis ekki, eða þá með mikilli hlífð, eptir slík-
um smámunum.

ll. Stephensen: Mer finnst það vera ástæðuleysi, sem hinn
6. komíngkjörni þingmaður gat um, að her yrði lagður eptir
uppástúngu nefndarinnar gjaftollur á nýja menu, þá í Reykja-
víkur-umdæmi, sem að eins tíunda ~ hundrað, og sem híngað
til hafa eingan gjaftoll greitt; því ef aðalástæða nefndarinnar
fyrir því, að af nema ójöfnuð gjaftollsins í Gullbríngusýslu, er
jöfnuður, þá sýnist mer Reykjavík ætti að vera ulldir sömu
lögum. En eins og eg gjarnan gef atkvæði mitt fyrir því, að
gjaftolls-ójöfnuðurinn verði af numinn, þannig get eg ekki gefið
jákvæði mitt fyrir þvi, að manntalsfiskurinn verði af tekinn.

M. Andrésson: Eg ætla IIÚ ekki að tala mikið um mann-
talsfiskinn, sem kúsaður var í gær, en breiddur upp í dag. Eg
þykist verða þess var, að ekki allfáir her á þinginu óska þess,
að hann verkist vel, svo hann verði sem leingst vii'llýði. það
er eitt, sem hinir heiðruðu þíngmenn, er fastast vilja halda i
hann, leiða þó hjá ser að færa honum til málbóta, og það er,
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að nokkur jöfnuður eigi ser stað við greiðslu hans; þess er
heldur eingin von, að þeir komi með þá ástæðu, því hún er
ekki til. Fyrir utan það, að hann er ekki greiildlJr nema i fáum
sýslum landsins, þá er annar ójöfnuðurinn ekki betri, að hann
er tekinn eins af fátækasta aumingja, sem dregst til sj<Íar af
bjargarleysi, og ríkasta manni; og í því tilliti líkist hann nef-
skatti, sem aldrei hefur verið þokkasæll, hvar sem hann hefur
átt ser stað.

þó þetta þing vilji halda manntalsfiskagjaldinu, og það
einkum vegna þess, að landssjóðurinn megi ekki missa það,
hversu órettlátt sem það se, I)á munu þó þessar umræður gefa
tilefni til annara frekari síðar meir. Eg tala svo ekki meira
um það að þessu sinni. Atkvæðin skera ÚI' málum, eptir því
sem auðn a ræður .

•I, Kristjánssou: Mer þykir það óviðfeldið, að rýma sam-
an í eina bæn, að tekinn verði af gjaftolls-ójöfnuðurinn i GlJll-
bringusýslu og manutalsfiskagjaldið. Manntalsfiskagjaldið er
ekki einstaklegt í þessari sýslu, og mel' sýnist það gjald vera
byggt á gl'Undvelli þeim, að, þar sem manntalsfiskur er tekinn,
þar eru sérstakleg hlunuindi ; það eru útræðin. Líka mælir
sanngirni fyrir þessu gjaldi; því í héruðin, hvar útræðin eru,
safnast víðs vegar að úr öðrum héruðum fjöldi manna um nokk-
mn tíma ársins; en þetta hlýtur að valda lögreglustjórninni
mikils áhuga og starfs, el' hún skal vernda og hegna, eptir
sem hver vinnur til.

Jðn Samsonssom Eg get nú ekki skilið, að þíngið þurfi
að álita ser það óumllýjanlega nauðsyn, að byggja einni ósann-
girninni heima, fyrst annari var byggt út hel' í Gullbríngu-
sýslunni, nefull. gjaftollinum, sem þar hefur leingi verið ósann-
gjarnari en annarstaðar, eður að manntalsfiskurinn verði ekki
af numinn, ef gjaftollurinn verður gjörður sanngjarnari. Eg
held, að þíngið syndgaði ekki mjög mikið, þú það að þvi leyti,
sem í þess valdi stendur, gæfi þessu hvorutveggja passann til
burtferðar undir eins, þó með því skilyrði, að viðkomandi em-
bættismenn, sem nú eru, líði þar fyrir eiugan skaða á embætt-
islaunum sinum, að því leyti, er viðkemur gjaftolliuum.

Konúnqsfulltrtd: Áður en má} þetta fer til atkvæða, verð
eg að fara um það fáeinum orðum. þó ætla eg mer ei, að
flytja forsvarsræðu fyrir gjaftollstökunni í Gullbringusýslu, þvi
það er almennt viðurkennt, að hún se ósanngjörn. En þar á
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mót er það miður ljóst, hvort þing þetta væri sjálfu ser sam-
kvæmt, ef það sendi konúngi bænarskrá i þessu máli. Hingað
hafa komið á þingið bænarskrár um breytingu tiundarlaganna,
og var hún felld her á þinginu, þótt talsverð rök væru færð
fyrir þvi, að fasteignartíundin, eins og hún nft. er goldin, væri
miklum ójöfnuði bundin, af þvi þínginu þótti ekki hlýða, að
taka þetta einstaka gjald fyrir til umræðu, þar sem von er á
nýjum skattgjaldslögum, sem vonandi er að bæti allar slíkar
misfellur, og hinum sama framgángsmáta virðist mer að þingið
ætti að fylgja i tilliti til manntalsfiskanna og gjaftolJsins í
Gullbríngusýslu. þíngið sendir án efa konúngi bænarskrár i þeim
tilgángi og með þeirri ósk, að þær verði bænheyrðar, Mer er
nú að sönnu ekki unnt að vita, hvernig stjórnin muni taka
undir bænarskrá i þessu efni, ef hún verður semi; eu hitt þyk-
ist eg mega fullyrða, að ~illgið væri vissara um bænheyrslu,
ef það gæti bent stjórninni á einhverjar hentugur tekjur í stað
þess, sem kouúngssjóðurinn missir við aftöku manntalsfisk-
anna, og breytingu gjaftollsins i Gullbringusýslu.

Verði gjaftoJlinum breytt i Gullbringusýslu, álít eg það
tilhlýðilegt, að honum verði breytt í Reykjavík, og eins að
manntalsfiskarnir verði af teknir í Snæfellsnessýslu, ef þeir
verða af numdir í Gullbringusýslu.

Breytingaratkvæðið um hunrlraðsfiskagjaldið í Vestmannaeyj-
um var svo seint upp horið her á þinginu, svo litið rætt, og
þar að auki ekki yfirvegað af neiuni nefnd, að eg vil skjóta
þvi til þíngmanna, hvort þeir séu þessu gjaldi, ul'prlllla þess
og ásigkomulagi svo kunnugir, að þeir um attöku þess geti
fellt nokkuð áreiðanlegt atkvæði.

Framsðoumaður : Hinn háuvirti konungsfulltrúi talaði
um þai'l, að hingað til þingsills hefðu komið bænarskrár um
breytingu tíundarlaganna. Eg veit nú ekki, hvort hann hefur
meint til bænarskrár þeirrar, sem hérna kom fyl'ir um daginn
um tíund á jörðum, eða þeirra, sem hingað komu 1849, sem
fóru fram á það, að umbreyta grundvelli tíuudnrluganna ; en
það, sem í þeim var farið fram á, ljáði yfir allt land, en her
er einúugis talað um, að laga nokkuð gjaldgreiðsluna i einni
sýslu, svo innbúar hennar megi vera háðir sömu reglum eða
éreglum, og annarstaðar við gángast. Hann heit, að þar sem
von væri á nýjum skattgjaldslögum, þá mundi þetta betur
geymt þangað til; en einmitt þetta sama var borið fyrir 1849,
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þegar tilrætt var um mnnutalsfiskana, og þó em skuttalöglu
ókomin enn, og geta dreglzt töluvert. Hann hélt, að þíngið
hefði verið vissara um, að fá bænheyrslu, ef það hefði getað
bent á einhverjar hentugar tekjur í stað þess, sem konúngs-
sjóðurinn yrði að missa við af töku manntalsfiskauna og breyt-
ingu gjaftollsius ; en eg held, að það se ekki ómögulegt, og
skírskota eg til orða sjálfrar stjórnarlunar, þar sem hún segir,
að það se ómögulegt, að reikna skaða þann allan, sem Ísland
hafi af því, hveruin verzlun þess er varið, og held eg þá, að
konúngssjóðurinn geti sótt skaðab~turnar í verzluuarokið, eink-
um þar stjórnin virðist að skoða Island sem hérað eða sveit í
Danmörku.

þar sem þingmaður Eyjafjarðarsýslu talaði um mann tals-
fiskana, sem farnir væru að færast yfir á sýslubúa her, og vildi
líkja þeim við frjálsa samninga rnauna í millum, þá verð eg
nú að skoða þetta nokkuð öðruvísi, en hann gjðl'ði; því þessir
manntalsfiskar virðast mer vera eins konar neyðargjald, sem
sýsluhúar her verða að greiða, til þess að geta fleytt sjávar-
útveg sínum. En hvað því viðvíkur, að gjaldþegnunum megi
standa á snma, hvort gjaldið falli til hins opinbera eða ein-
stakra manna, þá er það að vísu satt, ef það er sanngjarn-
lega lagt á, en mel' virðist lu)r nú vera allt öðru máli að skipta.
Eg legg IIVí mál þetta Svona vaxið undi!' atkvæði þlngshrs, og
er það heflan af á þess valdi, að úrskurða það til lífs eða dauða,
eptir sem því þykir bezt og sanngjarnast.

K071Úll.'1S(lllltl'úi: Eg get ei viðurkennt, að athugasemdir
hius heiðraða frarusögumanns um tiundargjaldlð séu á rétturn
rökum byggðar, IJví eins og gjaftolluriun í Gullbríngusýslu er
ójafn þeim, sem tekinn er í öðrum sýslum landsins, eins er
líka fastelgnartiuudargjaldlð líkum ójöfuuði bundið, fIar sem
sumar jar/lh' eru öldúugis tiuudnrfriar, en aðra!' þar á móti, og
[rað stundum þær, sem eru langt of háar að hundruðatölu, svara
öllum fjól'lull tíundum.

Framstiqumaður: það getur uú verið, að eg hafi ekki
skilið rétt hinn háttvirta kouúngsfulltrúa, þm' sem hann var að
tala um tiundarlögin, en þó hugsaði eg, að bænarskráruar,
sem að þeim lutu, hefðu verið nokkuð annars eðlis, en það,
sem nú er verið að fara fram á. Ójöfnuðurinn í tiuudarlögun-
um grípur svo víða til, að eg held, að þeim þyrfti að um steypa
gjörsamlega, ef hann ætti allur að hverfa, og yrði þetta víst
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ekkert hægðarverk lÍ stuttum tima, enda þll full nauðsyn kynni
að mæla fram með því.

Konúngsfulltrúi: það getur þó víst ekki verið framsögu-
mannsins meiníng, að umræður þeirra her á þínginu, er breyta
vildu Játa tíundarlögunum, hafi lotið að því, að þessi ójöfn-
uður skyldi haldast, heldur mun meiníng þeirra hafa verið sú,
að ójöfnuður þessi skyldi af nemast.

Forseti: Fyrst ekki taka fleiri til umræðu um þetta mál,
álít eg ályktarumræðunni lokið, og bið því þíngmenn að gánga
til atkvæða.

Síðan voru atkvæði greidd, og fóru þau þannig:
1. Nf{núarinnar: . • samþykkt með 20 atkvæðum gegn 1.
2 .• 1. Guðmundssonar: - 17 1.
3.. Nefndarinnar: .. fellt - 13 - 5.
4. E. Kúlds: tók uppástúngumaður aptur,
5. P. Sigllrðssouar: tók uppástúngumaður aptur, þar uppá-
stúnga nefndarinnar fell með atkvæðafjölda.

Síðan lét forseti gánga til atkvæða um, hvort bænarskrá
skyldi senda til konúngs um atriði þau, sem samþykkt voru,
og var það viðtekið með 19 atkvæðum gegn 2.

því næst ákvað forseti fund næsta dag kl. 12, og sagði
þá yrði tekið til undirbúningsumræðu "lagélboðamálið", og "erfða-
festumálið" til ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu.

Fundi slitið.

28. júlí - tuttugasti og fjórði fundur.
Allir á fundi. Gjörðabók frá síðasta fundi lesin upp og

samþykkt.
Forseti: Samkvæmt 39. grein alþíngistilskipunarinnar er

þeim lögboðna alþingistíma lokið í dag, og skal eg skýra frá,
hvernig málin standa nú. 9 þeirra eru nú alveg búin; 2 af
þeim eru konúngleg, en 7 em þegnleg; 8 eru þá eptir, 3 stjórn-
armálefni, en 5 þegnlegar uppástúngur og bænarskrár; af þessum
8 eru 3 rædd til undirbúnings, en hin 5 eru enn órædd; nefnd-
arálit í einu þeirra hef eg feingið, og er það þegar búið undir
umræðu, og rétt í þessu fékk eg annað; eg veit þar að auki,
að hið þriðja er senn búið, og hið fjórða mun verða það her um
bil í miðri næstu viku.
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Ef nú er talið saman það, sem eptir er, og hver umræða
talin ser í lagi, þá þarf 13 umræður til þess, að geta rætt þessi
mál, og mun því alls ekki veita af 10 virkum dögum til þess,
það er til 9. dags í næsta mánuði, að honum meðtöldum; þarf
þó samt að gjöra ráð fyrir fundi á hverjum degi, og að umræð-
ur verði um tvö mál á sama fundi optar eu einu sinni.

Hinum háttvirta konúngsfulltrúa og þingmönnum er kunn-
ugt, að þíngið hefur veika krapta, og því hljóta störf þess að
koma mest niður á einstaka menn; en samt ætla eg, að meðferð
málanna hafi geingið fljótt að öllum vonum.

Eg vil því spyrja hinn háttvirta konúngsfulltrúa, i tilliti
til þess, sem hann Jet í ljósi fyrir nokkrum dögum síðan, þegar
tilrætt varð um þetta efni, hvort haun vilji ekki Ieingja þíng-
tímann til 9. ágúst næstkomandi.

Konitn.'1sflllltrúi: Ái'lur en eg gef hinum háttvirta forseta
svar upp á spurningu hans, vil eg skora á hinn virðulega fram-
sögumann í jarðamatsmáliuu, að til greina nákvæmlega, hve
nær nefndarálitið í því máli muni verða búið, svo það verði
fram lagt á þínginu .

•/. Guðmundsson: Af nefndarálitinu ijarðamatinu er góður
helmingur búinn, og mætti þegar fara að breinskrifa hann í
kvöld eður á morgun; hinn helmingurinn vona eg verði búinn
í uppkasti á sunnudagskvöldið, og þá mætti hreinskrifa það á
mánudaginn eða þrlðjudaginn. Eg vona hinn háttvirti konúngs-
fulltrúi hafi tillit til þess, að þó búið sé að ræða málið á þingi,
þá þarf töluverðan tíma til, að búa til álitsskjalið til konúngs.

Konún!/sfulltrúi: Eg hef áður tilkynnt hinum heiðruðu
þingmönnum, að eg eingan myndugleika hef feingið frá hans
hátign konúnginum til, að leingja þíngtímann; en þó eg nú
kringumstæðanna vegna ráðist í, að gjöra það, verð eg að á-
kveða hina eptiræsktu leingíngu þingtímans svo stutta, sem
afgl'eiðsla hinna óafloknu konúnglegu málefna útheimtir, þegar
allur sá hraði er við hafður, sem framast er mögulegt; og með
tilliti til þessa skora eg á hinn háttvirta forseta, að láta hin
óloknu konúnglegu málefni sitja í fyrirrúmi, og flýta þeim
sem mest, og ræðst eg því i, að leingja þíngtimann til hins 8. ág.,
að þeim degi meðtöldum.

Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur í dag til undir-
búningsumræðu konúnglegt álitsmál um innleiðslu nokkurra
danskra lagaboða her á landi.
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Framsögumaður, þíngmaður Skaptfellínga, gjörir má ske
svo vel, að lesa upp nefndarálitið.

Síðan las framsögumaður það upp svo hljóðandi:

Eins og konúngur vor með úrskurði frá 10. nóv. 1844 bauð
fulltrúa sinum á alþíngi Íslendinga, að bera undir álit þingsins,
þegar það væri, þau lagaboð fyrir Danmörku, sem mættu virð-
ast að eiga við að lögleiða á Íslandi, þannig hefur fulltrúi
konúngs i þetta sinni, samkvæmt fyrirmælum löggæzlu-réðgjaf-
ans í href frá 23. mai þ. á., borið upp á þessu þíngi af laga-
boðum þeim, sem komin eru út fyrir Danmörku á árunum
1847 - 51, þau, er nú skal greina, og lagt svo fyrir, að þín~ii'l segði,
hvort, og með hverjum breytingum, þau geti átt við á Íslandi.

Lagaboð þau, sem löggæzlu - ráðgjafinn þannig ætlast
til að kunni að geta náð lagagildi á Íslandi, eru þessi:
1. Opið bréf frá 17. febr. 1847, um laun talsmanna við hæsta-

rett i sakamálum.
2. Lagaboð frá 5. apr. 1850, sem veitir aðkomandi Gyðingum

leyfi til, að setjast að í ríkinu.
3. Lagaboð frá 29. desember 1850, um hegningarvinnu.
4. Lagaboð frá 25. apr. 1850 um, að auglýsingar i dagblaðinu

Altonaer-: MercurJ ete., eptirleiðis falli í burtu.
5. Lagaboð frá 3. jan. 1851, um prent frelsi.

Eptir að ver ýtarlega höfum yfirvegað þetta mál, skulum
ver leyfa oss að segja um það álit vort, sem fylgir.

Áhrærandi bl'efið frá 17. febr. 1847, viðvíkjandi launum fyrir
vörn í sakamálum við hæsta-rétt, virðist nefndinni, að það sé
sjálfsagt, að þetta lagaboð, sem er OI'ðið gildandi löggjöf fyrir
hæsta-rétt, nái einnig til þeirra sakamála, sem skotið er frá Ís-
landi til hæsta-réttar.

Brefið frá 5. apr. 1850 um, að Gyðingar megi setjast að á
Íslandi, virðist nefndinni muni verða hel' þýðíngarlítið, þar sem
nefndin ætlar, að Gyðingar hafi, eptir tilsk. frá 17. nóv. 1786,
§ 1, og 1787 fyrir Ísland, leyfi til, að setjast her að, og reka
verzlun, án þess þeir þó hingað til hafi neytt þessa leyfis; en
þar eð þó þetta getur, ef til vill, orðið efamál, virðist nefndinni,
til þess að taka af öll tvímæli, rétt, að lagaboð þetta nái gildi
á Íslandi, svo að Gyðingum eptirleiðis se heimilt, að setjast
llt'::r að með sömu kjörum og sama skilyrði og } Danmörku ..

Bréfið frá 25. apr. 1850 um, að auglýsíngar þær, er áður
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átti að birta í dagblaðinu Altonaer- .bIel'cul', eptirleiðis skuli
falla í burtu, virðist nefndinni sjálfsagt að her eigi að öðlast
lagagildi, þar eð auglýsíngarskylda sú, sem her ræðir um, og
nú á í burtu ai'l falla, einnig átti ser stað her á landi í ein-
stökum tilfellum, t. a. m, op. br. 4. maí 1778, § 1, og op. br. 2.
júní 1819, § 2.

Lagaboðið frá 3. jan. 1851, um prentfrelsið , er svo mikil-
væg rettarhót, og þar að auki svo frjálsleg í sínum einstöku
ákvörðunum, að hún hefur mikla yfirburði fram yfir þá nú gild-
andi tilskipun um prentfrelsið, frá 24. sept. 1799; ver hikum
oss þvi ekki við, að ráða þínginu til, að taka þetta lagaboð,
og skulum einúngis leyfa oss, að taka fram þær einstöku breyt-
ingar í því, sem serstakt ásigkomulag þessa lands útheimtir á
þessa leið:

Við .'J. grein. Eins og her á landi hagar til, virðist oss
sá 3 mánaða tími, innan hvers útgaungu áskorun sú, sem sein-
asti liður þessarar greinar til tekur, skal fara fram, of naumur,
og stíngum ver þvi upp á því, að hann se leingdur til 6 mánaða.

Við 4. grein. Sú í þessari grein ákveðna sekt, af 20-500
rbdd., er eptir grundvallarreglunni í tilsk. frá 24. jan. 1838 yrði
10-250 rhdd., virðist oss allt of mikil, þar sem ekki verður
gjört ráð fyrir, að her gángi út strax af nokkurri bók nema fá-
ein exemplör, og þess vegna miklu minni freistíng, og þá apt-
ur miklu minni þörf, að lagaboðið leggi svo þúngt straff við,
ef út af væri brugðið, og ætlum ver því 5-50 rbdd. sekt hæfi-
lega fyrir yfirtroðslu þá, sem her ræðir um, og jafnframt nægi-
lega, til að hindra, að hún eigi ser stað.

J7ið 5. grein. Fyrri hluta þessarar greinar viljum ,'er orða
þannig:

"Hver sá, sem á prenti eggjar til uppreistar gegn
konunginum, eða til þess með ofríki að breyta stjórn-
arskipun þeirri, sem er á komin að lögum (a: eb forf!lt .•
níng0mæ~fí9 ~ei), skal", o. s. frv,

Við 6. grein. þar eð, enn sem komið er, ekki verður kom-
ið við á Íslandi fángelsisstraffi i þeim skilníngi, sem i tilskipun
þessari er gjört ráð fyrir, leiðir þar af, að þetta straff ekki get-
ur að svo stöddu átt ser stað her á landi, og virðist oss því, að
fángelsi því, sem þessi grein ákveður, eigi að snúa upp í fjár-
sekt, frá 25---500 rhdd. eptir málavöxtum, en að fángelsisstraff
taki við undir eins, og búið er að koma her upp fángelsum,

608



hvers ver ætlum eigi muni verða leingi all billa i Reykjavikurbæ,
og, ef til viII, ekki heldur á Akureyri.

Pið 8. grein. Af sömu ástæðu, og ver þegar til greindum,
stingum ver upp á þvi, að fángelsisstraff það, sem i greininni
er ákveðið, se breytt i fjársekt, frá 10-50 rhdd.

Við 11. grein. þessari grein viljum ver halda óbreyttri,
eu þó lagaðri, eins og hún er fyrir Færeyjar.

Við 13. grein. Í staðinu fyrir, að löggæalurdðherrannm, í
upphafi greinarinnar, er falið á hendur, að ákveða, hvort eitt-
hvert rit eigi a/\ sæta laga-ákæru að tilstuðlun hins opinbera
eða ekki, ætlum ver slíkt her á landi réttast se falið hlutað-
eigandi stiptamtrnanni e/\a amtmauni,

Pið 17..qrein, Her viljum ver fella úr orðin : "Lagabol'li/\
frá 5. júlí 1850, og", en halda greininni a/\ ö/\ru leyti óbreyttri.

petta eru nú þau lagaboð, sem löggæzlurál'lherrann hefur
álitlð gæti orðið spnrsmál um að li)gleiða á íslandi af þeim fyr-
ir Danmörku útgeingnu lagaboðum á árunum 1847-1851, en
þinginu er leyft þar al'l auki, að taka og segja álit sitt, ef því
kynni ab virðast, a/\ fleiri af lagaboðum þessum gætu átt her
vil'l, annaðhvort óbreytt, eða með breytingum þeim, sem þing-
inu mættu virðast hagfeldar, og þvi er það, ah ver leyfum oss
að leiða athuga þingsins að kans. breti f1'á 9. nóv. 1847, sem
ákvarðar nákvæmar fermingaraldurinn, þar sem nefndin hygg-
ur, að ákvörðun sú, sem i bréfinu er gjör/\, mundi koma ser vel
á Íslandi, hvar opt kann eins á al'l standa og i Danmörku, að
hlutaðeigendum standi það ei á alllitlu. að fá börn sin fermd,
þó ei hafi þau algjörlega náð lögboðnum fermingaraldri, en
ekki ætíð hægt, að nálgast hiskupsleyfi, allrasizt í tækan tima,
þess vegna leyfir nefndin ser að stinga upp á þvi við þingið,
að þetta bréf verði gjört gildandi á íslandi þannig, að þau
börn, sem innan Jonsmessu það vor, sem þau á að ferma,
hafa náð /ijgboðnum ferminqoraldri, megi f!/rir aldurs sakir
takast til fermingar, ef kunnátta þeirra og andlegur þroski
ekki er að öðru le.1/titil f!/rirstöðu.

Eptir all nefndin þannig hefur sagt álit sitt um þau laga-
boð, sem hlutaðeigandi stjórnarherra hefur beinlínis ætlazt til
al'l lög/\ yrðu fyrir þíllgil'l, og gjört ráð fyrir að því næst yrðu
lögleidd her á landi, og þau, sem nefndinni hefur þar að auki
þótt nauðsyn að innleiða her, hefur hann þar all auki getið
nokkurra lagaboða, sem á þvI umrædda tímabili eru komin út
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frá fjárhirzlustjórn ríkisins, sem spurs!,"ál geti orði/') um, hvort
ekki ætti útþrykkilega að lögleiða á Islandi; en það er:
1. Lagaboð frá 30. júní 1850, um ávísun embættislauna og

greiðslu þeirra fyrir fram,
2. Lagaboð frá 5.jan. 1851, um eptirlaun (Pensioner); og
3. Lagaboð fl·á sama degi, um skyldu embættismanna, að leggja

í lífsábyrgðarsjóðinn.
þessi lög koma, eins og her hagar til, einúngis við fáum

mönnum, og þar til er þegar almennt farið að taka þau 2 fyr
nefndu þessara lagaboða her til greina, og fjárhirzluráðgjafinn
hefur líka látið ](iggæzluráðgjafanum þá meiníngu sína í ljósi,
að lagaboð þessi mundi mega heimfæra til Íslands, og beinlín-
is lögleiða þar, hvort sem þau yrðu lögð fyrir alþingi eða ekki.
það kyuni því að virðast svo, að ekki se ástæða til, að leggja
ofangreind lagaboð fyrir alþíngi. En eins og löggæzluráðherr-
ann ekki virðist að hafa þessa skoðun á málinu, heldur þá,
að réttast sé, að bera lagaboð þessi undir þingið, þannig verð-
ur nefndin og að álíta, að þessi meðferð málsins se hin eðli-
legasta, eins og hún líka er samkvæm alþíngistilskipuninni.
Ekki ætlast samt nefndin til þess, að lagaboð þessi verði rædd
á þinginu, heldur en opna brefið frá 17. fehr. 18-1,7, sem fYI' er
getið, heldur einímgis til þess, að þau verði þar fram lögð á
íslenzku, og þar næst auglýst her á prenti, hlutaðeigendum til
eptirbreytni. Nefndin aðhyllist því heldur þessa skoðun á
málinu, hvað viðvíkur lagaboðinu um skyldu embættismanna, að
annast um, að ekkjur þelrra hafi að þeim liðnum viðurværi úr
Iifsubyegðarsjóðnum, sem henni er kunnugt, að það þykir efa
bundið, hvort skylda sú, er hel' ræðir um, ekki sé með ekkju-
sjóðnum liðin undir lok, hvað íslenzka embættismenn snertir,
þar sem ekkert hefur verið auglýst her á landi um fyrirkomu-
lag, rettindi og skyldur slíkrar stofnunar (l:'il.l0forfíffringa,,21nftIlU),
sem í Danmörku kom í staðinn fyrir ekkjusjóðinn. Um hin
lagaboðin er nokkuð öðru máli að gegna, því þó ver álitum það
réttast, að þau einnig yrðu lögð út á íslenzku, prentuð og birt,
erum ver þó ekki svo fastir á því, að ver viljum halda því
fastlega fram, ef þínginu virðist á annan veg.

þannig verður það sameiginlegt álit vort, að þíngið eigi að
biðja um, að eptirfylgjandi lagaboð fái lagagildi á Íslandi:
1. Kaus. bréf frá 9. nóv. 1847, sem inniheldur nákvæmari á-

kvörðun um fermingaraldur barna, þó með þeini breytingu,
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ab þau börn, sem innan Jónsmessu það var, sem þau Ii al'l
ferma, hafa nál'l lögboðnum fermingaraldri, megi fyrir ald-
urs sakir, og án biskupsleyfls, taka til fermingar.

2. Brefil'l frá 5. apr. 1850 um, að Gyðingar megi setjast að á
Íslandi, orl'lað á þá leið, að GyMngum eptirleiðis se heimilt,
að setjast her að með sömu kjörum og rettindum og i Dan-
mörku.

3. Bretil'l frá 25. apr. 1850 um, að auglýsingar þær, sem áður
átti að birta i blaðinu Altonaer-: Mereur, eptirleiðis falli í
burtu.

4. Lagaboð frá 3. jan. 1851, um prentfrelsi, með breyting-
um þeim, sem ver IIöfum til greint her að framan, nefni-
lega:

Pið 3. grein: að ",3 mánuðir" breytist í ",6 mánuði".
Pið 4. fp'ein: að í staðinn fyrir: ",fl0-500 rbdd. sekt",

verði sett: ",5-50 rbdd:"
Pið 5. grein: al'l fyrri hluti hennar orðist þannig:

"Ilver sá, sem á prenti eg!l.iar til uppreistar gegn
konún."illum, eða til þes« með ofríki að breyta
stjórnarskipun þeirri~ sem á er komin að lö.qum
(Ilb forfatningemaéfig ~ei), skal", o. s, frv.

f'ið 6. grein: að í stað ; "fángelsis frá 3 mánuðum til
2 ára", komi: ",fjársektir, frá 25-500 rbdd., eptir
málavöxtum.

Við 7. grein: sömuleiðis: .,.fjarsekt fra 25-150rbdd".
Við 8. grein: sömuleiðis: "frá 10 rbdd.-50 rbdd".
Við 11. grein: all í þessa grein se bætt inn i milli orðanna:

",málaloka" og ",eða": ",leiðrettingu, sem þó ekki má
vera leinqri, en fjórði partur úr einu númeri tíma-
ritsins":

Við 13. grein: að í stall ."dómsmalast;órnarlterrans", í upp-
hafi greinarinnar, verði sett: ",Itlutaðe(qandi slipt-
amtmaður eða amtmaður".

Við 17. grein: ab úr séu felld orðin: "lagaboðið dagsett 5.
júní 1850 og".

5. að lagaboðill frá 5. jan. 1851, um skyldu embættismanna,
að sjá ekkjum sínum fyrir eptirlaunum úr lífsábyrgðar-
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sjóðnum, verði með berum orðum og óbreytt gjört að lög-
um.

Reykjavík, 23. júlí 1853.
þ. Jðnassen, ,I. P. Hamstein. Jón Guðmundsson,

formaður. framsögumaðnr.
,I. Kristjánsson.

í tilliti til mins litla ágreiningsskjals, um fermingaraldur
barna.

,I. Sigurðssml.

Eg, sem er einn nefndarmanna i málinu um, hvað heimfær-
ast megi, til að verða gildandi her á landi af lagaboðum þeim,
sem út hafa komið fyrir Danmörku á árunum 1847-1852, hef
með mikilli ánægju og góðri sannfæringu getað samþýðzt öllum
athugasemdum, breytingum, uppástúngum og samþykktum minna
heiðruðu meðnefndarmanna við nefnd lagaboð, einúngis að einu
undanskildu, sem er Kancel. Plao, af 9. nóvember 1847, um
aldur barna, er fermast mega. Lagaboð þetta geingur Ítt frá
þeirri skoðun, að í Danmörku er fermíngardagur 'barna tvisvar
á ári, nefnil. í apríl á vor, og október á haust; ætlast það því
til, að barn það, er ekki verði fullra 14 ára við útgaungu apríl-
mánaðar, en fæðzt hefur a sumartimanum, verði að biða til næsta
fermíngardags, sem gæti orðið í það allra leingsta 5 mánuðir.
Nú vita það allir, að her á landi er ekki vanalegur fermíngar-
tími barna, utan einu sinni á ári, nefnil. á vorin um maímán-
aðar útgaungu eður byrjun júní.

Nú hefur meiri hluti nefndarinnar ályktað, að einúngis þau
börn, sem fylltu 14 ára aldur fyrir Jónsmessu, mættu á nefnd-
um tíma staðfestast, annars ekki. Sannfæríng min hefur leitt
mig inn á nokkuð aðra skoðun her um. Eg hefnokkrum sinn-
um orðið var við álit og ræður alþýðu um þetta efni, og þar al-
þingi voru er nú gefinn kostur á, að ræða þetta mál, finnst mer
það vera skylda þess, ab sorga fyrir þvi, að þjóð vor búi ekki
undir lakari lögum í þessu efni, en samþegnar vorir í Danmörku.
Í fyrsta bragði mun þingið nú fljótt sjá, að eptir áliti meiri hluta
nefndarinnar hljóta þau börn, sem fylla 14 ár seinast Í júní-
mánuði, að bíða eptir fermingu allt sitt 15. ár, eður á 12. mánuð;
verða það strax næstum þrefalt lakari kjör, en í Danmörku,
og munu íslendingar ekki þakka fulltrúa þingi sinu fyrir slíka
löggjöf.

pá eg HÚ að öðru leyti yfirvega eptir beztu sannfæringu
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sanngirnisástæður í þessu máli, flá er eg fyllilega samdóma,
bæði meiri hluta nefndarinnar og laganna meiníngu, að hvert
barn skuli vera búið að ná 14 ára andlegum þroska og mennt-
un, til að mega ferma st. Eg vil líka segja, að hvert það barn,
sem svo lángt er komið á 14. ár, að afmælisdagur þess er á sumr-
inu, er komið að þessu laganna takmarki; því her er sá siður
í landi, að öll menntunarvon er á vetrartímanum, sem þá er
umliðinn af 14. árinu; virðist því prestinum barnið eptir mennt-
un og skilningi vera verðugt að mega fermast, þá sýnist allt
feingið, sem löggjafarans meining útheimtir, og ekkert að hamla
því frá, að fá framgaungu, utan ef væri of ónákvæmt laganna
band. Á hinn bóginn getur hlutaðeigendum opt verið stór bagi
að því, ef svona gömlum og verhugum börnum væri fyrir-
munuð fermíngarframgánga um heilt ár. Eg vil taka fram
nokkur dæmi: þá dreingir eru líklegir og komnir á 15. ár, vilja
menn kann ske koma þeim að sjó, koma þeim til skóla, t~
siglíngar, eður í læri til handverksmanna, að þeir geti farið að
þjóna fyrir dreing, koma sveitarbörnum og ÖÍ)rum meðgjafarbörn-
um af meðlagsstyrk, o. s. frv.; allir þessir hagsmunir geta mönn-
um verið fyrirmunaðir, ef fylgt er áliti meiri hluta nefndarinnar.

Af framanskrifuðu get eg því ekki sM annað sanngjarnara,
þarflegra eður réttara, en að ráða þinginu til, allraþegnsamleg-
ast að beiðast þess:

að þau hörn, sem sðknarpresturinn dlitur að menntun
og skilnínf/i verðu.'I til [erminqar, Oflkomin eru svo ldngt
ti. 14. dr, þd prestur setur barnaferminqardaqinn, að
þau f!/Uadrið fyrir næstkomandi októbermállaðar út-
!JO-Ullf/u,megi vafalaust takast til [erminqar, Ofl meqi
þannig einúnqi« hið síðara atriði Kane. Plac. af 9. nóv-
ember 1847 öðlast lagagildi lter á landi, en þá útilátist
orðið: wOUl liftcr4llretll•

Reykjavík, 2t. júlí 1853.
,Ión Sigurðsson:

Framsögumaður : Eg hef eingu hér við að bæta, fyr en
ef umræðurnar kann ske gefa tilefni til þess.

P. Petursson: Eg felli mig yfir höfuð vel við nefndará-
litið í máli þessu, en verð þó að biðja nefndina, að upplýsa
þai'l fyrir mer, hvað henni hefur geingið til, að vilja lögleiða
her sum þeirra lagaboða, sem hún hefur farið fram á, t. a. m-
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um laun talsmanna við hæsta-rétt, sem mer virðist oss að
miklu leyti óviðkomandi. Eins um það, er nefndin hefur ráð-
jð til, að lögleiða her tilskip. 5. jan. 1851, um eptirlaun embætt-
ismanna, öldúngis óbreytta; því þó eg se henni að vísu sam-
dóma í því, að hún eigi ller að innleiðast, virðist mer þó 12.
gr. þeirrar tilsk, hefði átt að fellast úr. Mer getur nefnilega
ekki skilizt, hvernig það getur átt við hér, sem þar stendur
t, d, um, að til taka seinna um eptirlaun presta með serstöku
lagaboði, eða um nýlendur, nema ver annaðhvort skoðum sjálfa
oss sem nýlendu, eða þá, að ver ættum nýlendu annarstaðar.
Eg vil því áskilja mer rétt til breytingaratkvæðis á þá leið,
að lagaboðinu um laun talsmanna við hæsta-rett verði sleppt,
og eins 12. gr. felld úr tilsk. 5. jan. 1851, og greinatalan í
henni síðan löguð þar eptir.

Viðvíkjandi kanselibréfi 9. nóv. 1847 hefði eg helzt óskað,
að nefndin heflli ekki tekið það með; því það þarf að skoðast
frá mörgum hliðum, áður það væri innleitt her á landi. Nefndin
hefur og ráðið til, að taka lagaboðið um prentfrelsi, og er eg
á því með nefndinni, að það ætti að vísu að fá lagagildi her
á landi. En mer virðist nefndin ekki hafa haft þá nákvæmni
við það sumstaðar, sem óskandi væri, t. a. m. i 1. gr., þar sem
stendur: "ker í rikinu"; því það ætla eg að helzt ætti að falla
úr, bæði þar og annarstaðar í þeirri tilskipun, að minnsta kosti
aptur að 14. gr., og fyrir þessi orl'l koma: "her á landi". Mer
þykir og undarlegt, að nefndin hefur ekki lækkað sektir "ið
prentarann, og þal'l því heldur, sem hún hefur lækkað aðrar
sektir svo mikið. Eg veit ekki betur, en að það se aðalregl-
an, að ákveða sektir her helmingi minni en í Danmörku. Eg
tek mer IJVí það breytíngaratkvæði, að sektin verði ákveðin
frá 5 til 250 rbdd, Við 4. gr. kemur þessi éjöfuuður ljósast
fram, þar sem nefndin tekur til ! af 20, og ]lrr af 500 rbdd, við
það, sem er í Danmörku, og ásk il eg mel' beeytíngnratkvæði
við það á þá leið, að þar verði 10 til 250 rhdd, Viðvíkjandi
6. gr. skil eg ekki, hvernig nefndin hefur geingið fram hjá
5. gr., og sett fébætur fyrir ríkisfángelsi, og ekki veit eg,
hvernig útlegð úr landi getur átt hef' við. l\ter finnst og hæfi-
legra, að einhver önnur refsing en fébætur hefði legið við, að
svívirða konúnginn i ritum, en þó tek eg mer ekki breytíngar-
atkvæði við það að svo komnu. Eg get að vísu ekki haft á
móti því, að lífsábyrgi'larlögin verði lögleidd her á landi, en þó
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ætla eg það ekki svo nauðsynlegt; því stjémln getur skoðað
það sem stjórnarverk, að halda embættismönnum her til, að
leggja í lifsabyrgðarsjððlnn, og eg álít það ekki öldúngis rétt,
sem nefndin hefur sagt, að það lagaboð, og reglur um það, se
lítt þekkt eða óþekkt her á landi; því eg veit ekki betur, en
að stjórnin hafi sent þeim embættismönnum, bæði lagaboðið
og reglurnar, sem hún hefur boðið, að leggja í ámlnnstau
sjóð.

1'. Finsen: Mer hefur líka yfir höfuð að tala fa Ilið vel við
nefndarálitið, en eg verð samt að leyfa mer nokkrarathugasemdir
við það. Hvað nú fyrst snertir lagaboðið frá 3. jan 1851, um
prentfrelsi, þá get eg í flestum atriðum skírskotað til ræðu hins
heiðraða þíngmanns, sem nú settist niður; þó verð eg heldur að
vera samdóma nefndinni í, að sektin í 4. gr. þurfi ekki að vera
eins há og í danska lagaboðinu. 'þar á móti verð eg að álíta
sekt þá, sem nefndin hefur stúnglð upp á við 6. gr., 25-500
rhdd., allt of lága. þai) er allt of lítið, að fmrfa ekki að borga
meira en 25 rbdd. fyrir, að "drótta að kOllÚllf/inum ránqldtum.
eða svívirðilegum athðfnum'", eins og stendur í greininnl; eg
held hver þjóð hafi sóma afþví, að setja ekki of lágt straff-
ið fyrir brot gegn virðingu þeirri, sem menn eiga all hafa fyrir
konúngi sínum, og væri, ef til vill, réttast, að láta ekki slík brot
sleppa með fjársekt; en að minnsta kosti álít eg nauðsynlegt,
að sektin verði ekki minni en 100-500 rhdd.; hin sama athuga-
semd á heima vi~, 7. gr., að 250rbdd. sekt er of lítil hegning
fyrir brot það, sem í greinimti ræðir um, nefnilega, að rlrótta
að útlendum ríkjum ránglátum og skammarlegum athöfnum, og
held eg hlutaðeigandi stjórn, sem æskti þess, að mál væri
höfðað út af slíkum meiðandi ummælum, mundi ekki þykja
slík hegning mikil eða samsvaraudi brotinu. Eg skal að eins
enn þá benda til þess, að 4. gr. mUIl(U /!:.iöra ekki ómerkilega
breytingu á því, sem IIÚ á ser stað suunanlands; nú eru það
stiptsyfirvöldin, sem eiga að lesa rit þau, sem út koma, en eptir
greiuinni á þetta að leggjast á fógetaun; þetta mundi nokkuð
auka honum störf; en það er sjálfsagt, að þessi embættismaður
mundi ekki geta afsakað sig frá starfa þessum, og mun það
einnig í rauninni vera réttast, að starf það liggi á fógetanum.
Ai'I því leyti nefndin hefur stúngið upp á, að löggilda lagaboð
5. apr. 1850, um ai'lgáng Gyðínga til, að setjast að í ríkinu, þá
hefur nefndin sjálf álitið, að slíkt lagaboð ekki þyrfti ber, þar
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eð Gyllíngar eptir þeim gildandi lögum hafi rétt til, að setjast
her að, og eg er líka helzt hneigður til, að skilja lögin á þá
leið; en hvaða álit sem menn kunna nú að hafa um það, þá
vildi eg fremur ráða frá, að löggilda lagaboðið, þall er kunn-
ugt, að Gyðíngar eru þjóð, sem hefur marga góða kosti, en
þeim fylgja einnig ókostir; Gyðíngar eru ágætir í menntuðum
og fjölmennum stöðum, einkum þegar þeir sjálfir eru í álitlegri
stöðu, en í þeim stöðum, þar sem allt er smátt, eins og hjá
okkur, er eg hræddur um að þeir kunni að verða hættulegir;
menn vita, að þeir eru af náttúrunni lagallir fyrir kaupskap, og
fyrir að græða, og mundu þeir, ef til vill, sjúga menn út, og er
ekki að vita, hvaða skalli af því kynni að fljóta. Að öðru leyti
þætti mer bezt, ef ekkert yrði ákveðið um þetta mál; það lítur
ófrjálslega út, all gefa atkvæði á móti Gyllíngum, eu að lög-
gilda lagaboð ið, er her um hil sama, og all bjóða Gyllingum, að
koma híngað og setjast her all, og vildi eg því helzt skjóta því
til nefndarinnar, hvort Mn ekki fyndi ástæðu til, að taka upp-
ástúngu sína aptur um þetta lagaboð, Hvað snertir lagaboðið
frá 5. jan. 1851, um eptirlaun, get eg haldið mer til hins 5.
konúngkjörna þíngmanns, hvað 12. greinina snertir, sem einn-
ig eg álít rétt að fella úr; en líka í 1. gr. er kafli, sem ætti
að nema í burt, nefnilega um eptirlaun embættismanna
þeirra, sem eru í þjónustu ríkisþíngsins, ella þeirra stiptana,
hverra tekjur og útgjöld eru ákveðin í ríkisfjárhaldslögunum.
þó er það einkum ein ákvörðun í lagaboði þessu, sem eg vildi
Ieiða athygli þlngmanna að, og sem nauðsynlega þyrfti að
breyta; það er nefnilega í 14. gr. fyrir skipað, all, ef einhver
hefur ekki í heilt ár vitjað eptirlauna sinna, þá skuli eptir-
launin Iyrir það ár tilfalla sjóðnum, sem þau eru borgull úr,
það er nú kunnugt, all ferðir eru her sjaldgæfar, og sumpart
þess vegna, sumpart af gamalli venju, eru það margir her á
landi, sem eru vanir að helja eptirlaun sín ekki nema einu sinni
á ári, helzt til 30. júní hvers árs. Nú gæti maður ímyndall ser,
að einhver léti sækja eptirlaun sín í ár t. a. m. 1. júlí, en að
ári kynni að vilja svo til, að eptirlaunanna væri ekki vitjað,
fyr en t. a. m, 15. júlí, og þá ætti hann, eptir lagaboðinu, að
vera búinn að missa eptirlaun sín fyrir þall umliðna ár; en þai'!
er auðsætt, hve ósanngjörn slík ákvörðun væri. Eg held það
mætti vel sleppa ákvörðun þessari; því ákvarðanirnar í 7. og
ll. gr. um, að sá, sem ekki vitjar eptirlaunauna í 3 ár, skuli
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með öllu missa eptirlaunarett sinn, er víst nóg tryggíng her á
landi. Áhrærandi lagaboðið frá 5. jan. 1851, um skyldu em-
bættismannanna, að leggja Í Jífsábyrgðarsjóðinn, leyfi eg mer
að geta þess, að niðurlagið Í 2. gr., um presta, á, ef til vill, ekki
öldúngis vel við her á landi, af því her hagar ekki eins til um
eptirlaun presta-ekkna og í Danmörku, hvar prestsekknasjóðir
eru til. En í 3. gr.lagaboðsins er ákvörðun, sem eg álít fulla
nauðsyn á að breyta. þar er nefnilega fyrir mælt, að einginn
prestur megi undir 100 rhdd. sekt gipta nokkurn embættis-
mann, sem rett hefur til eptirlauna, fyr en emhættismaðurlnn hef-
ur útvegað ser vitnisburð frá ríkisfjárstjórnarrái'linu um, ai'l hann
se búinn að leggja Í ekkjusjóðinn, eða se undan þeginn þeirri
skyldu, að gjöra það. Ef nú þessari reglu ætti að fylgja, þá
yrði embættismaðurinn að bíða, ef til viII, hálft eða heilt ár,
áður hann gæti giJlzt, og getur löggjafinn ómögulega ætlazt til
slíks, eins og líka er kunnugt, að hin fyrri ák vörðuu, sem gilti
her á landi um þetta efni, og sem tók sama fram, hefur ekk-
ert haft að þýi'la her á landi; en komi nú þetta nýja lagaboð
híngað með þessari ítrekuðu ákvörðun, þá kynni þó einhver
presturinn að verða hræddur, og það er þó á hinn bóginn illt,
að hafa ákvarðanir, sem einga þýi'língu hafa. Eg held þessu
mætti breyta á þann veg, að embættismaðurinn eigi að hafa
vitnisburð frá amtmanui sínum um, að hann hafi sent arntmanui
bónarbréf til ríkisfjárlitjól'narráðsins um, að mega leggja í lífs-
ábyrgðarsjóðinn. Eg hef hugsað um, hvort ástæða kynni að vera
til, ai'l löggilda her fleiri lagaboð en þau, sem her hefur verið
rætt um, og hefur mer helzt dottið í hug lagaboð 10. marz
1852, sem tekur af sóttvarnarhald gegn guin drepsóttinni og
kólerusótt, af því mer finnst þetta lagaboð hljóti fullt eins vel
að eiga við her og í Danmörku; en af því svo stendur á, að
ver höfum nýlega frétt, að kólera er Í Danmörku, treysti eg
mer undir þessum kringumstæðum ekki til, að bera upp upp-
ástúngu um, að lagaboðið verði ber lögleitt.

KOllÚllgs{lllltrúi: það eru einúngis fáeinar athugasemdir,
sem eg hef að gjöra við nefndarálitið ; því þai'l fer allt í
sömu stefnu sem stjórnin, í tilliti til þess, hver lagaboð eigi
að lögleiða á Íslandi af þeim, er út hafa komið á árunum
1847-1852. Eg skal einúngis biðja nefndina, áður en eg kem
fram með þær fáu athugasemdir, er eg hef að gjöra, að yfir-
vega nákvæmlega bendingar þær, sem þeir 2 heiðruðu kon-
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úngkjörnu þingmenn, er næst á undan hafa talað, hafa komið
fram með.

Mín 1. athugasemd er sú, a 1'1, þó eg se nefndinni samdóma
í því, að hið opna bref frá 17. febr. 1847, viðvíkjandi launum
fyrir vörn í sakamálum við hæsta-rétt, se gildandi Mg fyrir
nefndan rétt, held eg þó vel fallið, að það væri lögleitt her á
Iandi, hvar alþýða cptast má bera kostnað þann, er af slíkri
vörn leiðir, með þeirri athugasemd, er dómsmálastjórnarherr-
ann hefur tekið fram í bréf sinu til min 23. maí þ. á., sem eg
hef feingið nefndinni til hliðsjónar, nefnilega, að konúngsbréf-
ið frá 21. des. 1831 eigi við málefni ~að, sem ber um ræðir.

Eg er samdóma nefndinni í því, að hún í uppástúngunni
nr. 2 hefur fadð því á flot, al'l lagaboðið 5. apr. 1850 um, að
framandi Gyðillgar megi setjast að her í ríkinu, öðlist gildi
ber á landi, þó þetta lagaboð, eins og dómsmálastjórnarherr-
ann hefur vikið á, nú sem stendur, hafi litla þýðíugu, meðan
hin íslenzka verzlun ekki er orðin frjals ; en þar ..á móti vil eg
leiða athuga hinnar heiðruðu nefndar að þvi, að eg held það
miður fallið, að þingið taki inn í álitsskjal sitt til konúngs þá
athugasemd, er nefndin í skjali sínu hefur tekið fram, nefnilega,
"að Gyðingar eptir tilskipun frá 17. nóv. 1786, § 1, og 1787
fyrir Ísland, hafi leyfi til, að setjast her að"; þvi þó svo væri,
gæti her ei verið meint til annara Gyðínga en þeirra. sem eru
danskir borgarar; en lagaboð það, sem nú er spurning um að
Iðgleiða hel' á landi, höndlar einúngis um framandi Gyðínga;
og líka veit eg til, að tilsk. frá 17. nóv, 1786 § 1 hefur fyrr-
um af stjórnlnni verið skilin svo, að ekki væri öðrum leyft,
að setjast her að í Íslandi, en þeim, er viðurkenndu kristna
trú, en að Gyðíngar væru útilokaðir þar frá, og eg verð og að
viðurkenna, að þetta er mín persónulega meiníng um þann
rétta skilning þessa lagaboös.

Nefndin hefur stúng;ið upp á, að þeir 3 mánuðir, sem til
eru teknir í 3. grein laganna um prentfrelsi frá 3. jan. 1851,
verði leingdir til 6 mánaða; en eg veit þó ei, hvort s1íkt er
nauðsynlegt, eptir því sem her til hagar. Her eru, eins og
menn vita, einúngis 2 prentsmiðjur, önnur í Reykjavík og önn-
ur á Akureyri. Stiptamtmaðuriun yfir Íslandi er búsettur í
Reykjavík, og amtmaðurinn í norður- og austur-nmtinu nálægt
Akureyri; en nú hefur nefndin við 13. grein stúngið upp á,
að hlutaðeigandi stiptamtmanni eða amtmanni verði falið á
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hendur starf það, sem lagaboðið í Danmörku ætlar dómsmála-
stjórnarlrerranum; og þar eg verð al'l álita slíka breytingu
nauðsynlega ber á landi, get eg ei skilið, að sú timaleinging,
sem nefndin hefur stúngið upp á, eigi vel við.

Við 4. ~rein hefur nefndin stúngið upp á, að sú þar til-
tekna fjársekt, 20-500 rhdd., skyldi her vera 5-50 rhdd. það
er nú sjálfsagt, að eptir tilsk. 24. jan. 1838 ætti þessi sekt,
eins og allar þær, sem til eru teknar i lagaboðinu um prent-
frelsið, að minka til helminga; en hvort sú ýtarlegl'i lækkun
sektarinnar, sem nefndin hefur stúngið upp á, fær meðhald
stjórnarinnar eða ekki, get eg ekkert um sagt. Eg fyrir mitt
leyti er uppástúngu nefndarinnar ekki svo mótfullinn ; því þess
ber að gæta, að fátækt er her almennt mikil, en líkamleg refs-
ing liggur við, ef fjársektirnar verður að afplána.

Hvað athugasemdir nefndarinnar við 5. grein áhrærir, verð
eg að vera á þvi, ai'l það se vel fallið, að ákvörðullill í tilliti til
ríkisþíngsins se felld úr greininni.

Eg verð að vera þeim konúngkjörna þingmanni, sem þar
um hefur áður talað, samdóma i þvi, að minimum eða lægsta
stig þeirrar fjársektar, sem nefndin hefur stúngið Ullp á við 6.
grein, se of lágt, í tilliti til þess laga brots, sem þar ræðir um.

Nefndin hefur stúngið upp á, að lögleiða her kanseli-
placat af 9. nóv. 1847, UIII fermíngaraldur barna. Í nefndiuni
sjálfri hefur ol'i'lið ágreiningur um, hvernig breyta skyldl á-
kvörðuninni í lagaboði þessu, og eg get þess til, að þar
um verði líka ágreiningur meðal þingmanna. Eg fyrir mitt
leyti hef nokkurn efa um, hvort uPl'ástúngur nefndarinnar,
bæði meiri og minui hlutans, eigi hér alls kostar vel við, Eg
hef nú sjálfur í þessu tilliti hvorki mikla reynslu eða þekk-
ingu, hvar á mót þeir heiðruðu geistlegu menn, sem setu eiga
her á þinginu, eru að mínu áliti þess bezt umkomnir, að dæma
um, hvað bezt se tiJfallið í þessu efui, EII skyldi nú annað-
hvort hinni heiðruðu nefnd eða þlnglnu ekki takast, að koma
ser saman um þær ákvarðanir í þessu máli, sem heutugar virð-
ast, og út Iili fyrir, að þillgið með miklum athæðafjölda eða
einhuga vildi fallast á, vil eg skjóta þvi til þingsins og nefnd-
arlnnar, hvort ei mundi tiltækilegast i þetta sinn, að skjóta á
frest, að stinga upp á því, að áður nefnt lagaboð verði hér
lögleitt, en bíða eptir því, þállgað til hentug uppástúnga beð-
an frá landi síðar kæmi um þetta malefni frá þeim mönnum,
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er þar á hafa bezt skynbragð, og virðast mer þessar umræð-
ur mættu vera upphvatning til þess.

H. G. Thordersent Eg álít mer of vaxið, að dæma um
þau lagaboð, sem her ræðir um, nema ef vera skyldi um það
eina, er snertir, að prestum gefist leyfi til, að ferma börn, þó
ei hafi alveg fyllt 14. árið. Eg felli mig í því efni vel við á-
lit meiri hluta nefndarinnar, og se ekki, þó eg væri beðinn um
álit mitt, að eg gæti fundið ástæðu til, að mæla á móti, að
uppástúnga hans mætti verða her að lögum. :það er mjög
leiðinlegt fyrir presta, einkum her í landi, hvar þeir eiga svo
lángt til biskups, að þurfa að sækja um leyfi til, að ferma börn,
sem ei vantar nema fáa daga, eður svo sem ! mánuð eður þar
um bil, upp á fullan aldur, en eru að öðru fær til, að fermast.
þótt lög ákveði vissall fermíngardag, vita allir, að því hefur
aldrei orðið fylgt her í landi, hvar prestar bæði sökum vega-
leingdar í sókuunum, torfæra og veðráttufars, samt fl., hafa
orðið að fara eptir kringumstæðuuum, og se eg ekki, að her
verði gjörð breyting .í; en flestir ferma þó börn um hvítasunnu-
leytið, stundum nokkru fyr, fáir seinna, og sýnist mer þá vel
hlýða, að prestur megi ferma hvert barn, er hann annars álítur
þar til fært, sem, eins og meiri hlutinn stíngur upp á, er fullra
14 ára á Jónsmessu; það munar her svo litlu á fullan aldur,
að mel' virðist prestinum megi án alls skaða hlífa við, að sækja
um blskupsleyfi, eður við þeim leiðindum, að verða að vísa
harui frá fyrir svo litið. l\Iinni hlutinn hefur ritað ágreinings-
atkvæði, sem er vel samið í þá átt, sem það stefnir, en mer
þykir hann aptur vilja gefa prestum allt of'mikið vald til, að víkja
svo mjög fl'á lögboðllUlJI aldri, þar sem prestur, er ferm ir um
vorið, má taka barn, sem ei verður fullra 14 ára, fyr en í enda okt-
óbenuáuaðar. A þessu sýnist heldur eingin þörf; því þegar svo
á stendur, að það er áríðandi fyrir velferð barnsins, að ná ferm-
ingu, hefur biskup myndugleika til í þessum kríngumstæðum,
að veita leyfi, þegar bann hefur fyrir ser prests - og prófasts-
vitnisburði. :það má með eingu móti gánga út frá því, að það
se nauðsyn, að ferma barnið, undir eins og það er 14 ára; það
getur á því reki vantað bæði nægilega þekkingu og andlegan
þroska, svo fermíngin þess vegna verði að dragast fram yfir
14 ára aldurinn; margir skynsamir foreldrar æskja þess ei held-
ur svo snemma. Undantekningarnar frá fullum laga-aldri verða
I'ví ei svo margar, og veitir þá þess hægra, að sækja um bisk-
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upsleyfi í þeim einstöku tilfellum. Ver megum ei bera vora
fámennu söfnuði saman við þá í Danmörku, hvar sá mikli
fólksfjöldi og hinir mörgu atvinnuvegir gjöra undantekningarn-
ar fleiri. þess er enn fremur í þessu tilliti að gæta, að það
eptir lögunum er leyfilegt, að ferma her tvisvar sinnum á ári,
vor og haust; se nú beðið um, eins og minni hlutinn gjörir, að
börn, sem verða fullra 14 ára í útgaungu októbermánaðar, megi
ferma að vorinu, se eg ei betur, en um leið yrði að biðja um,
að það lagaboð yrði upphafið, sem leyfi.' fermíngu að haustinu
til. Að vísu er sú venja í landinu, að ferma ei nema einu sinni
á ári, og kemur það til af því, að söfnuðir vorir eru fólksfair,
nema fáeinir, hvar á meðal einkum Reykjavík, hvar eg ætla að
nærfeIt þegar se orðið nauðsynlegt, að ferma tvisvar á ári.
Þegar þetta er leyfilegt, ætla eg það hverjum góðum og sann-
gjörnum presti, að harm fermi harnið að haustinu til, ef hann
ser, að barnsins velferð, vegna einhverra serlegra orsaka, út-
heimtir það. Eg get þess vegna ekki samsinnt áliti minni
hlutans, en læt mer vel lynda það, sem meiri hlutinn hefur
farið fram á.

Hinar löggjafirnar er eg ekki maður til að dæma um, en
fyrst eg stóð upp hvort sem var, get eg ei annað, en gefib mitt
fullkomið samþykki því, sem hinn 6. konúngkjörni þíngmaður
mælti viðvíkjandi lagaboðinu um, að Gyðingar mættu setjast
her að. Mer virðist, sem þetta mál mætti liggja í þagnaðar-
gildi; eg er hræddur um hið sama, sem sá heiðraði þingmaður,
að þeir, Gyðíngamir, mundu verða oss kænni i kaupum og söl-
um, og felagi voru, eins og því er háttað, standa lítil heill af
aðsetri þeirra her. Eg veit einginn tekur svo orð mín, sem
mæli eg móti þeim trúarbragðanna vegna. Mer lizt bezt, að
láta ser lynda þá eldri löggjöf, en að vilja útvega ser nýja um
þetta, virðist mer, eins og simm ver að falast eptir þeim; en
til þess finn eg ei tilefni; það væri lítill vegur, ef þeir sjálfir
beiddu um, að mega koma til vor; meðan ekki bryddir á því,
þykir mer í þessu efni allur dagur til stefnu.

G. Einarsson: Ein á meðal þeirra laga-ákvarðana, sem
nefndin í máli þessu hefur stúngið upp á að yrðu lögleiddar
her á landi, af þeim, sem út hafa komið fyrir Danmörku á ár-
unum 1847-52, er opið breffrá kanseliinu, dagsett 9. nóvember
1847, sem ákveður óraskanlegt takmark, þegar reiknaður er
aldur barna þeirra, sem taka má til fermingar. Um þetta laga-
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boð vildi eg leyfa mer að fara nokkrum orðum, enda þótt eg
se i raun rettri helzt á þeirra máli, sem vilja fresta þvi, að
lagaboð þetta yri'li lögleitt her að svo stöddu, og þurfi þvi ekki
i þvi tilliti að ræða um það, þegar eg þá skoða málið frá þeirri
hlið, all það se þörf á, all Higgilda nefnt kanselibréf fyrir ís-
land, þá fellst eg á þær ástæður, el' nefndin hefur tekið fram,
bæði hinn meiri hluti hennar og minni hluti, fyrir þörfinni á
löggildingu þessa lagaboðs her á landi; en þegar eg fylgist
með nefndinni leingra inn i efnið, og kemur að aðaltriðinu,
hversu mikið aldursleyfill megi vera, hvað megi nefnilega vanta
upp á 14. áril'l mest, til þess að barnið megi fermast þal'l ár, þá
get eg fyrir mitt leyti ekki fallizt á uppástúngu meiri hluta
nefndarinnar, en verð heldur ai'l vera á máli minni hlutans, og
skal eg nú leyfa mer ab skýra þinginu frá skoðun minni í þvi efni.

Meiri hluti nefndarinnar stingur upp á Jónsmessu, eða 24.
júní, sem aldurstakmarki, innan hvers ai'! barnið, sem fermast
á þai'! vor, verði að vera 14 ára; nú er hinn lögskipaði ferm-
Ingartimi, samkvæmt tilskip. af29. mai 1744, á vorum, sunnu-
dagurinn fyrir Urbanusmessu, 25. maí, og þá er það að eins
manaðartími, sem um er rýmkað, Nú er vert að athuga þetta
nákvæmar. Tilskipunin af 25. mai 1759 segir með berum
orðum, að börnin skuli vera fullra 14 ára, þegar þau séu
ferrnd, og frá þvi er eingin undantekning, nema með aldurs-
leyfi frá hlutaðeigandi biskupi. Eg álít þetta góða reglu, og a1\
henni se ekki breytandi, nema því að eins, að veruleg um-
bót komi i þvi tilliti, sem menn vilja breyta henni fyrir. Nefnd-
in er öll á þvi máli, að hlutalleigendum standi það ekki á all-
litlu opt og einatt, ai'! fá hörn sín fermd, þó að þau hafi ekki
náð algjörlega lögboðnum fermingaraldri, en ekki ætíð hægt, ab
nálgast biskupsleyfi. þetta er öldúngis satt; en fyrst þetta er
satt og rétt, þá átti meiri hluti nefndarinnar, þegar hann á
annað borð tók í mál, að breyta frá þvi, sem verið hefur, að
hafa rétt tillit til hvorstveggja, bæði til hinna líkamlegu þarfa
barnanna og þeirra, sem að þeim standa, og líka til hins, að
börnin fyrir hið sama liðu sem minnst eða misstu i i andlegu
tilliti. í þessu tilliti virðist mer meiri hlutinn hafi ekki skoð-
að nógu skýrt ne nógu lángt, hvernig ástatt er her á landi.
Her eru börn jafnast ekki ferrnd, nema einu sinni á ári, nefni-
lega að vorinu, nálægt hinum lögskipaða fermingardegi, og upp
frá þeim tima og allt til haustnótta leyfa útistörf og aðrar kringum-
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stæður fólki ekki, að uppfræða börn mikið, svo börnum fer ekki, aÍl
það heita megi, fram á þeim tíma í andlegum efnum; hins veg-
ar getur það opt orðið bagi í útvortis tilliti, að barn komist
ekki á framfæri, er menn kalla, á 14. árinu. Eg álít því, eptir
því sem eg þekki til, að það muni litlu í andlegum þroska og
kunnáttu barnsins, hvort barnið, er fermast á, er 14 ára að
vorinu, eða það vantar þrilljúng árs upp á árið, frá þeim tíma
að telja, og eg fyrir mitt leyti get ekki gjört svo lítill úr presta-
stéttinni, að henni se ekki trúandi til, all hafa rétta umsjón
og reglu á, að slíkt aldursleyfi væri ekki misbrúkall. það er
þó í umsjón þeirra og ábyrgll kristileg menntun hinna úngu,
og þeir eiga að svara fyrir misbrest þann, er á kann að vera,
og þá get eg ekki séð, að meira se vandhæf á þessu, en mörgu
öðru. Þegar eg því fer að gánga inn á þetta mál, sem breyt-
ingu frá því, sem verill hefur, allhyllist eg að því leyti, sem
tímann áhrærir, uppástúugu minni hlutans, en orðun uppá-
stúngunnar kann eg ekki við, með því líka að þar er ekki
gjört ráð fyrir fermíngu að haustinu, sem þó bæðl er lögboðin
og brúkast stöku sinnum. Mer virðist nóg, all fylgja sem næst
þessu islenzkaða opna bref um fermíngartakmarkið, sem orMð
getur; áskil eg mer því breytingaratkvæði í þessu tilliti á þá
leið: ."að það verði með lö.qum ákveðið, að þau börn, sem
verða fullra 14 ára fyrir lok oktðbermdnaðar, megi án ald-
ursleyfis taka til fermingar á því ári, hafi þau að öðru lel/ti
þá kristilega menntun 0.'1 andlegan þroska, sem áskilið er í
!tinum gildandi lagaboðum um fermín.qu barna á Íslandi."

þó að eg hafi nú orðið þannig fjölorðari um þetta mál, en
eg bjóst við, er f)al'l ekki af því, að eg vilji ota því fram, held.
ur af því, að eg vildi reyna til að sýna, að annaðhvort væri
ekki vert, að hreifa við málinu, og láta þall falla, eða þá að
gjöra á því verulega breytíngu.

H. Stephensen: Eg verð all lýsa því yfir, að eg í mörgum
greinum ersamþykkur hinum háæruverðuga 3. konúngkjörna þíng-
manni, sem áðan talaði. Eg er ekki fjærri því, að þetta ætti helzt að
standa við það, sem verið hefur; því mer finnst eingin nauðsyn
bera til þess, all staðfesta barnill, fyr en það er orðið l;l ára;
það munu líka mjög fá börn, sem presturinn getur sagt það um,
all þau séu fullfær til, að staðfestast; það er sjálfsagt, að margt
14 ára gamalt barn er búið að nema lærdómsbókina, en eg þekki
ekkert barn, sem hafi feingið þá andlegu staðfestu, áður en
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það er orðið 14, ára, að óhætt se að senda það út í heiminn.
Að fylgja meiri hluta nefndarinnar, er all gefa prestinum leyfi
til, að gjöra undanþágur (dispensera) frá lögunum, og flal'l getur
opt orðið ógeðfellt fyrir hann, til dæmis þegar hann hefur neitað
4 ella 5 börnum, þá að lofa því sjötta það - (satt) -.

:Mer virðist Ilal'l ekki heldur svo mjög áriðandi fyrir for-
eldrána eða sveítarstjðrnina, að þau verði fermd, fyr en þau
eru fullra 14 ára; því þó kann ské séu margir foreldrar, sem
vilja koma þeim burt frá ser, þá verður IIÓ skaðinn fyrir barn-
ið meiri en ábatinn; því úr því barnið er komið í vist, hugsa
víst fæstir húsbændur um, að það nemi meira.

Ágreiningsálitið er því siður takandi, sem það er iJlgjör-
andi, að sams inna h inu. það er, eins og hinn háttvirti 3.
konúngkjörni þingmaður sagði, í lögum, að tvisvar á ári má
ferma börn, og það hef eg gjört, en aldrei fyr: en þau hafa
verið orðin 14 ára, og min eigin börn ekki fyr, en þau hafa
verið orðin 15 ára. Ef fara ætti að leita leyfis biskupsins fyrir
1 mánuð, þá verður biskupinn einúngis að fara eptir vitnisburði
prestsins, og þá er leyfi biskupsins ekki stórt meira en prests-
ins, og þvi vil eg, að sem sjaldnast se leitað leyfis biskupsins.

Eg vil ekki banna Gyðingum al'l koma hingað vegna trú-
arbragðanna, heldur af því þeir hafa nóg í því leyfi, sem þeir
nú þegar hafa. Fátækt og tortryggni her i landi verður líka
að mæla á móti þvi, að þeim se boðið, að koma hingað.

Petur mikli sagði, að hann treysti að vísu Rússum sínum,
að sjá við verzlunarprettum Gyðinga, en þeir mundu ekki þrif-
ast þar, og sama kynni að verða upp á fyrir þeim, þó þeir
kæmu til Íslands, og vil eg ekki narra þá híngað.

G. Brandsson: :Mer þykir það nokkuð undarlegt, að menn
skuli halda, að prestum vorum se ekki trúandi til, að gæta
skyldu sinnar í tilliti til barnafermingar, nema aldur þeirm se
einskorðaður við 14 ár, þegar þau eiga að konfirmerast; en úr
því þau eru svona gömul, þá eru þeir að miklu leyti einráðir
um þetta, hvort börnin eru vel eða iIIa að ser - (nei) -.
Eg veit til, að börn hafa ekki verið konfirmeruð, fyr eu þau
voru 18 ára, og jafnvel eldri, og hafa þó verið miklu miður
að ser, en sum önnur á 14. ári j er það þá ekki hart, að prest-
ar skuli ekki mega her í fara eptir eigin sannfæringu sinni'?
þvi margir þeirra eru þó þekktir að reglusemi og vandvirkni
i þessu, og sumir þeirra hafa þó ekki bundið sig eingaungu
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við l,euoJlán 14 ára aldur; þannig gekk það einnig til, þegar eg
var koufirmeraður, að talsvert. vantaði mig til, að fylla 14. ár-
ii'l, og var þó prestur sá, sem það gjörði, sera Brynjúlfur sál-
ugi á Útskálum, almennt álitinn vandlátur og reglufastur; en
þall var ekki eg einn, heldur fleiri, sem hann konflrmeraði um
leið, sem ekki höfðu náð þessum 14 ára aldri, l13r sem aptur
sum börnin voru miklu eldri, Eg gæti fært til fleiri dæmi þessu
lík, ef eg vildi, og líka sannað mönnum þall, að þessir úngu
hafa ekki orðið lakari menn en hillir, sem konlirmeraðir VOnt

eldri. Menn vita þó, að gáfall ham og vel siðað hefur cptast
næma tilfinningu fyrir þvi, sem er faglll't og háleitt, og þal' hjá
mikla laungnu til, að komast sem fyrst í kristinna manna tölu,
og vill þess vegna leggja hart á sig, hvað lærdóm og upp-
fræðingu snertir; nú vita menn, að ókonfinuerað ham má ekki
gánga til guðsborðs, og má ske ekki þjúnustnst, þó það liggi
fyrir dauðanum - (jú) -, og held eg, að með þessu hátta-
lagi se lítil ábyrgð fyrir þvi, all hinar næmu og góðu tilfinn-
ingar, sem guðhræðslan el' vön að birtast i, og sem mjiig eru
samboðnar þessum aldri, verði ekki talsvert meiddar, og hvað
þá þegar þekking og skilningur trúarbragðanna er þessu sam-
fara, má ske betur en hjá mörgum fullorðnum. All leita bisk-
upsleyfis um barnafermingu, getur opt orðið að litlu liði, og
stundum er það næstum ómögulegt (yrir þá, sem lángt eru i
burtu, t. a. m, úr l\lúlasýslum, og þar sem líkt stendur á.
það var ekki rétt hermt, sem sagt val' her áðan, að húsfeður
skiptu ser lítið eða ekkert af uppfræðingu barna, úr þvi 1'3u
væru kenfirmeruð. Eg veit marga, sem gjöra ser þó far um
þetta, og sama er að segja um prestana, ekki einúngis þegar
þeir húsvitja, heldur opt og tíðum, þegar þeir yfirheyra og
spyrja önnur börn; þannig veit eg til, að SUIII þeirra hafa
verið spurð af prestinum í tvö ár, eptir að hann hafði konfir-
merað þau. þessal' sagnir um skeytingarleysi húsbænda, og
jafnvel presta, eru áþekkar þvi, þegar sagt var hel' á þillgi,
að það væri ekki meir en tíundi hver bóndi, sem gæti skrifað
vitnisburð handa hjúi sínu, og held eg jafnetvitt, að sanna hvort-
tveggja. Eg held þess vegna, að menn þurfi ekki all vera
hræddir um, að foreldrar eða húsbændur sleppi að öllu leyti
hendinni af börnunum, þegar búið er að konfirmera þau; þvi
það er móthverft því, sem reynslan hefur sýnt her 11(') undan-
föruu.
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.1. hreppst, Si!/urðsson: þai'! kann nú <'Ii'!þykja nokkuð
djarft til tekið, að eg skyldi leyfa mel' að gjöra ágreiningsálit
móti samnefudarmönnum mínum, þar þeir VOI'\I allir vísinda-
menn, lögfræðingar' og prestur; en eg gjörði það ekki í því
skyni, að eg þættist skynja betur en þeir, heldur þóttist e~
hafa rett á, að halda minni sannfæringu mér, og láta hana í
ljósi fyrir þinginu, og eg hugga mig við pal'l., ai'! þingmenn muni
þó sjá, all hún hefur þó nokkrar sannleiks - og sanngimis-
ástæi'!ul' við að styðjast, og sú lánga ræða hins háæruverðuga
3. konúngkjörna þingmanns hefur ekki hrakið þær í hinu minnsta;
f)ví þar hann sagði, að menn vildu skylda presta til, af') ferma börn,
ef þau mættu fermast vegna aldurs, hvemin sem þau væru að
Sel', þá getur einginn með réttu lagt þá þýi'líng i orð min, eða
það skriflega álit mitt; því þú presturinn taki ekki barnið, fyr
en það el' 16 eða 17 vetra, veit eg eíugan tala um þall, þegar
það vantar sína kristindóms-hæfilegleika. Prestinn álíta menn
færan og myndugau til, að dæma um hæfilegleikann, og ef
barnið el' hæfilegt til, að kristnast, þá vil eg ekki láta lögin
vera svo óhentug og ósanngjörn, að þau séu þvi til fyrirstöðu,
eða menn þurfi að vera að sækja um slíkt til biskups með ærn-
um kostnaði yflr lánga vegi. Slíkt el' óþarfa-krókur, el' lögin
gjöra á leið manns, til að ná rettindum sinum; [ivi biskupinn
f)ekkil' ekki harnið eins vel og presturinn, og getur ekki farið
eptir neinu, nema vituishurði prestsins; og el' það merkilegt,
ef presturinn skal vera fullveðja að gefa barninu vitnisburðinn,
eptir hverjum að biskupinn ályktar það að vera hæfilegt, en
hann skyldi ekki vera r áðandi að því, að ferma það eptir sinni
emhættis-sannfæringu. Slíkt sjá allir heilvita menn að eru
þýðíngm' - og ástæðu - lausir útúnlúrar, að vilja hafa lög svo-
leillis. Hinn háæruverðugl þingmaður sagði, að þetta kæmi her
sjaldan að haga, því hel' væri fámennt, og Iitlir söfnuðir; en eg
vil segja, að þetta getur víst komið her að meiri baga en í
Danmörk, því her eru aptur margir söfnuðir, og leingri og verri
leið, að ná biskupsleyfi. þó l)(~l' megi ferma hörn á haustum,
þá er það JIÚ ekki vanalegt, og slíkt eru eingin þægilegheit,
ef liigill hyndu mellll til þess, prestinn til að ~jöra aukaferm-
ingu, en 1~lutaðeigelldUl' til að láta barnið vera að halda við
og standa undir yfirheyrslu allt sumarið. þ:tð eru þó allir '},crna
í þíngsalnum svo íslenzkir, að þeir vita, að við þurfum að brúka
sumartímann til annars, en að Iigr.;ja í hókum; það ríður lí því
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lifið allra, lífið valdstettanna, og viðhald allra stiptana, að menn
svíki ekki af Ser summið ; því ef svo er, þ.í er kvikféð, allur
Iífsbjargarstofulnn, farið. Ef eg gæti náð til alll)ðu út IlIIJ land-
ið, þá skyldi eg sanna það með nægum rökum, að fJað hefur
kviknað víða megn óánægja yfir [ieim strriugleika vmeð fletta
aldurstermen, sem brúkað hefur verið nú á seinni tíðum, og
mest síðan þessi biskup kom, sem kann ske hefur komið af
-þessu danska plakati; á fyrri tíðum var ekki hrúkaður þessi
siður, og mun einginn geta sannað, að börn hafi verið kristnuð
óverðugri. Prófastur sálugi Petur Petursson í Stafholti var
guðhræddur og rækilegur maður í embætti sínu; það mun eing-
inn geta þar á móti borið; þó tók hann opt börn yngri en fullra
14 ára, og þar á meðal var eg eitt; því mig vantaði i upp .í
14. árið. Í þeim sama fermingarflokki voru. líka 16 vetra börn,
og lt~t hann þau ekki standa fyrir hinum yngri. Eg verð að
vera á móti breytíngaratk væði hins 5. konúngkjörna þíngmanns,
að málinu se nú frestað, og eingin bæn um það send; því eg
veit, að alþýðu þætti vænt um, ef nú væri neytt tækifærisins,
og beðið um þetta síðara aldurstermen í plakatinu af 9. nóv.
1847, og eg held, að {tað se skylda alþingis, að ~öra fJað,
fyrst plakatið var sent því frá stjórninni, til að segja álit sitt
um það. En að öðru leytinu er það hreint tilgangslaust, að
láta lög meina barninu fermingu, þó það vanti nokkrar vikur
af sumartímanum her til fulls 14 ára aldurs, nema ef það væri
sá tilgángur, að gjöra mönnum opt óþægilegheit í líkamlegum
efnum, sem lög eiga þó víst ekki að gjöra, þegar þau andlega
græða þá ekkert við það. Hefði þessi uppástúnga mín verið
borin her uPI> á þínginu af' æðri mönnum, þá hefði hún víst
feingið meðhald, en það kann nú að spilla fyrir henni, að hún
er borin UPI> af minni háttar manni.

P. Petursson : Varaforseti tók fram helztu ástæðurnar
gegn breytíngu á þessu; eg skal að eins bæta "ví við, að mer
virðist lítið vera unnið með breytíngaruppástúngu meiri hlut-
ans, og hún vera þannig löguð, að hún gjöri prestana enn þá
óvinsælli, en þeir eru nú, þegar þeir verða að neita um, að
taka börn til fermíngar. Eg get því ómögulega fallizt á uppá-
stúngu meiri hlutans, og vildi eg heldur fallast á það, sem
minni hlutinn hefur farið fram á, en held þó yfir höfuð, að bezt
verði, að skjóta þessu máli á frest, helzt af þeirri ástæðu, að
flú únglíngar kunni, ef til vill, ekki að læra mikið eða lesa
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upp um sumartimann, þá mun al' Ilú mikið lÍ þessum aldri Ilm
hvert hálft lÍrii'l í andlegu tilliti, og ,i helju hálfu ,íd taka
únglingar miklum þroska; því það el' ekki nóg, ai'l læra krist-
indóminn ; þai'l ríður (illu meira á því, ai'l geta heimfært það til
sin, sem maður hefur numið; en til þessa þarf nokkurn þroska
og lifsreynslu. þess vegna get eg ekki heldur gefið atk væði
mitt fyrir uppástungu minni hlutans.

P. Si.f/lll'ðssoll: þai'l mun vera í þessu efni, eins og miil'gum
öðrum, að reynslan verður sá vissasti skúlameistari. Eg held, að
þai'l hafi verið almenn siðvenja á þessari öld, ai'l staðfesta hðrn
14 ám og ;i (jórtánda árinu, án þess þai'l hafi verið hnitað niður,
hve nær á ririnu þau ættu afmælisdag; þess munu prestar optar
hafa gætt, ai'l sta Hesta einasta þau, sein vont upplýst i betra
1.1gi, þ6 Þan ekki væru fullra 14 ára, en siður þau, sem fákæu-
ad vO\'U; eg held einginn gpti betur metið þetta e" presturinn.
Eg er ói sama máli, og hinn háttvirti 3. konúngkjðrni þíngma1:l-
111', að það St~ leyfilegt, ai'l ferma ))(\1'11 á haustin, en samt el'
þai'l svo sjaldan sem aldrei gjiirt, og það er vissasti votturinn,
a1'l það þyki,' óhentugur tími; !lai'l verða líka allir að játa, sem
þekkja til sveitalifsins, ef þei,' vildu skoða það, afl það er mjög
fl'ábrugllið staðalífinu í Kaupmannahö fn, og enda staðalifinu
hérua í Reykjavík; menntun og uppfræðsla ungdómsills er mest-
(ill á vetrum, en slrittur og aðrar sumarannir verða því til fyrir-
stöi'lu, að hörnln verði láti" meirn en halda þeim lærdómi í
minni, el' þau lærðu á vetrinum. Eg held flal'l sú líkt með {tmm
aIJdlef?;a þroska og þann líkamlega, að hann taki ekki meira
framfarastökk, þegar barnið endar 14. árið, hafi hann verið ves-
all tveimur e1\a þremur mánuðum áður, E~ þekki ekki, afl
þeir, sem nú eru vaxnir, og fermdir voru ;i U. árinu, sen til
ja funðar lakar upplýstir hvorki í trúarfræði eða Mm, en hinir,
sem eignuðust allt 14. árið, áður þcir voru fermdir. En nú fyrir
fáum árum {ÚI'þessi dönskusletta að koma í sveitirnar, að ekk-
ert harn mætti Ierrnast, fyr en fullra U ára, og líkaði flestum
ill", hæði prestum og alþýðu; því þegar barnið hefur verið bæði
af' presti og meðhjálpurum álitið verðugt til að fermast, eu ein-
asta staðii'l í vegi, að 1 eða 2 mánuði vantaði upp .í árið, þá
hafa hæði þeir, sem nð barninu standa, og prestur verii'l þjáð-
ii' af þmungbýli laganna. þar sem hinu háttvirti varaforseti
sag1\i, að allur fjöldi húsbænda láti sel' lítið annt um uppfræð-
ingu úngdómsius, hafi hm", meint einasta til sumartimans, l"i
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nær þessi framsaga halls nokkurri átt; en hafi hann meint yfir
höfuð, þá held eg hann eigi örðugt, að san/Ia fletta; I,að er lika
í mótsögn við það, sem hann áður sagði, eins og fleiri hafa látið
þá meiningu í ljósi, að það mundi uppfræðingu þeirri, sem úug-
dómurinn nú fær í heimahúsum, meir til huekkis en framfara,
að stofnaðir væru barnaskólar í sveitunum .

.I. Kristjánssun : það er nú, ef til vill, tími Iyrir mig, að
þegja, en eg vil samt spyrja eiuúugis að einni spurningu. Sá
Jögákveðni aldur úugmenna og venjulegi, þegar þau konfinner-
list, er fl'á fullum 14 árum til IS ára .. En lýsir það ekki misvitur-
leik, er það fyrir skömmu þótti ótiltækilegt, að nokkur skyldi
vera skyldugur til, all taka vitnisburðarbók fyrir hegðun sína,
fyrri en hann 'væt'i IS vetra, mel' skildist af þeim ástæðum, að
maðurinn fari eiginlega þá fyrst að hafa vald á sjálfum ser,
að vilja nú lÍ hinn hbginn fara að þoka fermingaraldrinum að
hálfu fjórtánda ári, af þeim ástæðum, að úugmeuuið geti þá þegar
verið búið að hafa vald á sjálfu ser, til að geta gjölt góða
greill á kristludóms-þekkingu sinni, og full skil ii trúarsann-
færingu sinni '1 Eg held meiri hluta nefndneinnar hafi ekki
komill til hugar, að hún feingi þakkir fyrir neinar' sérlegur
lagabætur, {IÓ hún st)'ngi upp á þessari litlu rýmkun áhrær-
andi aldurinn. Eg veit heldur ekki, nema mör'gulII kynni að
þykja það eins mikil bót, að li}. árið yrði eiumitt lögboði nn
fermíngaraldur, eins og hitt, að missirið drægist frá 14 áruu-
um, ef að þannig gæfist meira veð fyrir þvi, að úngmennin yrðu
betri þegnar í kirkjufélaginu og í borgaralegu félagi.

það er eingau veginn rétt hermt, að úngmeunum se eingr-
111' framfarar eða uppfræðingar vou á sumarmissirinu, sem um
er verið að ræða; þvi eg veit til þess, að sumir' prestar yfirheyra
böru á sumrum eptir embættisgjörð á sunnudögum. það þyk-
ii' mer kynlegt, að þeir menu, sem drótta l,vÍ að merkum prest-
um, að þeir fe I'IIIi börn án lagaheimilda, skul i ota því svo fast
fram, að prestar yfir höfuð hafi í [iessu efli i sem óbunduastur
hendur.

G. Brandsson : Mer finnst flÓ, ai'! uppástúnga [iiuguranns-
ins, sem núna settist niður, se ekki sem heppilegust, þegar
harm vildi binda koufinnatiúusaldur harna við 15 ár. þa" er
mönnum kunnugt, að á þessu J,íllgi. hefur opt ai'! undanföruu
verið talað um, að kjör presta her á landi væru mjög bág, en
menu vita líka til þess, að [legal' börn eru íermd, þá er það
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ekki sjaldgæft, ilð stöku skildingar h~júti að sóknarprestinum
Nú her það opt við, að hörn deyja á 15. árinu, og er það þá
eptir þessari uppástúugu auðsjáanlegt tap fyri!' prestinu. .Eg
vildi því ráða hillum beiðraða þingmanni til, að fara sem minust
fram á þetta, stétt sinni í óhag, og reyndar ætla eg, að þetta
hafi fremur óvart en viljandi skroppið fram af vörum hans.

II. Steplænseu : Viðvíkjandi því,sem 1 eða 2 þingmeun
hafa borið mer á brýn, þá talaði eg hvorki um feður ne fóst-
urfeður, heldur um aðra húsbændur, og margir þeirra gjöra ser
ekki svo mikið ómak, sem skyldi, fyrir uppfræðingu únglíng-
anna, heldur lúta þeir nægja það, sem þeir hafa felngið , áður
en þeir voru konfirmeraðir. Viðvíkjandi því, sem þíngmaðm
Gullbringusýslu sagði, að það yrði skaði f'YI·it· prestana, ef
hömlu ekki væru konfirmeruð, f)'r en þnu væru 15 ára, I"i
held eg sá skaði kæmi einúngis fram, ef þau dæju milli 14 og
15 <Íra, en á þeim aldri deyja þó 'fæstir.

JU. /1I1drcsso1l: :Mer finnst eitt unnið með því, að lö!!;leiða IJ(tl'
kanselibréfið með þeirrl breyting, sem þykir hezt eiga við, og þal'l
er, að fá þann dag fastsettan. á hverjum barnið skuli vera búið að
fylla hið 14. ár áþ"i sumri, þegar það má fermast. það getur SIlUnJ'-
izt út úr fn'í nokkur ágreiníngur, að 14 ára aldurinn er einúngis
hundinn við þann fermíngardag, sem presturinn útvelur, en
allir prestar ferma ekki á sama tíma; fH~SS vegna getur {lað
að horið, að velgáfuð barn nær ekki aðgángi í sirmi vsók n,
vegna þess að presturinn konfirmerar svo snemma á vori, má
ske a - 4 vikur af sumri, en hefði feingið framgang i næstu
sókn, því presturinn þar fermir ekki fyr en undir Jónsmessu:
þetta veit eg til að valdið hefur á stundum óánægju meðal
fólks; felli þetta frá, þá minkar ágreiningsefnið; þvi þá er ekki
eptir, nema dómur prestsins um það, hvort barnið er hæfilegt
til fermingar eða ei, ogbJ),tur bann ætíð að eiga rétt á, að
meta það. Eg felli mig því vél við, að 14 ára aldurinn bindist
við vissan mánaðardag, og hefði ekki verið fram komnar ber
uppástúngur um þann tíma, held eg eg hefði bezt fellt mig
við hann um miðjan júlimánuð ; því það er mitt á milli ferm-
ílJgart.ímanlla í Danmörku, sem em bæði haust og vor .

•1. hreppst, Si!/ul'ðsson : Þegar eg gjörði ágreiníngl'O.lÍlitið,
fd vakti það fyrlr mer, að danska plakatið gekk út lÍ það, ai'l
í Danmörku eru börn fermd tvisvar á ári, og eru því 2 aldurs-
terruen sett í plakatinu ; her er aptur ekki fermt JICllIa einn
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sinni á ,íl'i, og þad' því ekki nema 1 aldurstermen; nú þeinkti
eg, að það vær] formlega st, að taka annaðhvort aldurstenneuið,
sem plakatið hefði, til að fylgja, og samþykkja annanhvorn
kafla þess, þar ekki ættu báðir hel' við; nú sá eg, afl siðara
aldurstermenið gat vel átt her við, og því vildi eg fylgja þein-i
reglu, að biðja um það,að lögleitt yrði siðara atriði. þess fyrlr-
lagða plakats, Að sönnu hefði eg gjöl't mig rólegan, þó all
þetta aldurstakmark hefði verið sett nokkuð fyrl'Í, svo sem vill
septembermánaðarlok, en það þótti mer þá ófonnlegravog til-
gángslaust í tilliti til <Inulegra framfara. Eg vildi sorga fyrir
því, að ver Íslendinga}' þyrftum ekki að búa undi,' miklu lak-
ari kjörum, en þeir í Damuörk ; nú er það sýnt, að þar geta
llað í þai'l leingsta orðiö :> mánuðir, sem barnið þarf að bíða
af sínu 15.• iri eptir fermingu; her getur það líka orðið eptir
minni uppristúngu i. mánuðir. þó þessi frestur s(~ nú nokkuð
leingri en í Danmörku, þá get eg unað þessu, þar ekki mUJl31'
meiru ; en að láta börn her bíða allt sitt 15. ár, eður 12 mánuði
á móti 5, get eg ekki liðið; þvi nefndarálitið meiri hlutans
er miklu [neiugra og ófrelsislegra fyrir okkur her, heldur en
plakatið fyrir þá í Danmörku; því þai'l ætla,' þli manaðarfrest
með ulduriuu, en lH~r væri þá einginn frestur; þvi her el' helzt
vanalegt, að ferma börn á trinitatissunnudag, sem stundum get-
ur verið í 9. viku sumars, og Jónsmessan getIn líka verið í 9.
viku sumars; þar hjá yrði þá að fella þai'l konúnglega plakat,
þar sem eg vildi samþykkja það að nokkru leyti. Sá heillar-
legi meðnefudarmaður minn, þingmaðurinn frá Suður-þingeyjar-
sýslu, bjóst við, að taka ser breytingaratkvæðl upp fÍ 15 ára
aldur, eða þó heldur 18 ára aldur. Eg hef heyrt sagt, að úr
því væri kallað tvísýnt, hvort það ætti að liggja fyrir manni,
að fá að kristnast. Eg held {lai'l væri brotalllinnst ~yrir þíng-
mann iun þá, að taka Sel' þuð breytingarark væði, að eiugiun
prestur mætti koufirmera nokkurt barn, fyrri eu það lægi við
lí hitt borðið, að það feingi ekki inngáng í kristnina fyrir
elliórum,

P. Petursson: Eg hef aldrei heyrt getið uni nokkurt það
lagaboð, sem banni, að koutirmera menn eldri en tvítuga, eins
og mer skildist á I)íngrnanniuum úr Mýrasýslu. það kemur
eingan veginn til af tortryggni við prestana, eins og sumir
hafa látið í ljósi, að eg og þeir, sem hafa sömu skoðun á þessu
og eg, viljum láta fermingaraldurinn vera óbreyttan, heldur
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einmitt til nð fyl'irbyggja þá óvild, sem af !10Ssal'i breytingu
III UI Hl i leiða milli sóknarprestsins og sóknarbarna hans, þa!')
[rar]' ekki að koma af tortryggni við prestana, þó biskupinn
gefi Ierrningnrleyfi, heldur er þai'l eðlileg trygging, eins í þessu
efni sem Mm, því fremur, sem eg veit ekki til, að biskupinum
se gefið vald til, að leyfa fermíngu of óngra barna, nema ulld-
ir sérlegum kringumstæðum, þegar bæði prestur og prófastur
cm búnir að vitna um kunnáttu og andlegan þroska barns-
ins, og eins um, að þai'l se af einhverjum serlegum tilknýjandi
ristæðum nauðsynlegt, t. d. að únglíllgurinn eigi að fara burt
héðan af Iandi. Ekki skil eg heldur í, að svo örðugt Sl\ að Há
þessu hiskupsleyfi ; þvi optast mun presturinu áður þekkja slík
tilfelli, og vera kunnugur kunnáttu og kristilegri þekkingu barna
í sóknum sinum, svo hann mun cptast nær geta í tima hreift
þessu máli, og náð aptnr hinu umbeðna leyfi. þai'l er auðvit-
að, að her er ekki talað um þal'l vald, sem biskupinn hefur til,
að leyfa fermingu þeirra úng1ínga, sem eru óvenjulega tornæm-
ir, og komnir ern undir eða um tvítugsaldur.

(;.. Einarsson: Eg verð að svara því nokkrum orðum, er
hinn háttvirti varaforseti drap á i ræðu sinni áðan, enda þótlt
ai'l búið se að miunast á það áður af öðrum þíngmönnum. Hann
sagði einhvern veginn á þá leið, að þegar fermd börn færu
fr;í foreldrunum, og kæmu til vandalausra, þli væri uppfl'æðíng
[ieirra Iorsómuð, Eg verð öldúngis að þverneita því, að þetta
almenna orðatiltæki eigi við, þar sem eg þekki til; eg þekki
marga þíi húshændur og marga þá presta, el' leggja jafnmikla
stund á andlega menntun og framfarir úngmenna hill næstu ár,
eptir að þau eru feI'RHI, eins og fyrir fermínguna, og ef hann
þykist geta sannað, að úngmenui hafi verið forsómuð i andleg-
11111 efnum, þegar þau komu fermd til vaudalausra, þá þykist
eg eins "el geta sannað, að fermd úngurenui hafi tekið stórum
framförum í andlegri uppfræðingu, einmitt fyrir umsjón hinna
vamlalausu húsbæmlanna, er þau fóru til, eða þá fyri!' að-
lrnlrl hins nýja sóknarprests þeirra, {legal' þvi máli þótti
skipta.

Fmmsoqumaður: þær ýmsu athuga ••emdir, sem hinn hátt-
virti 5. konúngkjörui þingmaður hreifði þegar í upphafi á 1I111~

ræðu [ie ssa máls, gegn nefndarálitinu, hefði e~ getall sparað
honuni su mur hverjar, og átt að spéI'I'a honum, UIII leið og eg
lauk við að lesa upp uefudarálitið, með þvi að gjöl'" [rær tv ær
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aðalathugasemdir , sem uefndinnl hafM komið ásamt að hreifa
strax í umræðunni; 1. að nefndin hefði ekki haft færi á, ab
hera svo nákvæmlega saman hina íslenzku útleggingu, sem
her er lögð fram, við danska textann, að nefndin gæti um það
sagt, að hve miklu leyti hún væri svo fullkomin, að eingra
orðabreytínga þyrfti við, og því mundi réttast, að ~já um, að
þessa yrði getið i álitsskjalinu, svo að íslenzka lagaboðsins yrði
löguð öldúngis samkvæmt hillu danska lagaboði, að svo miklu
leyti sem ekki )'rði stúngið upp á serstökum breytingum á
því; 2. að nefndin áliti sjálf .•agt, að þíllgið tæki fram í álitsskjali
sínu, að allar sektir lagaboðsins. þar sem nefndin hefði ekki
fundið sérstaka ástæðu til, að breyta þeim, yrðu lækkaðar til
helminga, samkvæmt hinni almennu grunrlvalJarreglu í tilskip.
24. jan. 1838. FJ'I'ir þetta hefðu margar af hinum fyrri athuga-
semdum hins háæruverðuga þingmanns getað sparazt. En eg
hefði allt um það ekki getað sparað honum margar hinar at-
hugasemdirnar og aðfinníngarnar við nefndarálitið, sem ein-
úngis komu til af því, að hann hafði auðsjáanlega ekki lesið,
hvorki það ne uppástúngur nefndarinnar, ne t. a. m. sjálft frum-
varp laganna um prentfrelsíð, sem hann fann svo margt athuga-
vert víð.

Eg ætla nú að halda þánkagángillnm og þræöinum í þess-
um athugasemdum hans í sömu röð, og hann fór þeim fram.

Hið fyrsta breytingaratkvæði, sem hann bar upp, var við laga-
boðið 17. febrúar 1847. En nefndin hefur í álitsskjali sínu tekið
skýrt fram, að af því þetta væri lögleidd löggjöf í Danmörku,
og gildandi fyrir hæsta-rétt, þá bæri þinginu ekki að r~ða það
eða greiða um þai'l atkvæði, heldur að eins lýsa yfir i álitsskjal-
inu til konúngs, að það áliti sjálfsagt, að þessi löggjöf, sem
gildir fyri!' hæsta-rett yfir höfu~, yrði einnig að ni. til þeirra
sakamála, sem geingju frá Íslanai til hæsta-réttar, því hefur
nefndin sleppt [iessn lagaboði úr uppástúngu-atrlðunum, eins og
þingmaðurinn mátti sjá, og kemst því ekki þetta breytíngar-
atkvæði hans að.

Hið sama fannst nefndinni Ilm þau 2 lagaboð: "um ávísanir
eða fyrirframgreiðslu á embættismannnlaunum" og "um eptir-
laun" (~t'n~Ol1fr). Bæði þessi lagaboð er farið að hafa við her
á landi ; þau eru og almenn lög, og orðin gildandi alstaðar
annarstaðar í konúngsveldinu, og þau snerta eingar skyldur
manna, en veita þeim al) eins veruleg hlunnindi. Af þessum
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ástæðum áleit nefndin, og hefur tekið þa~ skýrt fram í álits-
skjalinu, að þau mætti heinlinis álita glldanrli her íí landi, án þess
þö..r væri, að taka það fram i uppástúngu-atriðunum. því em
breytingaratkvæði hins háæruverðuga þingmallns við þessi laga-
boð bæði uudirstððulaus, og komast ekki að, og svo eru [rau
í sjálfu ser vist næsta isjárverð um lög, sem gilda, og er ætlað
al'l gilda, yfir g;jörva Ilt konúngsveldið.

Öðru máli fannst nefnrlinni vera al'l gegna um lagaboðið 5.
jan. 1851, um skyldu embættismanna, til að leggja fe í Iífsá-
byrgðarsjóðlun, og sj,í þannig ekkjum þeirra borgið fyrir eptir-
launum að sjálfum þeim liðnum. þetta lllgaboð er öldímgis
nýtt, og áhrærir stiptun, sem komin er í stað hins forna "ekkju-
sjóðs", sem lögboðið var að skyldi heimfærast til Íslands, sein-
ast með tilsk. 30. apr. 1824. 'þetta lagaboð snertir verulegur
skyldur og rettindi ýmsra einstakra manna, og því þótti nefnd-
inni það öldúngis nauðsynlegt, að það kæmi til umræðu og at-
kvæðagreiðslu her á þinginu; og nefndin gat ekki hikað við,
að leggja til, a~ þingið beiddist, að það einnig yrði lögleitt her,
að svo miklu leyti sem það gæti átt við her á landi. En af
því einnig þetta lagaboð er mjög almennt, og orðið lögleitt og
gildandi annarstaðar í ríkinu, þá fannst nefndinni það mjög vafa-
samt, hvort hagfelt mundi vera, eða jafnvel, hvort þingið
ætti með, að ræða það í einstökum pörtum, eða stinga upp á
sérstökum breytingum við það. Og mer er það 1. a. m. mikið
vafamál, hvort breyting sú, sem hinn háttvirti konúngkjörui
varaþingmaður stakk upp á, um 100 rbdd. sektina, ef prestar
gæfu í hjónaband þann embættismann, sem ekki sannaði áður,
að hann væri búinn að ábyrgjast ekkju sinni eptirlaun. er ekki
næsta isjárverð, og það því fremur, sem þessi sama úkvörðun
var her í lögum um "ekkjusjóðiIllI", meðan hann stóð, nefull.
í tilsk. 30. apr. 1824.

Um knnselibréf 9. nóvember 1847 má virðast að nóg St~

þegar búið að ræða. Eg skil ómögulega, hvað þeim geillgur til,
eða hvaða ávinning þeir IJillgmenn hugsa .'lCl' þar við, sem vilja
fresta þessu máli til næsta eða annars þings. Eg veit ekki,
hvaða aðrar eða fleiri upplýsingar menn geta þá átt vísar, frem-
ur en IIÍ1; nógan meiningamun, þá eins og nú, bæði i bænar-
skrám og umræðum, og nýjan tilkostnað og tiuiatöf við umræð-
ur og meðhöndlun málsins, sem {JÓ gjöl'Íl' menu eingu nær, það
ætla eg muni verða allur ávinuíngurÍlIII af frestuninni. A~al-
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hagnaðurinn af uppástúngu nefurlariuuar er sá, all fyri.' það
veitist prestum og foreldrum nokkull rýmri, og all eg ætla hæfi-
lega rúmur, réttur, en verið hefur, til þess all fá framgeingt
fermingu barna án biskupsleyfis; og eg verð að leyfa mer að
vekja sérdeilislaga athygli þingmanna að því, sem hinn hriæru-
verðug] 3. konúngkjörni þingmaður sagði áðan, að þó ekki væri
lögákvel\ill leingra tímabil, sem leyft væri að binda 14 ára ald-
urinn við og ferminguna án biskupsleyfis, þá stæði þall enn,
sem væri í lögum og hefði verið, all leita mætti, eins eptir sem
állur, leyfi biskupsins um fermingu þeirra barna, er þættu til {less
fær, sem ekki fylltu U. árið, fyr en eptir þetta takmark, og t. a. m,
innan þess tímabils, sem minni hlutinn hefur stúngið upp á.
Nokkrir þingmenn hafa sagt her i dag, að biskupinn yrði þó að
byggja þetta leyfi á meðmælum og skýrslum prestsins um hæfileg-
leik barnsins; þall er öldúngis rétt, en hitt er ekki rétt, sem þeir
ályktuðu her af og bættu við, að þá væri það þannig á prestsins
valdi, og væri eins gott, að lögin legðu þall undir hans ein-
dæmi, og án þess hann þyrfti all skýra yfirmönnum sínum fl'á
því, ella fá til þess leyfi biskups. En þall hefur allt af þótt,
og má þykja, mikil trygging vera i því fólgin, all hinir lægri
embættismenn geti ekki ráðill af, upp á eindæmi sitt, ýmis-
leg embættisverk, heldur verði fyrst að rita um það álit sitt
og ástæður, og leggja hvorttveggja undir yflrvegun og úrskurð
hinna æðri embæulsmannn.

Um lagaboðill 5.a[lríl 1850 er þall að segja, að nefnd-
inni fannst ekki vera ástæða til, að meina Gyðingum, all set}
ast her að,úr (lvi þeim væri leyft það alstaðar annarstaðar í
ríkjum Danakonúngs. Af JleSSIJ rannsakaði nefndin þá hina
eldri laga.<.talli, sem hér voru gildandi um þetta mál, og fann hún
þá fyrst, al'l 1. gr. í tilsk. 17. nóv. 1786 leyfir al'l eins "öllum
trliarbragllaflokkum kristinnar trúar", al'l hafa her víð trúar-
bragða-lbkanlr sínar. I>etta nær þvi auðsjaaulegn ekki til Gyi'l-
inga; þeim er ekki leyft, að hafa her sínar trúarhragða-æfíngar.
Aptur segir i tllsk, 13.júni 1787, II, 4: "I>mmigmegaútlendir
menn framvegis,eins og landsbúar, bæði fá jarðir til leigu og til
eignar, með öllum samavétti", o. s, frv., og þall án alls mis-
munar ;í,hvol't(leir eru innlendir eða útlendir, eða hnerra trú-
arbragða sem þeir eru [elíer (If ~\)(lb ÐMigíon beere), I>etta áleit
nefndin svo almenna og undantekningarlausa ;laga-ákvörðun,
að hún hlyti einnig 'að ná ti! Gyðínga; þvi áleit nefndin, að
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þeim væri vilfalaust heimilt, að setjast her að, verala her og
kaupa jarðir, o. s, frv., en að [leir mættu þó ekki eptir tilsk.
17. nóv. 1786, 1. gr., hafa her vi" trúarbragða-iðkanir sínar.
þannig komst nefndin að þeil'ri niðurstöðu, að réttast mundi
vera, að þetta lagaboð yrði einnig upphafið, og Gyðíngum
einnig leyft her, eins og í Danmörku, að hafa her opinberlegu
við trúarbragða-iðkanir sínar, t. d, í samkundum sínum, úr því
þeim væri þó leyft í eldri lögum, að setjast her að, eða með
öðrum orðum, að Gyðingar mættu setjast hCI' að með sömu
skyldum og réttindum sem í Danmörku. Og flÓ hinn háttvirti
konúngkjörni varaþíngmai'lur virðist að hafa nokkuð til sín-,
máls um þai'l, sem hann áleit isjár - og varhuga-vert við komu
og aðsetur Gyðinga her, llá gat hvorki nefndin, né get eg enn,
gjört eins mikið úr því, eins og hann gjÖl·i'li.

þá kemur löggjöfin um prentfrelsi. og hef eg þegar getii'l
þess, að um hinar serstöku orðabreytingar , sem hinu háæru-
verðngi 5. konúngkjörni þingmaður hreifði við fyrstu gl'einaruar,
og sem víst þarf víðar að fara fram á í lagaboðiuu, megi
beiðast almennrar lagfæringar, um leið og lagaboðið verður gjört
gildandi. Sama þingmann hneixlaði það, að nefndin hafði
stúugið upp á fjársekt i stað fángelsishegningar í 6. gr., en
þó ekki stimgið upp á neinni breytíngu á þessari hegníngu í
5. gr.; en hann hefði sjálfsagt átt hægt með að sjá, hvernig ;Í

þessu stóð, hefði hann lesið báðar greinarnar svo lítið grand-
gæfilegar ; þ"í í 5. gr. er talað um "rikislall!lelsi" (I:St(lt~fæItMrl),
og er það ekki nema eitt eða mest tvö í öllu rikiuu, svo þeir,
sem yrðu her sekir eptir þeirri grein, yrðu !'j:ilfsagt að sigla,
til að líða þá hegníngu á hinum tiltekna stað. Í 6. gr. er aptur
að eins talað um almennt eður einfalt fangelsisstraff, sem :í
ser stað hvar sem er í Danmörku, en sem Iull' el' ekki til sem
stendur, eptir tilsk. 24. jan. 1838, og því þótti nefndinni öld-
úngis nauðsynlegt, að ákveða fjársekt í stað þeirrar hegníngar,
svo að ekki þyl'fti t. d, að reka að hýðingu í slíkum múlum, eins
og toð tilsk. 1838 ráðgjörir. En í þessari sömu (6.) greill frum-
varpsins hefur rángskrifazt hjá nefndinni 25-500, í stað 50-
500 rbdd., eins og í 9. gr. En þ,í nokkrir þingmenu hafi látið
á ser skilja, að þetta sé of lítil hegníng fyrir, að eigna konúng-
inum á prenti svívirðilegar athafnir, þá ætla eg þó, að hún
samsvari þeirri fángelsishegniugu, sem ákveðill el" í danska
textanum, eptir þeim mælikvarða fyrir þessu, sem tekin el' fram
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í tilsk, 1838, og með tilliti til, að þessi sama tilsk, ákveður
helmíngi minni fjál'sektir her, heldur en í Danmörku,

U III athugasemdir hins háttvirta 5. konúngkjörna [iing-
mauns við 4. gr. þarf eg því síður að vera margorður, sem hinn
hæstvirti konúngsfulltrúi el' húinn að hrekja þær.

KOllúllf/J'fulltl'úi: 'þegar eg í fyrra sinn talaði, gat eg þess,
af'l eg væri samþykkur uppástúugu nefndarinnar undir nr. 2, og
el!: hafði því eptir stöðu minni, sem erindsreki stjórnarinnar,
eiuga frekari athugasemd þar um að gjöra. Bending sú, er
eg gaf nefndinni um þann, að minni hyggju, rétta skilníng á
tllsk. 17. nóv. 1786, § 1, laut einúngis að því, að benda til
þess, að það mundi ei eiga vel við, að taka upp í bænarskrá
þingsins til konúngs þá athugasemd í álitsskjalluu, sem skýrði
frá, hvernig nefndin skildi áminnsta lagagrein. .Mín persónu-
lega meining um skilning Iagastaðsins, er her um ræðir, hefur
eingan veginn breytzt við {lá grein úr tilskipuninni frá 13. júní
1787, er hinn heiðraði framsögumaður nýlega las upp, því hún
var mer kunnug áður; en eg hef þann skilníng, að þessi síðast
nefnda grein eigi að skiljast samkvæmt 1. greininni í tilskip.
frá 1786, sem er höfuðlagastaðurlnn. þessi grein fyrir skipar,
að mínu áliti, og ætlast til, að ei skuli gjöra greinarmun milli
þeirra 3 aðaltrúarjátníngaflokka, er játa kristna trú, nefnilega
lúterskra, reformertra og katólskra, og að þessum greinarmun
einúngis lýtur boðið í þeirri tilvitnuðu grein tilskipunarinnar
frá 1787; þar á móti fæ eg með eingu móti skilið, að tilgang-
ur hennar hafi verið, að híngað mættu koma, setjast her að, og
eignast ber fasteign, Tyrkir, heiðingjar eða Gyðingar.

P. Petursson: Framsögumaður gjörði ýmsar athugasemd-
ir við það, er eg sagði um nefndarálitið, og játa eg, að sumar
þeirra kunna að vera á góðum rökum byggðar. Hann gat þess,
að nefndin hefði ekki feingið tíma til, að bera íslenzku útlegg-
inguna saman við danska textann. En í tilliti til þess, sem
bann sagði, að lagaboðið um eptirlaun embættismanna hefði
feingið her lagagildi, þá verð eg að geta þess, að eg þekki
ekki aðra aðferð, til að lögleiða her á landi, en að bera ann-
aðhvort frumvörp eða lög, sem gilda í Danmörku, fyrst undir
þetta þing, og held eg, að ekkert geti feingið her lagagildi,
sem ekki er áður borið undir það. Að lagaboðið um eptirlaun
embættismanna gildir her, verður að skoða sem stjórnarverk
(~ltgifril1g(iþanHí"f'l), og stjóruin á frjálst, að gjöra við embættis-
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menn sína, hvað henni þóknast; hún getur veitt þeilll hlunnindi
og lagt þeim byrðar á herðar, og þeir eru skyldir, (tð hlýða
henni; en þó geta menn ekki sagt, að þess háttar boð seu þar
fyrir lögleidd her á landi. En þegar þingið er búið að sam-
þykkja, að lagaboðið um eptirlnnniu skuli gilda her, þá skil
eg ekki, hvernin 12, greinin verður numin burt, og hún á þ6,
eins og hver maður ser, her alls ekki við.

fT. Finsen : Hinn heiðraði framsögumaður sagði, að það
væri hlunnindi, sem lagaboðin frá 5. jan. 1851, um eptirlaun,
og skyldu embættismanna, að leggja í Iifsábyrgðarsjóðlnn, færu
fram á, og hafi stjórnarherrann lofað, að hann skyldi láta
þessi hlunnindi einnig ná til vor íslendinga. það er nú reyndar
ætíð gott, að hafa loforð, en eg fyrir mitt leyti gæti ímyndað
mer, að sá fjárhaldsráðgjafi, sem kæmi eptir þann, sem nú er,
kynni að vera annarar meiníngar um gildi þessara lagaboða
her, og áliti þá réttast, að láta okkur her ekki verða aðnjót-
andi þessara réttinda, og þau eru þó fyrir suma embættismenn
her ekki lítil; sýslumenn feingu áður, eins og kunnugt er, mjög
lítil eptirlaun, af þvi áður voru eptirlaunin að eins reiknuð eptir
föstum launum, en nú eruóvissu tekjurnar teknar með, og fá
nú sýslumenn hel' eptirlaun jafnt að tiltölu við aðra embættis-
menn. Eins og sest af bréf því frá d6msmálastjórnarráðinu
fl'á 23. mai þ. á., sem hinn háttvirti konúngsfulltrúi hefur birt
þinginu, hefur fjárhaldsráðgjafinn ekki heldur haft neitt á móti
því, að lagaboð þessi væru lögð fyrir þingið, heldur að eins
álitið óþarft, að þau væru lögð fyrir það; en það er vissulega
ekki óþarft, eins og eg þegar hef sýnt. þegar stjórnin vill leggja
fyrir alþingi slík almenn lagaboð, held eg þingið ætti ekki að
verða til, all skjóta frá Ser þeim málum, og álít eg þvi einnig,
að lagaboðið um málsfærslulaunin við hæsta-rett eigi að takast
til meðferðar her. Eg get ekki jafnað þessu lagaboði saman
við lagaboð um prestapeninga í Kaupmannahöfn; þvi það er flÓ
kunnugt, all hæsti-réttur er æðsti dómstóll okkar Íslendinga, og
stendur yfir öllum dómstólum her. það er sjálfsagt, að þessi
lagaboð kunna opt að vera þess eðlis, að ekki kynni að vera
mikið spnrsmál um, að þau verði öðruvísi fyrir ísland, en fyrir
hina parta konúngsveldisins; en mer finnst það vera rétt og
gagnlegt, að þau verði þó rædd her. Hvað nú snertir hin um-
getnu lagaboð frá 5. jan, 1851, þá kynni mönnum, ef' til vill,
virðast minna undir því komið, hvort numið yrði eða ekki num-
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ið úr lagaboðum þessum það, sem byggt er á ásigkomulag pað,
sem er í Danmörku, en sem ekki á ser stað her, en í (illu falli
verða menn að játa, að þar sem serlegt ásigkomulag er á Ís-
landi, þalJlJig að það, sem stendur í lagaboðinu, getur ekki átt
ser stað her, þar se nauðsynlegt, að ákvörðunnnum verði breytt
samkvæmt {)Ví, hvernig þannig á stendur, eins og t. a. m. er
í síðustu grein lagaboðsins um eptirlaun, og í 3. gr. lagaboðs-
ins um skyldu embættismanna, að leggja í ekknasjóðinn. En
eg er reyndar á þvi, að það eigi helzt að gánga svo frá laga-
boðum þessum, að þau eigi vel við her í öllu tilliti, og áskil
eg mer þVÍ breytíngaratkvæði um öll þau atriðl, sem eg hef
tekið fram, og eins um, að orðunum í lagaboðinu um eptirlaun,
2. gr., um þá embættismenn, sem eru við konúngshirðina, verði
sleppt úr. Mer skilst, að nefndin vilji gefa Gyðingum full rétt-
indi, en mer finnst það nokkuð ísjárvert, með þessu lagaboði
að gefa þeim þannig öll þessi réttindí ; því það er þó margt,
sem þyrfti að hugsa um áður; eg vil t. a. m, benda til, hvaða
lög ættu að gilda um giptingar milli Gyðinga og kristinna,
hvernig trúarbragðaréttindum þeirra her skyldi vera varið, o.
s. frv .

•1.•JÓnsson: það hefur ein ginn hinna heiðruðu þíngmanna
enn nú vikið ræðu sinni að hinni 4. gr.lagaboðsins fl'á 3. jan.
1851, um prentfrelsið. þar sem svo kveður að orði: "af serhverju
því riti, sem ekki er stærra en 6 arkir, skal prentarinn, jafn-
framt því, sem hann lætur af hendi ritið úr prentsmiðjunni, og
í síðasta lagi áður en ein stund er liðin, frá því hann byrjaði
að láta ritið af hendi, senda eitt exemplar af því á lögregluhús-
ið". það lítur svo út, að her se gjört ráð fyrir, að lögreglu-
húsið og prenthúsið standi hvort við hliðina á öðru, og svo mun
nú líka vera ástatt í Danmörku, að ekki se lángt að ná til lög-
reglustjóranna, í hverju tilfelli sem á því liggur. þetta sama
á ser líka stað hérna í Reykjavík; en þegar til þess er litið,
sem hinum heiðruðu þíngmönnumer kunnugt, að í Norðurlandi
er stofnsett prentsmiðja, og þó hún standi enn nú veikum fót-
um, er hún samt sett þm' með konúnglegu leyfi, og eg meina
hún eigi fullkomlega ab vera undir laganna vernd, og henni
ekki að gjörast erviðara fyrir, eptir því sem hún stendur að,
heldur en þeirri sunnlensku prentsmiðju; því þó hún se félítll
og nýtekin til starfa" flá er her, eins og máltækið segir, ekki
að vita, að hverju barni gagn verður; ená Akureyri er einginn
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lögreglustjér}, og gæti opt verið clIllögulegt fyri!- prentarann,
að lIá til hans tl fyrsta klukkutíma, eptir að ritil'l er komið út;
því bæði gæti þá viljað svo til, að lögreglustjórinn væri á em-
bættisferð, og í svo miklum fjarska við prentsmiðjuna, að fleiri
tlagleiðum sætti, en aptur á hina siðuna lægi strax á, ai'l koma
rirliuginum út til alþýclU, helzt þegar um timarit er að gjöra,
svo ef þessi grein lagaboðsins á nokkuð verulegt að þýða, eins
og hún er orðuð, þá mun eg, vegna hinna serstöku kringuni-
stæða hinnar norðlensku prentsmiðju, áskilja mer eitt eður tvð
breytíngaratkvæði, en ekki ætla eg að bera þau upp, fyr en
hinn heiðraði framsögumaður, eða einhver annar þingmanna, er
búinn all skýra meininguna í þessari grein.

Framsðqumaður: Eg vildi einúngis mega benda þeim
háttvirtu þingmönnum, 5. og 6. konúngkjörna, til þess, að ef
þeir ætla að halda fram þessum sérstöku breytingaratkvæðum
sinum við lagafrumvörpin um "ávisallir og fyrirframgreiðslu em-
bættismannalauna, og um eptirlaunin. sem eg líka tók fram
áðan i ræðu minni, að nefndin hefur ekki tekið þessi 2 laga-
boð eða lögleiðslu þeirra inn í uppástúngu-atriðl sin. Ef því
þessi serstöku breytingaratkvæði eiga að geta haft framgáng,
þá verða þau að eiga að styðjast við einhverja aðaluppástúngu
um, að lögleiða her hæði þessi lagaboð öll; en það er ekki,
og því álít eg öldúngis nauðsynlegt, að þeir áskilji ser viðauka-
atkvæði um þetta, svo að hin serstöku breytíngaratkvæði eigi
eitthvað við að styðjast,

þal'l getur verið, að ýmislegt sé ískyggilegt og varúðarvert
við, að hleypa Gyðingum her inn, og þar á meðal það, sem
hinn konúngkjörní varaþingmaður hreifði fyrir skemmstu um
giptíngar milli kristinna og Gyðinga; en auðvitað er, að, ef
fallizt yrði á uppástúngu nefndarinnar í þessu efni, þá yrði her
einnig að innleiða lög þau, sem þar að lytu, og nú gilda í Dan-
mörku, bæði þau um giptíngarnar, og t. a. m. líka um lög-
legan eið Gyðinga, sem þeir, þar sem þeir annars eru í kristnu
landi, verða að vinna í samkundu sinni, eptir lög-ákveðnu
formi.

Viðvíkjandi því, sem hinn heiðrað] þingmaður úr nyrðri
þingeyjarsýslu hreifðí við 4. gr. prentfrelsislaganna, þá kom
þetta efni einnig til umræðu í nefndinni. En henni fannst eing-
in nauðsyn á, að stinga upp á neinni sérstakri ákvörðull 11m

þetta fyrir Akureyri, bæði vegna þess, að sá meðnefndarruaður,
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sem er amtmaður þar, taldi Tíst, að sýslumann inum í Eyjafjarð"
arsýslu mundi von bráðar verba gjört að skyldu, að hafa bú-
stað sinn á Akureyri, og af því uefndin að öðru leyti áleit
sjálfsagt, að sýslumaðurinn, á meðan hann ekki væri búsettur
í kaupstaðnum, yrði, bæði i þessum og öðrum tilfellum, að hafa
þar einhvern fullmektugann.

J. hreppst. Si!IUrð.f.von: Hinn háttvirti framsögumaður heit
áðan i ræðu sinni, að þó aldursfrestur væri nokkuð naumur frá
fermíngardegi barna, þá mundi mega bæta úr þvi með því, að
fá her hlskupsleyfl; en mer þykir það mjög tvísýnt, því opt og
tíðum getur presturinn ekki vitnað um menntun og andlegan
þroska barnsins, fyrri en vor er komið, og þá er víða af landi
her svo Iaung og torveld leið, að ná biskupsleyfi, að það er
ómögulegt, áður börnin eru fermd, og mundu menn cptast
standa heldur af relli sínum og hagsmunum, en að berjast í
slíku. Lögin ættu líka að vera svo hentug í þessu falli, að
sem sjaldnast þyrfti að koma að því, að verða ab vera að sækja
þessi biskupsleyfi; [lví honum má vera það óþægilegt, að verða
að vera að gefa úrskurði i því efni, sem hann er ekkert fróðari
í en presturinn, sem biður um úrskurðinn, og mer heyrðist það
á ræðu hans áðan, all hann ekki æskti eptir, að standa mikið
í brefaskriptum um það efni. Slíkar umsóknir frá ýmsum mundu
líka að mestu niður falla, og menn verða ánægðir, ef 14 ára
aldurs fresturinn væri, eins og eg hef upp á stúngið, nefnilega,
til haustnótta, þó eg kunni ab ímynda mer, að i einstöku tilfelli
kynni að verða sótt um þetta leyfi samt, þá börn eru vel að
ser; því þau eru þó dæmin, að ekkert ódæði hefur þótt, að
ferma þau, þó þau ekki fylltu 14 ár, fyr en undir jólin. En
þar sem menn hafa verið að segja, að sá andlegi þroskinn
þurfi að vaxa um þessar fáu vikur, sem á aldurinn kann að
vanta fram eptir sumrinu, þá eingin uppfræðingarvon er, en
nógar annir og snúnlngar fyrir úuglínga, þá er slíkt svo fá-
feingileg ástæða, að eg get ekki heyrt hana. Ef að presturinn
álítur, að barnið hafi að vorinu feingið næga þekkingu og and-
arþroska, til að fermast, þá held eg se nóg; þvi guð mun eins
bæta við það þeim andlega þroska, sem hann ætlar að veita
því á sumrinu, þó að það se orðið kristið, Hitt veit eg ekki
til, að nokkur maður se svo þeinkjandí, eður svo stífur, að
skrúfa prestinn, til að ferma þau börn, sem ekki hafa þekk-
ingu til, að taka á móti þvi; og þó einhver kynni nú að vera
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svo gjörl)nr, þá vil eg ekki láta mer til hugar koma, að nokk-
ur prestur S8 sú hérvilla, að láta menn neyða sig til slíks móti
sinni guðlegri sannfæringu. Sá heiðarlegi varaforseti þóttist ei
skynja þall, er þingmaðurinn frá Gullbringusýslu mælti, að þal)
gæti spillt kjörum presta, ef þeir ekki mættu ferma börn, fyr
en 15 vetra, þar þá kæmi fermingarkaupið af þeim ló vetra i
staðinn 14 vetra, en eg veit til, ab margur hefur dáii'l á sínu
ló. aldursári, og hefði þá eptir þessu (orm i aldrei verið stað-
festur; en eg veit eingan hafa fæðzt á ~íllU 1&. aldursári apt-
ur í skarðið handa prestum al) ferma.

St. Jðnsson: pað hefur nú verið rætt her mikið um ferm-
íngaraldur barna, bæði meb og móti, en þó hefur einginn áskil-
ið ser breytingeratkvæði í því tilliti, hvorki eptir minni ne meiri
hluta nefndarinnar, svo ekki er fyrir ab sjá, hvort verða kann
ofan á vii'l atkvæðagreiðslu málsins. Sumir ætla bezt muni
vera, að fresta málinu, eneg hlýt þar ab vera á sama máli og
framsðgumaður, að það bæti líklega ekki neitt fyrir því, né
skýri það í neinu. Pað hlýtur að vísu að vera mjög óþægilegt,
að verabeðilln um það, sem maður getur ekki veitt, en úr þvi
má bæta nokkuð með því, al) fermingartíminn er svo misjafn,
og ekki hjá öllum prestum hinn sami. Prestum er þvi innan
handar, ab hliðra dálítið til, og bíða nokkrar vikur með ferm-
inguna, svo hin efnilegu börn, sem annars, yrðu af fermingu
það áril'l,gætu komið með, og mer finnst þeim éréttur gjör, ef
þeim er ekki ætluð slík tilhliðrunarsemi við þau tækifæri, sem
hennar er þörf, og henni verður komið vill. En eg álít nú þá
tíma-ákvörðun hentugasta í þessu, sem væri mitt á milli þess,
sem kanselíbr. 9. d, nóvemb. 1847 fer fram á, og áskil eg mer
því það breytingaratkvæl'li, að i stallinn fyrir "aprílmánuðcc

verði sett: "júlímánuð" .
•1. Jónsson: Eg er að vísu nokkru nær fyrir ræðu hinna heiðr-

uðu þingmanna u", réttan skilníng hinnar 4. gr. í lagabol'linu um
prentfrelsið; þó get eg ekki með öllu láti I) mer lynda þær til-
gátur, sem framsögumai'lur sagði að til tals hefðu komil) í
nefndinni, nefnilega, ab lögreglustjórinn i Eyjafjarðarsýslu mundi
innan skamms þurfa að taka ser bólstað á Akureyri, ellegar
hafa þar að minnsta kosti fullmektugann, til, auk annars, að
taka á móti því riti, sem frá prentsmiðjunni kæmi í hvert skipti;
en af því hvorttveggja þetta er mjög óvíst, og þó einkum það,
d hosuæ gæti orMI'Igjört að skyldu, að hafa nokkurn full-
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rnektugan~ á AkUreyri, þá if! eg ekki, að með þessIJm laus-
legu ráðaftiörðliniver~i ~örl'l full tryggíng fyrir því, áð það
geti þó' ekki að borið; að prentaranum verði mjög óþægilegt,
eðá níá ske ómögulegt, bókstaflega að hlýða fyrirmælunum i
hínmámlnnstu 4. gr., ef þau annars eiga að sk i1ja!'t, eins og
orðin liggja til,

P. Petursson: }>al'l,sem mer gekk einkum til, að mæla
með því, að innleiðslu þessa opua bréfs um fermíngaraldur
bama yrði frestað, var það, að eg áleit einga nauðsyn bera til
{>ess, að"ú l)egar væri beðið um breytÍllgu á því, sem verið
hefur, og það því síður, sem eingin bænarskrá hafði kornið um
það efni frá þjóðinni til þingsins. Href þetta var og eigi held-
ur sent hingað frá stjórninni, heldur hefur nefndin smeygt því
inn á meðal lagaboða þeirra, sem henni voru feingin til með-
ferðar. Eg held því, að, væriinálinu skotið á frest, þá muni
sú hreif mg, sein nó er orðin á því her á þingi, vekja athygli
landsmanna á því, svo þeir" sendi um það bænarskrár til næsta
þírigs, ef þeim þykir þess þurfa, og ætla eg, að málið vinni
einmitt mikið' við það, því þá hlýtur það að upplýsast meir, en
nú er orðið.: Eg er og viss um það, að, ef biskupi landsins
líe@i þótt nauðsyn á nokkurri breytíngu i þessu efni, þá hefði
hann, ritia:t, 'e~al:itaði- stjórninni lim það, óg þá mundi hún óðar
leggja frám frumvarp Niðvíkjandi því fyri~ þingið. En þar eð
þettá er ek.ki enn' 'kqmið fram, 'álít eg, að nauðsýnin se ekki
mikil' eim. - .' ' . -
.' 17.. Finsen: Viðvíkjandi því, sem þíngmaðurinn úr Norð-
m-:þíngey'jarsýsm minntist á 4. gr. í prentfrelslslögunum, þá
lu~.fli'eg, ~ðþar se einúngis sú meiníngin; að prentarinn, i sið-
a~ta lagi~innistUlidu eptir"að hann e••farinn að út býta ritinu,
elgi -að .enda· eitt 'e.xemph;ar af stá~ til lögreglustjórnarinnar~
hve nær sem það svo ke(nst í hen'dllr hennar. Eg veit líka, að
það ét- haft svo í Danmörku, og það er auðvitað, að opt getur
Mk,in verið komin i margra hendur þar, áður en lögreglustjór-
inn 'er bóintl aRílesa hana, einkum ef bókin er stór, og lángan
tíma þarf til,' al'l'yfir fara hana. Eg held því, a~ þessi ákvörðun
geti her áldreiorðið all haga fyrir prentarann.

"þ.Jó1lassen: Eg skal leyfa mer að gjöra þá athugasemd,
að þar sem hinn heiðraði 5. konúngkjömi þíngmal'Jur talaði á
þá'Jeið, að nefndin heflli eins og laumað kanselíbrefinu {rá 1847,
"ulil'nákvæmapi áivarlhmir á fermíngaraldrinum", inn á milli

643



[ieirru lagaboða, sem hún átti að sel\ia álit sitt um, þá 'er þetta
ekki rett skoðað; því nefndin hafði í þetta skipti, eins og þær,
sem áður hafa verið kosnar her á þingi til þess, að yfirvega
lagaboð þau fyrir Danmörku, sem þá var spursmál um að lög-
leiða her á landi, fulla heimild til, að taka jafnframt til yfir-
veguuar, hvort eingin önnur, en þau tilgreindu lagaboð frá því
tiltekna tímabili, gætu átt við á Íslandi, og þetta er beinlínis
tekið fram af' kouúngsfulltrúa, eim; og sjá má af þingtiðindun-
um núna. Nefndin hafði þannig gilda ástæðu til þess, að taka
ofannefnt kanselibréf inn undir þau lagaboð, sem hún átti að
segja álit sitt um, og umræður þær, sem þegar eru orðnar út
af' bréfinu, votta það ljóslega, að nefndinni ekki hefur skjátlazt
í þvi, að vekja spurstnál um, hvort það gæti ekki einnig átt
vel við hCI' á landi.

P. Petursson: Hinn hátt virti 4. konúngkjörni þingmaður
hefur öldúngis misskilið mig, ef bann hefur tekið 01'(\ min áðan
svo, sem eg ætlaði, að nefndin hefði ekki haft fullan rétt til, að
taka hið opna bl'er um fermingaraldurinn til yflrvegunar; því
mer .hefur aldrei komið til hugar, að hún hafi gjiirt rángt í því.
f:1J fHl nefndin hefði rétt til þess, þá er það eiugin ástæða fyr-
ir því, að nauðsynlegt se, að aðhyllast það, eða innleiða það
her, þar sem eingin hvöt el' komin til þess, hvorki frá stjórn-
inni ne þjói'linni, og það var mín meining, að eg vildi heyra
ætlun landsmanna um þetta mál, áður en þingið tæki það til
yfirvegunar og meðferðar. V iðvikjandi þvi, sem hinn heiðraði
fj. konúngkjömi þingmaður talaði um skilning á 4. gr. í prent-
frelsislögunum, þá efast eg ekki um, að það se rétt, sem hann
sagði; en eg skil þó ekki í því, hvernig þá á að taka orðin
sem á eptir koma: "skal hann þef/ a r {a kvittun {yrir því";
því þar við teingjast orðin í næstu gr. á eptir: "E{ a{ þessu er
bruflðið~ þá"~ o, s. frv. l\ler finnst þetta allt í samanheingi
benda til þess, að prentarinn megi ekki selja bókina ella út
býta henni, nema 1 stund, áður en hann er búinn að fá kvitt-
un lögreglustjórans fyrir afhendingu hennar, og eg skil ekki,
hvaða þýðingu þetta gæti annars haft í löggjöfinni.

V. Finsen: Eg hel d, að. orðið "þef/ar" ~ sem her stendur
í greininni, tákni einúngis : undir eins og bókin er komin til
lö,'1l'eglusijórllns~ og finnst mer, að sá skilningur liggi enn ljós-
ar í dönskunni, Eg veit og fyrir víst, að menn hafa tekill það
einmitt svo i Danmörku. Her stendur og: .,,Ja{ll{ramt og hann
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út hýtil'" (a: bókinni), og það lítill' til þess, að þetta fari fram sam-
hliða eða samtíða hvortöðru, því annars væri það melningarlnust.

,I. Jðnsson: Af öllum þeim ummælum og skýringum, sem
fram eru komnar um flessa umtöluðu 4. grein, er eg þó loksins
kominn að þeirri raun, að orð hennar séu ekki alls kostar svo
ljós, að þau verði ekki skilin á fleiri en einn veg, ef þau standa
óbreytt, eins og hin íslenzka þýðíng hefur þau. Eg er nú að
vísu ekki fastur á þeirri meiningu, að breytíng á þessari grein
se aldeilis nauðsynleg ; þó ætla eg til vonar og vara, og svo
mönnum gefist kostur á, að hugsa sig um til næstu umræðu,
að áskilja mer tvö breytingaratkvæði á þá leið : I. að fyrir:
"eina stund", verði sett: "eilIU sóla rl/1'íll!/U 1''', og 2. fyrir:
y,að senda d liigl'eglultúsið", verði sett: "fÍ leið til lö.qrpglu-
stjðrans", Bætur þær, sem ákveðnar eru her fyrit· brot á móti
þessu, ætla eg án efa að verði lækkaðar, eptir sama hlutfalli
og aðrar sektir á Íslandi, og ásk il eg mer einAig breytingarat-
kvæði um það - (Forseti: NefIIdiII hefur sjálf I!:jöt't það) -.
Eg sleppi því þá.

P. Petursson: EI!: styrkist Illi enn betur í ætlun minni
um þessa ák vört'Jutl í 4. gr. við það, er eg heyrði dönskuna; því
þetta ~ .afgí~f0 ~aa I))lllítífammmt", sýnist mer beinlínis tákna,
að það eigi að vera búið að afhenda ritið, og fá kvittun fyrir
því,' állur því se leingur út býtt, en til tekið er. Eg hef og dæmi
fyrir mer í blöðunum, þar sem maður einn var í vetur ákærður
og sektaður fyrir það í Kaupmannahöfn, að hann hefði ekki
lagt ritið í tækan tíma á þallll stað, sem vera bar, sem eg
ætla að se skripur í lögregluhúsinu ; en hann þúttist hafa gjört
það, en gat ekki sannað það, og var því sektaður.

H. Stephensen: Ef maður má reiða sig á útleggínguna,
sem her lig!!;U1'nú fyrir, þá finnst mer, að menn glími her við
ekki neitt. Á þessari 1 stund, sem prentarunum e~ leyft að
selja bókina, getur hmm, ef til vill, selt helmínginn af upp-
laginu, einkum ef það er eitthvert níðritið ; því augun fýsit' illt
ai'! sjá. Eg se því ekki, að það ",e rétt, sem hinn háttvirti 5.
konúngkjörni þíngmaður fer fram á. ~ler finnst það vera nóg
eptir orðum greillarinnar, ef prentarinn er búinn að senda ritið
á leið til lögreglustjúralls innan einnar stundar, frá því hanu
bytjaði að selja þa;,.

V. j?inSP7I: Mer finnst það enn styrkja þá meiníngu, sem
eg hef áður látið í ljósi um skilning þessarar 4. greinar, að her
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stendur 'Ilbyrjaði", en ekki 'llbyrjar" ; því þar i liggur, afl hann
se farinn að selja riti fl. Hvað Imáli því viðvíkur, sem hinn
háttvirti 5. konúngkjörni þíngmabur minntist á, þá kannast eg
að nokkru leyti líka við það; en þar Tar, að eg ætla, spurníngin
all eins um þab, hvort maðurinn hefði lagt ritið í kassann á
rettum tíma eða ekki, nefnilega, hvort meira en 1 stund hefði
ekki verið liðin, frá því útbýtingin byrjaði, þángað til sent var
til lögreglustjórans, og fyrir það mun hann hafa verið sektað-
ur, að hann gat ekki sannað, að hann hefði sent bókina' á
rettum tíma. það er enn þá ein ástæða, sem gjörir það öld-
úngis ljóst, að meiningin er sú, seDieg sagði. Grundvallar-
lögin dönsku hafa nefnilega alveg tekið öll fyrirbyggjandi með-
öl, þau sem áður voru brúkuð við prentuð rit (Præoention,
Censur) úr lögum; en ætti greinin að skiljast, eins og sá hátt-
virti 5. konúngkjörni þíngmallúr vill, þá væri það einmitt slíkt
band, sem grundvallarlðgín hafa af tekið.

P. Petursson: Ef þetta er satt, þá se eg ekki, til hvers
þessi ákvörðun er, eða hvaða gagn se all henni,' því maður get-
ur sent ritið á' stað Æi réttum tíma, en bæði má sjá svo um, að
þab komist ekki í hendur lögreglustjóranuin, fyr en seint og sið-
ar meir, og líka getur því tálmaæt, t. a. m. ef sendimaður veik-
ist á leiðinni, eða veður og færð er ill. Einkum get eg ímynd-
ab mer, að þetta gæti borið ab fyrir norðan, þar sem optkann
að vera lángt til hans <iðsækja frá prentsmiðjunni, Eg ímynda
mer, að þar geti maður jafnvel verið búinn ,að selja allt upp.
lagið, áður en kvittunin er feingin, og einkum ef það gæti átt
ser stað, sem hinn háttvirti varaforseti gat um, að maður kynni
að geta selt hálft upplagið á einni stundu.

H. Stephensen: Eg held, að dæmi hins háttvirta 5. .kon-
úngkjörna þingmanns hafi sannað það gagnstæl'la við það, sem
þall átti að sanna .. þegar eg sagðl ában, að maður kynni, ef
til vill, að geta selt hálft upplagið lÍ einni stundu, þá hafði eg eink-
umi hugi. kringumstæður þær, sem eru í Kaupmannahöfn, því
ber mun það vera eins lítt mögulegt, eins og eg ætla það ó-
mögulegt, sem hann gat á, all mánuður kynni all gánga til sendi-
fararinnar til lögreglustjórans, og. að ritill verIIi upp selt, áður
en það kemur í hendur lögreglustjórans, ef honum er sent
það á réttum tíma.

P. Petursson: Eg ætla, að það se ekki til neins, að þrefa
meira URl þetta mál. Eg vil.að eins leiða athygli .manna ab
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því, hvort það sa til nokkurs fyrir oss, ati lögleiða þær ákvarð-
anie, sem ekki geta feingið her neina þýðíngu, og til hvers það
se, að It>ggja stórsektir við því, sem ekki getur kOlllið fyrir.

H. Stephensen: Hinn háttvirti 5. konúngkjörni þingmaður
vill í þessu atriði vera strángarl en löggjafinn er, og held eg,
að þess gjörist þó eingin þörf. það er auðseð, að lögreglu-
stjórinn getur ekki gefið þá kvittun, sem þingmaðurinn meinar,
undir eins og hann tekur vill bókinni, helzt ef hún er stór,
því þá þarf þess leingri tíma til, að lesa hana, og se eg þá
ekki, hvernig þab ætti að geta hamlað útbreiðslu hennar.

P Petursson: ,það kann ab vera, að það se ekki svo
hægt her á landi, en í Kaupmannahöfn er miklu hægra, ab hamla
útbreiðslu bóka, ef maður vIII.

H. Steplumsen: Eg er þá gagnstæbrar meiningar um það;
því eg held, ab i Kaupmannahöfn se lángturh hægra, að leyna
bók, en her á landi, að minnsta kosti treysti eg mer betur til
þess þar en her. Her hafa menn og víst allt eins góðar bæk-
ur yfir þá, sem ritin kaupa, eins og í Kaupmannahöfn, SVð

það yrði, ef til vill, enn siður mögulegt her, að leyna þeim, heldur
en þar.

Konúnosfulltrúi: Út af umræðum þeim, sem her hafa
orMð á þinginu, skal eg til skýringar málinu geta þess, að 4.
fyrstu greinirnar í lagaboðinu frá 3. jan. 1851, um prent-
freisið, eru ei skrifaðar í þeim tilgángi, ab hamla þvi, að bók
sú, er þykir vitaverð, komi út meðal alþýðu; því slíkar fyrir-
byggjandi ráðstafanir (loln'l'\)tntí"t ðorbolberegler) eru, eins óg einn
hinna heiðruðu konúngkjörnn þingmanna áður hefur um getið,
af teknar í grundvallarlögum Dana; heldur eru þær skrifaðar
til þess, að lögreglustjórnin geti feiilgið að vita, hver sá er, sem
eptir lögum á að hafa ábyrgð á ritinu, og að hann ei geti
skotið ser undan lögboðinni hegningu, ef ritið stríðir á móti
prentfrelsislögunum.

Forseti: par eð nú tekur einginn til máls, þá álít eg
þessari undiebúningsumræðu lokið, og er þá samkvæmt dag-
skránni næst áð taka erfðafestumálið til ályktarumræðu og at-
kvæðagreiðslu. Við nefndarálitið i því máli hefur ekkert breyt-
ingaratkvæði verið gjört, þar einginn mælti neitt móti því við
undirbúningsumræðuna.

Frdmsögumáður: E,ptir undirbúeingsumræðunni í gær um
mál þetta, álít eg mer einga þörf, ab fara neinum :orðum um
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málið 1IÍ1, fyr en ef ræður þingmanna skyldu gefn mel' tilefni
til þess.

Al. Andrésson: Eg stend upp einúngis til þess, ai'l þakka
nefndinni fyrir þllð, hvernig hún hefur farið í mál fletta, og
hvaða stefnu hún hefur tekið í því, því þar með hefur hún
sparað mönnum umræður um það, eða mótmæli gegn þvi.

Forseti: Af því nú tekur einginn til máls, álít eg þessari
ályktarumræðu Iokið, og skal eg biðja þingmenn að greiða at-
kvæði um uppástúngu nefndarinnar.

því næst voru atkvæði greidd, og var uppástúnga nefndar-
innar, að fJín.'1iðsendi einqa bænarskrá til komíngs í þessu.
mali, samþykkt í einu hljóði.

Forseti: þar eð nú er ekki fleira að taka fyrir i dag. þá
skal eg ákveða fund á morgun kl. 12, og verður þá stjðrnar-:
úátarmálið tekið til undirhúningsumræðu.

Fundi ilitið.

29. júlí - tuttugasti og fimmti fundur.
Allir á fundi, nema þingmaður Reykvikinga, jústizráð .J.

Thorstensen, sem hafði tilkynnt forseta forföll sin.
Gjörðabók frá síðasta fundi lesin upp og samþykkt.
Forseti: það, sem fyrst kemur til umræðu í dag sam-

kvæmt dagskránni, er málefnið um bót á stjómarskipuninni.
Framsögumaður, þingmaður Skaptfellínga, gjðrir iVO vel og
les upp nefndarálitið.

því næst var nefndarálitið afhent þingmanni Skaptfellínga,
lögfræðingi J. Guðmundssyni, og las hann það upp svo hljóðandi:

Hið beiðraða alþingi kaus oss undirskrifaða í nefnd til þess,
að semja og bera upp álit vort um eptirfylgjandi bænarskr:ír,
sem em að þessu sinni sendar til alþingis:
1. Frá þíngvallafundinum þ. á. (nr. 6) um, ai'l konúngur minn-

ist sem fyrst réttinda vorra og heit yrða sinna i bréf sinu 2:3.
sept. 1848, og gjöri oss á þann hátt, sem alþingi getur á-
litiZl oss haganlegast fyrir land vort, hluttakandi í stjórnar-
bót þeirri, sem hann gefur samþegnum vorum.

2. Frá fundi að Kollabúðum 22. f. m. (nr. 10) um, að konúng-
ur veiti oss sem fyrIlit þá stjórnarbót, sem til var ætlað af
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meiri hluta nefndarinnar á þjóðþinginu 1851, þó með þeim
breytingum, er alþingi fyndist nú nauðsyn á því að gjöra,
o. s, frv.

3, 4. Tvær bænarskrár úr þíngeyjarsýslu (nr. 33 og 49), er skora
á alþingi, all þall riti konúnginum ávarp ellur bænarskrá um,
all hann minnist heityrha sinna 23. sept. 1848, og láti oss
Íslendinga samkvæmt þeim verba aðnjótandi réttinda vorra,
o, s. frv.

5. Bænarskrá (nr. 43) úr nyrllra kjördæminu í sömu sýslu nm,
að konúnginum mætti þóknast, með rálli alþingis að velja
ser íslenzkan mann i ráða neyti sitt, sem ser í lagi se er-
indsreki vor í hinum konúnglega aðsetursstað.

6. Bænarskrá (nr. 7) frá þingva11afundinum 29. f. m., all þingið
kosti kapps um, ab fá að vita, hvort konúngsfu11trúinn og
forsetinn og hinir aðrir konúngkjörnir hafi gefið nokkurt á-
lit um tilhögun stjórnarinnar hjá oss eptlrleiðis, og ef það
hefur verið, ab þingill sjái um, all sem fyrst verði gefinn
kostur á, að sjá það á prenti.
Um þessa síllustu bænarskrá (nr. 7) varð svo útrætt í inn-

gángsumræðu þessa máls, að nefndin álítur ser óviðkomandi,
að taka hana frekar til greina.

Hinar allar bænarskrárnar fara fram á þall, með meira eður
minna mismunandi orðatíltækjum, ab þetta heiðraða þíng semji
og riti konúngi þegnlegt ávarp eður bænarskrá þess efnis, að
hann minnist og láti framgeingt verða konúnglegum heityrðum
sinum í bréf hans 23. sept. 1848) samkvæmt serstöku ásigkomu-
lagi voru og réttindum, sem hæði vor allra-mildasti konúngur,
se'm nú ríkir, og feður hans hafa viðurkennt og Iétið Íslendinga
verða aðnjótandi.

Eins og umræður flestra þíngmanna lutu að, þegar í inn-
gángsumræðu þessa máls, hefur og nefndin einhuga komizt að
þeirri niðurstöðu, að hinn heiðraða þingi heri, að rita um þetta
mál bænarskrá til konúngsins, en' ekki doarp,

Sú er og einhuga og óbifanleg sannfæring nefndarmanna,
ab í þessari bænarskrá heri þíngÍllll ekki ab þessu sinni, að
taka fram neinar sérstaklegar eður smágjörvar reglur fyrir öllu
fyrirkomulagi á stöðu Íslands i konúngsveldinu (ll1onarcldet),
eða fyrir (inu fyrirkomulagi serhverrar greinar af stjórninni her
í landinu sjálfu, en þessa sízt, að alþingi beri nú, eins og virð-
ist að vera helzt farið fram á í bænarskránni nr. 10, að taka
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til yfirvegunár óg umræðu stjómarlaga-frumvarp það, sem meiri
hluti stjórnarlaga-nefndarinnar á fundinum 1851 varð ásáttur um;
því þar með mundi þetta þíng takast á hendur þau verk, sem
því er ekki ætlað, hvorki eptir koriúngsbr. 23. sept, 1848, ne
auglýsingunni 12. maí 1852, og sem þinginu þar til, eptir því
sem þall er nú skipað, mundi vera með öllu of vaxið.

Hins vegar álítur nefndin, all hin beinlínis heit vors allra-
mildasta konúngs, I breti hans 23. sept. 1848, geti ekki álitizt
uppfyllt með þjóðfundarhaldinu 1851; og ekki heldur af ser
brotin með tillögum þess fundar, ne heldur aptur kölluð með
auglýsingunni 12. mai 18.lj2, heldur miklu fremur, all áuglýsíng-
in 1852 endurnýi heit yrði vors mildasta konúngs í bréfl hans
1848 um, að hann 'ætli ser enn staðfastlega, all láta ísland
verða aðnjótandi samkynja stjórnarbótar, og á kemst i gjör-
völlu ríki hans (Monarcldet)~ í fullri samhljéðun við fyrirkomu-
lag stjórnarinnar í gjörvöllu kouúngsveldinu, og þó jafnframt
lagalla eptir serstöku ásigkomulagi þessa landshluta veldis hans,
og hinni miklu fjarlægll frá meginríkinu og veldisstóli konúngs-
ins sjálfs, og í hina sömu stefnu, sem hinir hásælu feður hans,
einkum faðir. hans Kristján konúngur 8. viðurkenndi réttindi vor
til sðrstaklegs fyrirkomulags stjórnarinnar her á landi, til jafns
við þall, sem kæmist á í hinum hlutum konúngsveldisins, hver
villurkenning kom ljósast fram í stofnun alþíngis, sem í hinum
verulegustu atriðum var veitt jafnrétti við hinðnnur ráðgefandi
fulltrúaþíng, sem þá voru þegar stofnuð i hinum öðrum hlutum
rikisins,

l\Iell fullri sannfæringu um, að þessi grundvallarskoðun sé
rétt, og all hið heillraða þíng muni aðhyllast hana með oss,
leyfir nefndin ser að snúa alhygli þíngsins all hinni almennu
boðun konúngs 28. jan. 1852, og þess alJalfyrirkomulags á stjórn-
inni í gjörvöllu konúngsveldinu framvegis, sem konúngur vor
lýsir þar yfir að hann ætli að láta verða framgeingt i gjörvöll-
um löndum sinum og ríkjum. En þótt ísland se ekki nefnt
serstaklega i þessari .boðun, álítur nefndin vist, að það fyrir-
komulag á stjórn gjörvalls konúngsveldisins, sem þar er lýst
yfir, geti og hljóti eins að ná til þessa lands, eptir serstöku
ásigkomulagi þess og þörfum, og það því fremur, sem kon-
úngsbre1ið 23. sept. 1848 hafði þegar áður heitið íslandi jafnri
hluttekningu í þeirri stjórnarbót, sem á kæmist í öllu rikinu,
og auglýsingin ,12. maí segir á þá leið, "að þegar sá tími llomi,
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;að konúnginum þyki rað, að áb,eða allrar reglur um stöllu fs-
lands i fyrirkomulagi rikisins, þá verði þab ekki fyr, en leitað
hafi verið um það ráða alþingis, samkvæmt tilsk. 8. marz 1843,
79. gr."

Bæði af þessum ástæðum, og þvi, all vor mildi konúngur
og stjó,rn hans virðist all láta þal'l vera allaltakmark sitt og
mið, af) framgeingt geti orMð þvi fyrirkomulagi á stjórn gjör-
valls konúngsveldísins, sem lýst er yfir i boðuninni 28.jan. 1852,
og af þtí nefndin er eindregið þeirrar sannfæringar, að það
fyrirkomulag, sem þar er stefnt að, megi einnig verða landi
voru hið hagfeldasta í bráð og leíngd, ef þvi er skipað her sam-
kvæmt serstöku ástandi vor Íslendinga og fjarlægi\ Íslands frá
meginríkinu, þá verður nefndin að rálla til, ab bið heiðraða þíng
einhuga og hrelnskilnislega aðhyllist þær grundvallarreglur
fyrir fyrirkomulagi á stjórn. Íslands framvegis, sem lýst er yfir
i boðuninni 28. jan. 1852 að konúngur ætli að Idta verða fram-
geingt i gjörvöllu ríki sínu. Og á þessum grundvallaratrillum~
og með stöðugu tilliti til sérstaks ásigkomulags og þarfa Ís-
Iands, ætlar nefndin all leyfa ser al\ byggja þær tillögur sínar
um hin helztu og mikilvægustu undirstöðu-atriði i fyrirkomulagi
og skipun stjórnarinnar her á landi, og um stöðu þess i fyrir- '
komulagi rlkisins, sem hun mun stinga upp á í álitsskjali þessu.
pvi eins og auglýsingin 12. mai 1852 virðist beinlinis að ráð~
gjöra, ab konúngur sjálfur og stjórn hans ætli ser að hafa upp-
tökin (taRe 3nítíatitlrt) með, að semja algjörlega, og leggja fram
fyrir alþingi, það frumvarp "til breytingar á stöðu Íslands i fyrir-
komulagi ríkisins" (3~lantle fl,lrfatnlng~mæefige €5tiUing i fflígft), sem
bezt þyki við eiga, svo er og nefndin fóstá því, eins og hún
hefur þegar lýst yfir her að framan, að henni beri því síður að
semja, eður alþingi nú ab ræða og undir búa, neitt þvílíkt al-
gjörlegt frumvarp, heldur að eins að taka fram þau hin helztu
undirstöðu.atriði,sem að ætlun alþingis og allra landsbúa ekki
megi missa sjónar á, þegar konúngurvor láti búa til þetta á-
minnsta frumvarp, effyrirkomulagið á að geta orðib landi voru
svo hollt og hagfeIt, sem hann befursjálfur lýst yfir afl hann
til ætlist, og, vera i þeirri samhljéðun, bæðivið það fyrirkomu ..
lag" sem boðað ,er ,að komast, eigi a yfir gjörvallt konúngsveldið
í auglýsingunni 28. jan. 1852, og við, þær serstaklegu stjórnar-
ráðstafanir óg rettindi, sem land vort hefur aðnotið um langan
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aldur, og sem einnig hinir síðustu Danakonúngar hafa llÍtið
þennan landshluta verða aðnjótandi.

En það finnst nefndinni aptur eins vafalaust, að eins og
konúngurinn hefur lýst svo hiklaust yfir í boðunum sínum til
Íslendinga 1848 og 1852, að stjórnarbót sú, sem komist á í
gjörvöllu ríki hans, hljóti einnig að ná til Íslands, eins leiði
það beint af stiptun og lögákveðnum réttindum alþíngis) að
það megi í þegnlegri bænarskrá taka fram þau hin helztu
undirstöðu-atriði til þessa fyrirkomulags stjórnarinnar her, sem
því og öllum landsbúum þyki öldúngis ómissandi að tekin yrðu
þá til greina.

þegar nú nefndin hefur verið að koma ser niður á þessum
undirstöðu-atriðum, sem hún mun taka fram her á eptir, hefur
hún einkanlega haft fyrir augum ser, að hve nær, sem breytt
yrði fyrirkomulagi á stjórn þessa lands, þá Yl-ði sú breyting
einkum að lúta að því, að stjórn landsins, yfir höfuð að tala, yrfli svo
traust, og með því afli lfrílftíg)og svo samfelld (concentrerct), sem hið
almenna og endilega fyrirkomulag stjórnarinnar í gjörvöllu kon-
úngsveldinu, samkvæmt boðuninni 28. jan. 1852, fremst leyfði.
Og það dylst vart fyrir neinum Íslending, sem hefur vit á,
að hugleiða þetta mál, og getur vart dulizt fyrir neinum
rettsýnum manni, af hverri þjóð sem hann er, að það er einkan-
lega, og yfir höfuð að tala, hin margskiptu valdstjórnar - og
önnur stjórnar-störf milli hinna ýmsu stjórnarvalda (~uflítlltíoner)
með of takmörkuðum verkahriug, og milli hinna ýmsu vald-
stjórnarmanna með sundurleitri skoðun, og á ýmsum og fjarlæg-
um stöðum, bæði her í landi og í Danmörku, sem gjöra það
stjórnarfyrirkomulag, sem nú er her í landi, óhagkvæmt og Í-

sjárvert, bæði fyrir innbúa þessa lands og yfirstjórnendurna í
Danmörku, einkum á meðan svo fá sem eingin málefni, hverrar
og hvað lítilvægrar tegundar sem eru, geta átt undir hin síð-
ustu úrslit stjórnarvaldanna her á landi, heldur verða flestöll,
og geta svo að segja öll án undantekníngar átt undir siðustu
úrgreiðslu eða úrslit hinna ýmsu stjórnarvalda í Danmörku.

Út frá þessum aðalskoðunum, sem nú eru teknar fram, hef-
ur nefndin geingilí. Og finnst henni þá eðlilegast og réttast,
að vekja fyrst athygli hins beiðraða þíngs að þeirri aðalstipt-
uninni, sem einmitt gjörir oss Íslendingum kost á, að kveða
upp formlega og ræða þetta mál, en það er að sjálfri alþingis-
sti ptuuiuui.
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Hið fyrsta, sem frá upphafi og almennt hefur þótt ábóta-
vant við þessa stiptun, eru kosníngarlijgin til alþingis, og hefur
meiri hlutinn af oss nefndarmönnum þegar i serstöku nefndar-
áliti, samkvæmt því, sem hið heiðraða þing fól oss, kveðið upp
undirstöðu-atriði til þeirra breytinga á kosningarlögunum, sem
mundu þykja nauðsynlegastar að taka til greina í hinu nýja
frumvarpi til kosniugarlaga, sem stjórnin væri beðin um, hverju
meiri hlutans atkvæði má vænta að minni hlutinn okkar á sín-
um tíma veiti jákvæði sitt.

Hið annað, sem beint leiðir af þeirri aðalskoðun á fyrir-
komulagi hinna ýmsu stjórnarvalda her á landi, sem ver höfum
þegar útlistað, er það, ai'l alþingi vort hljóti þeim mun meiri
og rýmri verkahríng, en þai'l hefur nú, sem fyrirkomulag stjórn-
arinnar í öllu ríkinu lýtur að því, bæM eptir stjórnarskránni,
og boðuninni 28. jan. 1852, að þegnar komings VOI'S í hinum
ýmsu hlutum veldis hans bæði hafa þegar feingið og eigi að
fá meiri hluttekningu og ályktunarvald i sinum málum, heldur
en var, þegm' alþingi og önnur ráðgefandi þíng voru stofnsett.
Boðunin 28. jan. segir og með berum orðum, að stöudín, sem eigi
að komast á í Slésvik og Holstein. eigi að fá ályklunarvald
(bejíuttenbe Wl~nbí9~fr) í öllum þeim málum, sem áður lágu undir
þau, á meðan þau voru ráðgefandi. því verður nefndin og að
leggja til, að hið beiðraða þíng taki eindregið fram í bænar-
skrá sinni, að alþingi VOl'U verði veitt ályktandi eður löggjafar-
vald í öllum her innlendum málum.

En þó að sú hugsun se fyrir mörgum allóaðskiljanleg frá
svo rýmkuðu valdi alþingis, sem ver tókum nú fram, að þá
eigi of fáir fulltrúar setu á þíngiuu, og enn þótt nefndin se
yfir höfuð að tala á því máli, einkum ef jafnmargir konúng-
kjörnir menn ættu að eiga staðfasta þingsetu eptir sem áður,
þá hefur nefndinni samt að þessu sinni ekki þótt óumflýjan-
legt, að taka fram um þetta neina serstaka uppástúngu. Og
Nefndinni þykir nægja, all hreifa þessu atriði svona, til þess
að vekja að því athygli bæði konúngs vors, og einkum hins
heillraða þíngs og allra landsbúa, svo að þetta atriði mætti verða
yfirvegunar - og umræðu - efni, þángað til konúngur leggur al-
gjört stjórnarbótarfrumvarp fyrir þingið; mætti þá svo fara, að
menn, eins og nú er næst meiningu nokkurra nefndarmanna,
áliti eins ráðlegt að hafa t. a. m. þingtímann þeim mun leingrl,
sem færri væru þíngmennirnir.
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En bæði afþví, abhvorki'nefndipni De heldur alþingi mun
geta hugsazt nein stjórnarbót her á landi, ne nein föst eða
veruleg umbót á I:vrirkomulagi Íslands i stöðu ríkisins svo, að
hún ekki byrji á, og stefni all, þeirri rýmkun á valdi og verka-
hring alþingis, sem ver höfum nú bent til, þá finnst og nefnd-
inni leiða beint þar af, að umbót og fyrirkomulag hinna ann-
ara aðalstjórnarvalda i þessu landi sem öðrum, framkvæmdar-
valdsins og dómsvaldsin.f",verður að vera i réttu hlutfalli við
hinn rýmkaða og aukna verkahring IÖ.'1!dafarvaldsills(alþingis).
þvi er nefndin eindregið þeirrar meiníngar,að ein' þurfi að
vera, og á einum stað, aðalframkvæmdarstjúrn í landinu; að i
þeirri s~jórn ættu að vera 3 menn, og all þeir ættu ail hafa að-
setur sitt í Reykjavík, einkum á meðan alþingi er haldið á
þeim staiI, sem nefndin hyggur að ekki se ástæða til að bregða
út af.

Landstjóm þessi álítur nefndin ail ætti að hafa á hendi
samsvarandi framkvæmdar - og valdstjórnar-vald því, sem al-
þingi yrði veitt löggjafarvald, það' er all skiljn, síllustu meðferð
og úrslit þeirra innlendu mála her, sem ekki verður lögákvell-
ið um, t. a. m. einkum löggjafarmál, að eigi að liggja undir
úrskurð konúngs eður ráðaneytis hans (míniftrríel 2lfgierrlfr), og
all hún þar til hljóti að eiga setu, og 'halda svðeum uppi af
hendi stjórnarinnar, ialþingi. þar sem landstjórn þessari þann-
ig yrði að ætla svona mikil og mikilvæg störf, þá er aúðráðið,
hve áríðandi se, að hún bæði sé saman á einum stað, t, d. ,(
Reykjavík, og se skipuð reyndum og menntuðum' aðkvæða-
mönnum. '

Af hinum sömu ástællumer og nefndin þeirrar meiningar,
að y6rdómsvaldið her á tandiþurfi all' ölllast þá rýmkun, ' sem
samsvari því fyrirkomulagi hinna tveggjá 'stj{,'rnarvaldanria, ' er
ver nú tókum fram. 'Og nefndin álitúr ser þvi frf!mllt skylt,
að vekjaathygJi all þessu efni, sem hið forna þing vort hafði
frá upphafi dómsvaldið í öllum innlendum mátum, oga" breyt-
ing á þessu hófst fyrst fyrir einstaklegar bænarskrár til kon-
úngs fríÍeinstökum mönnum um, all þeir mættu leggja mál sín
undh' hæsta-rétt, að ællsti dómuri öllum sakamálum þessa lands
(OtltrfrímÍillllrdl var her aptur stofnsettur allkonúngs boði frá
1807-'1815, að ikonúngur vor sjálfur er núekkileingur forseti
í hæsta-rétti, ;og að yfirdómur vor hefur til þessa verið svo úr
garði gjörður, bæði að dómanda tölu og þeimþraungukjörum,
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sem þeir hafa átt við að búa, að þennan æfIsta dómstól lands
'Vors hefur skort bæði á það atI og álit og athvarf reyndra und-
irdómanda, sem svo mikilvægu stjórnarvaldi, sem hinn æðsta
dómsvaldi, í hverju landi er öldúngis ómissandi.

Nefndin er því eindregið á því, að hill heiðraða þing eigi
að biðja konúnginn, að rýmka svo vald og afl og kjör yfirdóms
þessa lands, sem samsvari bæði hinu rýmkaba 'Iöggjafarvaldi
alþingis, og framkvæmdarvaldi landstjórnarinnar, sem þvi hlýt-
ur að vera samfara, þó svo, að í alla staðl se þess gætt, sem
beinlínis leiðir af hinu æðsta .valdi k.onúngsins, svo að t. d,
einginn Iífleysisdómur nái framkvæmd, fyr en málið er að minnsta
kosti borið upp fyrir konúnginn .

. En eins og nefndinni hæði þótti nauðsyn og rétt, að byggja
þessi þrjú undirstöðu-atriði, sem nú eru tek.in fram, meðfram 4
hinu serstaka ástandi og þörfum Íslands, á hinni miklu fjar-
lægð þess frá veldisstóli konúngs vors, ogá þeim stjórnar .•
rábstöCunum, sem hingað til hafa komið fram "ið þetta land af
hendi konúnga vorra í hina sömu stefnu, jafnframt og nefndin
þó hefur haft stöðugt og eindregið tillit til þess fyrlrkomulags
stjórnarinnar, sem lýst er yfir í bobuninni 28. jan. 1852 að eigi
all verða að lögum í gjörvöllu konúugsveldinu, eins verður og
nefndin ab abhyllast,all því leyti Ísland snertir, þann hluta
þessa fyrirkomulags stjórnarinnar í, Danaveldi, sem lýtur að
því, að öll hin sameiginlegu mál konúngsveldisins eigi undir
eitt og sama aðalstjórnarvald, sem skipað ver~i ab lögum (tlt
for ~t~Qnblingrn af faUrb~ ~nli9Srnbrr faUfb~ fiorfatning), og að
íslandi veitist réttur til, og gefist kostur á, að eiga fyrir kosna
fulltrúa sína, sem alþíngi kjósi með meir en helmíngi allra at-
kvæða, atkv~ðisr~ttjölJumþessum sameiginlegu málum, að
rett.ri tiltölu. og jöfl'lulli við aðra' hluta konúngsveldisins, á þvi
ríkisþíngi gjörvalls.konúngs,,~ldisins, 'sem til þes5yrM stofnað.

Hið 5. undirstöðu-atriði, sem nefndinni fannst öldúngis
nauðsynlegt ab vekja máls á, og að þíngib í bænarskrá sinni
:veki ab athygli konúngs 'Vors, er um þab embættísvald, er hafi
á hendi sumpart sjálft hinasíðustu meðferð og úl'greiðslo, en
sumMrt að bera fram.fyr~r konúnglnn, undir samþykki hans
eður úrskurð, þau mál, sem gánga eiga til konúngsins, bæði
{rá alþíngi og frá hinni sameinuðu landstjórn á islandi. Nefndin
hefur þegar tekib fra ••, ab ,þara se. einkum hin margskiptn vald-
stjórnar - og önnur IStj91'nar~störf,sem. liggi undir ýms stjórnar-
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völd og/ ým!Oa stjórnarmenn, bæði her og erlendis, sem gjöri
fyrirkomulag það, sem nú er á stjórn Íslands, óhagkvæmt og
ísjárvert, hæði fyrir innbúa þessa lands, og einnig fyrir sjálfa
yfirstjórnenduma í Danmörku. Og það getur vart dulizt fyrir
þessum yfirstjórnendum sjálfum, ne fyrir vorum mildasta kon-
úngi, auk heldur fyrir Íslendingum, að fyrirkomulag þetta á
hinni siðustu úrgreiðslu málanna héðan af landi, sem þeim er
ætluð, hlýtur að verða þeim því óhagkvæmari og erfiðari, sem
sitt málið liggur undir hvern, og þeir eru þar til ekki jafnan
hillir sömu, er eiga að hafa hina síðustu meðferð og úrslit þess-
ara mála til afgreiðslu, heldur skiptast þeir einatt um, eingan
veginll eptir þvi, sem ekki er heldur að vænta, hvernig mál
þau stefna héðan af landi, sem undir þá liggja, heldur eptir
því, sem aðal málunum í megiurikluu þykir affarabezt og holl-
ast. þessi margs konar sundursk ipting málanna, og þessi breyt-
íng yfirstjórnandauna sjálfra, sem eillginn getur her á landi
vitað ne fyrir seð, fyr en hún er á komin, hlýtur að orsaka em-
bættismönnunum her á landi hinnar mestu óvissu og vafa um
þá stefnu, sem se réttust og tiltækilegust í undirbúningi mál-
anna undir hina siðustu afgreiðslu og úrslit, og olla því, að
sjálf þessi siðasta meðferð og úrslit málanna skorta þai'l almenna
og óyggjandi álit og traust, sem er öldúngis nauðsynlegt í þessu
efni, og eiga mætti vist, ef einn og sami embættismaður væri
kjörinn af konúnginum, til ai'l hafa þessi störf öll á hendi af
Íslands hálfu, og væri ætlað það, sumpart að leggja sjálfur á
málin hinn síðasta úrskurð, en sumpart að bera upp fyrir kon-
únginn þau mál öll, sem undir hann liggja, til hinnar síðustu
úrgreiðslu.

því verður nefndin einnig eindregið að ráða þínginu til, að
bera upp fyrir konúnginn þau vandkvæði og óvissu, sem nú sem
stendur allauðsjáanlega leiða af því fyrirkomulagi á hinni síð-
ustu meðferð og úrgreiðslu málanna héðan af landi, sem nú
þykja eiga ser stað, og jafnframt benda konúnginum til (þenffílle),
hvort hann, bæði af þessum ástæðum, og samkvæmt bæði hinum
öðrum undirstöðu-atriðum fyrir fyrirkomulagi stjórnarinnar her á
landi, og þvi aðalfyrirkomulagi á stjórn g:jörvalIs komingsveld-
isins, sem lýst er yfir í boðuninni 28. jan. 1852, finni ekki tilefni
til, að fela einum og sama embættismanni hina síðustu meðferð
allra þeirra mála, sem ekki lægju annaðhvort undir úrgreiðslu sam-
eiginlegra stjórnarvalda fyrir aUt konúngsveldið (boðun 28. jan.
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18.ij2, 4. atr.), eða ekki gætu náð löglt'gri (forflltningðm(tðfig) af-
greiðslu her á landi.

Samkvæmt fleim ástæðum, sem nú eru teknar fram, leyfir
nefndin ser að leggja til, að þetta heillraða þing riti konúngl
vorum þegnlega hænarskrá, og hiðji, að i frumvarpi þvi, sem
hann láti semja og It'ggja fyrir alþingi, til stjúrnarhótar her á
landi, og til þess, að ákveða nákvæmar stöðu Íslands i fYI'ir-
komulagi konúugsveldisins, verði eptirfylgjandi atriði tekin til
greina og aðalundirstöðu.
1. Að verkakrín.,!ur 0.'1vald alþín.qis »erði .fVOaukið, að því

verði veitt alyktunarvald (löggjafarvald) í öllum þeim
málum, sem aður ha(a ll'.qið undir meðferð þess.

2. Að ein verði sett og á einum stað, í ReYhjavík, þrigrOa
manna !/{irstjórn á landi ker, sem kafi á hendi til síð-
ustu úrslita öll þau valdstjórnarverk 0.'1framkvæmdar-
vald í islenzkum málum, sem ('kki verður lögákt'eðið um
að kljóti að liggja undir úrskurð kOllún.'1sins eða ráða-
n('ytis hans.

Að þes.fir y{irstjórnendur eigi setu á alþil/gi, 0.'1 kaldi
þar sviirum uppi (yrir lliind stjórnarinnar.

3. Að verkaltríllgur, dómanda tala og kjör y{irdómsins á Ís-
landi verði aukin svo, að hið æðsta dómsvald landsins
f'f!1'ði í fullri samkljóðun við ályfftullarvatd alþíngis i
löggja(armátum, 0.'1 við [ramkcæmdaroald yfil'stjórnar-
innar í oaldstjðrnarmálum,

4. Að i~'l(mdíngum f.1Irir kosna fulltrúa sina veitist réttur
til, og verði gf'{inn kostm' á, að eiga atkoæðisrétt; að
jafnri tiltölll við aðra hluta ríkisins, i öllum sameiqin-:
1".'1ummálum alls kOllÚll,ffSVeldisins, þeim, er lö.qð verða
undir umræður 0.'1úrslit eins aðalríkisþings fyrir gjör-
vallt konúugst,pldið.

Að alþínrli kjósi þessa fulltrúa með meir en kelming
allra atkvæða.

Enn fremur verður nefndin að ráða þinginu til, að
taka inn í bæna skrána þetta hreytingaratkæði (S;)en~iII••
ingeþunct):

5. Hvort konúngurinn, samkvæmt bæði því f.1frirkomttla.qi á
stjórnarvöldunlIm Iter á landi, sem nú er stúngið upp á,
0.'1því aðalf.1frirkomulagi á stjórn gjörvalls kOllúngsveld-
isins, sem lýst er yfir að e(qi að komast á í boðun kon-:
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'lÍngs 28. jan. 181J2~ finni ekki ástæðu ut, að fela einum
ofl sama embættismanni hina síðustu meðferð þeirra mála,
sem lö.qákveðið verði um að ekki geti útkljáðzt Mr á landi,
og að hann beri síðan þau mál upp f.1/ril' konúnginn til
úrskurðar eður samÞ!lkkis.

Ileykjavík, þann 24. júlí 1853.
.I. Guðmunds.fOn, P. Petursson. ll. Stephensen.

formaður og Irnmsögum.

þ. Soeinbjðrnsson, 17. Fillsen.

Framsöqumaður: Eg skal nú fara því færri orðum um
[leita nefndarálit, sem eg hef vissa von um, að þingið sjái, að
nefudin hefur gjört ser far um, að vanda það, svo sem henni
var mögulegt, og tekið fram hin helztu atriði í stjórnarhögum
vorum, og þau, sem einkanlega hafa vakað bæði fyrir þjóðinni
og ~.Iþíllgi. Nefndin gat ekki álitið, að hún hefði rétt á, eða
ser bæri, að bíta til algjiirt eða skipulegt frumvarp í m;íli þessu,
og hefur til fært í álitsskjalinu ástæður fyri.' því, heldur einúngis
að henda stjórniuni á aðalatrið] þau, sem ser fyndist helzt eiga
ai'l taka til greina í frumvarpi því, sem hún legði á sinum tíma
fyrir þíng her í landi. Eg vildi nú mega vekja hjá þíngmönnnm
nák væmt athygli að því, hvort þai'l mundi ekki einmitt spilla
máli þessu, ef farið væri nú að ræða einstakleg atriði þess, þau
er snerta sjálft frumvarpið, sem um er beðið, eða bin einstöku
atriði þess, eða hvort eigi muni rlða mest á, og hvort það
ætti ekki ai'l vera aðalefnið í þessari umræðu, að halda ser við
aðalatriðin, sem nefndin hefur tekið fram, eða aðalbreytingar við
þau, eða önnur slík atriði, sem mönnum þætti nefndinni hafa
sezt yfir. En eg skal nú ekki fara um þetta fleirum orðum,
fyr en ræður manna kynnu að gefa mer tilefni til þess.

Konúngsfulltrúi: Eptir minni hyggju hefur nefndinni tek-
izt svo vel, að semja álitsskjal það, er nú var upp lesið, bæði
í því,ai'l taka fram hin mest áríðandi grundvallaratriði áhrærandi
stöðu Íslands í fyrirkomulagi ríkisins, og líka í því, að ba fa
það tillit, er vera átti, til boðunar vors allra-mildilegasta konúngs
frá 28. jan. 1852 um fyrirkomulagii'l á stjórn alls ríkisins, að
eg er viss um, að stjórnin muni taka bænarskrá frá þessu þingi,
ef hún verður samin samkvæmt uppástúngum þeim, er nefndar-
álitið inniheldur, til nákvæmustu yfirvegunar. Af því nefndin,
eins og eg held öldungis rétt vera, einúngis hefur tekið fram
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hin verulegustu grundvallaratriði málsins, finn eg einga ástæðu
til, að gj<ira neina athugasemd við nefndarálitlð, en læt ein-
úngis þá ósk mína í ljósi, að þingið mætti verða eins samhuga
í því, ai'! fallast á uppastúngn nefudarinuar, eins og hún hefur
verið samhuga í fJVí, að semja þær og bera þær up" fyrir þínginu.

þ. Jánussen: Eg skal fylgja ráðum hins beiðraða fram-
sögumanns, að f]1ilyrða ekki um þetta mál, og þvi einúngis
leyfa mer að gjöra fylgj:lIIdi athugasemd við nefndarálitið.

Nefndill hefur, þegar hún var búin að segja álit sitt um
má1ið, og gjöra uppástúngur sinar í því, bætt aptan við bend-
íngaruppástúngu (~cnftíUíu90þunct) um þai'!, hvort það ekki mundi
æskilegt, að konúngur fæli einum og sama manni á vald, að
hafa á hendi síðustu meðferð þeirra mála frá Íslandi, sem lög-
ákveðii'! yri'li um að ekki geti útkljéðzt her á-"Iandi, né heldur
væru sameiginleg mál, svo að bann bæri þau fram fyrir kon-
únginn, til hans allra-hæsta úrskurðar eða samþykkis.

Eg skil ekki betur, en að þetta atriði se svo mikilsvert
fyrir þetta land, að það, ef til vill, se það, sem oss er mestu
varðandi, og að nefndill því hefi'li átt að gjöra það, eigi síður
en hin öunur atrii'!i málsins, að uppástúngu-atriði,

það hagar nefnilega, eins og alkunnugt er, svo til, að mál
beðan frá landi, sem fara til stjórnarinnar skiptast til seinustu
meðferðar og úrslita milli stjómarherranna eptir eðli málanna
og innihaldi. þetta hefur mikla annmarka, þegar aðgætist, að
það verða og hljóta að verða svo opt stjórnarherraskipti; því
þar af leiðir, að í grundvallarreglum þeim, sem ráða úrsJiti og
afgreiðslu málanna, ekki getur verið æskileg staðfesta; því það
er ekki við því að búast, að sá stjórnarherra, sem tekur við,
aðhyllist grundvallarreglur hins, er fór frá, og það getur enda
hugsazt, ai'! bann hafi ðldúngis frabrugðna skoðun á mikilvæg-
um málefnum þessa lands.

þetta vandkvæði átti ser ekki stað, meðan stjórnarráðin
{Polleqia) voru uppi; því þó þar líka yrðu mannaskipti, voru
þar þó ætíð einhverjir eptir, sem héldu uppi viðteknum grund-
vallarreglum, og þar með var sameinuð svo nákvæm þekking
á málunum og landsins hag yfir höfuð, að varla verður gjört
r.að fyrir henni eins nákvæmlegri nú og þá, með þeim iðnlegu
stjórnarherraskiptum. þetta leiðir mig til þeirrar sannfæringar,
að oss Íslendínga varði mest af öllu, að mál vor erlendis, í þeirra
síðustu meðferð hjá stjórninni, séu falin einum og sama manni,
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sem beri þau upp fyrir hans hátign konúnginn, til úrskurðar
eða samþykkis.

Ver Íslendingar erum ab vísu lítil og fámenn þjóð, en ver
höfum svo margt einstaklegt hjá oss, og frábrugðið þvi, sem
er i Danmörku, ab einúngis sá maður, sem þekkir nákvæmlega,
hvernig hel' hagar til, getur haft ljósa hugmynd um mál héðan
frá landi, og einúugis slíkur maður getur skorið þannig úr mál-
um vorum, ai'l ver með fullu trúnaðartrausti getum átt þau undir
honum til seinustu meðferðar, Eg tek þai'l þvi upp aptur, að
þetta atriði er i mínum augum eitt það helzta, sem oss varbar
um að biðja, hvernig sem svo ói'lru liður í stjórnarfyrirkomulagt
þessa Iands. þegar þvi nefndin hefur að eins gjört þetta að
bendingaratriðl, er eg sannfærður um, að hún hefur haft þar til
mikilvægar ástæður; að öi'lru leyti er eg þvi öldúngis samdóma,
að nefndin hafi farii'l með þetta mikilvæga málefni með þeirri
varkárni og stillingu, sem vera átti og málinu var samboðin, og
því fremur getum ver átt von á því, all þnð fái náðuga áheyrslu
hjá stjórninui, og skal eg svo ekki fara her um fleirum orðum,

KOllúlIg,v(ulltrúi: Eg þarf að sönnu ekki ai'l taka það af
hinum beiðraða framsögumanni,að halda svörum uppi fyrir nefnd-
arálitíð, og eg ætla mer heldur ei að mótmæla þeim ástæðum, er
hinn virðulegi konúngkjörni þingmaður, er nú mælti, fram bar í
ræðu sinni; en eg vil eillúngis benda til þess, að eg held nefndin
hafi vaIii'l rétt form fyrir atrii'li það, er hún hefur tekið fram undir
nr. 5, þar sem hún hefur kallað atriði þetta hendingaratkvæði
(.\)cnftilling0þund), en ekki uppástúngu (~lIbitíaing); því þó nefndin
hafi haft sömu sannfæringu um gildi þessa atriðis, sem hinna,
er hún hefur fram borið, el' þó þess að gæta, að þetta atriði
snertir nákvæmar konúngsins forréttindi (Prærogativer), heldur
en hin önnur, sem hún hefur upp borið, og 'því virðíst mer
það réttara, að nefndin, aflotníngu fyrir konúngsins hátign, hef-
ur valið þessu atriði þetta form.

JJl. Andrésson: Eg stend nú UP]} mest til þess, að láta í
ljósi ánægju mína yfir nefndaráliti þessu, að því leyti sem eg
ber skyn á það, sem lítið er. En þó má eg játa það, að mer
þykir það atriði, sem hinn háttvirti 4. konúngkjörni þingmaður
tók fram i ræðu sinni, nokkuð athugavert, og eg skildi ekki í,
því það væri ekki einnig tekið eins og uppástúnga, eins og
hin önnur atriði málsins, heldur eins og bendingaratriði. Mer
finnst þó þai'l eiukar-áriðandi fyrir oss, til þess að stjórn lands
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vors geti komizt í skipulegt lag. því hefur og verið hreiít í
fleirum bænarskrám héðan eins og einhverju hinu mikilvægasta
atriði í stjórnarskipunarmálinu, t. a. m. skömmu eptir þjóð-
fundarslitin í bænarskrá frá Eyfirðingum var {mð talið fyrir öðru,
og eins eða líkt var það tekið fram í bænarskrá Árnesínga.
Þegar eg las nú þetta bendingaratriði nefndarinnar, kom mer
það i hug, að í auglýsingu konúngs af 12. maí 1852 var margt
af áður nefndum bænum Íslendinga kallað heimildarlausar kröf-
ur, nema þetta atriði, sem þar er ekki minnzt á, svo mer lá
við að halda, að stjórnin áliti, að ver værum eigi heimildar-
lausir fyrir þessari vorri bæn eða kröfu, eða hvað sem stjórninni
þóknast að nefna það. Eg hef því hugsað, að þetta kynni nú
að vera fáanlegt, og eg ætla, að hin önnur atriðin, sem nefnd-
in tekur fram, verði ekki, svo vel fari, að skilin frá þessu.
Ekki get eg heldur með neinu móti ætlað konúnginum það, að
hann mundi ekki eins hafa veitt oss bæn vora fyrir það, þó
þetta bendingaratriði hefði verið í uppástúngu-formi.

Konúngsful/tl'úi: Eg skal einúngis bæta því við það, er
eg sagði áðan, að þó þetta atriði se sett einúngis sem bending,
þá mun þó stjórnin leggja eins mikla þýðingu í þall, eins og
þó það væri bein uppástúnga, og fara meir eptir efni þess og
iunihaldi, en eptir forminu, sem það er innklætt í.

Framsö.qllmaðllr: Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi hefur
svo vel svarað upp á athugasemdir þeirra tveggja heiðruðu
þingmanna við nefudarálitið, að eg þarf þar eingu við að bæta.
En eg vil geta þess, að það vakti fyrir nefndinni, að það heyrði
til forréttinda konúngsins, að nefna ser ráðgjafa, og því hafði
hún þessa aðferð, sem nú er verið að tala um. En 'þar sem
hinn heiðraði þíngmaður Árnesínga kvað svo að orði, að þetta
sí öasta atriði se "að skilið" í nefndaráliti nu frá hinum fyrri, þá
held eg, að þingmaður Árnesínga hafi ekki heyrt rétt; því þal\
er í raun og veru alls ekki að skilið frá þeim, heldur eptir á-
stæðunum í nákvæmu sambandi og óaðskiljanlegu við þau.

,Jón hreppst. Si,qllrðsson: Eg er ekki fær um, að tala um
þetta málefni, en eptir þeil'ri þekkingu og ígrundun, sem eg
hef á því, þá þykir mer nefndarálitið hafa tekizt mikið vel, og
eg held það se mikið hóglega og nærfærnislega samið; það fer víst
ekki of lángt, og eg held ekki heldur mikið of skammt; því fá-
ist þetta, sem um er beðið, þá horfir allt í áttina og stendur til
bóta. Einkanlega var mer það sóun ánægja, að heyra það af
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munni hins hæstvirI a konúngsfulltrúa, að hann fellist á nefnd-
arálltið, og að konúngur mundi eins vel taka til greina þessa
bendingu um íslenzkan rál\gjaf~ í Íslands-málefnum, ei ns og
þó slíkt hefði verið ýtarleg bæn eða áskorun til hans, þar eg
hafði líka áður gjört mer þessa sömu von.

Á. Einarsson: Mer datt sama í hug og hinum 4. heihraða
konúngkjörna þingmanni, og hinum heiðraða þillgmanni Árnes-
inga, Eg veit, að Íslendingum er um ekkert annara í stjórnar-
bót sinni, en um það, að einn ráðgjafi verði settur yfir hin ís-
lenzku mál; en það nægir, ef konúngur tekur eins til greina
bendingar þingsins um það, eins og beina uppástúngu. þíugið
hefur og hreift þessu atriði í öðrum málum, nefnilega undir-
skriptarmálinu, og sýnt fram á, hversu bagalegt það væri, að
ráðgjafa vantaði fyrir hin íslenzku mál ser í lagi. Samt sem
áður áskil eg mer rétt til breytingaratkvæðis á þá leið, að hend-
ingaratriði nefndarinnar verði ~j(irt að uppástúngu ; því eg nota
mer þann reU ekki, nema þvi að eins, að mer þyki þörf á því.

Konún!/s(ulltrúí: Eg skal enn IIÚ geta þess, að menn
hafa mörg dæmi frá ráðgjafaþíngunum í Danmörku, að þau
hafa komið fram með bendingaratkvæði, og hefur þó stjórnin
allt eins tekið þau til greiua, eins og þau atriði, hvar um þiug-
in hafa borið upp beinar uppristúngur,

Framsðqumaður: Eg vil og mega benda þingmönnum á
það, að þó nefndin hati i nlðurlagsatriðunum borið þetta atriði
um ráðgjafann upp að eins sem bendíngaratriði, en ekki uppá-
stúngu-atriði, þá hefur nefndin eingu óskarpar tekið fram í á-
stæðunum vandkvæði þau, sem leiddu af því fyrirkomulagi,
sem nú 'er í þessu efni, því, að einglun ráðgjafi er út af fyrir
sig fyrir Íslands hönd, né fært óljósari rök fyrir þessu hend-
ingararriði sínu, eu hverju hinu uppdstúngu-atriðlnu, Nefndin
hefur jafnvel enn skarpar og ljósar tekið þessi vandkvæði fram,
eins og ástæðurnar í nefndarálitinu sýna.

(}. Brandsson: Eg ætla, að hver einstakur maður geti
fundið það, að hann muni ekki óljúfari á, að veita öðrum bæn
sína, þó hann beri hana ekki beinlínis fram í fast-ákveðnum
orðatiltækjum, heldur með eins konar fyrirspurn eða bendingu
fari þess á leit, sem hann óskar eptir; se nú svo, að sá, sem
beðinn er, hafi bæði meira vald og álit, en hinu, sem biður, þá
mun aðferð þessi optast eiga vel við, og vinna meira en önnur
strángari; og heimfæri menn nú þetta til þess, sem nú er um-
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ræðuefni, þá held eg nefndinni hafi her sem annar ••taðar heppn-
azt, að fara meðalveginn; konúngl vorum er ekki heldur ó-
kunnugt um vilja Íslendinga í þessu heldur en öðru, svo 113l1n
þess vegna þurfi að vera í vafa um, hvort hann eigi ab veita
þeim þessa bæn sína. Mel' finnst líka, að ver þurfum ekki
eingaungu að eiga undir stjórninni með þetta, heldur undir
sjálfum honum, þegar hann einn hefur vald til, að kjósa ser
ráðgjafa, eins og sagt hefur verið að væri ein af forréttindum
hans; og því fremur, sem við hann einn væri að eiga, mundu
Íslendingar treysta vísdómi hans og mildi til, að veita fullnægju
hógværum óskum þeina í þessu sem öðru.

Á. Einarsson: Eg tók líka eptir því, að bendingaratriði
þetta var tekið fram í ástæðum nefndarálitsins, eins og um það
hefði átt all gjöra beina uppástúngu, og því ber eg eigi upp
breytingaratkvæðið, en læt mer nú lynda útskýrí,ngar þær, sem
gjörðar eru yfir þetta mál, en þótti betra, að þessu var hrein,
svo þall sæist af þíngtíllindunum, að Íslendingum væri ekki
snúinn hugur í þessu atriði.

M. Andrésson: Eg ætla mer nú ekki að fara láugt inn í
þetta mál, heldur að eins geta þess, að mer finnst þall gefa
betri von um bænheyrsluna, all her er svo lítill ágreiningur um
meðal þíngmanna, og astæðumar fyrir hendíngaratriðinu eru
lika fullt eins sterkar hjá nefndinni, eins og fyrir uppástúngun-
um, eins og framsögumaður tók fram.

P. Si,f/llrðsson: Eg stend nú einasta upp, ti! að láta þall
álit mitt í ljósi, að mer þyk ir nefndinni hafa tekizt ágætlega,
að leysa þennan starfa af hendi, bæli i hvað stefnu þess yfir
höfuð snertir, og eins undirstöðu-atriði þau, er nefndin hefur
tekill fram. Eg var að vísu einn af þeim, sem þótti ekki nógu
ljóslega tekið fram atriði það, sem nú hefur helzt orðið um-
ræðuefni; en við umræðurnar hefur það skýrzt fyrir mer, svo eg
læt mer vel lynda; mer el' líka ánægja all heyra, hvað ágæt-
lega all bæði hinn háttvirti konúngsfulltrúi og fleiri hinna kon-
úugkjörnn manna taka nú í mélefni þetta; því nú sýnist, sem
nýr vonargeisli renni upp í sal þessum undan myrkva þeim
og kulda, el' auglýsingin af 12. maí 1852 hafði í för sinni, og
þó hún væri barðyrt oss til handa, þá gat hún þó ekki meira
áorkað, en að von sú, er Íslendingar höfðu til uppfyllingar þess

loforlls, er konúngur vor hafði auglýst áður, varð daprarí, að lof-
orð þetta kynni að verða nokkuð seinfærara, en menn höfðu
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vi1'l húizt, áður en auglýsing þessi birtist. Eg gef því fúslega
nefndaráliti þessu atkvæði mitt.

Fmmsðgumaður : Eg verð að láta það i ljósi, að mer
þykir vænt um, hvernig ræðurnar hafa nú fallið um þetta atriði,
og eg álít mjög vel tilfallið, að því var hreift her í umræðun-
11m; því þa1'l er, að eg ætla, i fyrsta sinni, sem frá alþingi kemur
fram atriði í þessu formi og með þessu nafni, "bendíngaratriði",
eða sem Danir nefna ".prnitiUillg~~\UnctU, eins og nefndin nú hefur
gjört, og ef þessi aðferð nefndarinnar hefði ekki verið útlistuð
í ræðum manna, flá get eg vel ímyndað mer, að landsmenn
hefðu hueixlazt á henni, og á þessu nýja nafuí og óþekkta formi.

r. Finsen: Eg vil leyfa mer að gjöra eina athugasemd. 'það
hafa nefnilega af vaugá gleymzt nokkur orð í niðurlagi 5. tölul.
í uppástúngu nefndarinnar; þar stendur, að sá eini ráðgjafi fyrir
Ísland, sem þar er gjQJ't r,ið fyrir, eigi að hafa öll þau mál Ís-
landi viðkomandi, sem ekki eru liigð undir landstjórnina hér ;
en þar á að standa: "Ml þau mál, Í:,'land áhrærandi; sem ekki
annaðkuort heyra undir hin samei!/ittl,,[/u stjornarnðld f!J1'ir
allt ríkið, eða undir hina innlendu landstjárn /ler". það er
tekið svona fram í ástæðunum i nefndaráliti nu, og það stendur
líka öldúngis heima "ið það, að nefndin hefur að öllu aðhyllzt
hina konúnglegu auglýsíngu frá 28. jan. 1852, og einkum líka
þau undirstöðu-atriði fyrir óraskanlegu sambandi alls konúngs-
veldisins. sem þar eru tekiu fram, uefnilega, eitt ríkisþíng fyrir
allt konúngsveldið, og sameiginlegt framkvæmdarvald í þeim
málum, þar sem stjórnin fyrir gjörvallt konúngsveldíð á að vera
sameiginleg. Eg hef álitið nauðsynlegt, nú við undirbúuíngsum-
ræðuna að geta þessa atriðis, sem einúngis hefur gleymzt að
taka fram, svo það verði Ieiðrétt fyrir ályktarumræðuna .

. Framsij[IUmaður: Nefndin ætlaði, að þetta skyldi vera likt
orðað í niðurlaginu og í ástæðunum, en það hefur án efa gleymzt,
eins og bilin heiðraði meðnefndarmaður minn nýlega sagði. En
eg se ekki, að neitt geti verið móti því, að taka þai'l þar inn,
áður en ályktarumræða og atkvæðagreiðsla fer fram í málinu.

Forseti: þar eð nú tekur einginn til máls, álít eg þessari
undírbúnlngsumræðu lokið.

það, sem enn framar liggur fyrir i dag, er, að lesa upp og
bera undir álit þingsins eitt álitsskjal og tvær bænarskrár til
konúugs, sem eg hef feingið í hendur,

Fyrsta álitsskjalið er í málinu "um fjölgun þingstaða í Ár-
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nessýslu", og vil eg biðja framsögumann nefndarinnar, þíng-
mann Árnesínga, al'l lesa það upp.

Álitsskjalil'l var síðan afhent þíngmanni Árnesínga, 1\1.
Andréssyni, sem las það upp, og, eptir að nokkrir þingmenn
höfðu ~ört við það athugasemdir sínar, og það var leiðrétt
eptir þeim, var það samþykkt af þínginu, svo hljóðandi:

Til konúngs.
Yðar konúnglegu hátign hefur allra-mildilegast þóknazt,

að leggja fyrir alþingi til ráðaneytis frumvarp til opins bréfs
um fjðlgun þingstaða í Ámessýslu. Eptir að þriggja manna
nefnd, sem sett var í þessu máli, hafði yfirvegað það rækilega,
hefur það verið rætt á tveimur aðalfundum, og leyfir þíngið ser
allra-þegnsamlegast að láta í ljósi álit sitt á þessa leið.

Bæði af ástæðum fyrir hinu konúnglega frumvarpi, sem og
líka nákvæmum kunnugleika nokkurra manna á þinginu, er
það upplýst, að eptir næstliðin aldamót hafi öllum þingsröðum
verið raskað í 8 hreppum í Árnessýslu, þannig, að Selvegshrepp-
ur, sem átti þingstað á Nesi, hafi síðan sótt þing að Bakkar-
holti í Ölvesij ViIlingaholtshreppur, sem átti þingstað í V ælu-
gerði, Gaulverjabæjarhreppur, sem átti þingstað í Gaulverjabæ,
Stokkseyrarhreppur, sem átti þingstað á Stokkseyri, Sandvíkurhr.,
sem átti þingstað í Stóru-Sandvik, og Hrnungerðishreppur, sem átti
þingstað í Hraungerði, hafi allir sótt manntalsþing að Hróarsholti
í ViIJíngaholtshrepp; og sömuleiðis hafi Skeiða hreppur, sem átti
þíngstað á Húsatðptum, og Gnúpverjahreppur, sem átti þíngstað á
Stóra-Núpi, sótt manutalsþíng að Sandlæk í siðar nefndum hreppi.

Hvernig þessari breytingu hafi háttað verið, verður ekki
sagt með fullri vissu j en eptir [ivi, sem næst verður komizt,
mun hún hafa komizt á með samkomulagi þáverandi sýslu-
manns, kanseliráðs Steindórs Finnssonar, við bæudurna í áður
nefndum hreppum, og að þeir hafi eptir látið honum, að fækka
þannig f,ingstö?lum, til að spara honum langt ferðalag, þá í
aldurdómi hans; þeim gömlu þingstöðum hefur því ekki raskað
verið með neinu lagaboði ne að háyfirvalda-ráðstöfun.

þar eð nú hreppstjórar og aðrir sveita bændur í áður nefnd-
um hreppum hafa samhuga beiðst þess, að uJlP mætti taka
alla hina fornu þíngstaði, og að þeim yrði leyft, að byggja
þar á kostnað sjálfra sín ný þinghús, ekki einúngis til þess,
að í þeim verði haldin manntalsþíng, heldur einnig aukaþíng
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og önnur rettarhöld, þá varð þinginu að virðast yfirgnæfandi
ástæður fyrir þvi, að stinga upp á þeim breytingum á frumvarpi
yðar hátignar, sem her á eptir mun sagt verða.

þingið leyfir ser enn fremur all geta þess, að ál'tur en mál
þetta var tekið til meðferðar, kom til þingsins bænarskrá frá
bændum i hinum forna þíngvallahreppi í Árnessýslu, sem hefur
um liðugan 20 ára tíma verið sameinaður Grafningshreppi. Bæn-
arskráin fer fram á það, að alþingi vilji bera þá bæn fram fyrir
yðar konúnglegu hátign, uð þingvallahl'eppi mættu allra-mildi-
legast veitast þau réttindi, að fá þingstað rá þingvöllum, og
mega byggja þar þinghús á kostnað sveitarbúa. Bænarskrá
þessi var afhent til meðferðar nefnd þeirri, sem kosin var í
þessu máli, og síðan tók þíngið bæli þessa til umræðu og at-
k væðagreiðslu, eins og aðalmálið.

Nokkrir þingmanna álitu að vísu, að bændur í þingvalla-
hreppi hefðu mikilvægar ástæður til, al' beiðast þingstaðar heima
hjá ser, en samt sem áður fannst meiri hluta þingsins, að nú sem
stæði yrði að hafa sCi-legt tillit til þess, að þessi hinn forni þing-
vallllhreppur er enn þá i óraskaðrl sameiningu með, og þvi að eins
nokkur partur af þeim sameinaða Grafllíngs- og þingvulla-hreppi.

Meiri hluti þlugmanna (13 atkvæði móti 7) áleit þvi, að
þessi bæn væri nú of snemma upp borin, og bæri þvi þinginu
ekki að mæla með henni að þessu sinni.

Af hinum framanskrifuðu ástæðum leyfir því þingið ser
allra-þegnsamlegast, eptir atkvæðagreiðslu þess, í einu hljóði að
biðja, að yðar hátign veiti mildilegast frumvarpi yðar um fjölg-
un þingstaða í Árllessýslu lagagildi með eptirfylgjandi breyt-
ingum, sem einnig eru samþykktar í einu hljóðl ;
1. að í Árues:"ýslu skul] taka upp aptur hina fornu þíl1.q-

staði í eptil'f!flajaudi hreppum : á .Nesi f!/rÍl' Selvofls/lrepp,
á Stokkse!lri f.'Irir Slokk:"('Y1'Urkrepp, í Gauloerjaöæ f!/l'il'
Gaulve1jabæjal'hrepp, í Stól'u-Sllndt'ik flVir Sandnikur-
ltl'epp, í 17'æluqerði fyrir PillíTlflako!tskrppp, í Hraunoerðl
f.l/rir Ilraunqerðishrepp, d Ilúsatðptum fyrir Skeiðuhrepp;
o.q á .Stóra-Núpí f.lfrir GnújJVe1jakl'epp.

2. að hreppsbúar í kverjum þes:"ara hreppa sen sliyldir til,
eptir fyl'írmælum sýslllmanns~ að bYflfl.ja ný þing/tús, svo
'væn og rúmgóð, að ekki verði að fundið.

Reykjavik, 29. júlí 1853.
Allra-þegnsamIegast.

J. Sigurðsson. .DI. A71dl'esson
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Forseti: þá er næst bænarskrá alþingis til konúngs um
"stofnun búnaðarskóla á Íslandi". Framsðgumaður, þingmaður
Snæfellinga, gjörir svo vel, að lesa hana upp.

Bænarskráin var þá afhent framsögumanni, sera E. Kúld,
sem las hana upp, og, eptir að þingmenn höfðu gjört við hana
athugasemdir sinar, og búið var að leiðrétta hana eptir þeim,
var hún samþykkt af þinginu svo hljóðandi:

Til Konúngs.
Fyrir alþíngið var lögð bænarskrá frá 157 mönnum i þing-

eyjarsýslu um það, að þingið færi þess á leit, að yðar konúnglegri
hátign mætti þóknast, að stofna her á landi búnaðarskóla, og
að til hans væri varið ávöxtum hinna fornu klaustureigna. Sömu-
leiðis var og önnur bænarskrá frá 21 búanda í Kjósar-og Kjal-
arnes-hreppum lögð fyrir þingið um það, að jarðyrkjuskóli yrði
sem fyrst stofnaður af Tkorcldllil sjóðnum, hvar fátækir lwgl-
ingar úr nefndum hreppum nytu uppeldis og tilsagnar kostn-
aðarlaust.

Til að íhuga þetta mál, kaus þingið 5 manna nefnd, ræddi
þall síðan á tveimur fundum á lögskipaðan hátt, og leyfir ser nú
allra-þegnsamlegast að bera upp álit sitt á þvi þannig.

það er sameiginlegt álit þingsins, að ekkert fái betur eflt
hag og velferð þessa lands, en ef hændastéttin gæti orðið bet-
ur menntuð i búnaði, en nú er, enda er lauugun bændastéttar-
innar til menntunar og alls konar framfara í þessari grein nú
þegar orðin harðla mikil og almenn, og fer sívaxandi. Og
þegar þess er ~ætt, að lunrlhúnaðurinn og allar þær atvinnu-
gl'einir, sem þar að lúta, eru, og hljóta að vera, aðalfóturinn
undir allr! velmegun og framför landsins, þá má það vera aug-
ljóst hverjum manni, sem til þekkir, að eingin stjórnarráðstöf-
un gæti ori'lið öllum stéttum landsins, æðri og lægri, kærari,
eða landi og lýð heilladrjúgari, en ef settur YI·ði her á stofn
sæmilegur búnaðarskóli .

Jafnvel þó alþíngi álíti ekki nauðsynlegt, að taka fram ser
í lagi þau atriði, sem til kennslu þyrftu að koma í þessum skóla,
þar eð þingið veit, að svo framarlega, sem yðar hátign mætti
þóknast, að bæta úr þessari miklu þörf landsins, og efla fram-
för þess með því, að setja á stofn einhverja þá þörfustu. og
landi og lýð heillavænlegustu stofnun, sem þeinkzt getur her á
landi, búnaðarskólann, þá muni yðar konúnglege ráðvísi sjá
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svo um, að stofnun þessi beri verðuglega vott um sinn konúng-
lega höfund, þá leyfir það ser þó að eins að geta fáeinna at-
riða, sem einkanlega virðist nauðsynlegt að kennsla gæti veitzt
í, bæði bóklega og verklega:
1. a, jarðvegsfræði, eður þekkíng á hinu ytra og innra eðli

jarðvegsins ;
b, grasafræðl, o : ai\ þekkja grös, not þeirra og lifseðli ;
CJ dýrafræði, einkum hvað þau venjulegu húsdýr snertir,

þeirra eðli, byggingu og fleira;
dj eðlisfræði, að þvi leyti, sem hún viðkemur jarðyrkju, eink-

um mechanisk Physikj
e, ensku eða þjöðversku, auk íslenzku, dönsku og reiknings.

2. a, að kunna að fara með og hagnýta öll þau verkfæri, sem
til þess þarf, að endurbæta jarðveginn ;

b, hirðing jarðarinnar og húsa, og viðhald á verkfærum;
e; hirðing féuaðar ;
d, hirðing féðurs og mat jurta ;
e, bústjórn.

þinp;inu er það kunnugt, að svo mikill áhugi á málefni
þessu hefur nú næsta lelugí vakað hjá þjóðinni, að þegar hafa
nokkrir menn i héruðum haft við orð, að reyna til, að koma
þvilikum skólum á hjá ser með samskotum af eigin ramleik ;
en allt til þessa hefur þó sú reyndin á orðið, að þvi hefur ei
orðið framgeingt fyrir þá skuld, að alþýða er ei einfær um, að
standast svo mikinn kostnað, sem til slíkrar stofnunar útheimt-
ist, án þess stjórnin eigi þar i verulegan þátt; þvi fjárhagur
landsbúa hamlar þeim jafnan frá, að ráðast j svo mikilvæg
fyrirtæki, sem þetta; en þó vonar þillgið, að ef þessi skóli
kemst vel á fót, mundi má ske eingin stofnun geta vænt .••er
meiri styrks af alþýðu. þíngið álítur rétt, að þei.', sem i skól-
ann verða teknir til menntunar, borgi framfæri sitt i skólanum
sjálfir; en til þess, að hillir fátækari, sem ei hafa faung á þvi,
skuli ei fátæktar vegna bægjast frá skólanum, álítur þingið það
vel mega fara, að nokkru af tekjum búnaðarsjóða arntanna
mætti verja þeim til styrktar með ráði hlutaðeigandi amt-
manna.

Skóla þessum álítur þingið þurfi að ætla hentuga hújörð
leigulaust, og er þai\ í fyrsta áliti mikill kostnaður, en sá
kostnaður bætist aptur með þeim jarðabötum, er sjálfsagt yrðu
á jörðinni að verða við það, sem störf skólans kæmu einmitt
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niður á henni. þingið álítur og óumflýjanlega nauðsynlegt,
að 'a jörð þessari verði byggt hæfilegt og rúmgott hús hamla
skólanum, til íbúðar fyrir kennara og lærisveinana, að kennur-
unum verði ákveðin hæfileg laun, og lögð til þau verkfæri, er
kennslan útheimtir að við þurfi að hafa, og önnur nauðsynleg
húsáhöld, svo að skólinn se að öllum útbúnaði vaxinn þeim
störfum, sem honum eru ætluð að leysa af hendi.

þingið hefur ekki getað beinlínis mælt fram með bænar-
skránni úr þingeyjarsýslu í þvi, að til skólastofnunar þessarar
verði varið ávöxtum hinna fornu klaustureigna, þar eð þinginu er
kunnugt, að þessu er, nú sem stendur, varið til launa embætt-
ismanna á landi her, og annara fastra og venjulegra útgjalda
landsins. Ekki áleit þíngii'l heldur tiltækilegt, að stofna jarð-
yrkjuskóla ser fyrir Kjalarnesþíng af Thorckillii sjóðnum, bæði
af því, að þíngið gekk að nokkru leyti í tvær sveitir, hvort það
Tæri samkvæmt gjafarans tilgángi, að verja vöxtum sjóðsins
til búnaðarskóla, og svo í annan stað áleit þingið, að vextir
sjóðs þessa væru ei nægir til, að koma slíkum skóla svo á
stofn, að hann yrl'li að fullu liði; þó með því þinginu var ei
ókunnugt, að umráðamenn þessa sjóðs og stjórnarráðin höfðu
álitið, að rétt væri, að verja honum til nokkuð líkrar stofnun-
ar, urðu fleirl atkvæði þingsins með þvi, að beiðast þess, að
yðar hátigu mildilegast samþykki, að ákveðinn hluti af Tlwr-
cldllii sjóðnum, t. d. núna fyrst, sem svari þeirri tiltölu, er
Kjalarnesþing, að Reykjavik undanskildri, gæti átt til sjóðsins,
yrði veittur fátækum úngmennum úr því þíngi til styrks að
nema búnaðar fræði í skólanum.

þíngið vonar því heldur, að yðar hátign mildilegast styðji
þetta mál á þann veg, er einhlítur má verða því til framkvæmd-
ar, sem það hefur seli þess vott, að stjórnin hefur gjört tals-
verðar tilraunir til, að styrkja einstöku únglínga héðan, sem
hafa iðkað jarðyrkju erlendis, en þessar tilraunir hafa ei haft
þau eptiræsktu not fyrir landið, einmitt fyrir þá skuld, að þessir
menn hafa ei, þá þeir komu út hingað aptur, haft neitt færi á,
eða nein efni til, að kenna út frá ser það, sem þeir höfðu num-
ið erlendis.

Eptir framansögðu leyfir alþingi ser allra-þegnsamlegast að
bera fram þá bæn fyrir yðar konúnglegu hátign:
1. með 19 atkvæðum gegn 1: að yðar hátifln allra-mildi/eflast

láti stofna einn jarðyrkju- Ofl búnaðar-skóla fyrir allt
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Ísland, helzt í suburumdæminu, þar sem kenndar vf'1'ði
hinar helztu ,qreinir búnaðar og jarð!lrkjll~ og sú hók/e!1
menntun, sem því hlýtur að vera samfara.

2. sömuleiðis með 19 atkvæðum gegn 1: að yðar hátign allra-
mildilegast '''ggi til skóla þessa, á opinberan kostnað,
IU'1ltuga hl!jijrð leigulaust, sem 0.'1veiti skólanum næqi-.
1r'!ltfe til h!I.'I.'/íllgar~búsdhalda, »erkfæra, næf/ilegra kenn-:
aralauna, 0.'1annars þess t:iJl'il'komula.'I/J·~sem slíkur skóli
útheimtir.

3. með 18 atkvæðum gegn 2: að liðar hátign veiti þvi sam-
Þ!lkki, að tiltekinn hluti vaxtanna af .búnaðfl'Njlíðum
oesturamtsins 0.'1 norður-: 0.f/ austur-omisins mf'.qiað ráð]
amimannanna gdn.'la drl"ga til með.qjafarstyrks með efni-
le.'Illm nt fátækum ún.qmen1lum úr þeim umdæmum, sem
vilja læra húnaðarfræði í skólanum.

4. með 10 atkvæðum gegn 9: að lIðar Ildti.qn allra-mildi-
leflast samþykki, að d11V"ðinn hluti af viix·tum ThoreldlIii
sjóð/J'ills~t. d, núna fyrst~ sem svari þeirri tiltðtu; er Kjal-
(trnesþíng gæti eitt til sjáðsins, lVði veittur fatækum Ún!l-
lIIf'1171Umúr þt·í þingi, til styrks að nema húnaðarfræði í
skðlanum,

Reykjavík, 29. júlí 1853.
Allra-þegnsamlegasl .

•1. Si,qul'ðsson. E. Kú/tl.

Forseti: þá er bænarskrá aJþillgis um endurbót á hús-
stj6rnarlögunum, og vil eg biðja framsögu mann, hinn 5. kon-
úngkjðrna. þíngmann, að gjöra svo vel og lesa hana upp.

Var bænarskráin þvi næst afhent framsögumanni, próf.
P. Péturssyni, sem las hana upp, og, eptir að þingmenn höfðu
gjört við hana athugasemdir þær, er þeim þótti þurfa, og búið
var að lagfæra hana þar eptir, var hún samþykkt af þinginu
svo hljóðandi:

T i I k 0 nún g s.
Til alþingis hafa komið 3 bænarskrár. sin úr hverju kjör-

dæmi landsins, sem allar lúta að því, að sýna, hvílíka þörf
land þetta hafi á, að fá ný hússtjörnarlög, og skora á þingið,
að bera þá alJra-þegnsamlegustu bæn fram fyrir yðar konúng-
legu hátign, að yðar hátign allra-mildilegast viljið gefa út laga-
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boð um innbyrðis skyldur og réttindi húsbænda og hjúa her á
landi, og tekur ein bænarskráin það þar að auki fram, að hin
umbeðna tilskipun einnig megi ná til húsmanna eða þurrabúð-
armanna og lausamanna.

l\lálefni þetta var fyrst hugleitt af 5 manna nefnd, og síð-
an rætt á lögskipaðan hátt, og leyfir alþingi ser allra - þegn-
samlegast að skýra yðar hátign frá áliti sinu um það á þessa
leið.

það hefur leingi verið almennt viðurkennt her á landi, að
landið vantaði hagkvæmt lagaboð um innbyrðis skyldur og rétt-
indi húsbænda og hjúa, og þessi skortur er því tilfinnanlegri,
sem hann gjörir vart við sig í daglegum viðskiptum og sam-
neyti manna; hann er þvi tilfinnaulegri, sem góð og regluleg
hússtjórn er her, ei siður en annarstaðar, undirstaða undir "el-
farnan og framförum þjói'lfelagsins yfir höfuð, og sem það her, ei sið-
ur en annarstaðar, er lifandi sannfæring allra, að hússtjórnill þurfi,
til þess að geta farið vel fram, að eiga ser stuðning og aðhald í
góðum og hagkvæmum lögum. Um þetta mál varð þegar til-
rætt i embættismannanefndum þeim, sem að boði yðar hátignar
áttu fundi með ser i Reykjavlk árin 1839 og 1841, og könnuð-
ust þær við, að brýn nauðsyn bæri til, að fá .her innleidd ný
hússtjúrnarlög, og árið 1847 sendi alþingi yðar hátign allra-
þegnsamlegustu bæn um, að yðar hátign allra-mildilega ••t létuð
endurskoða húsagatilskipun 3. júní 1746, ásamt 2 öðrum tilskip-
unum frá sama tíma. Af auglýsingu þeirri um árángur afþegn-
legum tillögum alþingis og öðrum uppástúngum á fundinum
1849, sem fulltrúi yðar hátignar hefur birt þínginu, hefur þing-
ið seð, að hlutaðeigandi stjórnarráð yðar hátignar hefur, i til-
efni af áminnstri bæn alþingis 18!17, leitað álits yfirvalda her á
landi um tilskipun 3. júní 1746, og að þau hafa látið í ljósi,
að ákvarðanir þær, sem í henni standa, ættu ekki við þennan tíma,
og öll þörf væri á nýju lagaboði um þetta efni. Eins og þingið
telur það víst, að þessar yfirvalda-skýrslur muni innihalda marg-
ar þær bendingar um landsins serstaklega ber al'l lútandi ásig-
komulag, sem hafa mætti tillit til við tilbúning nýrra hússtjórn-
arlaga, eins virðist líka ásigkomulag landsins í sumu tilliti ekki
vera svo frábrugðið eða einkennilegt, að ekki megi við hin al-
mennu undirstöðu-atriði slíkra laga hafa hliðsjón af þeirri fyrir
Danmörk og hertogadæmin, SJesvik og Holstein, gildandí lög-
gjöf. Með tilliti til þessa vonar þíngið, að þær tálmanir, sem
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áður hafa verið því til fyrirstöðu, að ný hússtjórnarlög yrðu
gefin út fyrir landið, seu nú að miklu leyti horfnar, og með
tilliti til þeirrar tilknýjandi þarfar, sem ár frá ári rekur meir
og meir eptir þessu máli, álítur þingið það mjög svo æskilegt,
að því gæti sem fyrst orðið framgeingt.

Bænarskrár þær, sem sendar eru þínginu um þetta mál,
hafa gefið þvi tilefni til, að taka til umræðu nokkur sérstakleg
atriði, sem þar að lúta, og að hve miklu leyti það mundi eiga
við, að þau væru tekin til greina í hinni eptiræsktu löggjöf,
og skal þingið í þessu tilliti allra-þegnsamlegast leyfa ser að
geta þess, að það hyggur, að ákvörðun um löggilta vitnisburð-
arbók fyrir hvert hjú mundi verða hæði húsbændum til leið-
beiningar í hjúavalinu, og siðferðislegt aðhald fyrir hjúin til að
vanda ráð sitt, og auðsýna húsbændum sinum trú og hollustu.

Að vísu er það í tilskipun 3. júní 1746, 26. gr., boðið, að
hjúin taki vitnisburði um framferði sitt hjá húsbændum sinum;
en þar er þess ekki getið, að hvert hjú skuli hafa löggiltar
vitnisburðarhækur, sem þíngið þó verður að álíta nauðsynlegt
til þess, að vitnishurðirnlr geti orðið sem áreiðanlegastir, og
greiðsla þeirra við haldizt og farið skipulega fram, og álítur
þingið af sömu ástæðum meiri tryggingu i þvi fólgna, al'l þess-
ar vitnisburðarbækur séu löggiltar af hlutaðeigandi sýslumönn-
um, en af sveitarstjórn, eins og stungið hefur verið upp á, hvar
hjá þó viss tala þeirra kynni til hægðarauka að geta legið til
útbýtíngar fyrir hvern hrepp hjá viðkomandi hreppstjórum.
Viðvikjandi því, hve nær hvert hjú fyrst ætti að skyldast til,
að útvega ser slíka vimisburðarhók, hafa þinginu þótt yfir-
gnæfandi ástæður mæla fram með því, að til taka 18 ára ald-
urinn, sem það tlmabil, er æskumaðurinn væri orðinn að nokkru
leyti ~jálfum ser ráðandi, og búinn að ná nokkurri staðfestu í
hugsun og breytni, þannig, að hver konfirmeraður maður, karl
sem kona, undir eins og þau fara í vist og þau eru 18 ára göm-
ul, væru skyld til, að hafa vitnishurðarbók löggilta af hlutað-
eigandi sýslumanni, en að öll önnur hjú skylduðust til þessa
innan viss tíma, eptir að tilskipunin væri birt almenningi. það
virðist þinginu einnig nauðsynlegt, að húsbændur séu ekki
látnir sjálfráðir að þvi, hvort þeir vilji rita í þessar bækur vitn-
isburð um hegðun og þjónustu hjúanna, heldur se þeim gjört
þetta að skyldu, eins og það líka, til leiðbeiningar viðkomandi
sóknarprestum, væri mjög æskilegt, að þeir ætíð feingju til yfir-
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skoðunaevitnisburðarbækur hjúa þeirra, sem koma hm í presta-
kallið ; en að öðru leyti er það meining þingsins, að laga megi
þessar vitnisburðarbækur eptir þeim, sem í Danmörku og her-
togadæmunum eru fyrir skipaðar, þó með þeim breytingum,
sem eptir ásigkomulagi landsins kynnu afl virðast nauðsyn-
legar.

þar á mót hefur þingii'l ekki fundið ástæðu til þess, sem
önnur bænarskrá fór á flor, að bera þá bæn fram fyrir yðar
hátign,að yðar hátign allra-mildilegast vilduð leggja fyrir næsta
alþingi frumvarp til tilskipunar um, að hvert hjú geti feingið
kaupgjaldsbók, eða löggilt skírteini, sem gæfi óræka vissu um
viðskipti húsbóndans og hjúsins, ne heldur til þess, að bera
uppástúngu um þetta atriði ser í lagi fram fyrir yllar hátign.

Að hæfilegar ákvarðanir um húsmenn eða þurrabúðarmenn
og lausamenn yrllu gjörllar, annaflhvort ser í lagi, en þó jafn-
framt nýju lagaboði um iunhyrðls skyldur og réttindi húsbænda
og hjúa, eða þó öllu heldur þannig, all þessi löggjöf verði lát-
in ná til áminnstra flokka, þykir þinginu mjög mikils umvarð-
andi. Al'! vi su kynnu slíkar ákvarðanir í straungum skilningi
sýna"t heyra undir sérstaklegt lagaboð, þar eð húsmenn, ella
þurrabúðarmeun, og lausamenn eru serstakir flokkar manna,
sem lifa út af fyrir sig; en þó standa flessir flokkar í svo nánu
sambandi við, og hafa svo mikil áhrif á, vinnuhjúahald og kjör
búanda yfir höfuð her á landi, afl þínginu þykir mjög svo til-
hlýðilegt, að hin eptiræskta löggjöf um innbyrðis skyldur og
réttindi húsbænda og hjúa hef'lli tillit til þeirra, og að sú grund-
vallarregla væri í tilliti til lausa manna ítrekuð, að allir séu
skyldir að gánga í vist, séu þeir ekki búandi, eða hafi annan
lögmætan atvinnuveg, þó með þeim nákvæmari ákvörðunum,
sem nauðsynlegar {Iættu, og að fébætur komi í stað þeirra
þvingunarmeðala, sem beitt hefur verið, til að koma í veg fyrir
lausamennsku; en að í tillíti til þurrabúðarmanna verði þær
reglur, sem um þá eru gjörðar í konúngsbréfi 21. júlí 1808, og
reglug. S. jan. 1834, VII, 21, lagaðar og teknar inn í hið nýja
lagaboð.

Samkvæmt framanskrifuðu leyfir alþingi ser því allra-þegn-
samlegast með samhljóða atkvæðum að bera þá bæn fram fyrir
yðar hátign, all yðar hátign vilji allra-mildilegast, svo fljótt sem
verður, leggja fyrir alþíngi frumvarp til nýrra laga um innbyrð-
is skyldur og réttindi húsbænda og hjúa her á landi, um þurra-
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húharmeun og lausamenn , og að í þessu lagaboði 'Verði meðal
3Tl\13\'S ilkveðil'l:
a, að Inier konfirmeraður maður, þeqar hann er 18 ára,

undir dns (Jrlhann /;'1' ívist, og hoert lljú, sem er í vist;
iuuan 'riss tiltekins tima, eptir að tilskipunin er birt al-
menninqi, sh" skyld til, að hafa oituisburðnrbák, lö.qrlilta
af Itlutaðd!/alldi sýslumanni, sem húsbændur skuli skrifa
í niinishurð 11mht'!lðun og þjónustu hjúanna, o.qað prest-
ar fdi ætíð til yfirsk(Jðunar vitnisóurðrn'bækur hjúa þeirra,
sem koma inn í prestakallið. l\1ei\ 15 atkvæðum gegn 5.

h, að sú f/rundvallarre,qla verði ítrekuð í tilliti til lausa-
munna, að allir sim skyldir, að fara í vist, nema þeir
Still búandi, eða !tafi annan liigmætan alvhmuveg, þó með
þeim nakoæmari dkoðrðunum, sem nauðsynl"gal' þættu,
O!I að (ehætur komi í stað þf'il'ra fmín!lunarmpðala, sem
heitt hefur »erið, til að koma i ~'e!1fyrir lausamennsku.
Með samhljóða atkvæðum.

e, lið í tilliti til þurl'aóúðarll1anua verði þær re.qlur, sem
11m þá eru !oörðar í kOl/úngsórl\fi 21. júlí 1808, og
l'f'glu!l. 8.jou.18.'14, VJ/, 21, laqaður O!Iállýjaðar. :Með
samhljóða atkvæðum.

Beykjavtk, 29. júlí 1853.
All ra- þegnsamlegast,

.1. Sigul'ðsson. P. Petursson.

Forseti: Eg skal þá láta hreinskrifa álitsskjalið og bæn-
arskrárnar, sem nú var lesið upp, og senda síðan konúngsfull-
trúánum.

pal' nú er ekki meira fyrir hendi í dag, skal eg leyfa mer
ai'l ákveða fund ii morgun kl. 12, og verður þá sveitarstjórnar-
~mulið tekið til ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu.

:Fundi slitið.

30. júlí - tuttugasti og' sjötti fundur.
Allir á fundi. Gjörðabók frá síðasta fundi var lesin upp

og samþykkt.
Forseti: þai'l, sem í dag kemur til umræðu samkvæmt

dagskránni, er sceltarstjðrnarmdlið til ályktarumræðu og at-
kvæðagreiðslu.
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Í þessu máli voru fram komin þessi breytíngaratkvæðl:
J. hreppst, Si!lurðssonar:

1. AI'I sveitarstjórnin verði bætt og gjörll frjálslegri þannig, að
hel' eptir verði hver hreppstjóri kosinn til 3 ára, af (illum
sinnar sveitar búendum; á hverjum 3 árum verði kosið um
aptur, og að hreppstjórar fái sanngjörn laun fyrir starfa
sinn, sem se einn viss lítill deili af þegnskyldugjöldum
sveltarbænda, þá skattgjaldslögin komast á.

En ef breytingaratkvæIIi þetta fellur,
2. all eingin bænarskrá se send konúngi um sveitarstjórnar-

málefni frá þessu þingi.
G. Brandssonar:

All menn þeir, sem kosnir verba i sveitanefndirnar séu 3, 5
eða 7 að tölu, og gildi kosning allra þeirra um þrjú ár í
senn.

J. P. Haostetus:
1. Í hverri hreppsnefnd séu annaðhvort 2 eða 4 menn, eptir

stærð hreppsins all búanda tölu, kosnir af hreppshændum, og
þar að auki prestur og hreppstjóri ~jálfkjörllir; séu annað-
hvort tveir prestar eða tveir hreppstjórar i hreppnum, skal
kjósa á milli þeirra.

2. Í sýslunefnd skulu vera 4 menn i hverri sýslu, auk sýslu-
manns, og skal hver hreppsnefnd kjósa þessa menn, ann-
aðhvort úr sinum flokki eða fyrir utan sig, en innan sýslu;
kjörskrárnar skulu sendast sýslumanni, og skal hann, með
allstoll tveggja hreppstjóra, eða formanna tveggja hreppa-
nefnda, telja upp atkvæðin, sem greidd hafa verið.

J .• lánssonar:
1. Að einn prestur se sjálfkosinn í hverja sveitarnefnd; a/\ einn

hreppstjóri se sjálfkosinn i hverja sveltanefnd.
2. Að fjöldi sveitarnefndarmeðlimanna fari eptir fjölmenni

hreppanna. svoleiðis, að þeir verði ákveðnir með stakri tölu,
sem se 3, 5 og 7.

3. All kosningarrétt eigi, til að kjósa i sveltanefnd. a, allir
þeir búendur í hreppnum, sem hafa óskert sitt persónulega
frelsi; b, eða að minnsta kosti allir þeir búendur, sem, þeg-
ar kosningin fer fram, ekki standa undir neinni laga-ákæru
frá rettvísinnar hálfu.

4. Að í sveitanefnd megi kjósa hreppshændur, þó ýngri séu en
25 ára.
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5. Að sveitanefndir seu ekki skyldugar, að eiga nema tvo nefnd-
arfundi á ál-i, nema þvi að eins, að meiri hluta nefndarmanna
þyki þörf á því.

Jðns Samsonssonar ~viðauka-atkvæði):
"Sveitastjórnarnefnd i hvetjum hreppi se skyldug til, að
skrifa formanni sýslunefndarinnar til, með nægilegum fyrir-
vara, þegar hún hefur áformað, að bera upp á sýslufundi
sérstaklega, en þó almenning umvarðandi uppástúngu , svo
sýslustjórnar-formaður geti, áður en næsti sýslufundur byrj-
ar, gjört það kunnugt þeim hreppanefndum, sem eptir áður
gj1irðri ráðstöfun, áttu að þvi sinni að fríjast við, að láta
mann úr sínum flokki mæta á sýslufundi.

.I. Kristjánssonar:
Að Í hverja sýslunefnd kjósi hver sveitanefnd einn mann
(með atkvæðafjölda), annaðhvort úr sínum flokki, eða (utan
nefndar) úr þeim hrepp, etc.

P. Si!/urðssollar:
1. Sveitanefndir skulu halda 2 fundi á ári, vor og haust, og

þar að auki svo opt, sem þörf krefur.
2. Fund skal sýslunefnd in hafa einn á ári hverju, og þar að

auki skal formaður nefndarinnar hafa rett til, að ákveða
fund svo opt, sem þÖI·f krefur.

M. Andressonar:
þar sem fleiri en 6 hreppar eru í sýslu, skal það á sýslu-
nefndanna valdi, að ákveða með atkvæðafjölda, hvort fleiri
hreppar, og þá hverjir, sendi mann á sýslunefndarfund á ári
hverju.

Forseti: Eg hef látið prenta atkvæðaskrá í máli þessu,
og vona eg allir þingmenn hafi feingii'l hana.

Atkvæðaskráin var svo ,hljóðandi:
Atkvæðaskrá

i
sveitastjórnarmálinu.

1. Aðal-uppástúnga .,. hrepp st. Sigurðssonar: að sveitastjórnin
verði bætt og gjörð frjálslegri, þannig: a) að ber eptir verði
hver hreppstjóri kosinn til þriggja ára, af öllum sinnar sveit-
ar búendum; b) á hverjum þrem árum verði kosið um aptur;
e) að hreppstjórar fái sanngjörn laun fyrir starfa sinn, sem
se einn viss lítill hluti af þegnskyldugjöldum bænda, þá
skattgjaldslögin komast á.
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2. Vara-uppástúnga hins sama: að ein gin bænarskrá verði send
konúngl um ,sveitastjórnarmálefni frá þessu þingi.

3. Nefndin: að alþíngi sendi konúngi bænarskrá um, að bann
láti leggja sem fyrst fyrir alþingi frumvarp til sveitastjórn-
ar-laga.

4. Nefndin: að í þessu frumvarpi verði þessi undirstöðu-atriði
tekin til greina:
a. Sveitarnefnd verði kosin í hverjum hreppi af búendum,

eptir atkvæðafjölda, á manntalsþingum .
•1.• Jónsson (í stað 4 b}: að kosulngarrétt eigi, til

að kjósa i sveitanefnd : a) allir þeir búendur í hreppn-
um, sem hafa óskert sitt persónulega frelsi; b) eða
að minnsta kosti allir þeir búendur, sem, þegar kosn-
íngin fer fram, ekki standa undir neinni laga-ákæru
frá réttvisinnar hálfu.

Sami (við 4c): að í sveitanefnd megi kjósa hrepps-
bændur, þó ýngri s~u en 25 ára.

b. Kosníngarréu hafi allir húendur, sem em fullra 25 ára að
aldri, hafa óflekkað mannorð, og ekki þiggja af sveit.

c. Kjörgeingi hafi allir þeir, sem kosningarrett eiga, ef þeir
gjalda til sveitar.

d. Nefndarmenn skulu skyldir, að taka móti kosníngum,
nema lögmætar hindranir banni, og ber sýslumanni að
meta þær .

•1.• JÓnsson: a) að einn prestur se sjálfkosinn í
hverja sveitanefnd;
h) að einn hreppstjóri sé sjálfkosinn í hverja sveita-
nefnd,

.1. P. Haustein (í staðinn fyrir nefndarinnar- e): Í
hverri hreppsnefnd silO annaðhvort 2 eða 4 menn,
eptir stærð hreppsins að búandatölu. kosnir af hrepps-
bændum, og þar að auki prestur og hreppstjóri sjálf-
kjörnir; silO annaðhvort tveir prestar eða tveir hrepp-
stjbrar í hreppnum, skal kjósa miJIi þeirra .

•1.• JÓnsson: að fjöldi sveitarnefndar-meðlimanna
far] eptir fjölmenni hreppanna, svoleiðis, að þeir verði
ákveðnir með stakri tölu, sem se 3, 5 og 7.

G. Brandsson (í stað nefndarinnar e, t. g): að í
sveitanefndum verði 3, 5 eða 7 menn, og gildi kosn-
ing allra þeirra um 3 ár í senn.
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e. Í sveitanefndum séu 4, 6, 8 menn, eptir húnnda-fjölda
hreppanna.

f. Helmíngur fyrstu nefnda geingur frá að 2 árum liðnum
eptir hlutkesti.

fl. Nefndarmenn hafi forstöðu sveitarmála á hendi í 4 ár.
h, Nefnd hver kýs ser formann úr flokki sínum, er stjórni

fundum og annist ritstörf hennar; gjaldkera kýs hún
einnig; en ábyrgð á sveitarsjóðnum hefur nefndin öll.

i. Kjósa má nefndarmann á ný, strax sem hann geingur úr
nefnd, en skorast má hann þó undan kosningu, þángað til
hann hefur jafnlángan tíma verið frí við nefndarstörf, sem
hann næst áður hafði þau lÍ hendi.

./. Jánsstm (við 4 k): að sveitanefndir seu ekki
skyldugar, að eiga nema 2 nefndarfundi á ári, nema
því að eins, að meiri hluta nefndarmanna þyki þÖI·f
lÍ því.

P. Sigurðssoll (samþykkt af nefndinni fyrir 4 Ir):
Sveita nefndir skulu halda tvo fundi lÍ ári, vor og
haust, og þar að auki svo opt, sem þörf krefur.

k. Sveitarnefndir . skulu halda fjóra fundi á ári, á hverju
hálfu missiri hið minnsta, og þar að auki svo opt þörf
hefur.

I. Nefndir þessar stjórni og ráði öllum sveitar- (communai-)
málefnum og nauðsynjum, og ákveði og jafni niður á bú-
endur, eptir efnum þeirra og ástandi, því fé, sem til þessa
útheimtist.

m, Sveitarnefndir jafni og niður ábúendur hreppanna, eptir
efuum og ástandi, þeim kostnaði, sem sýslunefndill jafn-
ar lÍ hreppana eptir áætlun sinni .

•/. P. Haustein (í stað 5 a, d, e, f): Í sýslunefnd
skulu vera 4 menn í hverri sýslu, auk sýslumanns,
og skal hver hreppsnefnd kjósa þessa menn, annað-
hvort úr sínum flokki eða fyrir utan sig, en innan
sýslu; kjörskrárnar skulu sendast sýslumanni, og skal
hann, með aðstoð tveggja hreppstjóra,' eða formanna
tveggja hreppanefnda, telja upp atkvæðin, sem greidd
hafa verið.

5. fl~ Nefnd verði sett í hverri sýslu (sýsluráð ; sýslunefnd), og
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séu í henni 6 menn, þar sem svo eru margir hreppar í sýslu
eða fleiri.

b. Sýslumaður er sjálfkjörinnI hverja sýslunefnd; hann er
formaður nefndarinnar og hefur atkvæðisrétt í öllum mál-
um; atkvæði hans sker úr þeim málum, þar sem atkvæði
annars eru jiifn.

1:. Í Skaptafellssýslum se sín nefndin í hvorri, og sýslumað-
ur formaður þeirra.

,I. Kristjdnsson (i staðinn fyrir 5 d): að í hverja
sýslunefnd kjósi hver sveitanefnd einn mallll (með
atkvæðafjölrln), annaðhvort úr sínum flokki eða (utan
nefndar] úr þeim hrepp.

d. Í hverja sýslunefnd kjósi hver. sveitallefnd einn úr sinum
flokki hið fyrsta ár.

M. Andrésson [samþykkt af nefndinni í staðinn
fyrir 5 t'): þar sem eru fleiri en 6 hreppar i sýslu,
skal það á sýslunefnrlanua valdi, að ák veða með at-
kvæða fjölda, hvort fleiri hreppar, og flá hverjir, sendi
mann á sýslunefndarfund á ári hverju,

e. Sýslnnefndin ákveði þá og þar eptir árlega með atkvæða-
fjölda, hverjir hreppar síðan megi komast hjá, að senda
fulltrúa hin næstu 2 ár.

f. Einginn hreppur má fríjast frá, að senda fulltrúa í sýslu ráð,
leingur eu 2 ál' í samfellu.

g. Rett á hver sveitarnefnd á, þó ekki eigi hÚII [,að ár að
senda sýslunefndarmann, að senda fulltrúa sinn til sýslu-
nefndar, til að upplýsa og halda SVOI'UIll uppi fyrir þau
málefni, sem þá sveitarnefnd varðar, en eingau eiga Þeir
atkvæðisrétt á þeim sýslunefndarfundum.

It. Ekki á sýslunefndarmaður atkvæði i þeim málum, sem
serstaklega við koma sveitarfelagi hans, og hann hefur
haft afskipti af sem sveitarnefndarmaður.

P. Sí.'l"rðssoll (samþykkt af uefudinni í staðinn
fyrir 5 i): Fund skal sýslunefndin hafa einn á ári
hVCI'jU, og þal' að auki skal formaður nefndarinnar
hafa rétt til, að ákveða fund, svo opt sem þörf'krefur.

i. Fundi skal sýslunefnd hafa hið minnsta tvo, haust og
vor.

Ii. Ætlunarverk sýslunefudanua se: a) að skera úr ágrein-
ingi þeim, sem verða kann milli sveitanefndanna í sýst
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unni; b) hin sömu ætlunarverk, að svo miklu leyti, sem
gjörvalla sýsluna snertir, sem hverri sveitarnefnd eru ætl-
uð í sínum hreppi; e) að sýslunefnd in gjöri áætlun Ulll

upphæð þess kostnaðar, sem þessi almennu störf i sýsl-
unni ár hvert útheimta, og jafni honum niður á hreppana

, eptir hundraðatölu þeirra i föstu og lausu; að sýslusjóðir
verði þannig stofnaðir, og að til þeirra gángi héðan af
allar þær fjársektir, sem hingað til hafa átt að falla til
fátækra-ljárhirzlu, án tillits til sveitar þeirrar, hvar brotið
skeður .

•lón Samsonsson (viðauka-atkvæði): Sveitastjórn-
arnefnd i hverjum hreppi se skyldug til, ai'l skrifa
formanni sýslunefndarinnar til, með nægilegum fyrir-
vara, þegar hún hefur áformað, að bera upp á sýslu-
fundi sérstaklega, en þó almenning umvarðandi, uppá-
stúngu, svo sýslustjórnarformaður geti, áður en næsti
sýslufundur byrjar, gjört það kunnugt þeim hreppa-
nefndum, sem eptir áður gjörðri ráðstöfun áttu að þvi
sinni að fríjast við, að láta mann úr sínum flokki mæta
á sýslufundi.

1. Að hin síðasta meðferð og úrslit sveitamálefna her á landi
verði ákveðin samkvæmt þessum. undirstöðu-atriðum, og
i sarnhljóðun við þá stjórnartilhögun alls konúngsveldisins
og stöðu Íslands i fyrirkomulagi þess, sem verður að
lögum.

Framsö!/umaður: þar eð mál þetta nú fyrir skömmu var
rælt til undirbúnings, álít eg óþarft, ai') lesa upp nefndarálitið,
en skal einúngis fara fárn orðum um hreytingaratkvæðin, sem
fram eru komin við það.

Fyrsta atriði i aðaluppástúngu þingmannsins frá Mýrasýslu
fer beint á móti öllum bænarskránum og tilætlun þingsins sjálfl'ó,
þegar málið var rætt til undirbúnings, tekið til meðferðar, og
nefnd kosin í þvi; það vill hafa allt í sama forminu, og verið
hefur, og til tekur þau kosningarlög, sem eru þau rýmstu, sem
eg veit, þar sem hver búandi maður má kjósa, hvort heldur
hann hefur ærlegt eða óærlegt mannorð. Annað atrii'li þessar-
ar aðaluppástúngu fer i reyndinni fram á hið sama, og verið
hefur; því hreppstjórinn hefur ekki verið skyldur, að vera
nema 3 ár, og er þess vegna verra, að ákveða þai\ svona; þvi
þegar hreppstjérínn er duglegur, ~ilja menn alla jafna halda
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honum le ingur, en eptir breytingaratkvæðinu skal á 3 ára fresti
kjósa um aptur. þriðja atriði i þessari fyrstu uppástúngu bend-
ir til þess, að þingið skuli nú þegar fara að leggja á útgjald,
grundað á skattgjaldslögum, sem maður getur hugsað ser að
aldrei komi út; eg veit ekki heldur, hvernig stjórninni mundi
litast á það; en að öðru leyti er ekki farandi um það fleiri orð-
um, þar eð einúngis er beðið um, að stjórnin sendi frumvarp
viðvíkjandi þessu máli til þingsins. ,

Vara-uppástúnga hins sama þingmanns sýnir, að meiníng
hans hefur verið, að þingið skuli hafa sælt gjört, og um leiti,
að hann hefur búizt við, að aðaluppástúngan mundi falla, og
fer hér fram á, að hún skuli falla.

Við 4. nefndaruppástúngu, staflið b~ hefur þingmaðurinn
úr Norður- Þíngeyjarsýslu borið fram það breytíngaratkvæði,
að allir, sem hafi persónulegt frelsi sitt, skuli mega kjósa i
sveitanefndina ; mer er nú ekki ljóst, hvort hann með því vill
hafa þ;.í, sem í varðhaldi eru, eina undanskilda, sem ekki geta
komizt að, að kjósa, hvort eð er, ellegar þá, sem ekki hafa
fullt fjárforráð, og þannig eru ómyndugir, ellegar, eins og hann
let i ljósi vil'l undirbúningsumræðuna, þá, sem dragast áfram
með hjálp sveitarstyrksins, og þannig líka eru ai'l álíta sem
ómyndugir eða hálfmyndugir, en þeir vill nefndin hvorki að
hafi kosningarrétt ne kjörgeingi. Í 2. staflið þessarar uppá-
stúngu hans, þar sem stendur, að allir hafi kosningarrétt, sem
ekki standi undir laga-ákæru frá réttvisinnar hálfu, þegar kosn-
ingin fer fram, þá virðist mer, að í því liggi, að sá, sem kom-
izt hefur upp um, og lii'lii'l hefur hegníngu eptir dómi, se betri
en sá, sem er undir laga-ákæru, þó hann kann ske se sýkn
saka; en ef þessir menn hafa kosningarrétt, þá verð eg að
álíta, að þeir séu líka kjörgeingir, fyrst uppástúngumaður
ekki fer þar neinum orðum um, en nefndin, við hverrar álit
breytíngaratkvæðin eru tekin, vill hafa hvern þann kjörgeing-
an, sem kosningarrétt hefur, ef hann leggur fátækum, og finnst
mer þó fara illa á, að þeir komist inn í sveitastjórnina, sem
kann ske eru þrihýddir ; því þá þekki eg, sem það hafa verið,
og þó búa allvel.

Viðvíkjandi breytingaratkvæði hins sama um, að hrepps-
bændur megi kjósa til sveitarnefndarinnar, þó ekki séu 25 ára
að aldri, þá þóttist nefndin vita, að flestir bændur væru eldri,
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og þar að auki ætla menn þeim úngu miami þekkingu og stað-
festu.

Hvað áhrærir breytingaratk "æði sama [iíngmanns, að 1
prestur og 1 hreppstjóri séu sjálfkosnir i sveitauefndina, þá
sýnist mer Ilað ekki vera alls kostar tiltækilegt ; því fyrir þá
sjálfa er opt óþægilegt, að gánga inn i sveltanefndina að nauðug-
um hinum uefndarmönnunum, og má ske á móti eigin vilja sínum.
Á ,!Ióti þessu breytingaratkvæði er þar að auki það, að opt eru
fleiri en 1 prestur og 1 hreppstjúrt í sama hreppnum, og þing-
maðurinn getur ekkert um, hvort kjósa eigi í milli þeirra, eða
hvernig skuli ákveða, hvor þeirra se sjálfkosinn.

Hinn háttvirti 2. konúngkjörni þingmaður, meðnefndarmaður
okkar, hefur stúngið upp á því sama, en að kosið yrði meðal
þeirra, ef þeir væru fleiti en 2 í hreppnum. Ágreiningur hans
er annars einasta sá, að í minnstu hreppunum verða 4, og er
það eins og nefndarálitið fer fram á, en i hverjum hinna stærri
verða eptir hans uppistúngu 6 nefndarmenn, en eptir uppá-
stúngu nefudarinuar 6 eða 8, svo að nefndin skiptir þá tölunni
í 3 flokka, meðall hann skiptir henni einúngis í 2; mer sýnist þó
betur fara á þvi, að 8 séu nefndarmenn í hreppsnefndinni,
þegar 80 til 100 bændur eru í hreppnum, ef þeir eiga að vera
6, þegar húendurnir eru 30 eða 40.

þíngmai'lurinn úr Norður- þíngeyjarsý'slu vill láta tölu
hreppsnefndarmannanna standa á stöku. Nefndin hefði fallizt á
þai'l, hefði hÚII seð nokkuð betra í þvi; en hún ætlaðist til, að
formaður hreppsnefndarinnar skyldi skera úr, ef jöfn væru at-
kvæði í henni, eins og sýslumaður skal gjöra það í sýslunefnd-
inn i.

þíngma(\ur Gullbringusýslu vill einnig, að talan standi á
stöku, og bætir þvi við: "og gildi kosning allra þeirra um 3
ár í senn". Hreppstjórar hafa hingað til ekki verið skyldu!lil',
að þjóna nema 3 ár í senn, og eg vildi heldur, ef annaðhvort
skyldi vera, leysa þann undan byrðinni, sem í 3 ár er búinn
að þjóna með alúð, en hinn, sem einatt hefur legið á liði sínu,
og því þykir mer bezt, að skipta um, eins og nefndarálitið fer
fram á.

Við 4 le eru borin upp 2 hreytingaratkvæði, og hefur
nefndin fremur aðhyllzt þíngmannsins úr Rángárvallasýslu, held-
ur en þingmannsins úr Norður-þíngeyjarsýslu; því henni þótti
betra, að fyrir utan þessa 2 ákveðnu fundi yrði fundur haldinn,
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þegar nauðsyn krefði, en að láta það vera bundið við vilja
meiri hluta nefndarmanna, sem ekki er svo hægt að fá að vita,
meðan nefndarmenn eru tvístraðir, hver á sínu heimili.

Viðvíkjandi breytingaratkvæði hins annars konúngkjörna
þíngmanns við nefndarinnar 5 a, d, P, (, þá þótti nefndinni
tala sú, sem hann til tekur, of fámenn, þar sem hrepparnir
eru 6 eða fleiri; undantekníng er Skaptafellssýsla, hvar 3
hreppar eru í öðrum partinurn, en 4 i hinum, og sín nefndin
verður þó að vera fyrir hvorn partinn; menn búast líka altend
við, að árafjöldinn dragi: og því hefur nefndin tekið til, að svo
marga skyldi kjósa.

Hinn sami háttvirti þíngmaður vill einnig, að kjósa megi
í sýslunefnd ina alstaðar innan sýslu, en nefndin hélt, að það
mundi fara að fækka um fina drætti, þegar búið væri að
kjósa í sveltarnefndirnar, og því áleit hún bezt, að sveitarnefnd-
irnar kysu úr sínum flokki, því annars mundu ~jarlægu hrepp-
arnir líka, helzt hægðariunar vegna, kjósa menn úr þeim hreppn-
um, þar sem sýslufundinn á að halda, og það væri illa ráð-
ið; því þá yrðu þeir mestmegnis kosnir, sem skeyta mest um
málefni síns hrepps og sjálfa sig. Nefndin hefur líka stúngið upp
á, að sýslunefndarmaður skyldi ekki hafa atkvæðisrétt i þeim mál.
um, sem hann hefur haft afskipti af sem sveitanefudarmaður,
eða sem viðkoma sveitarfelagi hans; en ef kjósa mætti alstað-
ar innan sýslu, þá gætu allir í sýslunefndinni verið riðnir við mál-
ið, sem gefa á atkvæði um, og þá yrðu, ef til vill, eingin atkvæði
greidd, nema af sýslumanni einum, og þvi hefur nefndin stúngíð
upp á, að 1 skyldi kjósa úr hverri sveitanefnd. þingmaðurinn
úr Suður-Þingeyjarsýslu hefur stúngið upp á, að í sýslunefndinni
skyldi I vera fyrir hverja hreppsnefnd; en nefndinni þótti þá
verða of margir í sýslnnefndinni, t. d. þar sem 14 hreppar eru,
ættu þá all vera 14 í sýslunefndinni, fyrir utan sýslumann, og
hÚII hefur líka seð fyrir þörfum hreppanna. þegar hver hreppur
má senda, ef kann vill.

Á breytíngaratkvæði þingmanns Árnesinga hefur nefndin
fallizt, að nefnilega þar sem hrepparnir eru svo margir, að allir
komast ekki all, þar skuli sýslunefndin skera úr, hverjir skuli
senda fulltrúa í sýslunefndina.

Nefndinni er heldur ekki um að gjöra, að uppástúngue
hennar standi, heldur að þær verði sem frjálsastar, og svo er
um þetta breytingaratkvæði.

683



þingmaður Rángvellínga hefur stún~ið upp á, að eiuúugis
1 sýslufundur verði haldinn á ári hverju, og hefur nefndin fús-
lega fallizt á þetta, því ekki þarf nema 1 sýslufund, þegar að
eins eru 2 sveltafundir.

Hvað áhrærir viðauka-atkvæði þingmanns Skagfirðinga við
uppástúngu nefndarinnar 5 k, þá sýnist mer það gefa formanni
sýslunefndarinnar meiri rétt, en hann á að hafa, já, sama rétt,
og sjslunefndin öll sameinuð annars á að hafa, og getur því
nefndin ekki fallizt á það.

Fleiri breytingaratkvæði eru ekki upp borin við nefndara-
litið, svo eg fer ekki fleiri orðum um það að sinni.

G. Brandsson: Eg stend nú ekki upp í þeim tilgángi, að
mæla mikið fram með breytingaratkvæði þvi, sem eg hafði tekið
mer við þetta mál; því munar svo litlu frá nefndaruppástúng-
unni, að' rnðnnum mun þykja þai'l á litlu standa, hvort það
stendur eða fellur; einúugis voru það nokkur orð hins heiðraða
varaforseta í ræðu þeirri, sem hann nú flutti, sem knúðu mig
til, að tala lítið eitt. Ai'I eg vildi ákveða staka tölu nefndar-
mannanna, kom til af þvi, að eg ætlaðist til, ai'l atkvæðamunur
skyldi ráða, ef þá greindi á um eitthvert málefni; en að eg
ekki stakk upp á fleirum i hverja sveitarnefnd, en 3, 5, 7,
var þess vegna, að eg gjörði ráð fyrir, að hreppstjóri og má
ske prestur yrðu í henni þar að auki, einkum ef hreppstjórinn
yrði kosinn af innbúum sveitar sinnar, hvað mer í alla staði
þykir mega og eiga að vera. Nefndin hefur enda í álitsskjali
sinu gefið tilefni til þess, að farið var að tileinka hreppstjórum
og prestum nokkuð í þessum nefndarstörfum; því hún tók svo
óskýrt fram, hvert ætlunarverk hreppstjórauna ætti að vera, í
hvaða sambandi þeir ættu að vera víð sveitina, og aptur við
sýslumanninn. Að kosning þessara nefndarmanna skyldi gilda
um 3 ár í senn, ætlaðist eg til að væri ekki miður tryggjandl,
en nefndaruppástúngnn, sem fer fram á það, að helmingur
nefndarmarmanna fari frá að hverjum tveim árum liðnum, því
þau sífeldu umskipti hélt eg mundu valda meiri ósamhljóðun
á sveitarstjórninni, heldur en ef þau væru sjaldnar, og það enda
þó helmingur þessara manna ætti að vera kyrr í nefndinni um
4 ár. þai'l var heldur aldrei meining min, að ekki mætti kjósa
þá sömu aptur eptir 3 ár, ef þeir reyndust vel. Hinn háttvirti
varaforseti sagði áðan á þá leið, að hann vildi veita þeim
burtfararleyfi úr nefndinni eptir 3 ár, sem vel hefðu þjónað í
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henni, fremur en hinum, sem þar hefði verið að litlu eða eingu
liði. Mer getur nú ekki betur fundizt, en að þetta se harðla
mögur ástæða; því eptir þessari skoðun ætti ónýti maðurinn að
vera árinu leingur, sjálfum ser til leiðinda og vanvirðu, nefnd-
inni og störfum hennar til tafar og hnekkis, en sveitinni allri
til skaða, og vona eg því, að menn vari sig á þessu.

Eg skal nú ekki vera margorður um breytíngaratkvæði þau
önnur, sem komin eru fram í þessu máli, því síður, sem
hinn heiðraði varaforseti hefur áður farið um þau mörgum
orðum.

Hvað hinu fyrsta þeirra viðvíkur, þá se eg ekki, hvað á
móti því hefði verið, ef uppástúngumaður þess hefði tekið það
fram, að sú hreppstjórakosníng, sem hann talar um, ætti að
fara fram samkvæmt þeim kosníngarlögum, sem nefndin hefur
stúngið upp áj því sveitanefndin gat allt að einu orðið kosin
fyrir því, svo hvorugt þurfti a~ riða í bága við annað; en af
þvi þetta er svo óákveðið, þá held eg menn eigi bágt með, að
aðhyllast það.

Breytíngaratkvæði þingmannsins frá Norður- pingeyjarsýslu,
sem fer fram á það, að rýmka kosningarréttinn meir, en nefndin
hefur gjört, get eg ekki fallizt á; því þó svo kunni stundum
við að bera, að sá, sem hefur verið dæmdur til, að líða hegn-
ingu fyrir afbrot sín, sjái að ser, þegar frá líður, og verði má
ske duglegur og uppbyggilegur maður, þá er eg samt hræddur
um, að, ef þetta yrði gjört að almennri reglu, þá mundu margir
fá kosningarrétt, sem ekki ættu það skilið, af því mestur
þorri þeirra mundi fremur spilla en bæta. Einnig verð eg að
vera á því máli, að ekki se vert, að kjósa í nefndirnar ýngri
menn en þá, sem eru 25 ára að aldri; því þó einhverjir af-
bragðsmenn kynnu einhverstaðar að finnast, sem ekki hefðu
náð þessum aldri, þá þyrftu þeir ekki leingi að bíða, þángað til
þeir yrðu kjörgeingir, og varla getur sá maður haft mikla lífs-
reynslu, sem ekki er orðinn 25 ára gamall, en hún mun þó
reynast nauðsynleg i þessu sem öðru. pessi sami þingmaður
hefur einnig stúngið upp á því, all lögboðnir fundir sveitanefnd-
anna skuli vera tveir á ári, og breytíngaratkvæði þíngmannsins
úr Rángárvallasýslu stefnir í sömu áttina. Eg verð nú að játa,
að eg felli mig betur við þetta, heldur en það, sem nefndin í
fyrstu ætlaðist til, nefnilega, að fundir þessir skyldu árlega vera
4, enda se eg, að nefndin hefur breytt skoðun sinni á þessu.
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l\liðsvetrarfundir í misjöfnu veðri og færð geta opt verið ó
þægilegir, og stundum ómögulegir, og miðsumarsfundir ónota-
legil' fyrir atvinnu og bjargræði manna, enda eru margir auka-
fundir, sem menn geta sótt, um vor- og sumar-tímann, t a. m.
hreppskilaþing, manntalsþing, og svo þar að auki fleiri kirkju.
fundir, en lí veturna gefst færi á ; fjálTcttir lÍ haustum eru lika
opt vallar að vera fjölmellllar, og geta menn þá og endranær
ræözt við um sitt hvað það, er þeim þykir máli skipta.

þar sem hinn annar konimgkjörni þíngmallur stingur upp
á því, að í hverri sýslunefnd skuli einúugis vera 4 menn, auk
sýslumanns, þá kemur þar fram líkur öjöfnuður, eins og í þeirri
hans uppástúngu, að í hverri hreppsnefnd séu 2 eða 4 menn,
auk prests og hreppstjóra; því eins og þeir hreppar eru til,
sem hafa ekki fleiri en 10 búendur, og aptur aðrir, "em hafa
yfir 100 búendur, þannig getur mismunur þessi átt ser líkan
stað i tilliti til sýslnanna; því beri menn t. a. m. Árnessýslu sam-
an við Vestmannaeyja - ella Stranda-sýslu, held eg mismunur-
inn verði öllum auðsær, og get eg því ekki veitt þessari uppá-
stúngu meðmæli mitt, en vil heldur fallast á breytingaratkvælli
þingmannsins úr Suður- þingeyjarsýslu, sem mer finnst vera
bæði sanngjarnt og frjálslegt, og held eg þall geti vel sam-
rýmzt skoðun nefndarinnar, þar sem hún talar um, hverjir hrepp-
ar megi frijast frá, að senda fulltrúa á sýslufund. Uppástúnga
þingmannsins fer því fram, að allir hreppar í sýslu hverri hafi
jafnan rétt til, að kjósa og senda fulltrúa á sýslu fundinn, en
nefndarinnar, all sumir þeirra þurfi ekki að nota ser rett þenn-
an, fremur en þeir sjálfir vilji, og held eg, að vel megi koma
þessu saman.

Viðvíkjandi breytingnratkvæðl þingmannsins úr Árnes!'iýslu,
sem nefndin hefur samþykkt, verð eg að gjöra þá athugasemd,
að, ef uppástúnga nefndarinnar næst á eptir fellur burtu, þá
vantar ákvðrðun um það, hve nær sýslunefndirnar eigi að á-
kveða tölu hreppa þeirra, sem eiga ai'l senda mann á sýslu-
fund ár hvert; því þegar nefndin, eða nokkur hluti hennar, er
komin saman, þá getur hún það ekki fyrir þall ár, og verður
það þess vegna að vera ákvarðað árinu áður; því væri þetta
ekki meiningin, þá þyrfti að kalla saman aukafund á ári hverju,
til all ákveða þetta.

Eg verð að vera á sömu meiningu, sem þíngmal'lur Ráng-
vellínga, um það, að llögboðinn sýslufundur nægi á ári hverju,
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og ætla eg hann bezt haldinn að haustinu til; því þá eru, eins
og eg áðan tók fram, svo margir aðrir fundir om garð geingnir
að vorinu og sumrinu til, að líklegt væri, að menn á einhverj-
um þeirra hefðu borið sig saman um einhver þau mál, sem þeir
ætluðu að leggja fyrir sýslunefndina.

l\fer þykir það nokkuð éviðfeldið, þar sem nefndin er að
tala um gjiild þau, sem eiga að gánga í sýslusjóð þann, sem
hún vill stofna; hún talar um, að jafua þeim niður á hreppana
eptir hundraðatölu þeirra í föstu og lausu, en getur ekkert um
aðra gjaldstofna. Menn vita þó, að eins og her í Reykjavik
ern bæði borgarar og témthúsmenn, sem hafa talsverð efni, þó
þeir tíundi lítið eða ekkert, þannig geta þeir verið og eru víð-
ar til á landinu, bæði í kaupstöðum og annarstaðar, og væri
ósanngjarnt, að sleppa þeim öldúngis frá, að greiða nokkuð i
þennan sjóð.

Nefndin hefur enn fremur stúngið upp á þvi, að i hann ættu
að renna allar þær fjársektir, sem híngað til hafa átt að falla
til fátækra-fjárhirzlu; en ætti þessu að verða framgeingt, þá
þyrfti að umbreyta mörgum eldri lagaboðum, þar sem þess kon-
ar bætur eru fyrir skipaðar, og svo riði þetta í bága við frum-
varp það til helgldagatilsklpunar, sem samþykkt var her á
þínginu fyrir fáum dögum. l\ler sýnist því ráðlegra, að þessu
sinni að sleppa þessari uppástúngu, og ætla eg ekki að fara
her um fleiri orðum.

,Jón hreppst, Si.'1U1·ðsson: Eg þarf ekki að forsvara breyt-
íngaruppástúngu mína; því eg vona hún forsvari sig sjálf; ekki
ætlaði eg heldur að standa upp, til að hallmæla mikið nefndar-
uppástúngunni; þvi eg vænti, að nokkuð hafi þótt af slíku kom-
ið vill undirbúningsumræðuna. Nefndarálitið hefur sýnt sig sjálft
fleirum, sem sjá má af því, að fleiri en helmingur af þing-
mönnum hafa gjört við það hreytingaratkvæði, og sumir mörg,
og vill það sannast, sem fyr hefur verið fram tekið, að eptir
þvi, sem það verður betur skoðað, eptir þvi sjáist á því fleiri
misfellurnar; því ofan á allan þennan breytíngaratkvæðatætíng,
þá er nú nefndin sjálf sundurþykk. og hefur 2 skoðunarhætti.
Framsögumaður vill ei hafa sveitar - eða sýslu-nefnd með stakri
tölu, en ætlast til, að formannsatkvæði skuli ráða, en líklega
þar, sem jöfn er tala lÍ hvorri meiningu. í sýslunefnd eiga nú
00 vera 6, og sýslumaður sá 7., og hans atkvæði skal þar nú
ætíð ráða. Hann segir, að þar verði ekki heldur stakar, því
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einginn eigi atkvæðisrétt fyrir því sveitarmáli, sem hann St! frá,
eða hafi áður um fjallað. Nú eru 6 nefndarmenn, en 14 sveitir
í sýslunni, og verða þá S, sem einginn maðurinn er frá, og eiga
því allir atkvæðisrétt í þessara sveita málefnum, og sýslumaður
ætíð; þá á eg nú von á, að verði stakur; nú verða 4 á annari
meiningu. e)] 3 á hinni, og er nú sýslumaðurinn einn af þeim;
nú á hans atkvæði ætíð að ráða; svo á þá í sýslunefndum minni
hlutinn að ráða; þetta mun sumum þykja skritin regla; það er
þá eins og byggíngin fari að standa á höfði, þegar hún fer að
hækka. Framsögumaður sagði og, að eg hefði byggt hrepp-
stjóralaunin á því, sem ekki er til orðið, nefnilega skattgjalds-
lögunum, en eg verð að minna hann á það, að eg tók mer ekki
daufleg dæmi; þvi þetta hefur nefndin látið ser sóma, þar sem
hún byggði hin sí/lustu og æðstu úrslit og meðferð sveitarmál-
efna her á landi, já sjálft höfuðið á sveitarstjórnina, á þvi,
sem enn er ekki til orðið, nefnilega á þvi fyrirkomulagi alls
konúngsveldisins, sem siðan verði gjört að lögum, en hve nær
eða hvern in, veit einginn.

Framsögumaður segir, að uppástúnga mín fari í allt aðra
átt en bænarskrárnar, sem komið hafi um þetta efni; en eg
held, að honum hafi orðið mismæli, og hafi ætlað að segja, að
nefndaruppástúngan fari í aðra átt en þær; því bænarskrárnar
biðja ekki um þessa nefndarstjórn; þær biðja um, að sveitar-
stjórn se bætt og löguð, og þal'l, sem hana nú vanti, se afl, álit
og laun; að þessu öllu vildi eg láta mína uppástúngu miða,
og er það fyrst, að sveitirnar fái það frelsi, að kjósa ser hrepp-
stjórarm, nefnilega vinsælasta, færasta og hentugasta manninn,
sem til er í sveitinni; því eg þekki einga eins góða lögun á
sveitarstjðrn, eins og að fá duglegan og vinsæl an hreppstjóra;
þegar sjálfur foringinn er vinsæll og duglegur, þá er feingið
álitið, og þegar hreppstjórinn á ser alla beztu menn hliðholla,
og getur haft alla sína sveitarmenn, svo sem í einni nefnd, ser
fylgjandi að öllum góðum framkvæmdum, þá er komið aflið,
já, af því þá er framkvæmdaraflið allt í einum stað, en ekki
sundur skipt í þessa S parta, þessa sundrúngu, sem nefndin
hefur sett; eg get því ekki skilið, að nokkur þingmaður geti
með góðri samvizku (eða sannfæringu) gefið atkvæði sitt á móti
því frelsi, að sveitarmenn fái sjálfir að kjósa hreppstjórann
sinn; en til þess, að sveitirnar geti haft not af þessu frelsi, og
höndlað þessa hentugustu menn við embætti sitt, þá verður að
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útvega þeim sauugjom laun; það þarf líka að laga. slíkt, svo
það se ekki stjórninni til skaða og mínkunar, eins og verið
hefur, og að hreppstjórar kasti ekki höndunum til svo áríðandi
sýslunar, sem hreppstjórnin er, í því skyni, að losa st sem fyrst
við hana, heldur að þeir geti feingið ge:'Jþekkni á embættinu,
og alúð, til að rækja það vel, og kost á, að missa sig frá sinni
heimilisvinnu ; þá getur bann fyrst gætt að, að réttindi fram fari í
sveitinni, og menn Sen hlýðugh' lögum og yfirvalda-fyrirskip-
unum; því einginu yfirmaður mun betur geta lagað siðferði og
þánkafar manna, en vinsæll og kunnugur hreppstjéri ; hann
getur t. a. m. komið á réttr! og gúðl'i tíundarframtölu, án þess
að hafa nokkra misklíð eða lagadeilur; því hann veit, hvað
hver á, og getur sjálfur talið það upp fyrir þeim í einrúmi;
þetta hefur þó öðrum yfirmönnum optast geingið örðugt að laga;
og eg vil spyrja nefndina, hvað vel hún heldur að kippist upp
réttindin í þessum hlut, Ilegar þessi 8 manna stjórn kemur;
það verða líkast til fleir efnugustu í sveitinni, sem kann ske
hafi helzt dregið undan áður; kann ske þeir fái nýja andagipt,
að fara að telja frómlega fram, um leið og þeir fá þessi þægi-
legheit, að fara að standa í óútmálanlegu sveitarargi fyrir ekki
neitt; en ef svona still' flokkur úr sveitinni lagar sig ekki
sem frómlegast, þá munu hillir smærri ekki lagast ofvel; það
mun því sannast, að 1 góður hreppstjóri, sem hefur feingið al-
úð á embætti sínu, skyldur við stjórnina, og ást og tiltrú sinna
sveitarrnanna, mun verða betri og stöðugri undirstaða hinna
æðri stétta, en þessir mörgu sveítaruefudarrambaldar, En af
því, að öll mannleg verk og áform geta hrugðizt, og hrepp-
stjórinn, þó hann se bæði kosinn og launaður. getur misreynzt,
þá hef eg stúngið upp á því, góðri sveitarstjórn til tryggíng-
ar, að hreppstjórinn se kosinn upp á hverjum 3 árum, svo að,
ef sveitarmönnum líkar ekki hreppstjórinn, þá geti þeir þegj-
andi og hljóðalaust vikið honum frá, og kosið ser annan, svo
að þá þarf einga mæðu, fyrirhöfn, óvild ne lagadeilur að hafa
við, til að skipta um. það er nú auðséð, að þetta er sveit-
arstjóruinni sú bezta réttarbót í þessu falli; en eg tel það
henni meiri réttarbót í hinu, nefnilega, að þetta er vaktandi
kriugumstæða, að hreppstjórinn, sem hefur feiugið laun, og
vill nú halda embætti sínu, vandi sig sem allra-bezt; því
þá á hann víst, ef sveitarmönnum fellur vel við hann,
að þeir kjósi bann, þann sama, ætíð aptur; en ef miður er,

689



þá má hann fljótt vikja; mundi því þessi uppástúuga verða
eitt stakt líf og viðhald góðrar sveitarstjómar. þessu get eg
ekki líkt við einveldi, eins og sumir kalla það; því það vita
allir, að hreppstjórar eiga yfir sér lög og yfirvöld, og svo
snart sem þeir gjöra rringt, standa þeir ólukkunni iklæddir ;
því þá eru þeir flæmdir og klagaðir ; en hvað heldur, væri þ6
ekki af numið einveldi þeirra nú, þar þeir væru svona um-
setnir að neðan, að, ef þeir ekki reyndust sem bezt, þá mættu
þeir þegjandi, án allra klllgana, víkja embættið.

Eg hef þarmin sýnt, að mitt ráð er, að umbæta og laga
þessa sveitarstjórn, sem er, en ekki að forkasta henni, og
húa til aðra nýja, sem ekki el' reynd að neinu góðu. Eg fyrir
mitt leyti hef einga trú á heuni ; vel má hún reynast; og sizt
vil eg núna fara ai"lbiðjn kouúug um, að hafa halla fyrir und-
irstöðu við frumvarp; því ef frumvarp kemur, þá fá menn kost
fÍ, að ræða þetta mál, og taka þú þessa reglu, ef hún þykh'
þá betur við eiga; því eg get ímyndað mel', að þá yrðu komn-
ar bendingar f•.•í Ianrlsmönnum til þingsins um þetta efni; vildi
eg því, að þingið nú hugsaði ekki meira, en banda málinu í
þá átt, sem lagaði það, en setti það ekki strax í annað horf,
svo það bindi ekki á sér heild urnar síðar, hvað sem mönnum
þá kynni að litast. Mel' gæti skiJizt, að þessar nefndir og
nefndarfuudir gætu ritt við dómsvald; en framkvæmdarvaldið,
i hverju mest ern innifalin hreppstjóruarverk, hygg eg ætíð
betur komið í eins duglegs manns höndum. EII vilji þillg-
menn fallast á þessar sveitaruefudir, þá þurfa þei!' ekki að
hrinda minni uppástungu fyriI' það, að hreppsrjúriun se kos-
inn, og menn fiii sama frjálsræði til þess, eins og að kjósa
sveitanefndarmanninu, þegar hreppstj ól'i á þó annars að vera.

Eg ætla nú ekki leingur að forsvara mína uppástúngu, því eg
vona þingmenn sjái einga hættu við hana, og hún þurfi [rvi
ekki meira forsvars við, sem líka ber nú vel í veiði, þar eg
á nú ekki að standa upp framar, til að tala eður svara í þessu
máli.

Framsðqumaður: :Eg vildi benda hinum virðulega þing-
manni Gullhringusýslu á, að, .ef þei.' sömu 3, 5 eða 7 eiga að
verða í sveitarnefndinni i 3 ár, og síðan öll nefndin kjósast
aptur, þá 111li svo fara, að einginn þeirra vilji taka á móti kosn-
ingu aptur, og kæmu þá einúngis ókunnugir menu í nefndina,
toll ('plil' uppástúugu nefndariunar á ekki nema helmingurinu
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all g<Íllga úr að 2 lÍ 1'11 III liðnum, og þannig verða alltaf kunn-
ugir menn í nefnrlinni.

þingmaður .M)I·as)slu sagðist enda með því, sem hann
byrjaði, að breytingaratkvæði hans þyrfti ekki forsvars með;
eu þurfi það ekki [orsvars, flá er ekki heldur vert, að áreita
það .

.I. Guðmundsson: Eg ætlaði einmitt að byrja tölu mina
nú með Iíkri athugasemd. Hinn heiðraði þíngmaður úr M)Ta-
sýslu lauk ræðu sinni áðan með þeirri athugasemd, "að hann
þyrfti ekki að tala fremur fram mel') breytingaratkvæðum sín-
um, því [rau forsvöruðu sig sjálf". Jú, annaðhvort er, að þau
verða að forsvara sig sjálf, eða falla; því uppástúngumaðurinn
hefur sannarlega ekki haldið uppi neinni vörn fyrir þau; hann
hefur i sannleika hvorki varil'l þau með ræðu sinni hel' í dag,
ne með þeirri, sem hann flutti, þegar málið val' her til inn-
gángsumræðu um daginn. Og eg skyldi sannarlega ekki tefja
þíngið á, að elta þessa ræðu hans, því hún val' í sjálfu Sel' ekki
þess verð, ef það hefði ekki sýnzt svo, og mætti sýnast svo í
fljótu bragði, sem hann hefði verið að reyna að hrekja, og tek-
izt að nokkru að hrekja gagnsemi og nauðsyn þess undirstöðu-
fyrirkomulags, sem nefndin nú hefur stúngið upp á; hinn heiðr-
aði þingmaður hefur verið að bera þetta við, og að fikra við
þetta, líkt og þegar kisa flensar í kring um heitan mat. En af
því það er nauðsyn, að gjöra þetta fyrirkomulag, sem nú er
stúngið upp á, svo ljóst og svo skiljanlegt fyrir almenningi, sem
mögulegt er, og í hverju það verulega mismuni frá því fyrir-
komulagi, sem nú er á sveltastjórninni, þess vegna stend eg
nú upp; en þetta nýja fyrirkomulag og þennan mikla mismun,
sem á því er og hinu, sem er nú, í þessu skilur þingmaðurinn
ekki vitund; það el' auðráðið af öllu því, sem hann hefur rætt
í þessu máli, frá upphafi til enda. þingmaðurinn vildi sanna,
hvað óviðfeldnar og óvinsæl al' þessar uppástúngur þættu nú þegar
her á þinginu, með þvi "að meir en helmiugur þingmanna hefði
borið upp við þær breytlngaratkvæði"! Ser hann þá ekki það,
sem allir mega sj<Í, að öll breytlngaratkvæðin, sem eru borin
upp við þetta mál, þau fara öll í hina sömu stefnu, og uppá-
stúngur nefndarinnar, hreint öll, nema þetta eina hreytingarat-
kvæði, sem er frá sjálfum honum? þetta eina hreytíngarat-
kvæði hans fer fram á, að gjöra sveitastjórnina, sem ('1' nú,
frjalslegri. þíngmaðurinn lýsti þvi sjálfur yfir áðan, hvnð hann
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ætlaði sel' að ávinna með þessu frjálslegra fyrirkomulagi; hmm
vi Idi það áynnist, að sveitastjórnin feingi "meira all'/' og .meira
álit", þetta ætlar hann að takist með, ef valinn væri 'fJmeð
ii/hun atkvæðum "inn bezti lelo!/sbl'óðir i huerjum krpppi" ~
og "að ekki ræri annað betra meðal til en þetta". En eg
vildi mega spyrja: er ómögulegt, a1'l til seu tveir eða fleiri
heztn felagsbræður í hverjum hreppi '( það getur verlð, eg skal
ekki hera það til baka, að hinn heiðraði þingmaður eigi því
)álJi að fagna, að hann se sá einasti hezti felagsbróðir, sem
hans hreppur á til; en eg þekki marga hreppa, þar sem völ
el' á miklu fleiri mönnum, en einum, bæði til hreppstjóra, eins
og þeir eru nú, og til sveitastjúrnarmnnnaveins og lIPP II el'
stúngið ; Ilarna vona eg því se strax auðsenn einn kosturinn af
[rvi fyrirkomulagi, sem upp á er stúngið ; það er einmitt optar
xvu, að völ er á fleirum en einum, og fleirum en tveimur,
sem þykja almennt góðir menn i sveit; en sínum augum lítur
hver á sil frið; einum þykir þessi heztur, öðrum hinn; en þegar
velja má 2 og fleiri i sveitanefnd. I,á missa menn síður af þeim,
sem er til þess vel fallinn, að annast um málefni sveitarinnar.
Hið annað, sem þingmaðurinn vildi afla sveitastjórniunl, eins
og hún er nú, álits með og nfls, það eru "lounin" handa hrepp-
stjúran II III ; launin hamla þeim talaði hann um fyrst og seinast.
En þ<Jð el' einmitt hin gagnstæða skoðun, sem geingið er út frá
í frjálslegu fyrirkomulagi sveitastjórna um allan heim; fyrst sú,
•• 1'1 margar hendur vinni létt verk, og þó einum se of vaxið og
ofætlun, að hafa þau störf og leysa vel af hendi, þá megi þai'l vel
takast fleirum í samvinnu; þnr næst, að einmitt af því, að þessi
störf eru ætluð fleirum en einum eða 2 af hinum beztu mðnnum
í hverri sveit svona til skipta, þá er geiugið út frá því, og talið
víst af) sjálf ••ögðu, að til þessara starfa verði kosnir þeir menn,
sem hafa svo miklar mætur á velfarnan sveitar sinnar, að þeir
vilji og gjðri að takast á hendur, með öðrum jafningjum sín-
um, umsjón og stjórn hinna helztu sveitarmálefna launa laust,
þegal' þeir verða ekki bundnir við þá skyldu nema fá ár í
senn.

Bilin sami heiðraði þínglIJ3bur har auðsjáanlega ekkert skyn
.i mismuninn, sem er á milli starfa sveitastjórnarinnar, eins og
nú er slúngið lIPP á henni, og hreppstjómarstarfanna, eins og
þau hafa verið ; hann heldur, að sveitarnefndirnar eigi að gegna
MIll '" kreppstjó\'Ilarverkllm, og að einginn hreppstjóri eigi frnm-
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ar að vera til, þegal' sveitanefndirnar kæruust á. þetta er
öldímgis skakkt á Iitið , nefndinni hefur aldrei kornið það
til hugar, og gat ekki kornið það til hugar; og bæði
þingmaðurinn sjálfur og aðrir sjá þetta ljósast af breyt-
Íngaratkvæðinu, sem stingur upp á, að hreppstjórinn skuli
vera sjálfkosinn í sveitarnefndina. Hreppstjóri, einn Í hverri
sveit, verður eins að vera eptir sem áður, þ6 þessar sveita-
nefndir komist á, sem gegni fyrir hðud sýslumannsins, og eins
og aðstoðarmaður hans, Iögregluframkvæmdar- og öðrum vald-
stjórnar-störfum, öldúngis eins og hingað til, eptir því sem
vii'l þarf; en fátækra-málefni (ill, og önnur hrein og bein sveit-
armál, þau gánga aptur frá störfum hreppstjóra og til sveita-
nefndanna; en þær eiga aptur ekkert að sýsla um nein lögreglu-
eða vnldstjérnar-verk, fremur en t. a. m. alþingi hefur neinar
slíkar sýslanir á hendi - (.1.hreppst. Sigurðsson: Sveltastjórn
álít eg framkvæmdarvald.) - . Ja, þal'! er öldúugis skakkt álitii'l,
eins og eg er búinn að sýna, og eins og þal'! var öldúngis
skakkt, að hugsa ser nokkurs konar dómsvald sameinað með
sýslunefndunum, og mer skildist, að þingmanninn færi þá eitt-
hvað að dreyma til kviðdómanna i fornöld; eu dómsvaldið á
heldur ekki neitt skylt við sveitastjórnarvaldið ; það el' í hugs-
un og stefnu áþekkast og náskyldast alþlngisstiptuuinni, cins
og hún er nú, eða með I'ýnll'a valdi, en á ekkert skylt við,
hvorki framkvæmdarvald né dómsva Id.

Eg vona, að mer hafi nú tekizt, að sýna, að hvorki for-
svara breytíngaratkvæði [iingmnunsins sig sjálf, og að þvi síð-
ur hefur bann fært ástæður fFir þeim. þar að auki el' breyt-
ingaratkvæðið I e öldúngis fráleitt af öðrtun ástæðum. þar el'
stúngið upp á, að hreppstjórar fái hæfileg laun, og skuli það
verða tekið til greina, þegar skattalóggjöfin verður rædd. Hér
er þá ætlazt til, að þingið fari uú þegar að ræða og taka á-
lyktun fyrir sig fram um eina grein af skattamállnu, þessu ein-
hverju þvi merkilegasta máli, og sem nú liggur ekki fyrir, og
einginn veit hve nær kemur til umræðu; og eg vona öllum
verði ljóst, að þetta nær eingr] átt.

Eg held þvi að vísu, að þingmaðurinn hafi sagt það satt,
sem hann sagði aðan í ræðu sinni, "að það væri einginn hrekk-
ur í breytíngaratkvæði 1111ns";nei, það el' víst einginn hrekkur
í þeim, en þau em vit/CI/sa.

tl. Kristjdnsson: Eg ætla mel' ekki að vera laugorður í
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fletta skipti, framar en vant er. Enn sem fyrri el eg þ,í von,
að málefni þessu um, að f<í haganlega sveitastjórn, reiði vel af
lljá þlnginu; því þegar VtJ.l' biðjum lim frumvarp frá stjórninni
til hennar, getum vel' borið fyrir oss eigin reynslu, og hellt á
hana; það er að skilja, að bændur hafa að undanförnu marg-
víða verið að koma upp nokkurs konar nefndum í hreppum
sínum, til að greiða úr ýmsum sveitarmálefnum,og hefur þeim
þótt þetta betur gefast, en það, ab hreppstjóri se einn í ráðum,
og valdsmenn hafa að minnsta kosti ekki hindrað það, að bændur
kysu menu í þessar nefndir, ef þeir hafa ekki einmitt hlynnt
ab því. Líka hafa bændur víða átt kost á því, að kveða upp
á manntalsþingum, hver þeir mundu helzt vilja að yrði hrepp-
stjóri, þegar hreppstjóra vantar, o, fl. þetta er nú að vísu
allt saman gott og blessað, samt vil eg ekki, að hel' nemi
staðal' við, því eg get t. a. m. eingar serlagar mætur haft á því,
að bændur kjósi hreppstjörann, þegar eg lít á það jafnframt,
að hreppstjóri er líka lögreglumaður; aptur hef eg lítið traust
lÍ sveitanefndum þeim, sem eru að koma upp, og bændur mega
nú hafa að ósekju, meðal annars vegna þess, að t. a. IR. eins
og eg hef heyrt að sumir menn hræðist, að ASÍukólera geti,
ef til vill, flutzt hingað til landsins, þannig má það að bera,
að pðlltisk sýki einhver gæti slæðzt hel' inn, sem hæglega
kynni að valda því, að valdstjórnarmenn þyrðu ekki annað, en
hanna þeim áminnstu sveitanefndum að eiga fundi, er þær einga
lagavernd hafa, eða eru ekki lögboðnar. Svo eg segi þá óspurt,
þú varð mer bilt við, þegar atkvæðaskráin sú, sem eg hef nú
fyri r IIIel', skaut fyrst upp höfðinu; þó er mer nú horfinn sá ótti.

Um hreytingaratkvæðlð mitt vil eg fara sem fæstum orð-
um; einúngis ætla eg að drepa á það, að mer skilst, eins og
nefndin hafi tekið það í annari þýðíngu, en eg meinti það. Um
þetta er reyndar sjálfum mel' að kenna, því það er tæplega
orðað. Eg ætlaðist aldrei til, að við það breyttlst tala þeirra
manna, sem eptir uppástúngu nefndarinnar væru í sýsluráðinu,
þó orðin : "Mð f!/l'sta ár", vöntuðu við það. það el' enn sem
fyr, að mel' þykir það of bundið, að sveitanefndin skuli ekki
mega kjósa manninn í sýslunefndina fyrir utan sig, ef hann
gefur kost á ser, og hún vildi, af því svo getU!' staðið ;í, að
sá se utan nefndar, þegar kosning fel' fram, sem sjálf nefndin
álítur bezt fallinn til þess, að vera í sýsluráðinu, bæi'li sakir vits-
IIIUlla og góbvilja.

694



E. Kú/tl: Eg skal nú ekki í þetta sinn leiugja til muna
þingræðurnar. Eu I)ai'l CI' að eins eitt eða tvö or(') i ræðuIrins
virðulega þingmanns l\lýl'3m ann a , sem eg get ekki stillt llIig
UnI að svara, jafnvel þó búið se að taka margt til greina og
svara til fulls af því, sem hann talaði. Hann sagði nefnilega,
að hann héldi, ai') einginn þingmaður gæti með .qóðl'i samvizku
gefið atkvæði sitt móti aðaluppástúngu hans, sem hCI' stendur
fyrst á atkvæðaskránni. En eg má þá segja honum og þing-
inu það, að eg hef fyrir laungu álitið hana þess maklega, að
leiðast á höggstokkinn, og það með dágóðd samvizku. Uppá-
stúngumaður skildi ekki í því, hvernig að sumum mönnum
hefði getað fundizt einhvers kona!' einveldis-þefur af þessari
sinni miklu uppástúngu; en eg held, að hún standi skör hærra;
því mer finnst hún ilma af rússneskum einveldis-anda. Uppá-
stúngan er nú líka nokkuð skrifilega orðuð; þar er nefnilega
tekið fram, að hreppstjóri skuli vera kosinn af öllum hrepps-
hændum; þá skilst mer, að, ef hann vantar eitt einasta atkvæði,
þá verði hann ekki hreppstjóri eptir því. þetta þykir mer
koma undarlega heim við þá ákvörðun, sem þíllgið tók nýlega
í helgidagamálinu, þar sem það var gjört hreppstjórum að skyldu,
ai'l handtaka drykkjumenn, sem óspektir gjörðu við kirkjuna;
því se nú einn drykkjumaður í hreppnum, þá getur hann ollað
því, að þm' verði einginn hreppstjéri, með því, að gefa ekki
atkvæði sitt, og það er ekki ónáttúrlegt, þó hann gjörði það,
þegar hann veit, hvers hann á von af honum, nefnilega, að
hreppstjórinn handtaki hann við kirkjuna. Hvað því viðvíkur,
er þíngmaðurinn fer fram á, að fá ný laun handa hreppstjórum,
einmitt þegar á að létta á þeim störfum og ómaki, þá get eg
ekki kallað það annað, en einhvern einstakan hreppstjórabar-
lóm. En eg skal nú ekki tala fleira um ræðu þessa virðulega
þingmanns eða uppástúnguna hans, og ekki heldur um hinar
aðrar uppástúngur ne breytingaratkvæði, sem gjörð hafa verið
við nefndarálit þetta, nema það eitt, að mer finnst eingin þörf
á því, sem þingmaðueinn frá GuJlbríngusýslu fer fram á, að
nefndarmannatalan standi á stöku; því mer finnst það liggja í
augum uppi, að hver nefnd hafi ser formann, og þá ræður sá
flokkurinn, þegar jöfn atkvæði eru, sem formanninum fylgir,
eins og tekið er fram í nefndarálitinu, þar sem talað el' um
sýslustjórn .

•/ .• JÓnsson: þó það yfir höfuð sé miu aðalregla, að vera

695



fáorður á þingum, þá getur skeð, ai'l út. af þvi beri Í fletta sian ;
þvi þau 5 hreytingaratkvæði, sem eg hafði tekið við þetta mál-
efni, hafa orðið fyrir mjög straungum dómi af hinum háttvirta
framsögnmanni nefndarinnar. En áður en eg hreifi við hverju
þeirra út af fyrir sig, vil eg leyfa mer að benda hinu beiðraða
þingi á þá aðalreglu, sem nefndin sýnist að hafa bundið sig
við í þessu máli, en það er sú, að hún vill sýnast og vera í
aðra röndina mjög frjálsleg, en er þó aptur í t.ina mjlig ófrjáls-
leg, og það án nokkurra verulegra eða yfirgnæfandi ástæðna;
þannig t. a. m. vill hún binda kosningnrrett til sveitanefnda
heima í hreppum, og hvort þeir eru fjlilmennir eða fámennir,
líku bandi, og stjórnin batt kosningarnar til þjóðþingisins, og
menn nú her um bil vilja hafa til alþingauna framvegis, svo
nefndin Í tilliti til sveitanefnda-kosninganna vill semja sig í
þvi tilliti að háttum stjórnarinnar, sem mest er takmarkað, en
er eins og hún gæti ekki að því, að stjórnin hafði miklu há-
leitari tílgáng, og djúpsettari skoðun og ástæður með tilgáng-
inn á þeim kosningar-takmörkunum, sem hún hefur lagt á
kosningarrétt manna til þjói'l - og al-þinga, þar sem að eins 40
(á þjóðþinginu) eða 20 (á alþingunum) þjóðkjörnir menn úr
landinu öllu eru þar saman komnir, til að segja upp álit sitt
og ráðleggingar, opt um hin allra-mikilvægustu málefni, sem í
fyllsta skilningi viðkoma almennri velferð lands og lýða, og
sem að margir þeirra manna, sem hlytu að kjósast i sveita-
nefndimar heima i hrepp unum, hvorki mundu hafa hyggindi,
og erlu siður þekkíngu, til að geta sagt neitt verulegt um, þó
þeir væru má ske vaxnir því, að vera góðir meðlimir í sveita-
nefndum. Eg vil þvi biðja hina heiðruðu þingmenn, að hyggja
að því, hvað langtum meira liggur á, að tryggja með allri mögu-
legri, en um leið skynsamri, varúð kosningu eins einasta manns
úr hverju kjördæmi, sem á að verða þingmaður, heldur en að
ætla að tryggja með þýðíngal'litlu útilokunarbandi eins eða má
ske t.veggja hreppsbúa kosningu frá að kjósa i fjölmenna sveit-
arnefnd; því það mun varla mögulegt, að hugsa ser dæmi til,
að þó eitt eða tvö atkvæði hreppsbænda yrðu mjög svo óhepp-
in, að þau gætu haft nokkra verulega verkun á sveitanefnd-
arkosnlnguna, þar sem kjósa á 4, 6 eða 8 menn, og þar sem at-
kvæði greiðast af flestum eða öllum hreppshændum, en þar í
móti er auðséð, að eitt eða tvö atkvæði, ef þau eru ógætileg,
geta á kjörfundi heillar jöýslu,· má ske mjiig fámennum, og
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þegar einasta einn þingmallll (auk varnþingmnnus) er verið al'l
kjósa, kornið a1'l miklu óliði, svo það verður í fljótu bragði
auðséð, hvort her er líku saman að jafna, að kjósa 20 menn
tíl alþínga frá 20 kjördæmum, opt með fáum atkvæðum, ellegar
að kjósa nokkuð yfir eina þúsund manns í sveitanefndir í öllu
landinu, og þa1'l með atkvæðum flestra landsins búanda, og
hygg eg þá fullkomlega leitt i ljós, að eitt ógætið atkvæði i
hverjum hrepp, þó það ætti ser stað , geti ekki gjört neitt til
sakar, fyrir utan þai'l, ai'l eingin sterk líkindi eru til óskynsam-
legri atkvæða i sveitastjórnarval frá þeim persónum, sem nefnd-
in amast við, heldur en hverjum annara hreppsbænda.

það hefur verið upplýst her á þinginu, og þai'l er mer líka
kunnugt um Norðurland, ai'l menn eru lÍ manntalsþingum farnir
að kjósa hreppstjóra, og á hreppstjúruarþíngum aðstoðarmenn
hreppstjórnnna, og má eg fullherma, að eingin sú varúð, sem
nefndin nú vill ráða til að brúka, um útilokun úlIgra bænda,
útilokun þeirra bænda, sem má ske [liggi lítinn sveitarstyrk, eða
þeirra bænda, sem bætt hafa fyrir brot sín, hefur átt ser stað,
og munu þess víst eingin fram komin dæmi, að þessir menn
hafi aflagað svo kosningarnar, að nokkurt minnsta mein hafi
orðið að; það er því að minni meiningu mjög varlega gjörandi,
að innleiða það ófrelsi og ójafnrétti í felagsskap manna, sem
ekkert verulegt getur þýtt, nema (li'l eins aukið almenna óvin-
sæld, bæði þeirra manna, sem útilokast, og eins hinna, sem sjá
meðbræður sína útiloknha a1\ þarflausu frá almennum rettinrJum,
en hverjum fyr te1\u þó mun af nefndinni vera ætlað að bera
hinar almennu felagsskyldur eptir fullkomnustu tiltölu við hina
aðra meðfélagsmenn sína, og ekki verða útilokaðir, þegar til
skyldustarfauna eða gjaldanna kemur.

Eptir þessa almennu skóðun mína vil eg minnast litið eitt
á hvert af þeim breytingaratkvæðum út af fyrir sig, sem hinum
heiðraða framsögumanni þóttu svo ísjárverð. lIi1'l fyrsta var í
þá átt, að allir hreppsbændur skyldu hafa kosningarrett til
sveitanefnda, eður þær þrjár tegundir óhæfilegleikanna á vissum
mönnum, sem nefndin hefur gjört svo mikið úr, ekki ættu að
verða teknar til greina. Ek skil ekki, hvah nefndin gat veru-
legt haft fyrir augum með þann únga bóndann, sem felagið er
þó búið a" taka á móti sem meðlim inn í sveitarfélag sitt, og
farið að trúa honum fyrir konu, börnum og bújörð, og sem lög-
in ern búin að álíta sem fullkomuaðan mann, 'þessi maður-
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ÍIIII getur opt, og einkum nú, þar sem allir hljóta ab viður-
kenna, að ýngl'Í mennirnir eru þeir betur menntuðu, þessi mað-
urinn, segi eg, getm' opt verið hinn ómissanlegasti sveitar-
nefndinni, og allra hreppsbænda hugur stefnt á hann, enda þó
lögin kasti á hann þeirri fyrirlitníngu, að hann ekki eingáng
megi kjósa í Hefndina, því síður kjósast. og þótt framsögumað-
ur segi, að hann þurfi ekki leingi að bíða, {lángað til hann
komist að, ljá er þess að gæta, að annar æskumaðurinn fyllir
rúmið aptur í hins stað, sem aldrinum nær.

Hvað fátæktiua snertil', eða þann hreppsmauninn, sem þiggul'
af sveit, þá hefur það ekki í rauninni meira fyrir ser eu hitt;
því opt getur verið duglegur og hygginn bóndi, þú (jölskylda,
heilsubrestur. óhappa-tilfelli, eða margt þvílíkt verki til þess,
að hann kunni að neyðast til, að þiggja af sveitinni endur-
gjaldslaust uppfóstur barns, vinnustyrk. eður jafnvel lán af
sveitarsjóð, sem þó er allt flegið af sveit, og það þekki eg
heldur ekki til, að, eptir kenningu hins heiðraða framsögumanns,
að þeir menn séu fyrir fátækt sína eða bágbornar kringumstæð-
ur gjörðir órnyndugír; svo þeir þess vegna ekki megi kjósast.
svo þó þessi fái að kjósa, se eg ekki hann geti haft stóra áverkun
á hans eigin serstaklega hag, og þótt hann hefði kjörgeingl,
væri það á val di meðbræðra haus, hvort hann yrði kosinn í
nefndina eður ekki.

Hvað nú þriðju tegundina snertir, nefnilega þann manninn,
sem hefur flekkað mannorð sitt, þá kann nú helzt að vera um
það hugsandi; þó hef eg einga yfirgnæfandi ástæðu fundið fyr-
ir þvi, að útiloka hann, vegna þess, sem þegar er sýnt, að at-
kvæði t. a. m. eins manns getur í sveitanefndarkosningu ekki
orðið þýðingarmikið; þVÍ menn verða þó að halda, og byggja
það á reynslunni, að ekki sé mikill ~jöldi af þrifleingrlum þjM-
um eða bófum í hverjum einstökum hrepp; en minna má nú
gagn gjöra; því sá, sem aptur og aptur hefur þannig brotið,
mun sem optast vera kominn úr hreppsbændatölunni, svo varla
se um hann talandi; en hitt getur gefizt, að til séu og verði menn,
sem Í þessum eður þvílíkum skilníngi hafi flekkað mannorð sitt,
og má ske fyrir laungu síðan, og sem nú eru orðnir hinir betri
bændur hreppanna, og á hverjum straffið hafi náð hinum rétta
og sanna tilgángi, og hverra yfirsjónir má ske á ýngri árum,
séu gleymdar og út sléttar úr hugum meðbræðra þeirra, en
hverjar nú verða að dragast fram í endurminníngar manna,
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þegar á að fara að kjósa í sveitanefndirnar. það el' líklegt
allir geti fundið þ:tð, hversu óþægilegt þllð má vera fyrir þann
mann sjálfan, og alla, sem að honum standa, að sjá sig á þann
hátt fyrirlitinn með þess konar útvortis opinberum atvikum, þar
sem ekki er um meira að gjiira, en að almúgamenn eru að kjósa
nokkra almúgamenn úr eigill flokki sínum, og sýnist mer þessi
útilokun frá almennum rétti og svo fyrrur einar, og undir öll-
um kringumstæðum ekkert áriðandí, helzt þegar litið er til þess,
hvað fáir þeir menn eru yfir höfuð að tala, og þegar þeim þó
í öllu öðru el' gefið bæði kirkjulegt og borgaralegt frelsi, sem
öðrum mönnum.

Hvað mitt annað breytingaratkvæði snertir, þá hef eg alla-
reiðu talað fyrir því her að framan, og nenni ekki að taka það
upp aptur; einúngis vil eg geta þess, að opt getur staðið svo
á, að bóndinn frá tvítugsaldri til tuttugu og fimm ára sé hinn
líklegasti maður í sveita nefnd, hvern allir búendur vildu kjósa,
ef mættu, og það er líka sá aldurinn, flegn,' ~jör og dUgUI'
manna er í mestum þroska og blóma, og er það ekki hyggi-
legt, að útiloka hann frá kjörgeingi sveita nefndar.

En hvað því viðvíkur, að útiloka prestinn og hreppstjórann
frá, að vera sjálfkosna, þá ætla eg nefndin verði þar eingan
veginn sjálfri ser samkvæm, þegar presturinn þó skal skyldug-
ur, að ráða mestu um kennslustaði barna, en vera þó ekki,
fremur en verkast vill, nálæger við þá ráðstöfun nefndarinnar,
sem hún gjörir á samastöðum barnanna, og eiga eingan at-
kvæðisrétt um það mál, hversu óhyggilega sem nefndin hefur
farið að því. Allt hið sama er um ln'eppstjórann, þegar nefnd-
in, ef til vill, að honum (jærverandi og óafvitandi, hefur ráð-
stafað hverju einu, sem hann þá sem li.igreglumaðor á á eptir að
framkvæma. Eg hef áður drepið á það, Hð nefndin í þessu
máli hafi verið að semja sig að háttum srjörnarinnae, þegar um
ófrjálslegar kosningar er að gjöra; en nefndin gætir þvert á
móti ekkert að einu mikilvægu atriði, og sem stjórnin þó ætíð
hefur kostað kapps um að tryggja í þingunum, en það er það,
að þingið skuli aldrei með öllu fara á mis hygginna og viturra
manna; en við þessu hefur nefndin, ef til vill, einga tryggíngu
hugsað ser; því þegar svo bæri undir, að hvorki hreppstjóri
eða prestur væru kosnir, þlí getur það verið mjög hæpið, að
þeit' menn Seli til í sumum hreppunum. sem höndnlega farist
þau ýmsu vandaverk, sent fyrir koma, bæði "ið útsvaraniður-
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jöfnun, almennar ráðstafanir, og margt fleira; en [iar sem hinn
heiðraði Iramsögumaðnr finnur þessu breytingaratkvæði það til
foráttu, að opt séu fleiri en einn prestur og einn hreppstjóri í
hverjum Im'PP, og þ,í verði að kjósa milli, en þess hafi eg
ekki getið, þ,i vildi eg leyfa mer að svara því, að eg ætlabi
honum væri f,að kunnugt, að það bæði er og þykir óþarft, nú
að taka fram hvert smá-atvik Í þVÍ málefni, sem koma á fyrir
næsta f,íng aptur sem frumvarp, og ætlaði eg her nægði að
fullu, að gjöra I)að svo sem undirstöðugrein, að prestur og
hreppstjóri YI'1'Iu ekki útilokaðir úr sveitanefnduru, heldur sem
sjálfsagðir i [rær. það má yOI' hMuð vera mikið traust, sem
hinn heiðrnð] framsögumaður hefur allt í einu feingið á mennt-
un alþýðumarmn, síðan hann fyrir fáum dögum meinti, að ekki
tíundi hver bænda gæti skarumlaust orðað og klórað húsbónda-
vitnisburð án prests hjálpar, og öll forsómun ætti stað á uppfræð-
ingu nýfermdra úuglínga, þegar þei.' væru skroppnir úr foreldra-
húsum.

Hvað tölu sveitarnefndarmanna snertir, þ:í ætla eg stök tala
fari betur en jöfn í ágreiningstilfellum ; því það eru þó ætíð
heldur líkindi, eða ættu að vera líkindi til, að hinir fleiri fari
réttar] veg Í máli hverju, en hinir færri i þó kaun nú að bera
út af því stundum. Hvað (jóra fundi á ári snertir, þá ætlaði
Pg svo gæti farið, að þeii', ef til vill, væru þýðíngarlausir, þeg-
ar kringumstæðurnar ekki útheimtu þá, og það ætla eg fari
hótinu betur, að binda þá ekki skylduböndum svo marga, held-
ur ai'l það væri á valdi meiri hluta nefndarmanna, hve nær og
hvort fund skyldi halda, og ætla eg nefndin gjörði réttara, að
taka þetta atkvæði flannig orðað, heldur en eins og þingmað-
ur Ráng'vellínga bar það upp: "svo opt sem [iörf krefur"; þVÍ
hver á að dæma um, hve nær þörfin el' á samkomum nefndar-
innar, ef ekki hún sjálf eða meiri hluti hennar.

Hinn heiðraði frarnsðgumaður benti því að mer, að, ef breyt-
ingaratkvæði mín hefðu verið tekin, þá hefðu allir, hvemin sem
voru, komizt inn Í nefndirnar; en eg bið hann að athuga, að
það var ekki nema að eins úngi bóndinn, sem eg óskaði kjör-
geingis, en hvorki sá, er lagt kynni að vera af sveit, eða hinn
með flekkaða mannorðið. það, sem hinn heiðraði framsögu-
maður fann ekki réttan skilning Í, hvað gæti verið persónulegt
ófrelsi, annað en arrest , þá vil eg benda honum til, sem hann
þó líklega áður veit, að sakamenn eru ei altið lausir við dóm-

700



inn, þó þeil' seli húuir að út taka straffið ; það el' opt meiri eða
minni timi, sem þeir eptir á eiga að standa undir lögreglustjór-
;IIlS serlegri tilsjón, og hafa því um þann tíma ekki fullt frelsi.

Hvað hinum öðrum breytingaratkvæðum viðvíkur, þá ætla
eg búið se að tala um þau og dæma, eptir sem hver er lund-
aður, og ætla eg að leiða þau hjá mer i þetta sinn.

Framsitoumaður: Hinn heiðraði þingmaður Norðnr-]?íngey-
inga hefur nú borið margt fram i tölu sinni til styrkingar
breytingaratkvæðum sínum. En eg ætla, að eg hafi hrundið
mörgu af því, undir eins og umræðan byrjaði áðan; en þó verð
eg að minnast á sitt hvað af því, sem hann til færði núna.
E~ hef aldrei nokkurn tíma verið þar, sem sveitarfélag hafi
trúað neinum manni fyrir konu og börnum, og varla nokkru
sinni heldur fyrir jörð; því. það eru sjaldnast sveitafelðgin, sem
hyggja jarðir, heldur eigendur þeirra, og byggja þeir þær þá sveit-
lægum ónytjúngum því að eins, að þeir eigi ekki annars úr-
kosti. Hinn sami heiðraði I,ingmaður sagði og, að það væri
hart, að útiloka dómfellda menn (en með æruskerturn mönnum
meina eg ekki aðra en þá, sem dómfelldir em fyrir svívirðilegt
afbrot) frá kosningum til sveitanefnda. Eg neita nú þessu að
vísu ekki, ef langt er um liðið, frá því þeir brutu og liðu straff
fyrir, og þeir hafa siðan sýnt góða unibót Ilfnaðarius, en eg
held það mundi líta nokkuð uurlarlega út, ef þíngið færi að
biðja konúng, að gefa þeim kosningarrétt, sem fleingdur hefði
veri~ daginn áður, en kosningar færu fram; því eg skil ekki
annað, en þeir hlytu að vera undir sama skilyrði og hinir, sem
væru hýddir fyrir nokkrum árum, og það yrði eins tilfinnanlegt
fyrir þessa menn, ef einhver áratala, t, a. m. 10 ár, væri til
tekin, jafnvel þó eg viti það, að margur geti þá verið búinn
'að iðrast glæps síns. Eg skil ekki heldur í þvi, að minna
sé í húfi með kosningar til sveitanefndanna, en alþingis, þar
sem svo fáir eru valdir, eins og þingmaðurinn sagði; því se
prestur og hreppstjbri s,jálfkosllir í sveitanefndina, og ekki
verði fleiri í henni en 4, þá eru að eins tveir, sem kjósa skal,
og þetta vill þingmaðurinn hafa. En úr þvi verður ekki ann-
að en það, að það verður óverulegt kák við það gamla, þar
sem hver maður má kjósa þessa 2 menn, og allir kjósendur
eru kjörgeingir, eins og verður eptir hans uppástúngu, þar
sem hann hefur ekki gjört neina breytíngu við þá uppástúngu
nefndarinnar, að hver, sem kosningarrétt hefur, se einnig kjör-
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geiJlgul·. Y iðvikjandi [ivi, sem eg heyri bæði [iennan og fleiri
þingmenn vera á því, að prestur og hrePilstjúri skuli vera
sjálfkosnit· í sveitanefndina, þá má eg geta þess, að nefndin
ætlaðist til, að hreppsbúar skyldu hafa svo frjálsaI' hendur, sem
unnt væri, til a1\ kjósa. Ef að Ilað er Slí prestur eða hrepp-
stjór], sem er ráðrikur, og menn vilja ekki hafa í nefndinni,
þéí get eg vel ímyndað mer, að þeir ráði her um bil öllu einir eptir
sem áður, og getur það auðsjáanlega orðið til mikils tjóns og
mjög hættulegt, einkum þar sem hreppar eru fámennir, og það
getur kann ske fælt dngandismenn frá, að vera í nefndinni. Eg
get og ekki ætlað það, að kosningar misheppnist svo mjög, að
einginn Yerði fær 11m, að starfa það, sem nefndinni bel', þú
ekki se í henni hreppstjóri né prestur, sem varla el' ætlandi
að verða muni, nema því að eins, að svo fari betur Her á
landi el' nú til eitt slíkt félag, sem þessar nefndir kýs, og það
el' hérna í Reykjavik, og mig minnir ekki betur, en að þar hafi
einginn lögfelldur maður kosningarrétt eptir lögum þeim, sem
um það gilda. Í sveitum eru enn eingin slík lög til, og því er
ekki að miða við það, þó þar hafi allir bændur mátt kjósa
þessa aðstoðarmenn handa hreppstjórum, þar sem það hefur
verið siður. En ver erum nú að biðja um þessi kosníngarlög
handa sveitunum, og það væri þá undarlegt, ef ver hæðum
um kosningarrétt handa þeim mönnum, sem alstaðar er vant
að undan skilja kosnlngarrétti, til hvers sem er. Hvað aldurs-
takmörkun nefndarinnar snertir, þá veit eg það vel, að maður
er fjörugastur, á meðan maður ! er úngur, eins og þíngmaður
Norður- þingeyínga sagði, en eg held, og það af eigill reynslu,
því eg hef líka verið tvítugur og þar í kríng um, að (jörið se
bezt með nokkurri reynslu, Eg get þvi ekki seð, að þetta s(~
nein ástæða móti aldursak vörðun nefndariunar.

Hann vek því og að mel', þingmaðurinn, að eg áliti þann
mann ekki myndugan, sem {lægi af sveit, og eg veit ekki,
nema að sá, sem elur hyski sitt af sveitarstyrk, og lifi I' í
leti og ómennsku, ætti að réttu lagi að vera undir nákvæmri
umsjá sveitarstjórnariunar, og þá er hann tæplega meira en
hálfmyudugur, úr þ\'í hann er að nokkru leyti ekki fjál' síns
ráðandi.

Viðvíkjandi breytíngaratkvæði hins sama beiðraða þíng-
manns við uppástúngu nefndarinnar 4 k, þá get eg ekki verið
ií haus máli. Nefndin er ekki til, fyr en hún er búin að
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koma saman, og þá fyrst getur hún með atkvæðafjölda ;íkYe/'lið,
nær fund skuli halda aptur.

lH. Andrésson: Eg þarf ekki að fara mörgum orðum um
breytingaratkvæði mitt i þessu máli, og það þvi síður, sem það
hefur orðið svo heppið, að öðlast meðhald nefndarinnar ; ein-
úngis vil eg geta þess, að ætti 5. uppástúnga nefndarinnar
undi,' stafliðnum e ai'l falla i burtu, þá er ekki nógu ljóslega
tekið fram (eins og þíugmai'lminn f"á Gullhriugusýslu drap á),
hvar og hve nær sýslunefndin skal akvarða þai'l, hverjar sveit-
anefudir skuli senda mann á sýslufundinn. það virðist að
sönnu sjálfsagt, að það hljóti lið vera á f)TI'a <Írs fundi
hennar.

Um þau mörgu breytingaratkvæði, sem fram hafa kornið
í þessu máli, verð eg líka fáoröur; flestum þeirra verð eg að
vera mótfallinn, og felli mig miður við þau, en uppástúngur
nefndariunar. 1. breytingaratkvæðið hefur orðið fyrir þeim
mótblástri, að óþarfi sýnist á hann að bæta; !,ller virðist höf-
undur þess vera að berjast við nokkuð það, sem þessu máli
kemur ekki við, þar sem hann el' að tala um kosningu hrepp-
stjórans, sem skuli vera nokkurs konar einvaldsherra; maður-
inn vill einga sveitanefnd hafa.

Ekki get eg heldur fellt mig við breytíngaratk væði þing-
mannsins frá Norður- þíngeyjarsýslu, um rýmkun kosningarrétt-
arins til sveitarnefnt1arinnar; eg vil halda því orði óbreyttu,
sem orðið er vanalegt í öllum kosníngalögum: "óflekkað mann-
orð", og eins vil eg halda við 25 ára aldur, og að maðurinn
þiggi ekki af sveit. Líka verð eg að vera mótfallinn þeim
breytingnratkvæðum, sem vilja rýmka kjörgeingi sýslunefndar-
manna. Ef sveitanefudirnar mega kjósa þá menn annarstaðar,
en úr flokki sjálfra siu, f)á er að öllu ótiltekið, hverja kjörkosti
þeir menn skuli hafa, Ekki vil eg heldur, að prestur eða hrepp-
stjóri se sj alfkost II II í sveitarnefnd ; það þad' einginn að vera
hræddur um það, að þeir verði ekki kosnir i hana, ef þeir á
annað borð eru hæfi,' til þess; en seu þeir það ekki, hvaða
gagn gjöra þeir þá í heuui f Ekki get eg heldur álitið það
nokkra niðruu Jyl'ir flá, þó þeir þurfi að kjósast, eins og aðrir
meðlimir sveitarfélagsins.

Af öllu því rusli, sem á atkvæðaskránni er hrært saman
við uppástúngnr nefndarinnar, felli eg mig einna bezt við við-
auka-atkvæði þingmanns Skagfirðinga; þau tilfelli geta opt að
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horið, sem gjöri þai'l nauðsynlegt, að þær sveitanefndir, sem
ekki er ætlað það ár að senda mann á sýslu fundinn, fái að
vita, ef einhver önnur sveitarnefnd ætlar ai'l bera þar fram
eitthvert þai'! málefni, sem allt herai'lið varðar miklu, og kann
ske mest. þá sveit, sem í það sinn átti að vera útilokuð fl'fí
sýslufundi.

P. Petursson: Eg skal einúngis leyfa mer að gjöra dá-
litla athugasemd vii'! uppástúngu þingmannsins úr Suður- þing-
eyjarsýslu í staðinn fyrir nefndarinnar 5 d. Mer finnst raunar,
að hún fari nær nefndarinnar meiniagu, heldur ell uppástúnga
hins 2. konúugkjörna flíllgmanns, en eg get flÓ ekki fallizt á
hana ai'l því leyti, að þar er sveitanefndinni gefið leyfi til, að velja
utannefndarmenn í sýslunefndina ; tlað held eg að se mjög ísjárvert;
því sveitanefndin hefur ekki að eins ábyrgi'l ií gjörðum sinum
fyrir svelt arfeluginu, heldur og fyrir sýslunefndinnl. Eg get
nú ímyndað mer einhverja duglitla sveitanefnd, sem, ef hún
má velja ut annefndármann fyrir sig til sýslunefndar, þá velji
einhvern dugandis-mann, og feli honum á hendur, að krafla
fram úr ódugnaði sínum. þetta getur og opt lent á sama
manni, og ollað honum mikils ómaks og umsvifa. þegar
svona er valið, þá getur og tekizt svo til, að s.ýslunefndar-
maðurinn se óduglegur og hirðulaus, svo í hvorutveggja falli
ætla eg ai'l þessi aðferð geti verið mjög ísjárveri'l, og jafnvel
óhafandi; en réttast og einfaldast held eg það se, að sveitar-

nefndin kjósi sýslunefndarmann úr sínum eigin flokki, eins og
nefndin ætlast til; því þá stendur hann fyrir sínum eigin gjörðum.

þai'l er búið að tala nokkuð um það, að 1 prestur og 1
hreppstjóri skuli vera ".jálfkosinn í sveltanefnd hverja. Eg
játa, að eg var og fyrst lí því í nefndinni; en þai'l var af því,
að eg vildi sem minnsta breytingu gjöra frá því, sem er. En
hér er ekki nema um tvennt að gjöra, annaðhvort að halda
því, sem er, eða búa til annað nýtt, og það er aðgætaudi, að
prestur og hreppstjóri eru eptir uppástúngu nefndarinnar ekki
útilokaðir frá sveitauefndlnui ; því sveitarmenn eiga kost á, að
kjósa þá, ef þeir vilja, eins og sumir þingmenn hafa þegal'
tekið fram, Ef að þeir eru nú duglegir menu, þá má ætla,
að þeir séu nærri því sjálfkosnir, því þá munu þeir ætíð verða
teknir í nefndina. En aðalgrundvellinum er ekki raskað, þeim
nefnilega, að allir séu kosnir. En væru þeir sjálfkosnír, þá
vil eg' einúngís benda þinginu á, hvaða gagn mundi vera í
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því, að fá ónýtan prest eða hreppstjóra í slíka nefnd, þvert á
móti allra hreppsbúa geði; eða hvaða áhuga það mundi vekja
hjá hinum nefndarmönnum, ef þeir ættu einúngis að vera undir-
tyllur hins sjálfkosna prests og hreppstjóra. þingmaður Norl'l-
UI'-þingeyinga mælti þal'l fyrir þessu, að, ef prestur væri ekki
sjálfkoslnn, kæmist hann, ef til vildi, ekki i nefndina, og þá
ætti hann ðhægrn með, að sjá um uppfræðíngu barnanna í
söfnuðinum. ]lessu hefur framsögumaður svarað. En eg er
líka hræddur um, að, þó sá prestur se í sveitanefnd, sem hrepps-
búum þykir ekki treystandi til þess, þá verði hann ofur - af-
skiptalitill um börnin, og eg hef nokkra reynslu fyrir mer í
þessu. Hinn sami þingmaður heit og, að það mundi verða örð-
ugt fyrir sveitarnefndina, að jafna niður útsvörum á bændur,
ef hreppstjóri væri ekki i nefnd. En eg held, að, fyrst að
hreppstjórar eru nú farnir að nefna menn með ser til þess, þá
muni kunnugleiki á því starfi vera orðinn svo mikill, að mönn-
um verði eingin skotaskuld úr þvi, þó hreppstjóri væri nú
ekki með.

Jón Samsonsson: Viðauka-atkvæl'li það, er eg tók mer, og
ætlaðist til að kæmi inn í álit nefndarinnar, &tti að benda til
þess, að þá einhverjar sérstaklegar, og þó má ske almenn-
ingi viðkomandi naullsynjar krefðu þess, að aIlar þessar hreppa-
nefndir tækju þátt í sýslunefndarfundi, sem vel mögulega gæti
skeð, þá vildi eg miklu heldur, all gól'l og gild forföll, fremur
en vantandi nauðsynleg ákvörðun í her al'l lútandi lagaboð,
gæfu leyfi til, all sitja heima, og vanrækja þess vegna, að sækja
sýslufundinn, þegar þörf hefur. Að öðru leyti ætla eg nú ekki
að mæla fyrir þessu mínu viðauka-atkvæði; það verður að standa
eða falla, eins og breytingaratkvæðin hin önnur, sem her em
upp borin við þetta mál.

G. Einarsson: Eg hef ekki tekið fyrri til máls í málefni
þessu, en eg vil þó ekki láta það svo verða til lykta leitt, að eg
fari ekki um þal'l fáeinum orðum. Eg minnist þá fyrst á breyt-
ingaratkvæði þingmannsins úr Norl'lur-þíngeyjarsýslu i stah 4.
b, og verð eg aðvera á hans máli að því leyti, að mer þykir
margt mæla með þvi, er hann stingur upp á, og eg tel al-
búið, að kosníngarlög samkvæmt hans uppástúngu yrðu miklu
vinsælli en hin, sem nefndin hefur stúngil\ upp á. það er líka
mjög ísjárvert í hverju fclagi sem er, al'l svipta þá fullkomn-
um felagsretti, sem eiga þó í fullum mæli að gegna felagsskyld-
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unum. :Eg veit þal'! vel, al'! í lagalegum skilníngi em gildar
og gó(')ar ástæður mót breytingaratkvæði þingmannslns, en í
siðferðislegum skilníngi má telja margt til breytíngaratkvæðinu
til gildis, um hvað eg vil nú ekki (jölyrða, þar eð eg get ekki
eindregið mælt með þvi eða fallizt á það. Eg verð að vera
fastur á þvi, að prestar eigi ekki að vera sjálfkosnir í sveita-
nefndir. næði yrði þetta of þúng byrði fyrir marga presta í
þeim prestaköllum, þar sem tvær og, ef til vill, þrjár sveitir
heyra undir, og þar hjá er það mjög varúðarvert fyrir sveita-
nefndirnar sjálfar; því. að vér vitum það, að prestur austan af
landi getur flutzt vestur á Vestfirði ; kandídat, uppalinn í kaup-
stað, getur fYl'st orðið prestur upp til sveita, og þegar nú þessir
menn koma þarna að öllu ökunnug ir, og hljóta nú að taka til
starfa, þá getur margt óþægilegt af því leitt, bæði fyrir prest-
alIII og sveitastjórnirnar - (gottl) -. það er nokkru öðru máli
,1i'1 gegna um, að hreppstjórinn se sjálfkosinn, og þó þykir
mer það í~iárvert.

Hvað uppástúngu nefndarinnar viðvíkur undir safl. 4 i~ þá
hefur nefndinni gleymzt, að taka þar fram þau atvik, þá ein-
hver, sem er í sveitanefnd, burt kallast eða flytur burt úr hreppn-
um, að ljá skuli kjósa á ný; en þetta stendur á litlu í þetta
skipti, og orðleingi eg því ekki um það.

I\ler virðist betur eiga við breytingaratkvæði þingmannsins
úr Norður-þíngeyjm'sýslu við 4 k, en þingmaunsins úr Ráng-
árvallasýslu. það er þó isjarvert, að láta það öldúngis óákveð-
ið milli nefndarmanna sjálfra, hve nær skuli aukafund halda,
ef þá á greinir sín á milli, og llygg eg, að það se rtitt, ali taka
til, að meiri hlutinn skuli ráða.

Hinn 5. konúngkjörni þingmaður tók það skýrt fram, er
eg vildi sagt hafa um breytingaratkvæði þingmannslns úr Suður-
þíngeyjarsýslu, og sleppi eg því, að tala um það.

það, sem stendur í nefndaruppástúnguoni II k~ að jafna
skuli kostnaðinum niður á hreppana eptir hundraðatölu þeirra
í föstu o.q lausu, á það get eg ekki fallizt, og hafa aðrir þíng-
menn tekið fram ástæður fyrir því, og veit e~, að þíngið tekur
þær til greina; þetta atriði þarf sjálfsagt einhvern viðauka, sem
nú el' of seint að bera upp.

Hvað viðauka-atkvæði þíngmanns Skagfirðínga viðvíkur, þá
er stefna þess og tilgangur góður, og það gæti opt orðili mjög
hagkvæmt fyJ'ir hlutaðeigendur, og mæli eg því fram met) því.
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P. Si!/~rðsson; }>að tókst þá af mer ómak ið, a/\ þurfa
að halda svörum uppi fyrir króa þá, er her standa á atkvæða-
skránni, og mer eru eignaðlr, þar nefndin hefur svo góðfúslega
tekið þá að ser til allrar umönnunar, og sá maður tekið að ser
forsvar þessara smælingja, sem hvorki skortir vit eða þrek, og
[iar til er kunnur að því, að bera jafnnákvæma umhyggju fyrir
hvers kyns framförum fósturbarna sinna, eins og sinna eigin.
Hvað atkvæðaskrá þe"sari viðvíkur, þá stendur fyrst á henni
aðaluppá ••túnga, og þar næst vara-uppastúnga þíngmannsins
úr Mýrasýslu. þær hafa nú orðið fyrir hörðum fordómi, og
verið herfilega húðstrýktar her í salnum, og það bæði á bak og
brjóst. Eg get ekki seð, að þær hafi, átt þessa ráðningu skilið;
því hann mun ekki verða sá einasti Islendingur, sem hafi óljós-
ar hugmyndir um heillarika ávexti þessarar nýbreytni, og álíti
málefni þetta tle of snemma upp borið. þa/') er þjóðareinkenni
okkar Íslendinga, að við erum seinir til uýhreytinga, og viljum
halda því gamla kyrru, og þó vil'l sjáum marga galla á því,
þángað til við fullkomlega sannfærumst, að nýbreytni þessi se
virkileg endurbót; en þá erum við líka manna fúsastir, að fall-
ast á þær. þessa aðgætni álít eg sauna þjóðkosti j því þó fmð
leiði af ser, að við verðum heldur seinfærir, að fylgja umbreyt-
Ingum tímanna, þá hlaupa menn miklu síður á sig, eða koll-
hlaupa sig, eins og sumar aðrar þjóðir, sem gleypa við hverri
þeirri nýbreytni, sem fyrst kemur upp, vegna þess þær ekki
gæta að ókostum þeim, er nýbreytni þessi hefur í fOr með ser.
Mál þetta kom til umræðu á sýslufundi okkar í vor. Menn'
þekktu gallana á tilhögun þeirri, sem nú er, en treystust þó
ekk] til, sízt á litlum tíma, að búa til uppástúugur til annarar
b"'ggíngar, sem betri væri, og þess vegna sýndist mönnum rétt-
ara, að fresta þessu, og hugsa sig betur um, heldur en sleingja
þessu svona 0llP á þíngið Og' stjórnina. Bænarskrár um þetta
efni er-u komnar til þingsins frá nokkrumsýslum, og fIar gætu
menn vonast eptir að hugmynilir manna um tilhögun þessarar
nýju byggingar væru hvað ljðsastar ; en í bænarskránum se eg
ek~i te~ib fram, hvernig bezt mundi að laga byggíngu þessa,
og því held eg, að þeir, sem bænarskrárnar eru frá komnar,
hafi ekki haft vel ljósa hugmynd her um heldur. V~ri þíng
þetta löggjafarþing, þá hikaði eg ekki við, að veita vara-uppa-
stúngu þíngmannsins úr Mýrasýslu atkvæði mitt, að máli þessu
væri frestað ; en þar eg hef þá von, að þjóðin skýri mál þetta
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f)'rir ser, bæði í ræðum og ritum, jafnt og hússtjórnarmálið,
meðan þau eru í undirbúningi hjá stjórninni, og eg er á sömu
skoðun og nefndin í því, að umbæta þurfi héraðastjórnlna frá
rótum, þlí vil eg minnast á nokkur breytíngaratkvæði, sem fram
em komin við nefndnrálitið, og er þá fyrst breytíngaratkvæði
þingmannsins úr Norður-þingeyjarsýslu; það má að vísu margt
mæla móti því, en það sýnist líka eiga illa við, að útiloka þann
mann, sem einhvern tíma á Ýllgri árum hefur misséð sig, en
væri orðinn framtaksmesti maður og mesta sveitarstytta. Og
hvað 2. breytingaratkvæði sama þíngmanns snertir, þá eru þeir
cptast efnilegustu mennirnir, sem giptast eða reisa búskap ýngri
en 25 ára. Eg gef því þessum 2 breytíngaratkvæðum með-
mæli mitt. En al'l prestur og hreppstjóri séu sjálfkosnir, er eg
mótfallinn; því hver sá prestur, og líka hreppstjóri, sem nokkuð
lætur ser vera aunt um framfarir sóknar sinnar eða sveitar,
mun ætíð verða kosinn í nefudina; en skyldi hitt að bera, að
einhver þessara reyndist öðrnvisi, þá ætti bann ekki í nefnd-
inni að vera. Um tölu nefndarmanna og verkasvið er eg sam-
þykkur nefndinni, Í tilliti til sýslunefnda veiti eg nefndinni
atkvæði mitt með breytíngum þeim, er hún og hefur aðhyllzt;
einasta greininni undir bókstafnum k er enn ekki víst að eg
.••amþykk], Viðauka-atkvæði þingmanns Skagfirðinga finnst mer
vera þadlegt, og því fellst eg á 1131'1.

St .• JÓnsson: :Mig minnir, að einginn hafi enn svarað UPI}
á eitt atriði í ræðu hins heiðraða þingmanns frá Gullbríngu-
sýslu, nefnilega, ar. það ætti ekki við í Reykjavík, að fjár-
sektir geing'ju í s)'slu!,:jóð, eins og sagt er í uppástúngu nefnd-
ariunar 5 k, :Með tilliti til þessa vil eg einungis geta þess
til skýringar, að Reykjavík er alveg undan skilin; þvi hún er
búin að fá sveitastjórn í því formi, sem nú er verið að biðja
um fyrir hin önnur héruð í landinu ~ (G. Brandsson: Eg meinti
ekki til Reykjavíkur eingaungu, heldur til allra tómthúsmanna
og borgara í landinu) -.

Viðvíkjandi breytingeratkvæði þíngmanns Norður-þingeyinga
við 4, b skal eg geta þess, að eg hefði getað fallizt á það fyrir
mitt leyti, að 20-25 ára gamlir bændur með óflekkuðu mann-
orði hefðu kosningarrétt til nefndanna, ef það hefði orðið borið
upp út af fyrir sig, sem eg held ekki verði, afþví það verður
ekki dregið út úr breytíngaratkvæðinu til atkvæðagreiðslu, svo
eg verð því ail vera alveg á meiningu nefndaeinnar í þessu.
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það er nú i raun og veru búið að tala nóg um aðaluppá-
stúngu þingmannsins úr Mýrasýslu, svo eg skal ekki fara um
það mörgum orðum. Hann hefur auðsjáanlega geingið út fl'á
allt annari skoðun en nefndin; hann heldur ekki upp á orð-
tækið, að margar hendur vinni létt verk; en þar sem nefndin
vill koma á nýrri sveitastjórn, þar vill hann að eins lappa upp
á þá, sem nú er, og i raun rettri eingu hreyta; hann álítur,
að i hverri sveit se einn maður, sem skari svo langt fram Ól'

öllum hinum, og hann á að kjósast; en ef hann ekki vill vera
leingur, þá er ráðið til; en þar fannst mer hann komast i bága
við sjálfan sig, þar sem hann sagði, að, ef hann vildi losast
undan hreppstjórn, þá mundi hann slá slöku við störfin. . Eg
skil ekki, hvernig þetta kemur heim við frábæra dugnaður - og
ráðvendnis - manninn hans, sem hann gjörði ráð fyJ'ir að hver
hreppur ætti, og gæti gillrt að hreppstjóra sínum; þvi eg hefði
haldið, að slíkur dánumaður mundi. heldur vilja leita höndum
sínum hróðurs, með þvi að leysa störf sín sem bezt af hendi,
á meðan hann væri Í þeirl'i stöðu,

Á. Einarsson: Eg get ætíð kennt i hrjósti um þá menn,
sem sjálfir baka ser einhverja hegningu og hljóta hana, og
því vildi eg ekki hafa þurft að bæta neinu við álas það, sem
þingmaður :Mýramanna hefur nú orðið að heyra, sem svör upp
á tölu hans i dag. En hann benti þú á það eitt meðal ann-
ars, að það mundi vera isjárvert, að taka ríka menn inn i
sveitarnefad, af þvi að þeir kynnu helzt að draga fe sitt und-
an tíund. Eg hef nú reynslu fyrir mer fyrir því gagnstæða;
því eg veit, að einum hreppstjóra hefur einmitt tekist, að koma
tíundarfrarutali í betra lag, einmitt með því, að þeir voru kosnir
inefndina, sem niður átti að jafna sveitarútsvöriu, er menn héldu
að ekki teldu rétt fram til tíundar - (.JÓn hreppst. Si!/urðs-
son: En hreppstjóriun setti til nefndina eptir sínum kunnug-
leika, svo hann kom þá löguninni á) -, og sem einmitt voru
efnaair menn. :þe~aJ' þeir áttu að fara að jafna útsvarinu á
aðra fátækari bú endur, þá knúði sómutilfiuuingin þá fljótt til
þess, að láta það verða sem réttast á öllum, og einnig á sjálf-
um ser, og hafa ekki við þennan undandrátt; því tillit var haft
til tíuudarfmmtalsins við niðurjöfnuu útsvarsins, og svona mun
flestum mönnum fara, sem nokkur súmat.ilfinníng er i.

það var mjög nákvæmlega tekið fram við undirbúuíngs-
umræðu máls þessa, að því ríði á að koma frá þjóðinni sjálfri,
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og hafa sem íslenzkasta rót að unnt væri. ]~g 11I~ld því, a1\
það se ðldúngis ógjiil'llíngur fyrir þingið, að ólIýta nú þetta
verk sitt, eins og vara-atkvæði þingmannsins úr .Mýl'asýslu fer
fram á, og biðja síðan um frumvarp til sveitastjórnarlaga fra
stjórninni. Mer finnst, að það væri einhver hill hraparlegasta
mótsögn, sem þingið gæti komizt í við sjálft sig, og því el' P.g
þessu vara-ark væði öldúngis fráhverfur.

Hvað aldursrakmörkunina snertir, sem tekið er fram í hreyt-
iugaratkvæðinu (við 4 b), þykir mer það hart, og enda skað-
legt, að 24 ára gamall bóndi hafi ekki kosntugarrétt til sveitar-
stjórnarmeðlims ; því eg álít, að hver bóndi, sem er kvongaður,
og trúað er fyrir jörð, ætti að mega kjósast J ef sveitúugar
hans hafa traust á honum; því það getur opt verið, að hann
se einhver greindasti maðurinn í sveitinni, þt'I úugur se. Eg
111Ullþví ekki gefa atkvæði mitt móti því áminnstn brr-ytinæar-
atkvæði.

Ef það breytingaratkvæði feingi frame;áng, að prestur og
hreppstjóri væru sjálfkosnir j sveitanefudina, þá ætla eg, að
með því væri sá ófrelsisfleygur rekinn ÍJm í málefni þetta, að
á því mundi hver sá maður hneixlast, sem gæti hugsað fl:jáls-
lega, og það kynni opt að bægja betri mönnum fr.i ; enda
[rekki eg til sumra presta, er vel geta seð af, að vera í nefnd-
um þessum, og er það ekki lagið, þó þeir stundi vel sitt em-
bætti; líka hafa verið færð fyrir því gild rök á þinginu, all prest-
ar; og hreppsfjórar yrðu kosnir, ef þeil' væru vel til þess Ialln-
ii'. Eg veit til þess, að menn eru víða farnir ab kjó~a
nefndir Í sveitunum, til að jafua niður útsvörunum, og þykil'
það hvervetna betur fara. Íslendíngar eru svo gjörðir, að þeir
vilja Illikið heldur gefa 1 rhd., en láta af hendi 1 sk. nauðug-
ir; eu þegar uefudiruar eru, leggja nefndarmenn ",jálfir á sig
útsvarið, og knýr súmatllfinningin Illi til, að draga sig síoul' í
hlé, eða mögla um of hátt útsvar, ef þeir hafa verið í nefnd-
inni, enda eiga aðrir nefndarmenn hægra að sannfæra flá. Eg
vil því af þessum ástæðum ekki mæla á móti þvi, ail svei la-
nefndir verði sem fjölskipnðastar. þao er allt annað mál um
sýsluuefudiruar ; því vegaleingd og ýmislegt fleira getur gjlirt
þao ísj:írvert, ao hafa þær mjög fjiillllellllar.

Viðvíkjandi því, sem hinn háttvirti framsiigumaour sagoi
UIII hreytingaratkvæhið við 4 kJ þá skil eg ekki. að Uf'(ndill
,,;/'! ekki nefiul, fyrri en hún er komin saman; þvi þegar hÚII
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el' kosin, álít f'g hana orðna nefnd , og geta nefndarmenn þá
hæglega skrifazt á, eða fundizt við ýms tækifæri, efþeim þyk-
ir þörf á, að halda nefndarfund um eitthvert málefui, og því
þætti mer vel til fa lIii'l, að orðin úr breytingarntk væði þíng-
mannsins fyrir Norður-þíngeyjll1's)'slu við 4 k : ,,{)'Ví að eins,
að meiri hluta nefndarmanna Þ.'lki þörf a því'", kæmi til at-
kvæða aptan við uppástúngu . þingmanns Hángvellinga, sem
nefndin hefur samþykkt í staðinn fyrir 4 k.

Seinni hluti breytíngaratk væbis þingmanns Suður - þing-
eyiuga við 5 d finnst mer ekki eiga illa við, þó hinn hrittvirti
5, konúngkjörni þingmaður hafi mælt móti því, og er mel' næst
geði, að gefa því atkvæði mitt.

það el' ein uppástúnga, nefnilega 5 II, sem einginn hefur
hreift við, en eg verð að segja það, að mer fillnst hún ekki
alls kostar viðfeldin, og athugavert, að gefa henni atkvæði á
þessu þingi; því um halla mætti biðja seinna, ef frumvarp
kæmi, og Iandsmönnum geðjaðist Mn vel. J\'lel' þykir það
isjárvert, ef einn hreppur hefur nokkurt mál að kæra fyrir
sýslunefnd. að þá skuli sá nefndarmaður, sem fi·á þeim hrepp
er, ekki hafa atkvæðisrétt. .Mer finnst það öldúngis eins, og
ef alþingisnraðuriun mætti ekki gefa atkvæði i I)vi máli, sem
upp væri borið úr kjördæmi hans, t. a. m. ef beðið væri um,
að setja kauptún í héraðinu, eða hefðu Breiðfirðtngnr ekki mátt
gefa atkvæði í veiðilagam<ilinu núna.

V. Finsen i Eg get ekki fellt mig við uppástúngu nefnd-
arinnar um, hvernig kjósa xkuli í sýslunefudiruar. Eptir uppá-
stúngu hemlar á hver sveitastjórn að kjósa einn af flokki sín-
um í sýsluuefndina, en eg get vel ímyndað mer, að miklu dug-
legri menn væru utan sveitanefndarinnar eða utan sveitariunar,
sem menn heldur vildu kjósa; sýslunefndin á ekki að vera
f)'rir hinar einstöku sveitir i sýslunni, heldur fyrir alla sýsl-
una sem heild. ·Eg el' enn fremur hræddur nm, að ekki kunni
að fara alls kostar vel) þegar tvær Iámenuar sveitastjúruir, t.
a. m. 5 manns, eiga að kjósu mann úr sí/mm flokki Í sýslu-
nefnd ; það kann tjá vel að vera, að í sveitastjórninni se prest-
ur eða annar málsmetandi maður eða einhver höfðinghm ; hon-
Ulll mundi þá þykja skömm, að verða ekki kosinn í sýslunefnd-
illa, og gállga út fl'á því sem sjálfsögðu við samnefndarmenn
sína; og þó hann væri eingau vegina vel hæfur til þess, að
gegna þessari köllun, þá gæti vel skeð, að hinir nefndarmenn-
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irnir vildu þá ekki vera að styggja þennan málsmetandi mann,
eða vera al'l þrefa um það, heldur kjósa þannig mann, sem
þeir sjálfir álitu miður duglegan. Ef hrepparnir eiga all hafa
fulltrúa i sýslunefnd inni, kann eg ekki við, að láta sýslunefnd-
ina sjálfa ákveða, hverjir hreppar eigi það og það ár að senda
fulltrúa i nefndina; sýslunefndin kynni þá, ef til vill, al'l fara
eptir því, hverjir menn væru i hinum einstöku sveitarstjórnum,
og það kynni þá að gánga út yfir einstöku hreppa. Verst er það
samt, að eptir uppástúngu nefndarinnar hafa hrepparnir ekki
allt af fulltrúa i sýslunefudinni, heldur eru útilokaðir sum árin;
þeir kunna þá að verða útilokaðir frá, að hafa atkvæði, þegar
mest liggur á fyrir þeim. þeim vandkvæðum, sem þannig, að
mínu áliti, finnast við nefudaruppástúuguna, held eg menn kom-
ist hjá með því, að gefa atkvæði fyrir uppástúngu hins 2. kon-
úngkjörna þíngmanns, sem eg held ekkert verði að fundið,
og mundu menn þá jafnframt sleppa hjá breytingaratkvæi'linu
undir tölulið k, sem þingmaðurinn úr Strandasýslu minntist á.

Konúngs(ulltl'úi: Eg álít I,að ekki nauðsynlegt, að leingja
þlngræðurnar með þvi, að tala um breytingarntkvæði þau, sem
her hafa fram komið; því eg þykist geta ráðið af umræðum
þíngmanna, hvernig þeim muni reiða af við atkvæðagreiðsluna,
og er það einmitt í þá átt, sem að mínu áliti er réttast, þó
verð eg við 1. breytíngaratkvæði a og h að gjöra þá athuga-
semd, að þ{, hreppsbændur víða segi álit sitt um, hvern þei.,
helzt vilji hafa til hreppstjóra, þá er það þó eingan veginn kosn-
ing í laganna skilningi, eður í þeim skiluíugl, sem nú er upp á
stúngið her á þinginu að sveitanefndarmenn skuli verða kosnir,
heldurfá þeir embættisbréf'frá amtmanni, og þurfa að fá það eins
eptirleiðls, einmitt af þeim orsökum, er hinn heiðraði þingmaður
Skaptfellinga áður tók fram, að þeir eru lögregluþjónar, að-
stoðarmenn sýslumannanna, og því nokkurs konar embættis-
menn (offentlige Bundionarer). Breytíngaratkvæðið við nefndarupp-
ástúnguna <1h álít eg óhafandi,

Eg get eingan veginn fellt mig við máta þann, hvernig
skipa skuli menn í sýslunefndir, og að minni hyggju er hinn
mesti galli sá, all nokkrir partar af sýslum þeim, hvar hrepp-
arnir eru fleiri en tala sýslunefndarmanna, verða fulltrúalausir
(íffr reprejenterebe), og mótstríðlr þetta öllum rétturn hugmyndum
um jafurétti og "ReprtWl!1ltl!tion". f:g felli mig því betur við
hl'eytíngaratkv. hins háttvirta 2. konúngkjöma þingrnanns; því það
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er ekki þeim áminnsta galla bundið. Menn gætu líka hugsað ser
allra fleiri máta, til all fyrirbyggja þennan galla, t. a. m, þann, all
skipta sýslunni í eins margar kosníngardeildir, eins og sýslu-
nefndarmenn eiga að vera, að slá tveimur hreppum saman, til
að velja einn fulltrúa, þar sem því vegna afstððunnar má vel
við koma, t. a. m, í þeirri sýslu, sem hefur 7 hreppa, en á að
hafa 6 sýslunefndarmeun, o. s, frv. þessi galli við kosningarað-
ferðina, og þeir fleiri aðrir, er vera kunna við sumar af nefndar-
uppástúngunum verða nú í þetta sinn ekki le ingur bættir, og
vil eg þvi ei ræða leingur um þá; en á þeim langa vegi, sem
uppástúngurnar og þar all lútaudi bænarskrá þingains enn nú
eiga ðfariun, þángað til þær koma hillgað aptur sem frumvarp,
má hæglega bæta alla slíka galla.

Í nefudaruppastúngunuí 5 k ætla eg bezt mundi fara, að
sleppa út orðunum: JJ(,piir nundraðatölu þeirra í (östu og
lausu'"; þvi þetta held eg ekki rt'ltt að einskorða nú þegar, og
líka held eg, að seinasti liður af þessari uppástúngu, um sýslu-
sjóðinn, ætti að falla burtu; þvi það er án efa isjárvert svona
í fljótu bragði (ineidenter), og t einstaklegri uppástúngu, all
vilja breyta þeirri almennu grundvallarreglu laganna, að leggja
fjársektir fyrir afbrot til fátækra-sjóðanna .

J. P. Haustein : þai'l gladdi mig, að hinn hæstvirti kon-
úngsfulltrúi og hinn H. konúngkjörui þingmaður aðhylltust báðir
uppástúngu þá, sem eg hef gjört í staðinn fyrir nefndarinnar
4 e. Eg se þall að vísu, að menn elska her svo mikið tölu-
fjöldann, all eg býst ekki við öðru, en þessi uppástúnga verði
felld, einúngis þess vegna. En hvað hinni síðari uppástúngu
minni viðvíkur, þá hafa þingmenn sagt þall hel', að þegar mál
kæmu fyrir sýslunefndina úr þeim hreppum, þar sem einhverj-
ir af sýsluuefndarmðnnum ættu heima, þá yrðu þeir fYrir þá
sök óhæfir til, að skera úr þeim málum; en þetta hlýtur ekki
að vera satt, þegar sýslunefndarmennlrnir eru kosnir á þann
hátt, sem eg hef stúngill upp á, af hverri hreppsnefnd fyrir
alla sýsluna. Eg skal ekki leíngja þíngræðurnar í dag, heldur
en vant er, heldur lofa öðrum að komast að.

Framsðqumaður : Eg skal leyfa mer all bæta nokkrum
orðum við þa II, sem þíngmaður Eyfirðinga mælti áðan viðvíkj-
andi ræðu þingmannsins úr Gullbringusýslu, þar sem honum
þótti það undarlegt, ef sektir fyrir brot gegn þessum sveita-
stjórnarlögum skyldu nú verða ákveðnar j sýs]usjóll, af því
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þíngið hefði í helgidagamálinu ákveðið, að þær féllu í fátækra-
sjóð. En það er ai'lgætandi, að þegar frumvarpið til tilskipun-
arinnar um sunnu- og helgi-daga-haldið var rætt, þá var eing-
inn sýslusjóður til, nema kann ske í huga einstakra manna.
Nú þar á móti er verið að ræða uppástúngur ti1 frumvarps, og
þíngii'l vonar, að tilskipunin um helgidngahnldið verði fyrir
laungu orðin her að lögum, þegar þessar uppástúngur verba
orðnar að frumvarpi, og getur þá hvorttveggja þetta vel kom-
izt heim; því þá yrði sú ákvörðun um sektirnar, sem í helgi-
dagatilskipuninni stæði, numin burtu, og Higuð eptir hinni
síðari tilskipun.

Eg vil og bæta því við það, er hinn hattvirti 5. kouúng-
kjörni þíllgmaðllr svaraði "pp á ræi'lll þingmallusills fYI'il' Norð-
ur- þíngeyjarsýslu,að þai'l væri ókljúfandi fyrir sveitarnefndina,
að jafna niður auka-útsvörunnm, ef hvorki væri í henni prest-
ur ne hreppstjóri, ai'l eg verð að vera þvi öldúngis mótfallinu.
Se þai'l í vestur - og norður- ömtunum orðið að reglu, að hrepp-
stjóri hafi nefud manna með ser, til að jafua niður auka-útsvör-
um, þá veit eg og, að sú regla er einnig víða komin á í suður-
amtinu, enda IIÓ hún se ekki lögum bundin, ne ai'l æðri yfir-
valda-tilhlutun, svo eg ætla menn þessu niðnrjöfuunarstarf svo
kunnuga orðna, að þessi kvíði sú öldúngis óþarfur, þa1\ er og
víða í suðuramtinu, sem uú er fartð að kjósa hreppstjóra reglu-
lega á manntalsþingum, og veit eg, að sýslumaður hefur á stund-
um leitað viðkomandi prests álits um, hvort þann skyldi taka
fyrir hreppstjóra, sem flest hafði atkvæði, eða einhvern annan,
sem næst atkvæði hefði feingið, og hefur presturinn þá [rvi
miður nokkuð getað rái'lið hreppstjóravalinu.

þar sem hinn heiðraði þingmaður úr Strandasýslu styrkti
breytingaratkvæði þingmannsins Iyrir Norður- þingeyjarsýslu við
4 lí nefndariunar, þá ætla eg, að honum haf skjátlazt nokkuð
í því, að meiri hlut] nefndariunar skuli ákveða fund; því nefnd-
in stakk upp á 4, 6 eða 8 mönnum í nefnd, og er þá meiri
hlutinn 3 af 4, 4 af 6, og 6 af 8. En það er svo miklu meiri
hluti, að eg ætla það vandséð, þegar snapa skal þessi atkvæði
saman heima á bæjum, ai'l þau fáist öll, þó (,örf kunni að vera
á, að fundur se haldinn.

Hinn 6. konúngkjörni þingmaður gat ekki fal1izt á kosn-
ingaraðferð þá til sýslunefndanna, sem nefndin hafði stúugið
upp á, og var heldur með uppastungu hills 2. konúugkjöma
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þingmanns í því tilliti. Nefndin hefði víst ekki horft í, að
hver hreppur sendi fulltrúa sinn í sýslunefndina, ef það hefði
ekki vakað fyrir henni, hversu miklu ómaki og örðugleikum-
það væri bundið úr fjarlægum hreppum, ef þeir væru· einatt
skyldir, að senda mann til sýslunefndar. þess vegna stakk
nefndin upp á 2 árum frijum, sem sýslunefndin skyldi með at-
kvæðafjölda veita þeim e1'la þeim hreppi, sem mest nauðsyn
þætti til bera í hvert skipti, að losast við þessa skyldu.· En
þó vildi hún, a1'l þessir undanþegnu hreppar mættu senda er-
indsreka sína til sýslunefndarinnar með þau mál, sem þeim
þætti sig miklu varða. Nefndin ætlaði að gjöra hreppunum
þetta i hag, en ekki til þess, a1'l neinn hreppur yrði út undan,
og því ákvað hún, að aldrei mættu vera nema 2 f"í ár sam-
fleytt.

Vii'lbá,'a sú, sem komið var með áðan gegn því, að sveita-
nefnd kjósi mann úr sínulll flokki til sýslunefndar, nefnilega,
a 1'1 einhver höfðínginn kynni a1'l vera i sveitanefndinni, sem með
ráðríki neyddi nefndina til, al'l kjósa sig á sýslufund , er að
minni ætlun mjög mögur; því slíku,' höfðíngi er éhafandi í
sveitallefnd með þeim gúngum, sem hann getur kúgað til, að
gjöra, hvað sem hann vill.

þar sem menn hafa talað 11m, að hundraðatalan væri ekki
góður gmndvöllur, þá játa eg flili'l ai'J vísu; en mer el' spurning,
hvat, sú undirstaða se, Nem se gallal;lUs, eða hvaða undirstaða
nú verði liigð önnur en þessi, Nefndin ætlaði og sýslunefnd-
inni að eins, að fara eptir hundraðatölu hreppannu, þegar hún
væri að jafna á þá, en sveitanefndirnar skyldu aptnr jafna hvers
hrepps hluta niður á hreppsbúana eptir efnum og ástandi.

Forseti: þar eð nú tekur eing lnn til máls framar, álít eg
þessari ályktarumræðu lokið, og skal eg þá biðja hina háttvirtu
þíngmenn, að gánga til atkvæða Uni uppástungur fla~l', sem gjiil'ð-
ar .eru í múlinu og á atkvæðaskrauui standa.

því næst voru atkvæði greidd, og fór atk væðagreiðslan
þannig:
Töluliður I., aðalnppástúuga J. hreppst. Si!IUl'ð.\·sof/(fl': felldur

Hleð 1;) gegn 1 atkvæði.
2., vara-uppástúnga hins sama : um hann VOrtl ei

greidd atkvæði, því atkvæði UIl1 hann þóttu fel.rst í
atkvæði nm töluliðinn 3.
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Töluliður3., uppástúnga nefndariuuær : samþykktur með 18 at-
kvæðum.

4., uppástúnga nefndarinnar:
a: samþykktur með 19 atkvæðum .

•1.• Iðnssonar breytíngaratkvæði í stað 4 b: fellt
me/\ 14 gegn 2 atkvæðum.

b: samþykktur með 18 gegn 3 atkvæðum .
•1. Jonssonar breytíngaratkvæði við 4 e (um kjör-

geingi ýngri bænda en 25 ára): fellt með II
gegn 5 atkvæðum.

e: samþykktur með 16 atkvæðum.
d: samþykktur með 18 atkvæðum.

J..lánssonar uppástúnga a: felld með 14 gegn 2
atkvæðum.

b: felld með 16 gegn 2
atkvæðum .

•1. P. llavsteins uppástúnga í staðinn fyrir 4 e:
"Í hverri hreppsnefnd séu annaðhvort 2 eða 4
menn, eptir stærð hreppsins að búandatölu,
kosnir af hreppsbændum", felld með 13 gegn
3 atkvæðum.

1\liðliðurinn: "og þar að auki prestur og hrepp-
stjóri sjálfkjörnir", var álitinn fallinn með upp-
ástúngu .T• .Jónssonar a, b.

Seinasti liðurinn: "stm annaðhvort tveir prestar
eða tveir hreppstjórar í hreppnum, skal kjósa
milli þeirra", felldur með 13 gegn 2 atkv.

J. Jonssonar uppástúnga: felld með 14 gegn 4
atkvæðum.

G. Brandssouar uppástúnga í stað nefndarinnar
4 e, f, fl: tekin aptur af uppástúngumanni.

4 e: samþykktur með 13 gegn 5 atkvæðum.
f: samþykktur með 17 atkvæðum.
fl: samþykktur með 19 atkvæðum.
It: samþykktur með 18 atkvæðum.
i: samþykktur með 19 atkvæðum .

•1.•Iðnssonar breytíngaratkvæði við 4, Ii: fellt með 12
gegn 6 atkvæðum.

P. S('1urðssonal' uppástúnga fyrir 4, Ii: samþykkt
með 15 gegn 1 atkvæði.
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Töluliður 4., Ii: var þá álitinn burt fallinn.
I: samþykktur með 17 atkvæðum.

m: samþykktur með 16 atkvæðum .
•1. P. Ilaosteins uppástúnga i stað 5 a, b, d:

felld með ]0 gegn Satkvæðum;
en þar eð ]0 var ekki meiri hluti allra atkvæða
á þinginu, kvaðst forseti verða að leita atkvæða
með nafna kalli, og bað þá segja já, sem að-
hylltust greinina, en hina nei.

já (sðgðu}: nei (~ðgðu):
V. Finsen. G. Einarsson.
þ. Sveinbjörnsson. H. G. Thordersen.
J. P. Havstein. P. Pétursson.
þ. Jónassen. J. Guðmundsson.
J. Thorstensen. P. Sigurðsson.
Ó. Sivertsen. M. Andresson.
Á. Einarsson. G. Brandsson .
•T. Samsonsson. H. Stephensen .
•T. Jónsson. J. hreppst. Sigurðsson.

E. Kúld.
St. Jónsson.
J. Kristjánsson.

þannig var þá uppástúngan felld með ]2 gegn
9 atkvæðum.

Töluliður 5., uppástúnga nefndarinnar:
a: samþykktur með 13 atkvæðum gegn 2.
b: samþykktur með 18 atkvæðum.
e: samþykktur með 15 atkvæðum .

•1. Kristjanssonar uppástúnga i staðinn fyrir 5 d:
felld með 12 gegn 3 atkvæðum.

d: samþykktur með 15 gegn 2 atkvæðum,
M. Andressonar uppástúnga i staðinn fyrir 5 e:

samþykkt með 13 gegn 1 atkvæði.
e: var þá fallinn.
f. samþykktur með 13 gegn 2 atkvæðum.
g: samþykktur með 15 gegn 3 atkvæðum.
ll: felldur með 10 gegn 8 atkvæðum.

Leitaði þá forseti atkvæða um þessa grein með
nafnakalli, af sömu orsök og áður, og með
sömu aðferð og þá.
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já (sögðu):
V. Finsen,
P. Petursson.
•T. Guðmundsson.
P. Sigurðsson.
H. Stephensen.
E. Kúld.
J. Samsonsson.
St. Jónsson.
J. Kristjánsson.

nei (sögðu):
G. Einarsson.
þ. Sveinbjörnsson.
.r. P. I-Iavstein .
H. G. Thordersen.
þ. JÓnal-ósen.
M. Alldl·(~SSOI1.

G. Brandsson.
.T. Thorstensen .
•T. hreppst Sigurðsson.
6 Sivertsen.
Á. Einarsson.
J. Jónsson.

Var þá uppástúngan fallin fyrir 12 atkv. gegn 9.
P. Sigurðssonar uppástúnga í staðinn fyrir 5 i:

samþykkt með 15 gegn 2 atkvæðum.
Töluliðu\' 5. i: var þá fallinn.

k, a: samþykktur með 18 atkvæðum.
b: samþykktur með 18 atkvæðum.
e: "að sýslunefndin gjöri áætlun um upphæð þess

kostnaðar, sem þessi almennu störf í sýslunni
ár hvert útheimta", samþykktur með 18 atkv.
"og jafni honum niður á hreppana eptir hundr-
aðatölu þeÍl'ra í föstu og lausu", samþykktur
með 8 gegn 7 atkvæðum.
Forseti let þá greiða atkvæði um þennan lið

uppástúngunnar með nafnakalli. afsömu ástæð-
um og með sömu aðferð sem áður.

já (sögðu): nei (sögðu):
G. Einarsson. V. Finsen.
H. G. Thordersen. þ. Sveinbjörnsson.
þ. Jónassen. J. P. Havstein.
P. Petursson.
•T. Gui'lmundsson.
P. Sigurðsson.
H. Stephensen.
J. Thorstensen.
St. Jónsson.
J. Kristjánsson.

M. Anrlrésson,
G. Brandsson .
J. hreppst. Sigurðsson.
E. Kúld.
Ó. Sivertsen.
Á Einarsson.
J. Samsonsson.
J. Jónsson.
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Var þá liðurinn fallinn fyrir II gegn 10 atkvæðum.
því næst var seinasti liður uppéstúngunnar borinn undir

atkvæði:
"að sýslusjóðir verði þannig stofnaðir, og að til þeirra gángi
héðnn af allar þær fjársektir, sem hingað til hafa átt að falla
til fátækra-fjárhirzln, án tillits til sveitar þeirrar, hvar brotið
skeður", - og var hann felldur með 10 gegn 8 atkvæðum.

Forseti let þá enn greiða atkvæði með nafnakalli, af sömu
ástæðum og eptir sömu reglu og áður.

já (sögðu): nei (sögðu):
.J. P. Havstein. V. Finsen.
H. G. Thordersen.
P. Petursson.
•1. Guðmundsson.
H. Stephensen.
•1. Thorstensen.
Á. Einarsson.
St. Jónsson,
J. Kristjánsson.

G. Einarsson.
þ. Sveinbjörnsson .
þ . Jónassen.
P. Sigurðsson .
1\1. AlIlh·esson.
G. Brandsson.
J. hreppst, Sigurðsson.
E. Kúld.
6. Sívertsen.
J. Samsonsson.
J. Jónsson.

Þannig var þessi liður felldur með 12 gegn 9 atkvæðum.
J. Samsonssonar viðauka-atkvæði: samþykkt með

II gegn 7 atkvæðum.
Töluliðurinn 5. I: samþykktur með 19 atkvæðum.

:því næst var leitað atkvæða um, hvort alþingi vildi senda
konúngi bænarskrá um, að þessi atriði, sem samþykkt eru, yrðu
gjörð að undirstððu-atriðum í lagafrumvarpi; var það samþykkt
með 20 atkvæðum.

Forseti: þá er þessari atkvæðagreiðslu nú lokið.
Eg hef feingíð uppkast til álitsskjals til konúngs viðvíkj-

andi frumvarpi til tilskipunar Ulll sunnu- og belgi-daga-hald á
Íslandi. Framsögumaður. hinn háttvirti varaforseti, gjörir svo
vel, að lesa það upp.

Framsögumaður, H. Stephensen, las þá upp álitsskjalið, og
var það síðan samþykkt af þinginu, svo hljóðandi:

T iI k 0 nún g s.
Yðar konúnglegu hátign hefur mildilegast þéknazt, að láta
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fulltrúa yðar leggja fyrir alþingi konúnglegt frumvarp yðar há-
tignar til tilskipunar handa íslandi um sunnudaga- og helgi-
daga-hald.

Eptir að frumvarpið er ýtarlega rannsakað af5 manna nefnd,
og síðan rætt á lögboðinn hátt á 2 aðalfundum þingsins, leyfir
það ser allra-þegnsamlegast að láta yðar hátign í ljósi álit
sitt um þal'l lÍ þessa leið.

þingið viðurkennir samhuga, að lagafrumvarp þeUa lýsi
kristilegum guðræknis- og frjálslyndis-anda, og aðhyllist því
frumvarpið eindregið í öllum þess ákvörðunum yfir höful'l; en ser-
staklegt ásigkomulag lands þessa gjilrir ýmsar smábreytingar
við það nauðsynlegar að meiningu þingsins, en sem ekki í
neinu raska aðalákvörðunum þess, og leyfir þíngið ser nú að
bera upp við yðar konúnglegu hátign allra-þegnsamlegast uppá-
stúngur sínar um breytingar þessar.

i 1. grein hefur þinginu þótt betur eiga við fyrir land það,
hvar svo fáar skemmtanir eru, og þvi nær eingar almennar, að
ekki væru þær fáu, sem til eru, bannaðar á helgidögum, sem
eru einustu stundimar. sem allur þorri þjóðarinnar á kost á,
að leita ser skemmtana. Eptir lands-háttum og fjarlægl'l margra
frá sóknarkirkjum þeirra fannst þinginu helgin þurfa og eiga að
vera bundin við miðaptan, en ekki eina stund eptir nón, og á
þessi ákvörðun ser einnig rót i huga þjól'larinnar. þinginu hefur
þótt betur hlýl'la, að burt væru numin úr frumvarpinu orðin:
"einkum um messutimann" ; þvi þal'l ætlar, að þau mundu draga
of mjög úr helgihaldlnu, ef þeim væri haldið.

J1ið fl..qrein finnst þinginu athugandi, að hinn fyrsti liður
ekki væri svo orðaður, að vel ætti við á landi her, og verður
því að ráða til breytingar í orðaskipun. l\largt er það fleira her
á landi, sem verði hey-afla að tjóni, en votviðri ein, þar sem
bæði granda honum stormar, og flóð sjávar og vatna; því ætlar
þingið, að leyfið til, að bjarga heyi á helgum dögum, megi
ekki vera bundið við tjón það að eins, sem hey-aflanum stendur
af votvíðrum. í öllum veiðistððum landsins geta brim og ó-
gæftir langstundum hindrað sjósóknir, og þörfin, að sækja sjó
á helgum dögum, má alstaðar verða brýn, þar sem atvinnu er
leitað mestmegnis eða eingaungu af sjónum; þvi verður þing-
ið að stinga upp á þeirri breytingu í frumvarpinu, að leyfið
til helgidaga-veiða verði ekki bundið við einstök verpláz,
heldur se það almennt, þegar nauðsyn krefur. Ásigkomulag
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landsins og þar af leiðandi erviðleiki ferðalaga, einkum sjóferð-
anna, ráða brýnt til þess, að sjófarendum öllum se leyft, að
halda áfram ferðum sínum á helgum dögum, og vinna það allt,
sem af sjóferðunum leiðir, t, a. m, að ferma og afferma, o. s. frv.

Pið 3. !/reill finnst flínginu það athugandi, að eingin verzl-
un ætti að vera leyfð á helgum dögum, fyrJ'i en eptir miðaptan,
og verður þingið því að stinga upp á þeirri orðabreytíngu i
fyrri hluta greiJlarillnar, sem taki betur fram bann mót allri
verzlun á helgidaga-morgnum, en frumvarpið virðist gjöra.

Pið 4. grein. þinginu finnst orðaskipun þessarar greinar
ekki eiga fullkomlega við það ásigkomulag, sem her er, og
verður því að stinga upp á, að hún verði orðuð á aðra leið, en
í frumvarpinu er, þar töluverður munur er á stöðu gestgjafa
og veitingamanna i Danmörku, og þeirra fáu, sem enn eru,
eða fyrst um sinn munu verða, her á landi.

Pið 5. grein finnst þinginu það athugavert, að sumar á-
kvarðanir hennar eingan veginn eigi við háttu landsins, og
verður því all stinga upp á, að tveir kaflar hennar, fyrsti og
seinasti, falli burt, en miðkaflinn verði lagaður eptir ásigkomu-
lagi landsins, og því, sem her á ser stað, hvar á meðal þingið
telur það, er i þessu falli alls ekki má missa sjónar á, að víða
er það her á landi, að fleiri eru kirkjusóknir en ein í einum
og sama hreppi, og hreppstjóri þar að eins einn, en hreppstjór-
arnir eru þeir einu lögreglumennirnir, sem geta haft gætur á
hegðun manna við kirkjufundi ; en þegar svo stendur á, fær
hreppstjór] ekki gætt reglu í öllum kirkjum hrepps síns, og
því verður þessi skylda einnig að leggjast meðhjálpumm prest-
anna á herðar, sem ætíð eru við hverja kirkju, og eru jafnframt
siðamenn í kirkjunni.

Úr 6. grein óskar þingið orðunum: "eður skjalaskrifal'a"
sleppt, þar þess háttar muni óþarft að taka fram serstaklega
í þessu landi.

Pið 9 .. qrein er það athugandi, að orðið ."lágnætti" brúk-
ast í íslenzku máli um langan tíma nætur, þegar nótt er myrk,
en "miðnætti" að eins um lægsta nótt (kl. 12), sem her einnig
meinast. pað þykir og nauðsynlegt, að nákvæmlega verði á-
kveðið, hvað helgi hins almenna bænadags reiknist laung; því
.þar um kynni annars verða meiningamunur.

Pið 13. greitt. pað finnst þinginu óeðlilegt, að menn skyldu
mega leita leyfis hjá lögreglustjóra, sem her optast verður
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hreppstjóri, ef þeir vildu gjora eitthvað, sem þeir ekki vita
hvort getur staðizt eptir tilskipuninni eða ekki, og að lögreglu-
stjóri þá geti leyft það, ef það eptir skoðun hans ekki er á móti
grundvallarreglum tilskipunarinnar. 'þinginu finnst það eðlilegra,
að sá, sem í vafa kynni verða um réttan skilning á einhverju
í tilskipuninni, leiti um I)að álits þeirra embættismanna, er lög-
reglu eiga að gæta, og mundu það þá einasta verða sýslumenn-
'irnir,

Í 15.. qrein finnst þinglnu orðið "'dl'kjurækni" eiga betur
við en heil setning, sem ekki gefur meira til kynna. þinginu
finnst einnig vel hlýða, að stinga upp á litlum viðauka í sömu
grein, til að styrkja, sem mest verður, prestana með aðstoð
hreppstjúra og meðhjálpara.

þegar þillgið ræddi þetta konúnglega frumvarp, leyfið um
helgidagaveiðar og fjársektir þær, sem í því eru lagðar við af-
brotum gegn þvi, leiddist það inu á umræður um fátækra-hlut
þann, sem löggjöfin ákveður að greiðast skuli af allri helgidaga-
veiði, en þal' eð hann hefur leingi þótt óvinsæll, svo að marg-
ur, ef til vill, hefur freistazt til, að koma ser hjá, að greiða
hann, og laga-ástæða fyrir honum þegar horfin, vegna endur-
bótar þeirrar, sem komin er á fyrirkomulag fátækra-stjórnar-
innar, þá finnst þinginu ástæða til, að beiðast þess, að fátækra-
hlutur úr helgidagaveiðum verði tekinn úr lögum, og bætir þeirri
þegnsamlegu uppástúngu sinni ,·ið niðurlag frumvarpsins.

Samkvæmt því, sem her að framan er tilgreint, leyfi.' þing-
ið ser allraþegnsamlegast, með 20 atkvæðum gegn 1, að biðja
yðar konúnglegu hátign um, að þessu konúnglega frumvarpi
yðar hátignar verði veitt lagagildi á Íslandi, með eptirfylgj-
andi breytingum og viðauka-á k vörðuuum:
a, með 17 atkvæðum gegn 3: að i stað orðanna í 1. grein:

"skal öll ónauðsynleg vinna og allar skemmtanir hætta",
verði sett, "skal einga ónauðsynlega vinnu vinna".

b, með 17 atkvæðum gegn 3: að i stað orðanna í sömu grelll~
o.q alstaðar, hnar þau koma fyrir í frumvarpinu: "þáng-
að til einni stundu eptir nón", verði sett: "til miðaptans",

C~ með 12 atkvæðum gegn 8: að orðin i sömu grein: "eink-
um um messutímauu", verði úr felld,

d, með 18 atkvæðum gegn 2: að í 2. grein verði fyrir orðin:
'"að 1I0ta tima þennan um heyskapartímann til að þurka hey

O~ hirða það, þegar ekki má draga þennan starfa sökum
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votvit'lra", sett; "a1'1,I~jarga heyi og hirða, þegar nauðsyn
krefur".

e, me" 16 atkvæðum gegn 2: að í sömu .'Irein verði fyrir
orðin: "Fiskimönnum skal og heimilt á tíma þeim, sem
til er tekinn í I. grein, ekki einúngis að vinna a71 nauð-
sýnlegum störfum, sem ekki mega dragast, IiI a71 ~jarga
veiðiskap sínum og veiðitólum, heldur skal þeim einnig
leyft, þegar mikið liggur við, einkum í fiskileysis-árum,
eður i þeim fiskiverum, þar sem brim og gæftaleysi tálma
mj<ig I'jósóknum", sett: "Heimilt skal og fiskimönnum og
öðrum veiðimönnum á þessum tíma, al'l bjarga veiðiskap
sínum og veiðarfærum; einnig skal þeim leyft, þegar mikið
liggur við, t. a. m. í fiskileysis-árum, eða þá ógæftirhamla
mjög sjósóknum", o. s. frv.

f~ með 18 atkv. gegn 2: að tvær seinustu klausurnar i
sömu grein: "Ferma má einnig og afferma skip á þessum
tíma, þegar svo stendur á, -al'l nota vverður til þess gott
veður og hagsræðan vind; þó skal slíkt ekki gjöra, meðan á
sjálfri messunni stendur, nema brýn nauðsyn beri til",
vprði settar i eina þanlli,q orðaða : "svo má og ferma og
afferma önnur skip, og halda áfram sjóferðum, þegar sæta
þarf glÍl')u veðri og leiði; en þó skal ekki slíkt gjöra um
~jálfan messutimann, nema brýn nauðsyn beri til".

g~ með 13 atkvæðum gegn 4: að 1. liður 3. .'Ireinar: "Á
tíma þeim íÍ sunnudögum og öðrum helgidögum, þegar
boliið er að hver maður skuli hætta þess konar vinnu, sem
til er tekin í2. grein, skal hætta kaupum og sölum í búð-
um kaupmanna og annara sölumanna, og skal þeim búð-.
um lokað", verði þannig orðaður: "Á sunnudögum og öðr-
pmbelgum dögum, á tíma þeim, sem til er tekinn í I.
grein, skal búllum verzlunarmanna og annara sölumanna
loka, og hvorki kaup nc sala fram fara".

It~ með 18 atkvæðum gegn 2: að 4.. qrein vf'rði þannig orð-
vð: "Gestgjafar eða aðt'ir veitingamenn mega ekki á sunnu-
dögum eða öðrum helgum, fyrri en eptir miðaptan, veita
mönnum drykkjut eða leyfa spil I húsum sínum, en veita
mega þeir mat eða þess konar hressíngu, þó fyr se".

i, með 17 atkvæðum gegn I: að 1. liður 15. greinar falli
burt.
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með 16 atkvæðum gegn 2: að seinasti liður sömu gl"einar
verði felldur úr.
með II atkvæðum gegn 5: að fyrri hluti greinarinnar
nerði þannig orðaður: "Á tíma þeim, sem til er tekinn í
1. grein, skal öll ósiðsamleg hegðun, háreysti og drykkju-
læti vera stránglega bönnuð við alla kirkjufundi", og

lll, með 18 atkvæðum gegn 2: að framhald hennar verði svo
orðað: "og skulu hreppstjórar og meðhjálparar gæta þess
vandlega, og handtaka þá menn við kirkjur, ef á liggur,
sem l.er á móti brjóta".

1/, með 15 atkvæðum gegn 5: að sleppt verði úr 6. grein
orðinu: "eður skjalaskrifara".

0, með Ii} atkvæðum gegn 5: að seinasti liður 7. greinm" verði
þrl1l7li!lorðaður: "Se þetta leyfi ekki feingið, má ekkert
slíkt fundarhald boða".

p, með 14 atkvæðum gegn 4: að fll1'i1' orðið "lágnættí" í 9.
fl,"ein verði sett "miðnætti".

'1, með 12 atkvæðum gegn 7: að eptir orðin l somu grein:
"allan bænadaginn", verði hætt við: "nefnilega frá miðjum
aptni á fimmtudagioo til miðaptans á föstudaginn".
með 14 atkvæðum gegn 6: að í staðinn fyrir orðin í 13.
!Irein: "S{~ nokkur í "afa um, hvort eitthvað, sem hann
vill gjöra, geti staðízt eptir tilskipuninni eður ekki, getur
hann leitað álits lögreglustjóra, og ef honum virðist það
ekki vera á móti grundvallarreglum tilskipunarinnar, get-
Uf hann leyft það", verði sett: "Se nokkur í vafa um relt-
an skilning á einhverju í henni, þá leiti hann um það á-
lits þessara embættismanna".

s, með II atkvæðum gegn 7: að 11/1'ir orðin í 15. grein:
"þá sannfæring, að þeir verði fúsir á, að færa ser guðsþjón-
ustuna í nyt", verði sett (yrðið: "kirkjurækni".
með 10 atkvæðum gegn 7: að eptir orðin í sömu grein:
"guðrækilegu hugarfari", verði hætt við: "og skulu hrepp-
stjórar og meðhjálparar prestanna vera þeim í öllu þessu
samtaka, og veita þeim alla mögulega aðstoð".

ll, með II atkvæðum gegn 9: að við niðurlall 16. greina
verði hætt við: "sömuleiðis er allur hlutur til fátækra úr
helgldagaveíðum úr lögum numinn".
Á þeð'sar' orðahr~lItin!/ar hefur þí1lflið enn fremur fallizt
í einu hljóði:

I,

t,
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1. í 2. grein, að sett verði: "skal ein ginn vinna þá vinnu
neina, sem trufli aðra í guðrækilegum hugleiðingum þeirra",
fgr;r: "skal einginn starfa að utanbæjarvinnu eða annari
vinnu, sem svo mikill skarkali verður af, að það trufli
aðra í hugarfari því, sem eptir tilgángi sunnu- og annara
helgi-daga hæfir þess konar tíma".

2. í 7. grein: "að hann getur hvorki hindrað kirkjuferð ne
valdið nokkurri óreglu", f.lJrir: "að það getur ekki tafið
þá, sem á honum eiga að vera, frá, að fara í kirkju, og ekki
er hætt við, að hann valdi neinni óreglu".

3. í 9. grein: "hinn almenna bænadag" tvisvar, f.lJrir: "kóngs-
bænadag".

4. í 10. grein: "svo sök verði gefin á", fl/rlr: "svo sök á verði
gefin".

Reykjavík 30. d. júlímánaðar 1R53.
Allra-þegnsamlegast .

•1. Sigurðsson. 11. Stephensen.

Forseti: Eg skal leyfa mer að ákveða næsta fund á mánu-
daginn kl. 12, og skal eg á morgun til taka í dagskránni, hvað
þá verður tekið fyrir.

Fundi slitið.

1. ágúst - tuttugasti og sjöundi fundur.
Allir á fundi. Gjörðabók frá síðasta fundi var lesin upp

og samþykkt.
Forseti: það, sem í dag samkvæmt dagskránni fyrst kem-

ur til umræðu, er stjðrnarbðtarmdlið til ályktarumræðu og at-
kvæðagreiðslu. Atkvæðaskrána hef eg látið prenta, og vona
eg allir þingmenn hafi feiugið hana.

Arkvæðaskráin er svo hljóðandi:
Atlrvæðaslrl'á

í
stjómarbétarmál iilli.

1. Nefndin: að verkahringur og vald alþingis verði svo aukið,
að því verði veitt ályktunarvald (löggjafarvald) í öllum þeim
málum, sem áður hafa legið undir meðferð þess.

2. Sama: að ein verði sett og á einum stað, í Reykjavík,
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þriggja manna yfirstjórn í landi her, sem hafi á heild, til
síðustu úrslita öll þau valdstjórnarverk og framkvæmdar-
vald i íslenzkum málum, sem ekki verður lögákveðið um að
hljúti að leggja undir úrskurð konúngsins eða ráðaneytis
hans. Að þessir yfirstjórnendur eigi setu á alþingi, og haldi
þar svörum uppi fyrir hönd stjérnarinnar.

3. Sama: að verkahringur, dómandatala og kjör y6rdómsins á
Íslandi verði aukin svo, að hið æðsta dómsvald landsins
verði í fullri samhljóðun við ályktunarvald alþingis í lög-
gjafarmálum, og við framkvæmdarvald yfirstjórnarinnar í
valdstjórnarmálum.

4. Sama': að Íslendingum, fyrir kosna fulltrúa sína, veitist rétt-
ur til, og. verði gefinn kostur á, að eiga atkvæðisrétt, ab
jafnri tiltölu við aðra hluta ríkisins, í öllum sameiginlegum
málum alls konúngsveldisins, þeim,er lögð verða undir um-
ræður og úrslit eins aðal-rikisþíngs fyrir gjörvallt kouúngs-
veld ið. Að alþingi kjósi þessa fulltrúa með meir en helm-
ing allra atkvæða.

5. Sama (bendingar - atriði): hvort konúngurinn, samkvæmt
bæði þvi fyrirkomulagi á stjórnarvöldunum her á landi, sem
nú er stúngið upp á, og því aðalfyrirkomulagi á stjórn gjör-
valls kouúngsveldisins, sem lýst er yfir að eigi að komast
á í boðun konúngs 28. jan. 1852, finni ekki ástæðu til, ab
fela einum og sama embættismanni hina siðustu meðferð
þeirra mála, sem lögákveðið verði um að ekki (eigi undir
úrslit þeina ráðgjafa, sem þess konar mál liggja undir í
gjöl'völlu konúngsveldinu, eða ekki] geti útkljáðzt hér á
landi, og að hann beri síðan þau mál upp fyrir konúnginn,
til úrskurðar eður samþykkis.

6. Sama: að alþingi riti konúngl bænarskrá, og biðji, að í
frumvarpi því, sem hann láti semja, og leggja fyrir alþingi,
til stjórnarhótar her á landi, og til þess, að ákveða nákvæm-
ar stöðu Íslands í fyrirkomulagi konúngsveldisins, verði
framantölrl atriði tekin til greina og aðal-undirstöðu.
Framsðqumaður: það eru eingin breytíngaratkvæði kom-

in fram við nefmlarálitið, og þarf eg því að eins að hreifa við-
auka, sem eg eptir bendingu hins 6. konúngkjörna þíngmanns
hef tekið inn í 5. tölulið á atkvæðaskránni, og nú er settur þar
milli sviga, og er sá viðauki samkvæmur ástæðunum fyrir því
at/';(); í nefudaralitiuu,
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G. Brandsson: Eg skal IIÚ ekki fara mörgum orðum um
mál þetta, sem ft~kk svo góðar viðtökur, þegar það var rætt
til undirbúnings, að alls einginn ~jöl'ði þar á nokkra hreytingu.
Eg játa einnig fúslega, að mer fellur málið og frágángur þess
vel í geð; það var einúngis ein athugasemd, sem eg vildi hreifa,
af f)ví hvorki nefndin ne neinn þingmaður hefur orðið til þess.
Eg hýst við, þegilr menn fara að lesa þíngtioindi þessa árs, og
"já þar uppástúngurnar í máli þessu, að þá muni margur ímynda
sér, að það stjórnarform, sem her er stúngið upp á, muni ekki
geta komizt á án töluverðs kostnaðarauka fyrir landið; því þar
sem farið er fram á það, að þriggja manna yfirstjórn verði sett,
án þess þó að taka það fram, hvort amtastjórn sú, sem nú er,
skuli haldast eða ekki, og svo í öðru lagi, að dómandatala i
landsyflrréttinum verði aukin, þá er ekki láandi , þó einhverjir
kynnu að spyrja, hvaðan ætti að taka fe til launa handa öll-
um þessum embættismönnum. Eg fyrir mitt leyti þykist mí
geta séð, hvað nefndinni muni hafa geingið til, að fara ekki
dýpra í málið, en hún hefur farið, eða að fara að tala um,
hvað stjórnarathöfnin her á landi mundi kosta eptir þessum
uppástungum hennar; því fyrst er nú það, að þessar uppástúng-
ur eru einúngis undirstöðu-atriði, sem óskað er eptir að kon-
úngur taki til greina, þegar hann lætur semja frumvarp til
stjórnarhótar her á landi, en nú er ekki gott að gizka á, hversu
það frumvarp verður lagað, og þá ekki heldur, hvern kostnað
það hefur í mr með ser, og svo er ekki gott, að gjöra ser ljósa
hugmynd um fjárhag landsins, meðan verzluna,rmálið og skatta-
málið eru óútkljáð, og öll fjárhagsviðskipti Islands og Dan-
merkur eru í því horfi, sem þau eru nú. Mer þótti ekki öld-
úngis óþarft, að vekja máls á þessu, og vildi eg biðja nefnd-
ina eða hinn háttvirta framsögumann hennar, að skýra frá,
hvort meining hennar hafi ekki verið sú, sem eg hef her tekið
fram.

Framsðqumaðnri Nefndin hefur aldrei ætlað ser, að taka
annað fram, en hin helztu undirstöðu-atriði, sem hún vildi að
yrðu tekin til greina, og kæmu inn í frumvarp stjórnarinnar, og
þess vegna vildi hún ekki, ne þótti eiga við, að hreifa nein-
um sérstaklegum atriðum, t. tl. líkum þeim, sem hinn heiðraði
þingmaður úr Gullbringusýslu nú hreifðl,

Forseti: Fyrst ekki taka fleiri til máls, álít eg ályktar-
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umræðu þessa máls lokið, og bill eg því þíngmenn að gánga
til atkvæða.

Síllan var geingið til atkvæða, og féllu þau þannig:
1. uppástúnga nefndarinaar samþykkt með 19 atkv. gegn 2.
2. samþykkt með 19 gegn 2.
3. samþykkt með 18 gegn 3.
4. samþykkt með 20 gegn 1.
5. samþykkt með 20
6. samþykkt með 20 gegn 1.

Forseti: því næst kemur til undirbúningsumræðu sam-
kvæmt dagskránni "konún.qlegt frumvarp til tilskipunar um
stofnun barnaskála í Reykjavík".

Framsögumaður, hinn háttvirti 6. konúngkjörni þingmaður,
gjörir svo vel, að lesa upp nefndarálitið.

Fromstiqumaður las síðan upp nefndarálitið svo látandi :

Hið beiðraða þing hefur kosill oss undirskrifaða í nefnd,
til að semja og kveða upp álit vort um frumvarp það til til-
skipunar um stofnun barnaskóla í Reykjavik, sem stjórnin hef-
ur lagt fyrir þingið.

Eins og kunnugt er, hefur barnaskóli verið állur í Ueykja-
vík, en varð að hætta 1849, af þvi fe þraut, til að halda hon-
um við. peim skóla var einkum ábótavant í því, að eingiu
skylda var fyrir bæjarmenn, að halda honum við, og eingin
nauðúng fyrir foreldrana, að láta börn sín gánga í skólann, og
getur slíkur skóli aldrei staðist i þeim bæ, sem ekki er fólks-
ríkari og ekki fleiri efuaðir menu, en í Reykjavík. En eins
og þörf bæjarmanna hafði komið þeim til, að stofna skóla
þennan .árið 1830, þannig hafa menu, síðan skóli þessi leið
undir lok, fundill meira og meira til þess, hve áríðandi og
nauðsynlegt fyrir harna-uppfræðíuguna og siðferðið slíkur skóli
er fyrir bæinn, og ver getum því ekki annað, en heilsað með
gleði frumvarpi þessu, sem miðar til, að bæta úr verulegri þörf
Reykjavíkur-búa.

En ver getum jafnframt ekki misst sjónar á því, að þörfin
til, all koma upp barnaskólum, er farin að gjöra vart við sig
víðar um landið, og að þessi þörf hlýtur að vakna meir og
meir, og frá þessu sjónarmiði álitum ver þá frumvarpið sem
frumvarp um stofnun hins fyrsta barnaskóla á Íslandi, sem
hljóti að verða í mörgu tilliti fyrirmynd fyrir skólum þeim, sem
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síðar kunna að koma upp her á landi, og hefur nefndin því að
nokkru leyti, við íhugun þessa máls, meðfram haft hJiðsjón
tíl;: hvernig tekizt gæti, að koma upp slíkum barnaskólum
annarstaðar her á landi, einkum í verslunarstöðum eða þétt-
byggðum sjávarplásum.

Frumvarpið er mjög stutt, ekki nema 2 greinir, og sest
það á ástæðunum, að tvö leingri frumvörp hafi verið búin til,
annað 1848 af barnaskólanefndinni, sem þá var, og hitt af
stiptsyfirvöldunum árið 1849, hver frumvörp hafa innihaldið hinar
nauðsynlegu ákvarðanir um tilhögun skólans, aðferð á kennsl-
unni, o. s. frv.; en skólastjórnarráðið hefur álitið þessar ákvarð-
anir þess eðlis, að stjórnin eigi að skera úr þeim, eins og það
mundi verða óþarflega örðugt og fyrirhafnarmikið, ef með mál-
ið yrði farið sem löggjafarmálefni, að breyta seinna ákvörð-
unum þeim, sem gjörðar yrðu, og hafi því stjórnin að eins vilj-
að leggja þau atriði fyrir þingið, sem gjöra þyrfti að lögum, en
það er í fyrsta lagi, að Reykjavikurbúar skuli skyldir, að stofna
barnaskóla á eigin kostnað, og í öðru lagi, að foreldrar skuli
skyldir, að senda börn sín í skóla, þegar þeir ekki á annan
hátt sjá um uppfræðing þeirra, og skal nauðúng við liggja.

Nefndin, sem hefur haft til yfirlesturs skjöl þau frá kirkju-
og kennslu-stjórnarráðinu, sem áhræra málefni þetta, getur nú
ekki annað en fallizt á ástæður þær, sem hafa leitt stjórnar-
ráðið til þess, að leggja ekki fyrir þingið hinar einstöku ákvarð-
allir um fyrirkomulag skólans, þess heldur, sem ver erum full-
vissir um, að ákvarðanir þessar muni ekki verða gjörðar af
stjórninni, fyr en eptir nákvæma yfirvegun hinna einstöku atriða.
Nefndin hefur heldur ekki getað fundið nein önnur aðalundir-
stöðu-atriði, sem nauðsynlega þydíi að gjöra að lögum, en
þau 2, sem stjórnin hefur tekið fram.

Hvað uú annað þessara undirstöðu-atriða snertir, skyldu
foreldranna, að senda börn sin í skóla, þá féllum VCI' oss vel
við ákvörðun þessa með viðbæti þeim, sem er að lesa i ástæð-
unum : ~~þp.qarforeldrarnir ekki á annan hátt sjá um upp-
fræðíng barnanna", þannig að foreldrarnir séu skyldir til,
annaðhvort að senda börnin í skólann, eða þá sjá um með öðru
móti, að börnin fái þá kennslu, sem skólastjórnin álítur nægilega,
einkum í bóklestri og kristindómi. En nefndin verður að álíta,
að þessi ákvörðun, og eins ákvörðunin um, á hvaða aldri börn-
in eigi að vera skyld að gánga í skóla, eptir uppástúngunum
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frá 7 til U ára, hljóti nauðsynlega að takast greíuílegar fram,
en gjört er í frumvarpinu, þar eð þessi skylda foreldranna við
skólann er verulegt undirstöðu-atriði í fyrirkomulagi skólans,
og álitum ver því, að bæta þyrfti her að lútandi ákvörðunum
inn í frumvarpið.

Hið síðara undirstöðu-atriði, sem tekið er fram i frumvarp-
inu, og sem einkum hefur gefi II nefndinni nóg umhugsunarefni,
er skylda sú, sem lögð er á Ueykjavíkur-búa, all stofna á sinn
kostnall og við halda þessum skóla. pess ber nú að geta, að
eingin áætlun finnst all hafa verið gjörð um útgjöld skólans,
og um tekjur hans stendur að eins í frumvarpinu, að kostnáðin-
um skuli jafna niður á bæjarmenn, nð því leyti fe það, sem
til stofnunar og viðurhalds skólans el' ákveðið, hrökkur ekki til;
en af ofanáminnstum skjölum, sem oss hafa verið IM, sest það,
all tekjur þær, sem ætlallar eru skólanum, auk þess sem jafn-
að er á bæjarmenn, eru ab eins þessar:
1. kennslukaup fyl'ir börnin;
2. bætur fyrir brot gegn skólareglugjörðinui;
3. gjafir;
en hvað mikið tekjur þessar muni gefa af sér, eða hval'! miklum
parti af kostnaðinum þar með mundi Iett af bæjarmönnum við
niðurjöfnunina, hefur ekki verið ætlazt á, eins og ekki heldur
var von að stjórnin gæti, þar eð slíkt útheimtir nákvæma. þekk-
ingu til allra kringumstæðna. þar eð nú nefndin hlýtur að á-
líta það ísjárvert, all leggja á bæjarbúa slíkar álögur, sem her
ræðir um, án þess að minnsta kosti að yfirvega, að hve miklu
leyti bæjarmenn muni vera færir um, að bera þær, höfum ver
álitið það skyldu vora, að Ma til áætlun yfir útgjöld og tekjur
skólans, og yfirvega þar næst, í hvaða hlutfalli útgjöld skólans
mundu koma við tekjur þær, sem með sannsýni mætti leggja
skólanum.

pegar stofna á skóla, sem se nægilegur fyrir barnafjölda
þann, sem er í Reykjavík, verður ómögulegt, að fá hús á
leigu handa skólanum, heldur verður sjáIrsagt að byggja til
þess skólahús. Hús þetta gjörum ver að muni með öllum út-
búnaði, borðum og bekkjum, o. s, frv., kosta að minnsta kosti
5000 rbdd., og mundi, ef til vill, mega fá lán af opinberum sjóði
til þess, móti því að greiða 6 af hundraði af upphæð þessari
á ári hverju, þángað til skuldin væri fullborguð. Fyrsti kenn-
ari við skólann álitum ver að ætti að hafa svo viðunanleg laun,
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með tilliti til þess, hva~ kostnaðarsamt er að lifa í Reykjavík,
að ekki þyrfti of opt að skipta um hann, og gjörum ver handa
honum 500 rhdd. á ári, auk húsnæðis í skólanum. Undirkenn-
ara mætti fá fyrir 200 rbdd, auk húsnæðis. Loksins álítum
ver nauðsynlegt, eptir kröfum tímanna, og eptir þeirri skoðun,
sem er algeing hjá hinum menntaðri mönnum í Reykjavik, ab
ekki verði komizt hjá, að láta stúlkubörn fá kennslu ser í lagi,
og þyrfti til kvennrnanns, sem ætti að kenna þeim, að ver
hyggjum, 200rbdd.; hún ætti eigi að hafa húsnæði í skólahús-
inu. Árleg útgjöld skólans yrðu þá þessi:
1. Borgun og vextir af láni því, sem bærinn feingi til skóla-

byggingar, 6* af 5000 rhdd. 300:rbdd.
brunabótafé, her um bil . . . . 50 -

350 rbdd.
2. Laun til kennara:

1. kennara . . .
2. kennara . • .
kennimóður fyrir stúlkubörnin

500
200
200

900
3. Til viðurhalds skólahússins, til áhalda og ýmsra

útgjalda, her um bil . . . . . .. 150
4. Eldiviður . . . . . . . . " 100

Samtals árleg útgjöld . 1500 rbdd.

Ver ætlum, að áætlun þessi se alls ekki of há, og sumir
okkar nefndarmanna eru jafnvel hræddir um, að hún se, ef
til vill, heldur of lág, eins og reynslan sýnir að áætlanir yfir út-
gjöld optsinuis eru. En það er fast álit vort, að útgjöld þessi
megi ekki minka í neinu verulegu, eigi skólinn nokkurn veg-
inn að samsvara þörfum bæjarins.

Hvað nú tekjur þær snertir, sem greiða ætti af útgjöld þessi,
þá hefur, eins og þegar var sagt, verið ráðgjört, að tekjur skól-
ans ættu að vera þessar 4: kenuslu ka up, bætur, !fjafir, og
þai'l, sem þetta þrennt hrykki ekki til, niðllrjrjflluð bæjar!fjöld
til skólans, samkvæmt reglugjörð 27. nóv. 1846, eður, sem
nefna mætti gjöld þessi, "skólaskatlur". þar eð ekki er að,
búast vill, að skólanum bætist mikið með gjöfum, og varla
heldur er þess að óska eður vænta, að sektir þær, sem á falla
á ári hverju, nemi mikilli upphæð, eru þannig aðaltekjur skól-
ans eptir þessu: kennslukaup fyrir börnin og skðlaskauur.

í Reykjavík eru nú sem stendur rúmlega 160 börn frá 7
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til 14 ára, og mætti, ef til vill, gjöra ráð fyrir, að rúm 100 af
þeim geingju í skólann. f frumvarpi stiptsy6rvaldanna er stúng-
ið upp á, að kennslukaupið fyrir hvert barn sé 2 mörk á mán-
uði, eður 4 rbdd, á ári; barnaskólanefndin hafði aptur stúngið
upp á 6 rbdd. á ári, og virðist kennslustjórnarráðið hafi verið
helzt hneigt til, að aðhyllast þessa uppástúngu. Eptir því mætti
gjöra ráð fyrir, að her um bil 600 rhdd. væru borgaðir í kennslu-
kaup á ári hverju, en nefndin er eindregið þeirrar sannfæring-
ar, eptir þekkingu sinni til efnahags manna í Reykjavík, að
þó gjilld þetta se ekki mikið fyrir borgarana og hina efnaðri
meðal tómthúsmanna , sem eru meiri partur bæjarbúa, þá sé
gjald þetta allt of hátt fyrir hina fátækari meðal tómthúsrnanna,
og það jafnvel, þó það væri 4 rbdd., og mun naumast skjátla
mikið i því, að af þeim 160 börnum, sem ver teljum i Reykja-
vík frá 7 til 14 ára, se 40 til 50 börn, þar á meðal nokkur á
sveit, ekki fær um að greiða hvorki 6 ne 4 rhdd., og má gjöra
ráð fyrir, að her um bil öll þessi fátækari börn verði send á
skólann.

þannig mundi þá í kennslukaup ekki koma inn 600 rhdd.,
heldur 300 til 400 rhdd. á ári.

Út af þessu hefur nefndin fundið tilefni til, að yfirvega,
hvort ekki fátækir foreldrar í Reykjavík gætu haft tilkall til,
að fá styrk til borgunar uppfræðingar barna sinna af Tltorcltillii
sjóði, sem hinn fyrri barnaskóli í Reykjavík fékk á ári hverju
nokkurn styrk af (100-150 rbdd.), en hver styrkur var tekinn
frá bænum 1848.

l\leiri hluti nefndarinnar er nú eindregið þeirrar sannfær-
íngar, að gjafasjóður þessi, eptir réttum skilningi á gjafabréf-
um, eigi hvorki að notast til, að stofna af honum búnaðarskóla
ne uppeldisstiptun, heldur uppfræðingarstiptun. þetta virðist
oss fljóta af því, að um kennslu á húnaðarfræði eður um upp-
eldi barnanna, til að verða uppbyggilegir menn, er alls ekki
rætt í gjafabréfinu; að ákvörðunin um, að börnin eigi að fá
styrk til fæðis og fata, með fl., var öldúngis nauðsynlegur við-
auki, eins og ástatt er í sveit, að þar geta börnin ekki frá
fjarlægum bæjum ferðazt á hverjum degi til skólans; að orðin
í gjafabréflnu, þar sem er rætt um styrk ~~tilltlísaleigll"~jafn-
vel sýnast að gjöra ráð fyrir, að öll börnin verði ekki á einum
og sama bæ, heldur t. a. m. á næstu bæjum kring um skólann,
og hvað meiningu þá snertir, að sjóðurinn sé ætlaður til bún-
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allarskóla, að gjört er ráll fyrir, all börnin verði í skólanum
ekki leingur, en þángall til "þau geti sjat! unnið f.l/rz'r ser hjá
öðrum", þ. e. í vist; en um það leyti, sem börnin eru fær um,
að fara i vist, og vinna fyrir ser sjálf með þvi móti, þá ættu
þau einmitt fyrst að geta byrjað að stunda kennsluna í búnað-
arfræði.

Ver álitum þvi sjóð,i þessum, samkvæmt tilgángi gjafa-ans,
einúngis rétt varið til kristilegrar uppfræðingar handa fátækum
börnum i Kjalarnesþingi. þetta álitum ver það verulega i gjafa-
bréfinu, en það, sem sagt er um fæði, klæði, með ft, fyrir börn-
in, skoðum ver, eptir áður sögðu, sem miður verulegt.

Thorcltillii sjóður mun við síðustu árslok hafa verið her
um bil að upphæð 17,800 rbdd., og ætti hann eptir þvi við lok
ársins 1855, eður að 24 ári Iíðnu, að vera orðinn 20,000 rbdd.

Ætti nú að stofna barnaskóla á einhverri hentugri jörð í
Kjalarnesþingi af þeim 800 rhdd., sem eru vextirnir af upp-
hæð þessari, þá fáum ver ekki betur séð, en að lítill gagn
mundi í raun og veru verða af slíkri stofnun. l\lenn mundu
ekki komast hjá, að byggja skólahús, og kennarinn ætti að fá
laun nokkur; og þó maður ætli ekki meira en 25-30 rbdd,
fyrir húsnæði eða húsaleigu, fæði og föt, m. fl., fyrir hvert
barn, þá verður niðurstaðan sú, að varla munu fleiri börn geta
notið góðs af stiptuninni. en 16-20, og er það ekki mikið af
þeim her um bil 800 börnum, á aldrinum frá 7 til 14 ára, sem
gjöra má ráð fYI'ir að séu í Kjalarnesþingi.

Ver ætlum, að hin kristilega uppfræðing, sem Jóni heitn-
um Þorkelssyni var svo annt um, muni litlum framförum taka
í Kjalarnesþingi, þó stofnsettur væri slíkur skóli. þegar nú
þess er gætt, að laungunin eða þörfin til barnaskóla hefur
hingað til ekki mjög mikið látið sig i ljósi, einkum i Gullbringu-
og Kjósar-sýslum, þá getum ver ekki álitið, að sjóði þessum
verði betur varið með öðru móti, en að hann, eða mestur hluti
hans, verl'li látinn fyrst um sinn standa á vöxtum og aukast,
þángað til þörfin til barnaskóla væri farin að koma meira fram,
og sjóðurinn búinn að ná þeirri upphæð, að af honum mætti
verða góður stofn, annaðhvort til að stofna einn góðan skóla,
eða til að styrkja hina einstöku smáskóla, sem menn, þegar
fram líða stundir, eflaust munu reyna til að koma upp, og álit-
um ver það að öllu samkvæmt verulegum tilgángi gjafarans,
þó þannig:væri vöxtunum varið til fleiri skóla, se þess all eins
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éraskanlega gætt, að höfuðstóllinn verði, eins og Thorchillius
hefur fyrir mælt, "standandi upphæð" (~aaenbe ESumma), sem
aldrei megi hreifa við eða skipta í sundur. Ver höfum híngað
til talað um Kjalarnesþíng yfir höfuð, en um Reykjavík, sem
var partur af Kjalarnesþíngi, þegar gjöfin gjörl\i~t, er reyndar
nokkuð öðru máli ai'! gegna, en UIII hina partana, eður Gullbringu.
og Kjósar-sýslu.

Reykjavík var árið 1759, þá gjöfin gjör(')ist, ekki til, en nú
er Reykjavík umdæmi ser, hefur stofnanir (3n~itutíl1ner) ser i
lagi, og þar sem ver getum ekki álitii'! annað, eu að fátækir
tómthúsmenn í Reykjavík hafi ful1komlega eins mikinn rett til
styrks af TllOrchillii sjó(')i, eins og hverjir aðrir fátæklíngar úr
Kjalarnesþingi, þá leiðir það af mismuninum á kaupstaðar- og
sveita-lífinu, að tómthúsmaðurinn i Reykjavík getur ekki haft
eins mikill gagn af, að láta son sinn, sem gjöra má ráð fyrir
að cptast nær muni verða kaupstaðarbúí eins og faðir hans, vera
í sveitaskóla. eins lítill og sveitamaðurinn mundi ætíð vilja á
kjósa, al\ láta son sinn ala æsku sína í kaupstað. Eigi Reykja-
vík þess vegna að hafa jafnt gagn við hina aðra innbúa Kjalar-
arnesþíngs af sjóðnum, og jafnrétti í þessu tilliti við þá, virðist
Reykjavík, sem einnig mismunar í því frá Gullbríngu- og Kjós-
arsýslu, að þar á all koma upp barnaskóla, eiga tilkall til,
að fá sér í lagi sinn ákveðna árlega hluta af Thorcltillii sjóði
eptir fólksfjölda sínum í samanburði við fólksfjöldann í öllu Kjal-
arnesþíngi. Upphæð sú, sem þannig ætti all falla til Reykja-
víkur, ætti að ákvarðast eptir félksfjðlda-tiltölunni, eins og hún
er nú, og ætti Reykjavík að njóta gólls af því le frá þeim
tíma, að skólinn væri stofnaður her, en hinn hlutinn af'vöxtun-
um ætlum ver að ætti að leggjast llpp fyrst um sinn, eins og
þegar var stúngið upp á. Sjóðurhm mundi þannig aukast meira
og meira; en það er ~álfsagt, að Reykjavík ætti ekki fyrir
því, og ekki heldur þó fólksfjöldinn jykist i Reykjavík í saman-
hurði við sýsluna, að fá meiri hlutdeild í sjói'lnllm, en vaxtar.
upphæð þá, sem einu sinni væri til tekin. l>essi uppástúnga virð~
ist oss vera bæti sýslubúum og Reykjavíkurbúum i hag.

Ver gjörum þannig ráð fyrir, að Reykjavík yrðu ánafnaðir
af vöxtunum af Thorckillii sjóði· á ári hverju 170 rbdd., sem
mun her um bil samsvara tiltölunni milli fólksfjölda Reykja-
víkurbæjar og Gullbringu- og Kjósar-sýslu, og ætti fe því að
verja í kennslukaup fyrir fátækustu börnin í bænum.
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l\Iel'l þessu móti verður mögulegt, að fá 6 rbdd. í kennslu:
kaup fyri!' hvert barn, og er þess í því tilliti ab geta, ab oss
þykir eitthvað fagurt í því, að öll börnin gjaldi sama kaup
fyrir sömu kennslu. par eð ver höfum gjört ráð fyrir her um bil
100 börnum, þá yrði þannig borgað í kennslukaup . . 600 rhdd,
Eptir áætlun nefndarinnar áttu útgjöld skólans að verða 1500rhdd.;
ern þá eptir. . . . • . . . . . . . . . • 900 rbdd.,
sem þannig yrði a~ jafna niður á bæjarmenn samkvæmt reglu-
gjörð 27. nóv. 1846, § 19.

Í álitsskjali nokkru frá 16. október 1848 hefur nú bæjar .•
fulltrúanefnd Reykjavikurbæjar, næst því-að geta þess, að bæjar-
gjöldin það ár hafi verið ber um bil 1200 rbrld., látið í ljósi, að
það hæsta, sem bærinn mundi þola að jafnað væri til skólans,
auk nefndra 1200 rbrld., sem ætlaðir voru til annara útgjalda,
mundi vera 600 rbdd., þannig að bæjargjöldin alls yrðu
1800 rbdd.

þó nú þetta mættiskilja svo, að jafna mætti á bæinn
600 rbdd. á ári hverju, þá sest það, að upphæð þessi mundi
ekki hrökkva til, heldur vantaði samt 300 rhdd, En þar að
auki er þess að geta, að áætlun þessi frá fulltrúanefndinni
geingur að eins út frá bæj;lrgjölllunum, eins og upphæð þeirra
Vill' það árið, nefnilega 1200 rbdd, Að sönnu hafa bæjar~jöld-
in árin ]850, 51 og 52 ekki verið hærri, heldur jafnvel nokk-
uð lægri, en árið 1848, en árið 18,19 voru gjöld þau, sem jöfn-
uð voru á bæjarmenn, alls 1630 rbdd., og í ár voru þau upp-
runalega ákveðin til 1670 rbdd., en sett síðan lIið"r í 1300 rbdd.,
og á þeim tveim árum hefðu þá bæjarmenn ekki átt að geta
~oldið meira, en bel' um bil 200 rbdd. til skólans, og eptir
þekkingu sinni til Reykjavíkur getur nefndin heldur ekki álitið
það fært, ab jafna 600 rbdd. á ári hverju til skólans á bæjar-
menn, heldur álitum ver, að. 300-400 rbdd. villbót við þab, sem
nú er goldi~, muni verða fullþúng byrði. þetta mun hverjum
þeim skiljast, sem gætir að því, að langmestur hluti innbúanna í
Reykjavik eru tómthúsmenn, af hverjum margir eru fátækir,
og af hverjum mikil sveitarþýngsli orsakast; á meðal búanda í
Reykjavík má óhult telja að rúmlega i séu tómthúsmenn. og
ekki nema 1, og naumast það, borgarar eða embættismenn.

Nefndin hefur því ekki getað komið til annarar niður-
stöðu, en all tekjur þær, sem stjórnin hefur ætlað bamaskðl-
anum í Reykjavík, muni í hæsta Ingi gefa af ser á ári hverju
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900 til 1000 rbdd., og vantar þá þannig enn 5 eða 600 rhdd.
til nauðsynlegra útgjalda skólans.

pað hefur nú áður verið stúngið upp á ýmsum tekjum, sem
leggja mætti barnaskólanum Í Reykjavík, t. a. m. tolli af mó,
sem tekinn er upp Í landareign bæjarins, gjaldi af aðkomandi
útróðrarmönnum, o, s. frv.; en auk þess, að þeir tveir áminnstu
tollar mundu naumast gefa af ser samtals 100 rhdd. á ári, þá
þykir oss ekki eiga vi;', að leggja barnaskólanum slíkar tekjur,
sem þar ai'l auki er vanséð hvað vel kæmu inn. Fremur hefði
nefndinni geta;' dottið í hug, að skólanum hefði, eins og al-
þýi'lusk{)lum Í Danmörku (sbr. tilsk, 23. jan" 1739, 33. grein),
verið Iagðir ljóstollarnir, sem nú tilfalla dómkirkjunni, og sem
vel' ætlum megi telja að séu af kaupstaðnum her um bil 100
rhdd: á ári, en nefndin hefur álitið uppástúngu þar um miður
sæma, þar eð kirkjan ekki mundi verða fær um, a;' bera árleg
útgjöld sín, ef allir ljóstollarnir væru teknir frá henni. Sömu-
leiðis hefur nefndinni hugkvæmzt, a;' leggja mætti skólanum
gjalrl nokkurt, annaðhvort af vörum, sem eru fluttar út frá
Reykjavík, hvert gjald ekki mundi verða þúngbært (2 af 1000
mundi gefa ber um bil 3 til 400 rbdd, á ári), eða gjald afhverju
skipi, sem kæmi með farm til bæjarins frá Danmörku eða út-
löndum, og mun slíkt gjald á sumum stöðum vera lagt barna-
skólum, t, a. m, í Rússlandi (2 mörk af hverri lest mundu gefa
af ser her um bil 330 rbdd.), En það, sem nefndin af þeim
ýmsu uppástúngum, sem þannig hafa kornið undir umræðu,
hefur einkum orMð ai'l aðhyllast, er tollur á hrennivinssðlu
Í smákaupum og á hrennivinsveitingum, eins og tíðkast í
Noregi, og það þess heldur, sem tollur þessi þar er lagður til
líks augnamiðs, og her er stúngii'l upp á. ÍNoregi voru fátækra-
sjóðirnfr Í hraki, og til þess að bæta úr þörfum þeirra, var toll-
ur þessi á lagður. Ákvari'lanirnar um toll þennan eru einkum
ýtarlega tilgreindar i löggjöf frá 6. sept. 1845. par er svo fyrir
skipa;', að serlegt leyfisbréf ella borgarabref þarf til, að mega'
veita brennivín eða selja þai'l Í minni kaupum en 40 potta; að
sveitastjórnirnar skuli ákveða, hvað margir megi fá slík leyfis-
bréf'; að á ári hverju skuli af sveitarstjórninni gjörð áætlun um,
hvað mikið af brennivíni muni á næsta ári verða veitt eða selt
í smákaupum undir 40 potta; eru svo reiknaðir 4 skk. af hverj-
um potti, og gjald þetta eptir ákveðnum reglum lagt á þá,
sem hafa leyfisbréfin. Brennivínssölumenn þessir mega ekki
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hafa opið leingur á kvöldin, en til kl. 10, og veiti þeir nokkrum
of mikið brennivín, svo hann verði drukkinn, þá eru þeir sekt-
aðir um spesiu fyrir hvern slíkan ölvaðan mann. þeir kaup-
menn, sem ekki hafa leyfisbréf mega ekki undir sekt selja
eða gefa nokkrum manni, þó það se ekki nema eitt staup.
Tollur þessi hefur orðið fátækra-sjóðunum í Noregi til mikilla
nota, og koma á ári hverju inn af honum her um bil 160,000
rhdd, það, sem einkum virðist mæla með, að lögleiða her
slíkan brennivinstoll, er það, all öll veiting af brennivíni i búð-
um hlýtur þar með að hætta. það getur ekki dulizt fyrir nein-
um, hve óviðurkvæmilegt og ósæmandi það er, að hver búð i
landinu skuli jafnframt vera veitingastaður, þar sem brenni-
vínið er veitt eða selt i staupatali, án nokkurrar reglu, og i
kaupstöðum þeim, þar sem nokkuð fleiri eru sölubúðir, gánga
þá líka iðjuleysíngjamir og drykkjumennirnir frá einni búllinni
til annarar, til þess að glellja sig við búðarborðin. Ver ætlum
enn fremur, að það se lítill skalli, þó þeir, sem ekki hafa mikil
efni til, að kaupa hrennivinið, borgi hvern pott 4 skildíngum
dýrara en áður; það fremur veikir en eykur freistnina fyrir hon-
um, og einkum á þetta ser stað um þá, sem búa í kaupstöðun-
um eða i nánd við þá. þess er all geta, að slíkur brennivíns-
tollur er að eins goldinn af því, sem veitt er eða selt í minni
kaupum, enAO potta, ekki af öllu brennivíni, og er þannig
slíkur tollur ekki því til fyrirstöðu, þó stjórnin síðar kynni að
vilja leggja gjald nokkurt á brennivín til konúngssjóðs. Ver
víkjum nú aptur til þess, sem ver bentum til í fyrstu, a/l stofn-
setning hins fyrsta barnaskóla her á landi getur að miklu leyti
gefið ástæðu til, að yfirvega, hvort ekki megi koma á barna-
skólum víðar um landið. Nefndinni hefur þvi virzt ástæða til,
a/l stínga upp á, að lagður se tollur á veitingu og sölu brenni-
víns i smá kaupum um allt land, og ætti þá því, sem þannig
gyldist, all velja til, að koma smámsaman upp barnaskólum
þaunig, að hvert lögsagnarumdæmi skyldi verja tolli þeim, sem
þar yrði goldinn, til skóla í því heraði eða umdæmi. þar, sem
því ekki yrði komið við í hinum minni verslunarstöðum, all flí
mann til, að taka leyfisbréf til brennivíns sölu og veitinga, mætti
leyfa kaupmanni söluna, og leggja á hann tollinn.

Nefndin ætlar, all með þessu móti muni landið án mikils til-
kostnaðar öðlast efni til þess, að koma smámsaman upp harna-
skólum víða um landið. Til Reykjavikurbæjar eru flutti r (I
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.íri hverju her um bil 70,000 pottar af brennivíni, auk hinna
ýmsu serstöku hrennivinstegunda, romms og eætrakts, sem toll-
urinn hlyti víst líka að gánga yfir, og gjörum ver ráð fyrir, fl/)

af því muni, ef til viII, 15,000 pottar verða seldir eða veittir i minni
kaupum, en 40 pottar; það yrði þá 500 rhdd, gjald á ári hverju, og
þegar fe þetta væri lagt barnaskólanum, þá gætu með þessu móti
tekjurnar hrokkið fyrir úrgjöldunurn.
IIm leið og ver nú þannig ekki hikum við, að ráða þinginu til, að

fara fram á við stjórnina, að slíkur tollur, sem nú var um rætt, verði
lagður á í öllum kauptúnum her á landi, þá getum Vel' samt ekki
dulizt þess, að það hlýtur að vera undir óvissu komið, hvort
stjórnin muni aðhyllast slíka uppástúngu um toll, sem reyndar
á ser stað í líku augnamiði í nærskyldu landi, en sem reyndar
einga fyrirmynd hefur i Danmörku; en skyldi stjórnin þannig
hvorki fallast á, að leggja á toll þennan, ne heldur að veita barna-
skólanum í Reykjavik aðrar nægilegar tekjur, þá þykir oss vii'l-
urhlutamikið, að ráða til, nð frumvarpið verði að lögum að
svo stöddu, þar eð með þvi yrði liigð á bæjarmenn í Ueykjavík
sú byrði, sem þeir mundu alls ekki færir að bera, ef skólinu
feingi ekki slíkar tekjur, og viljum ver þvi ráða þinginu til,
að biðja stjórnina, að fresta frumvarpi þessu, þángað t.il búið
el' að ánafna skólanum þær tekjur, sem geta virzt nægilegar,
þannig, að frumvarpið verði aptur lagt fyrir alflíngi 1855, með
þeim breytingum, sem bent hefur verið til hel' fyrir ofan, jafn-
framt því, að frumvarp um hinar riminnstu tekjur skólaus verði
lagt fyrir alþingið.

Samkvæmt framallskrifuðu leyfum ver oss þvi að stinga
upp ti:
1. að þin!lið {ari {ram á, að stjórnin á/Ut/id Re!/!;jrwikul'-

bæ á ári Iæer]« 170 l'bdd. af vöxtullum af Thorchillii
fUala.!joði, þarmif;' að fe þ,'ssll skuli verja til uppfl'æð-
iuqar i barnaskóla bæjarins fI/rir hin mest þur{andi 0.'/
[atæku stu bö1'I1 í bæjarins umdæmi,

2. að þillf/ið beiðist þess, að stjárnin l"flf/i ff/rh' alþÍlifJi
18!J5 frumvarp til tilskipunar um toll el öllum kaup-
túnum. hér ci lanili lÍ brennivíns veitíllflll Ofl sðl« í smá-
kunpum ; laf/að í öl/um vl!l'ulf'f/um atriðum eptir lö.q.qjiil
1!f1'il' N01'f'!I 6. sept. 1845, Ofl að tolli þessum verði varið til
þess, ft(J stofna 0.,/ ríð halda l)(/l'lIfls/uUmlt;' ldnum. eill-
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,\'liikll lög.)'afIJl(ll'lIl1ulamum landsins, þar. sem tollurinn el'

,qoldÍlm.
;1. að þíu.qi'ð beiðist þess~ að frumcarpi því um stofnun

barnaskola í Re!lijavík~ sem la.qt hefur verið f.'Il'ir þíng-
ið, verði slegið á frest, þángað til ákveðnar verði nefnd-
um barnaskóla annaðhvort þær teijur, sem, getið er í
1. Ofl2. tölulið, eða þá aðrar t('ijur, sem samsvari þijrf-
um skálans, þannig~ að [rumuarpið verði lagt f.1/rir al-
þíll.qi 1855, jafnframt því~ að frumvarp um slikar fplfj-
ur »erðl lOflt f.'Irir þingið.

Reykjavik, 27. júlí 1853.
þ. Sl)('inbjijrnsson. V. Finsen, ./. Thorstensen.

framsögumallur.

þessu álitsskjaJi er eg samþykkur að öllu öðru en því, el'

viðvíkur Thorcldllii gjafasjóði og styrk af honum.
H. G. Thordersen,

formaður.

þessu úlltsskjali er eg og með öllu samdóma, nema að
því leyt i, sem eg hef nokkuð aðra skoðun á þvi, hversu vöxt-
unum .af Thorchillii sjóðnum se réttilegast varið, eptir tilgángi
gjafaralls og kringumstæðuuum, sem nú eru, með þann sjóð.

E. Kúld.

Fl'lllnsö!lumaður: Eg ætla ekki að gjöra neinar athuga-
semdir, fyr en eg heyri, hvert ræður þingmanna stefna.

ll. Stephensen: Hin heíðraða nefnd, sem tekið hefur
þetta. mál til yfirvegunar, hefur auð~jáanlega fúslega viljað
gegna boði stjórnarinnar, já, meira en Imð; því hún stingur
upp á, að leg~ja álögur á allt landið, til að koma við ásteyt.-
ingarlitið brenniviustollinum í Reykjavik, af því henni annars
finnst úkljúfandi, að geta komið þar skólanum á.

Mig furðaði, þegar eg sá nefndarálitlð, al'l (less i hreppur,
sá lángríkasti í landinu, ekki skyldi hafa efni á, að uppfræða
höm sín undir konfirmatsíón; hvernig eiga þá hinir hrepparnir
að geta það?

Nefndin segir, að það se ókljúfaudi fyrir foreldrana her,
.11'1 borga kennslukaup, en eg held það se ekki ókljúfandi
fyrir foreldrana her, þegar hver staularabóndinn gjörir það;
IJví þó stundum verði að koma börnunum burtu til kennslu,
hef eg eingan heyrt herja sel' um, að hann gæti ekki borgað
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kennslukaupið. Nefndill hefur stúngið upp lí, að horgaðir yrðu
4 dalir f'yl'ir baruið, líklega f'yrir 9 eða 10 mánaða kennslu;
en í minni sókn hafa verið borgaðir 5 til 6 rbdd. fyrir kennslu
í 6 mánuði; eg held líka móðir barnsins, ef hún sleppur hjá,
að nppfræða þaf'l, geti III III ið fyrir 1 rhd, á mánuði á þeim tíma,
sem hún annars hefði varið til uppfræðingur barninu.

Eg held þess vegna eingar öfgar, þó foreldrarnir greidllll
1 dal um mánuðinn; og ef kennslutímiun yrði nú í 9 manuði,
og ]00 höru, af þeim ]60 börnum, sem nefndin segir séu her,
sæktu skólann, þá feingi skólinn þannig 900 rbdd.

það væri líka má ske réttara, ari gjöra mun 1Í horguniuni;
því eins og þeir ríkari líklega gjal'llan vildu borga vel f'yrir
börn sín, þannig er það skylda sveitarstjóruarinuar, að sjá hiu-
Ilm fátæku fyrir menntun, eins og uppfóstri.

þannig mundi nú vanta minna en nefndill ætlar, og eiuk-
um ef kennarinn ekki feingi 500rbrld., eins og nefndin hefur
til ætlazt, en sem mer þykir vel mikið, [ió það væri menntað-
lll' maður, sem kann ske hefði geingið her í gegnum báða skól-
ana; og mikið má það vera, ef ekki einhver þvílíkurfeingist,
í þeirri von, að hauu heldur feingi brauð á eptir, í 4-5 Ilr fyr-
ii' 3-400 rhdd.; þaf'l er sjálfsagt, að ef það væri æfilángt embætti,
þá er það ekki of mikið.

Að ~jöra I'áll fyri I' því, að naumlega i- pari ar barna mundu
g:íllga í baruaskólann, veit ~g ekki á hvaða rökum el' byggt;
því ef Heykvikingar elskuðu þennan skóla, held eg, að allir'
mundu keppast UIII, að koma börnum sinum inn í harm, en mel'
virðist það vera skylda embættismanna og borgaranna í bænum,
að gánga á undan með góðu eptirdæmi. og þá borga þeir víst
með fúsu geði svo mikið, að ef skólinn væri allt árif'l um
kring, feingi hann í kennslulaun 10-1200 dali um árið.

Um Tkorckillii sjóðinn ætlaði eg mer ekki að fara miirg-
um orðum, og þai'l því heldur, sem nefndina greinir á um hann,
og þeir 2, sem í minni hlutanum eru, koma víst fram með á-
stæður sinar. Reykjavík sé eg reiknar Ser ! eða ~ af vöxtum
sjó(')sills, nefnilega no rbdd., og þó var Reykjavík 1759, þegar
testaruentisgjörðin fól' fram, einginn kaupstaður, og þó eg ekki
viti, hvað mörg b)'\j þá voru í Reykjavík, hefur það hlutfall
ekki getað átt sel' stað, sem nefndin álítur, með því hún þannig
skiptir vöxtunum; því það kemur ekki gjafabréfinu "ið, þó

740



Ueykjavík sc nú búin ai'l draga að SI'!I' þennan sæg af tómt-
húsmönnum, sem ekki geta alii'l önn fyrir börnum sínum.

En nefndinni er svo annt um þennan skóla, að þegar hún
er búin i1i'1stínga upp á og fikra við ýmisleg gji.ild til skólans,
þá stingur hún upp á skatti lí vörurnar, sem fluttar verða til bæj-
arins (kvað þetta vera rússneskt bragð, til að halda við barna-
skólum, og (Isk a eg ekki, að það verði IH~r innleitt), eða þá á
vörur þær, sem verða burt fluttar frá Reykjavík, eg veit nú ekki
hvort heldur til annara landa, ella út til hcralla landsins, eða
hvurttveggja; en hvað sem það er, álít eg það ótiltækilegt, og
vera óbeinlínis- skalt á Íslendinga. þá tekur nefndin til brennu-
vinsins, og þykist þar hafa feingið þann stofninn, sem byggja
megi skólann á, og vill, að 4 skk. séu lagðir á hvern pott, sem
seldur er í minna mæli en 40 potta. Ef leggja ætti nú þenn-
an skalt á, þá mundu einhverjir verða að fá einkaleyfi, að
skeinkja út og selja í smámæli brennivinið, en verzlunarmeun
mundu þá verða að hætta þeim kaupum; en það hygg eg lands-
mönnum óhagkvæmt; því þá yrðu þelr að fara til brennuvins-
salanna um það litla, sem þeir vildu kaupa af brennuvini, og
mundu þá þurfa til þeirra kaupa peninga, en þeir hafa nú ekki
legii\ lausir fyrir hj;í kaupmönnunum, og getur þetta valdið ó-
þægum örðugleikum, þíIlgii'l el' ai\ brjótast fyrir, að verzluuar-
frelsi komist á, og nú skyldi svo þessi ónotalegi skattur vera
lagður á verzluuina, Mel' el' annars sama: hvað hár tollur er
lagður ií brennivin það, sem dmkkið er á Reykjavíkur-lóð, og
af Reykjavíkur-búum, en að sveitamenn skuli greiða toll til
Reykjavíkur, þykir mel' eingin ástæða til; þeir þiggja eingan
styrk af Reykjavík, til að mennta börn sin, og mega ~á þeim
borgið á annan hátt, og áskil eg mer því breytingaratkvæði á
þ;í leið, að tollurinn ti brellllUVtussiilu Sf! að (dns bundinn
rið það, sem í ll,'.'jlrjavik er selt ; Ofl drukkið of bæjar-
búulll.

þá er 1 gjaldstoiil, sem nefndin hefur drepii'l á, og hvarfl-
að frá aptur ; þai'l er múrinn; mer finnst þó ekki fJærri sanni,
þegar tómthúsmennirnir í Reykjavik eru her 11111 bil ! partar
allra innbúandanna, að þeir borgi mótoll; því fleir eiga einga
þúfu, og mótak er vanalega leigt annarstaðar, og sýnist mer
húsmaðurinn ekki geta krafizt, að taka upp svo mikinn mó, sem
hanu vill, nema hann borgi sanngjarna leigu eptir, svo sem I
fiskvirði fyri r f(~tið í leingd, 10 fóta breiðrar grafar, og geymi
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eg mer rétt til viðuuka-atkvæðis hCI' að lútaudi. Nefudin ';x~pli
ii, að leggja her eitthvert gjald á sjóróðrarmenll, ell þá er uefnrl-
in komin inn Ii sama óþokkagjaldið og manntalsfisk urluu el',
sem nýlega var verið uð tala um að taka af.

Anllar ~jaldstofn er uppsátur skipa og' vergögn. Alstaðaa'
UIII land gelzt hann, og mUR vera frá 20 til 40 fiska; húsmenn
hafa her því nær allir útveg, en einga lóð, og nota þll up[I-
Slítur, án [iess að gjalda nokkuð fyrir. Eg hef einnig OI·ðiðvm'
við, að húsmenu her hafa ærinn fjölila af hrossum, sem verða
allt af að gánga á annara manna lóð, án þess þeir borgi nokk-
uð fyrir það; mer sýnist því vel til fallið, að þeir borgi árlega
1 dal fyrir hvert hross, og tek ~ mer villauka-atkvæði við-
víkjandi því, all tekinn se tollur af mó, uppsátrt og hrossum
her í Reykjavik, og þá ætla eg skólinn se búinn að fá U{'g,
svo ekki þurf all grípa til Thorckillii sjóðsins, eða fara að
leggja toll á brennivín, að minnsta kosti ekki á annað en þai't,
sem Ueykvíkíngar sjálfir drekka .

•l. Guðmuudsson: Eg hef varla heyrt fleiri tala uni
frumvarp stjórnarinnar í þessu máli, en þá, sem hafa kallað það
vaudræðamál; og þegar eg sá það, fannst mer það líka. Eg
k veið því fyrir, ef eg yrði kosinn í þá nefnd, og er eg þó ekki
k viða fyllri en hver annar fyrir nefndarkosningum. Eg get því
að svo miklu leyti ekki legið nefndiuni lÍ hálsi fyrir aðgjöI'ðil'
sinar, Nefndinni var, að minni ætlun, ekki hægt, að sjá, hvað
stjúruin meinti með þessu frumvarpi, nema ef (mð væri það eitt,
að fá samþykki þíngsins til þess, að Reykvikingar mæltu stofna
barnaskóla á kostnað sjálfra sinna.

það er nú aðalregla mín í slíkum málum, að athuga fyrst,
hVOIt eg muni geta byggt fastar umræður um málefnið sjrilft
"ið nefndarálitið eða uppástúngur þess, eða breytlngnrntkvæðl,
sem lúta að sjálfu málinu. Á þessu nefnrlaráliti finnst mer
mjög ervitt að byggja neitt þvi um líkt.

Umræðurnar eru þegar fa mal' að sýna fram á, að þetta el'
satt, og þessi legíó af breytingar-atk væð nm, og öðrum eins og
þeim, sem hinn heiðraði varaforseti hefur ráðgjört að bera upp,
og það er lítill vandi, að koma með slíka!' hreytingar ; en þess
ber fyrst að gæta, að þær eigi við eitthvað að styðjast. En
m'~I' finnst það þó einkum athugandi, að nefndin hefur bundið
aðaluppástúngu sína við aðra uppástúngu, sem frumvarpið gd-
ur ekkert tilefni til, nefnilega um brennivínsskattinn og frum-
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vart) þai'l til haus, sem nefndin vill biðja um. Í því tilliti
finnst mer þess fyrst nð gæta, hvort þíllgíð hefur rétt til, að
ræða slíkt málefni nú, og held eg, að það fari fjærri'; því brenni-
vínsskattnrinn er verulegur óbeinlíuis-skattur, og þvi veruleg
greiu af skattalöggjöfinni. Eg æt1a þvi, að það se mj(.g isjrir-
vert fyrir þetta þíng, að gefa "ig neitt við því efni, eða að ræða
og ákveða nú HOlla fyrir "ig fram verulega grein af þessu
almenna og vandasama aðal máli Iandslns, og svo hvernig
henni eigi að v et:j". Væri nú þingið á sama máli og Pg um
"etta, þá þætti IJIl~l' fróðlegt að vita, hveru ig það ætlaði að
gl'eii'la atkvæði UJll hinar uppástúngur nefndarinnar. Viðauka-
og breytingar-atkvæði hljóta IIÚ ætið að styl'!jast vil'! eitthvað
það, sem þlngiö ætlar ser ekki að fella.

Stjórnin hefur og tekið flað atril'!i fra fn í ástæðum frum-
. varpsins, hvort ekki eigi að neyða menn til, að láta börn sin
gáuga í skóla þennan; en það minnir mig að nefndin hafi ekki
miuuzt á. Eg hefði helzt verið á því, að þilJgið leiddi stjórn-
inni fyrir sjónir, að Reykjavík se ekki einfær um, að koma
upp-bnrnaskóla á eigiu kostnað. En eg held, að á meðan bæði
verzlunin og skattalögin eru í IJVí horfi, sem þau ern nú, þá se
ekki rétt, að stinga upp á neinum skatti til barnaskólans hér,
og held, að þal'! se hvorki ofdirf ska nc óráð fyrir þingið, að láta
stjórninni IIá von rnauna i ljósi, að hún styrki til þessa fyrir-
tækis. það {'I' alkunnugt, að Danir hafa ómetanlegan hag af
verzluniuni á Íslandi, eins og fjár"tjórnarráðgjafinn hefur sjálf-
ur játað, og þá líka verzluninní i Reykjavík. Eg held og, að
þessi styrkur þyrfti ekki að vera eins mikill og nefndin hef ..
ur ætlað. Eg skil nefnilega ekki heldur í því, að gjalda þurfi
6 af .hundraði af láui því, "em tekið væri til skólahússbygg-
ingariunar, þar sem stjórnin geldur ",jálf ekki nema 3! af
hundraði af vaxtafé því, sem hún tekur her við, og sagt er að
henni þyki fremur hyrði að en hagur. Eg verð því að halda,
að stjórnin þoli, að ljá peningana með þessum kostum, og ekki
þýngri, án afdrags.

þá get eg ekki heldur seð, að það se hyggilegt, að ætla
1. kennara við barnaskólann 500 rhdrl, í laun; þvi það er meira,
en flest prestaköll her á landi gefa af ser, og yrði I}að þá til
þess, að kennarinn yrði eilífur augnakarl í embættinu. En mer
sýnist þetta embætti einmitt eiga að vera meðmæling fyrir
presta-efnin, til að fá gott brauð, eptir að þeir hefðu gegnt þvi
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í 3 ella 4 ár, og launin að vísu viðurianleg fyrir einhleypan
mauu, en ekki meiri en svo, að þau væri bein hvöt fyrir hann,
að gegua embættinu vel, svo hann ætti annað betra í vændum.
það gæti og verið hvöt fyrir undirkennarann, til að vanda sig,
þegar hann gæti átt von á, að verða seinna 1. kennari;/ Ef
þetta væri haft svona, þá ætla eg, að það e;æti undir eins mínk-
að nokkuð kostnaðinn, sem nefndin hefur gjört ráð fyrir, svo
ekki þurfi á eins miklu fe að halda frá stjórninni.

þar sem nefndin minnist á Thorcltillii sjóðinn, virðist mer,
nð hún se ekki samkvæm sjálfri ser í ástæðunum og niður-
laginu; því standi sjóðurinn leingi a vöxtum, svo hann t, a.
lll. yrði 50,000 rbdd., þá yrðu vextirnir 2000 rbdd., og þá ætla
eg, að Reykjavik líði skaða við, að fara eptir uppástúngu nefnrl-
ariunar.

H. G. Thordersen: Eg var einn í þessari nefnd, og á .
greindi við hana einúngis í því, sem snerti Tltorcltillii gjafa-
~jóð, þar eg ei gat samsinnt því, að af honum væri tekinn
styrkur handa barnaskólanum, enda er þetta í rauninni ekkert
aðalatriði; því 170 rbdd. tillag árlega nemurá hvorugan hóginu
svo miklu, að nefndarálitið standi með því eður falli. Eg vil
ekki út af svo einstöku atriði leingja þíngræðurnar, og má ske
með því gefa tilefni til þess, að menn missi sjónar á aðalstefnu
málefnisins; samt get eg ei komizt hjá, að vitna til þess, sem
eg áður hef sagt viðvíkjandi fyr nefndum gjafasjólH, þegar rætt
var um búnaðarskóla, og þarf eg ei að ítreka það her aptur ;
eg lýsti því þar, að staða mín í þessu máli væri sú, að eg gæti
ekki samþykkt því, að hreift væri við Thorchillii sjóði. ÞegaJ'
nú meiri hlutinn vill fa tillag úr honum að tiltölu fyrir Reykja-
vík, skilst mer eins og hann sjálfsagt ætlist til, að hin önnur
héruð í Kjalarnesþíngi fái einnig sinn part úr honum að sömu
tiltölu, og verð eg um þetta að ítreka sömu meiningu og áður
hef látið í ljósi, að með því, að sundra og skipta sjóðnum þann-
ig í smáparta, ávinni menn ei annað, en að miklu fe verði eytt,
svo að eingum verði að verulegum notum, og hefði eg miklu
betur fellt mig við, hefði kostur verið á því, að annaðhvort
barnaskóli ber, eður annar uppbyggilegur skóli, feingi allan
sjóðinn; því þar með væri svo mikið feingið handa þeirri stipt-
un, að henni mundi borgið, og þá líklegt, að sjóðurinn yrði til
einhvers verulegs gagns, en að tæta hann svona í sundur, og
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tvístra um allt Kjalarnesþíug híngað og þángaf't, eptir því sem
hver vill hafa, álit eg hið mesta óráð.

En eg vil ei spilla gói'!u málefni, og, að minni hyggju,
vönduðu nefndaráliti með því, að stagla á ágreiningi mínum í
þessu eina atriði, sem litið p;jörir til eður frá, þar eg líka er full-
viss um, að stjórnin muni taka í þann streinginn, sem hún með
tilliti til gjafabrefsins finnur samkvæmastan rettvisi og sanngirni.

Ekki til all spilla málefni þessu stóð eg upp, heldur til
(less, að því, sem eg gæti, að styrkja þall af öllum mætti, og
mæla með, all það verði einhuga borið fram fyrir konúnginn.
Sá mun einginn, sem leiði það í nokkurn efa, að barnaskóli se
ómissandi fyrir Reykjavik, og þarf (Iví ekki að taka Þ.að. fram;
en eins viss og eg er um þetta, eins hef eg það traust til þíng-
manna, að þótt þetta mál se sérstaklegt fyrir eitt hérað lands-
ins, og að því leyti nái ei til þeirra fjarlægari, muni þeir ekki
einúngis líta á nauðsyn þessa eina héraðs, heldur einnig sjá,
að sú tilætlaðu stofnun stendur i vissu sambandi við gagn og
sóma alls landsins, þar sem nú er verið að ræða um hinn fyrsta
barnaskóla í því, sem ekki einúngis getur orðill uppbyggilegur
því eina beraði, heldur og til fyrirmyndar og eptlrdæmis, þar
sem menn á öðrum stöðum kynnu vilja stofna líka skóla. Að
vísu get eg ei ætlað, að slík skólastofnun se upp leggjandi til
sveita; en nú þegar el' farið að brydda á slíkri nauðsyn í sum-
um kaupstöðum og þcttbyggðum sjávarplázum, og mun án alls
efa þessi nauðsyn fara heldur vaxandi en miukandi. þannig
hygg eg þingmönnum sæmi, all leggja fremur gott til, að þessi
fyrsti skóli geti komizt á, þó hann se í einstöku beraði, og
dragi ekki úr nauðsyn haus, miklu fremur mæli mel'! því, að
hann geti þegar í upphafi orðið byggður af' nægum efnum, svo
ei fari um hann, eins og sumt annað, sem ver byggjum, að það
dettur um sjálft sig svo að segja rétt á eptir hælunum á oss,
af því of mjiig val' til sparað í fyrstu, og miklu heldur vildi eg
mæla á móti skóla, en fá hann svo aumlega úr gm·j'li /?'jörðan,
að bann innan skamms yri\i al'! veslast upp aptur.

Ýmsar athugasemdir eru þegar fram kommu' gegn nefiill-
arálitinu ; þar á meðal er því farið fram, að Reykjavik se ein-
hver ríkasti hreppur í landinu, og dregið af því, að óhætt se að
ætla innbúunum, að leggja 9 rhdd, með hverju barni árlega, og
gjtiri það 900 rbdd. Eg hefði nú eptir minni þekkingu ætlað,
að Reykjavík mundi með fátækari hreppum; það lelðlr ei nema
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til rángrar áætlunar, all halda fram auðlegðinni, þar sem hún
er ekki fyrir. Nefndarmenn álltu ser skylt, að lýsa efnaha~
Reykjavíkur, eins og hann er í rann og sannleika, og flestir
[ieirrn voru kunnugir í því efni; eg t. a. nr, er her fæddur o~
uppalinn, og hef þar á ofan veJ'Íð her prestur í 10 ál', og þekkt i
í sannleika 11111 þann tíma efnahag sóknarfólks mius , einkum
tómthúsmanua og embættismanna. Ókunnugir menn úr öðrum
héruðum geta ei dæmt um þetta, og því verður við Imð ail
standa, sem vill nefndarmenn, S\'O sem kunnugir, höfum um það
sagt, allt svo leingi ekki er tilefni til, að reingja sannsögli vort.

Eg ætla því nefndin, til þess ai'l sem flestir gætu borgað
með börnum sinum, hafi farið þaun rétta rneðnlveg, með ai'l taka
til 6 rhrld. i kennslukaup.

þai'l flótti of mikill til tekið, að ætla kennaranum 50(hbdd.
í élrleg laun, a f því þetta embætti ætti að vera meðmælinga-
vegur til prestakalls fyrir duglega kennendur. en eingau, með
svo háum launum, mundi lánga til, all sækja um vor rýru
prestaköll. Eg get nú vel skilið þá góðu hugsun, sem her ligg-
ur til grundvallar, en fæ allt að einu ekki verið þessu sam-
dóma; þessi stofnun er nefnilega svo áríðandi, að eg álít þall
ótækt, að sá, sem á að vera yfirkennari og umsjónarmaður með
svo mikilli stiptun, sæki um þetta embætti í þeirri von, að geta
losazt við það· aptur sem fyrst; embætti þetta et' og svo ervitt,
þreytandi, jafnvel leiðinlegt, en þó hæst áríðandi fYI'ir marga,
að eg get lítilla heilla vænt af því, ef yfirkennarinn getur ei
geingið a~ því með nokkurn veginn ánægju, og í þeirri von,
að hann kunni að verða við það le ingur heldur en skemur, en
það getur hann ei, ef launin em svo lítil, að hann naumlega ein-
hleypur getur fætt sig og klætt fyrir þau, og þó nefndin hafi
nú ætlað honum 000 rhdd, árlega, geta þeir, sem til þekkja,
hversu dS'rt er all lifa í Reykjavík, dæmt um, hvort þetta má
ei heldur heita hóflega til tekið.

Víst veit eg, að víða eru lítil laun barnaskólakennanda;
en þegar ver nú viljum stofna hinn fyrsta þess konar skóla,
vildi eg ver heiðruðum þetta vandasama embætti með því, að
ætla í hið minnsta y6rkennaranum bærileg laun, en gjöra ei
fyrir fram ráð fyrir honum svo sem að eins gesti og aðkom-
andi í skólanum.

það þótti Iitið, að nefndin hafði ei gjört ráð fyrir nema
100 börnum af her um bil 160, sem eru milli 7 og 14 ára, en þá
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hefur efalaust gleymzt, að g)ora rá/\ fyrir þeim börnum, sem
viðkomendur mundu með öðru móti vilja og geta veitt næga
tilsögn, og verða því ei skyldahit til, að láta börn sín gánga í
skóla, og mundu þessir, ef til vill, ekki verða fáir, einkum
meðal hinna efnaðri,

þar sem eingin efni voru fyrir hendi, þóttist nefndin með
"eingu móti geta geingið fram hjá þvi atriði; þvi tiIlítils mundi,
ab löglelða skólann, ef hann á eptir yrði að detta um sjálfan
sig sökum efnaleysis, og hefur hinn heiðraði fulltrúi Skaptfell-
ínga tekið það fram, all nefndin í þessu tilliti átti ekki, ef svo
má segja, við barn að berjast, þar sem frumvarpið var; hún
varð því að stínga ullP á ýmsum tollum til skólans; af þessum
hefur nú einkanlega brennivínstollurinn mætt mótmælum, en
nefndin hafði ser fyrir augum, að þegar toll þUl'fti á að leggja
hvort sem var, mundi réttast, að leggja hann á þann hlut, sem
ekki einúngis var ónauðsynlegur, heldur einnig skaðlegur; en
tvisýnna þótti, nú þegar að leggja toll á svo nauðsynlegan
hlut sem mó, og með því gefa tilefni til, að hækka á honum
verðið. það verður líka hver og einn ati sjá, að með (JVí, að
leggja beinlínis ýmsa tolla á bæjarmenn eingaungu, gjöra menn
þeim aptur erviðara, ab greiða hæði kennslukaup og skólaskatt;
nefndarinnar meining var ei sú, að gefa heiulinis uppástúngu
um þessa tolla, heldur benda til þess, sem henni þætti tiltæki-
legast, í því skyni, ati stjól'nin sæi ,hver úrræði helzt væru
fyrir hendi, og tæki svo til þeirra, sem henni þættu nýtilegl1st;
en geti þíngmenn ekki orðið nefndinni samdóma í þessu, verða
þeir, ef þeir ætla ser að fella ei þetta mál, sem víst einginn ætl-
ar ser, ab stinga upp lí öðrum tekjum fyrir skólann, svo ab
honum nægi.

P. Petursson: þegar eg las nefudarálitlð, gat það
ekki dulizt fyrir mer, að nefndln hefur haft mikið fyrir, ab
semja það, og að hún vandlega hefur hugsað út í þetta mál.
Nefndin hefur komizt til þeirrar aðalályktunar, að bærinn se
ekki af eigin rammleik fær um, að bera þann tilkostnað, sem
þarf til, að stofna her reglulegan barnaskóla, og að þíngið eigi
því að biðja stjórnina, að fresta því, að lögleiða þetta frumvarp!
þángað til einhver vegur sæist til,' að kljúfa tilkostnaðinn.
Hversu ógeðfellt sem þetta að öðru leyti er,vertl eg þó að
vera því samdóma. En eg er ekki aUs kostar ánægður með
formið ti nefndarálitlnu, að því leyti, sem nefndin hefur sett
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aðaluppéstúnguna, nefnilega, að biðja stjórnina, að fresta lög-
leiðingu frumvarpsins, á eptir öðrum uppástúngum sínum, t. d,
um brennivínsskattinn; því eg fæ ekki betur seð, en að aðaluppá-
stúngan hefði átt að koma fyrst, og síðan, ef nefndin svo vildi.
bendingar til stjórnarinnar um, hvernig tiltækilegast mundi vera,
að fá l13ð fe, sem til barnaskóla-stofuunar her þyrfti, en sem
hærinn ekki gæti greitt, eins og nú er ástatt; þó held eg ekki,
að þessar tekju-uppástúngur nefndarinnar standi í svo nánu
sambandi við aðaluppástúnguna, eins og þingmaður Skaptfell-
inga fór fram á, að þingið geti ekki samþykkt hana, þó IIUI'l
felldi þær. Nefndin hefur játað, að áætlull sín nm útgjöld til
skólabyggíngar og skólastofuunar muni vera of lág; ell því hef-
ur þá nefndill gjört hana of lága '1 hún hefur þó gjört áætlun
til þess, að þingið og stjórnin gætu byggt eitthvað víst á henni
um tilkostnaðinn yfir höfuð; en þetta verður ómögulegt f)Til'
stjórnina og þíngið, ef áætlunin er óáreiðanleg. Eg er nú líka
þeirrar meiningar, að áætlunin um, hvað þurfi til skólabygg-
ingarinnar, se að minnsta kosti of lág. Nefndin hefur ætlað til
þessa 5000 rbdd.; en nefndin hefur ekki ætlað skólann nema
100 börnum, og það þykir mer undarlegt, þar sem þó nefndin
játar, að her sen 160 börn á þeim aldri, sem til tekinn er fyrir
skólagaungu, og (131'1þó beinlínis er tekið fram i frumvarpinu, al'!
öll börn, sem her eiga heima, eigi að geta feingið tilsögn i
skólanum; 1131'1er IJVí auðséð, að nefndin i þessu tilliti hefur
gjört húsrúmið of lítið, og þvi ætlað of lítið fe til byggingar-
innar, Af nefndarálitinu sest ekki, að nefndin hafi ætlazt til,
að skólabörn Ullum yrði skipt i fleiri staði en tvo, o : pilta og stúlk-
ur; en Ilað er þú svo sem auðvitað, að svo mörg börn á ýms-
Ilm aldri muni vera misjafnt komin, og að það verður öldúngis
nauðsynlegt, að skil/ta skólanum i Ilelri bekki; (JVí annars
Illundu fá ii, heldri menn senda börn sín Ilállgað, og (mð væri
þó til, að eyðileggja skólann; það er því allðseð, að húsrúmið
þarf einnig i þessu tilliti að vera töluvert stærra, en uefnrliu
hefur til ætlazt, og að of lítið fe el' ætlað fyrir byggíllglluni,
með því líka það er auðséð, að þegar bekkjaskipti þm fa í skól-
anum, þá þarf þar líka fleiri kennara, að minnsta kosti tíma-
kennara, svo áætlunin verður einnig í því tilliti of lág. Eg
held því, að það verði niðurstaðan, að ja/ila þurfi meiru niður
á bæinn, en þeim 900 rbdd., sem nefndín hefur gjiirt ráð fyrir.
Nefndin hefur þar að auki tekizt meira í fáng, en stj órnar frum-
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varpið gaf henni tilefni til; því hún hefur farið all leggja ráðin
á, hvernig koma ætti upp skólum víðs vegar út um landið, og
með þvi hefur hún leiðzt til, að vilja leggja brennivínsskattinn
víðar á en her. Ekki skil eg heldur i, að þnð muni koma á
daginn, sem nefndin hefur getið til, að smdskolar muni með
tímanum komast á i Kjalarnesþingi. Hvað þær uppástúngur,
um toll af mó, hestum og sklpsuppsátri, snertir, sem hreift
hefur verið, þá gæti eg helzt fallizt á móskattiun, ef eg áliti
það ekki ísjárvert fyrir bæinn, að það við haldist, sem nú tiðk-
ast, að einstakir menn rifi upp landareignina, hvar og hvemig
sem þeir vilja; því þetta er óregla, sem kann að leiða til þurrð-
ar á mótakinu með tímanum.

Framsðqumaður : Hinn háæruverðugi 3. kOllúngkjörni
þingmaður hefur þegar svarað nokkrum afþeim athugasemdum,
sem fram hafa komið gegn nefndarálitinu, og get eg því yfir
höfuð haldið mer til þess, sem hann hefur sagt. Eg held hinn
heiðraði varaforseti se sá einasti, sem mundi kalla Reykjavik
ríkasta hreppinn í landinu; það sýnir sig bezt í þvi, að hrepparnir
til sveita flestir standa sig svo ve), að mjög margir af þeim
leggja upp, og setja jafnaðarlega peninga á vöxtu, en í Reykja-
vík hafa menn jafnvel neyðzt til, að taka af þeim litla böfuð-
stól, sem fátækra-sjóðurinn á, til útgjaldanna, sem á fátækra-
sjóðnum liggja; það má og nærri geta, hvað auðugur sá bær
muni vera, þar sem af 1300 manns eru 8 til 900 tómthúsmenn,
af hverjum nokkrir kunna að vera nokkurn veginn efnaðir, en
allur fjlildinn fátækur; það er því með eingu móti að gjöra ráð
fyrir, ail þessi)' menn geti goldið 1 rbd. á mánuði. Áður fyrri,
þá barnaskólinn var i Reykjavik, var kennslukaupið síðast sett
í 1 rbd. um árið, og þeir gátu ekki einu sinni borgað það.
Hinum sama þíngmannl þótti of mikið, að ætla fyrsta kennara
500 rbdd, í laun; en eg vil leiða athygli hans að þ\'í, að það
er töluverður vaudl, að standa fyrir kennsluuni í s líkum skóla,
þar sem em 100 börn eða fleiri, og sá vandi, að eingan veg-
inn er að gjöra rál'l fyrir því, að hver sa, sem nýsloppínn er úr
Iatínuskólanum, se fæ.' um það; í barnaskóla, þar sem svo
mörg börn eru, er ómögulegt að komast yfir kennsluna, nema
með því, ail nota að nokkru leyti hina svo nefndu innbyrðis-
kennslu, og verður fyrsti kennari að vera svo fær, ail hann
geti leiðbeint undirkennaranum, sem gjört er ráð fyrir að fái
lítil laun, og þess vegna mundi opt skipta um. Sama þing-
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manni flótti nefndin hara gjöl·t ráð fyrii' of fáum börnum, nefni-
lega að eins 100 af 160; en eg verð fremur að vera hræddur
um, að börnin verði, ef til vill, ekki einu sinni 100; því eingin
af þeim nppástúngum, sem komið hafa inn til stjórnarinnar
um fyrirkomulag skólans, hafa gjört ráð fyrir skólanauðúng,
heldur að eins uppfræðlngnrnauðúng, nefnilega, að foreldrarnir
skuli annaðhvort sjá um uppfræðingu barnanna i heimahúsum,
svo vel megi við þá uppfræðingu una, eða þá senda þmt í
skóla, og má nærri geta, að sumir foreldrar muni þá kjósa,
að kenna börnum sinum sjálfir, til að komast hjá, að borga
kennslllkallpið til skólans. Eg held þannig eingau veginn,
að meira gæti feingizt i kennslu kaup, en nefndin hefur gjört
r,ið fyrir þai'l er sj álfsu gt, að einstöku menn em færir um,
að borga miklu meira en 6 rbdd., en f,ai'l er mjög úviðkunn-
anlegt, að setja hátt kennslukaup fyri I' nokkra, minna fyl'Íl'
suma, og ekkert fyrír suma. Hinn heiðraði vara forseti hélt, Ilð of
litið væri, að gjöra ráð fyrir, að einúngis! eða t af öllu brenni-
víni, sem flutt er til Reykjavíkur, verði selt. í smá kaupum ; það
muni verða miklu meira; nú, verði f13ð meira, IHí skal eg fyrir
mitt leyti ekkert hara lÍ móti því; en það mun reynast, ah, þegar
tollurinn er lagður á, I)á munu fleiri kaupa í stórkaupum, eða
yfir 40 potta, en nú. Í Noregi gefur brennivinstolhu+nn í kaup-
stöðum, sem hafa þetta 20()0 innhúa, svo sem 2000 rhdd, á
ári; eptir 5011013 hlutfalli ætti Reykjavik að fá inn núna 1000
rhdd., en, ef tíl vill, el' ekki drukkið eins mikið her og í Noregi.
Eg neita þvi ekki, ah það kunni að vera hálfóþægilegt fyrir
sveitamanniJln, ai'l geta ekki tekið brennivín lí sama stafi, sem
]WIJIl annars verzlar, en ekki get eg seð, að mikil vandræði
verði úr því; það CI' líka t. a. Ill. óþægilegt, að geta ekki feing-
ið læknismeböl hjá kaupmanni þeim, sem maður leggur inn
hjá, heldur verða ah fara til lyfsalans ; en mer er kunnugt, að
lyfsalinn tekur við borgun með innskript hjá kaupmanninum,
og gæti það sama átt sel' stað um hrennivinssölumennina. Sami
þingmaður stakk loksins upp á ýJlJSUIlJ smátollum, sem ættu
að getll bætt úr þðl-fum Ueykjavíkur í {JVíumrædda tilliti, eink-
um mótolli, uppsaturstolll, o, s. frv., og mætti sjálfsagt finna
upp miklu fleiri; I)ah mætti stinga upp á hestatolli og hunda-
tolli; nefndin hefur nú hugsað mikið um slíka tolla, af hverj-
11111 sumir sjálfsagt að öhm leyti eiga að komast á í Reykja-
vík; en "el' gátum ekki álitið, að meira mundi fást af móuum,
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að fl'ádrcgnum kostnaði, en svo sem :i() rhdd.; hrossatollurinn
ætl uðum við mundi gefa svo sem 40 rbdd.; þvi þegar tollur væri
lagður á, mundu menn hætta að hafa hesta; gjald af sjúróðrar-
mönnum mundi gefa 30 rhdd., svo gjöld þessi gefa þá af ser
rúma 100 rbdd., ef menn vilja vera vissir um, lið ætlast ekki til
of mikils. Eg felli lIIig ekki við, að stinga upp á öllum þess-
UIII slllágjöldum til skólans, sem mætti auka óendanlegn, og
taka til að mynda toll af þeim, sem taka borgarabref, af þeim,
er giptast samkvæmt konúnglegu Icyfisbl'Mi, eins og tíðkast
i Noregi, o. s, frv.; en slík gjðld geta ekki bætt úr þörfinni,
og verður það þá ekki annað en tómt kák.

Hinn heiðraði þingmaður Skaptfellínga hafði það einkum á
móti brenuivinstollinum, að slíkur tollur væri óbeinlínis-skatt-
ur, sem væri grein af aðalskattalðgunum, og væri of snemmt,
að hreifa við slíkum skatti, fyr en verzluuarírelsi kæmist á, og
ný skattalög~jlif væri innleidd. En menn verða að gæta að því,
að her er að eins rætt um, að leg~.ia toll á brennivín í smá-
kaupum, ekki á allt hrennivin, og kæmi nefndaruppástúngan
ekki í minnsta máta i bága við það, þó stjórnin vildi siðar
leggja skatt á allt brennivín; þá mundi skatturinn verða lagður til
ríkissjóðsins, en her er það til sveitanna, og skil eg ekki, hvers
vegna svelta-álögur þurfi að biða eptir hinum almennu skatta-
liigullI; þingið hefur nýlega rætt slíkan sveitaskatt, sem stóð
ðldúngis eins á og her, nefnilega í sveitarstjórnarmáJinu, þar
sem þingið ályktaði, að sýslunefndin gæti jafnað niður á sýsl-
lina kostnaði þeim, sem geingi til almennra þarfa sýslunnar ;
því vildu mellll ekki fl'esta jleillJ áUigurn? þÍngmaður Skapt-
fcllinga vildi, að stjórnin skyldi styrkja skólann; en eg verð
að álíta það mjög úvist, hvort slíkur styrkur mundi fást ; það
mál yrði þá að leggjast íyrir ríkisþíll8ið, og er óvist,hvað fúsir
þeir væru þar, að le!J;gja fe til, a~ stofua að eins einn barna-
skóla her :í landi. Eg held, afl hrenniviustollur s:í, sem nefnd-
in hefur stúngífl upp á, vær] gaglJlegUl', þú eingar tekjur feingj-
ust ;11' hon um, fJess heldur, ef haun er notaður, til afl koma á
svo gagnlegu Iyrirtæk], og hér ræðir um. Eg er reyndar á því,
að barnaskólar eigi ekki að verða almennir her ~ landi; því upp-
fræðÍllgin í heirnahúsum el' eflaust, þar sem henni er vadð eins og
hel' á landi, einkum uVP til sveita, miklu lreilladrýgri en skóla-
keunslaj en allt fyrii' það held eg, að mikið gagll gæti orðið að skól-
umá éinstðku stöðum, einkum þauuig, að efnaðir menn gætukom-
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i~ sinum börnum þánga~, til all læra ýmislegt þai'l, sem þau ekki
hafi færi á ai'l læra heima. Eg get ekki verið ölflúngis samdóma
hinum 5. konúngkjörna þingmanni í þvi, að skólahúsið mundi
kosta meira en 5000 rhdd.; það el' reyndar sjálfsagt, að húsið
verður heldur ai'l vera handa fleiri börnum en færri, en hvað
viðvíkur þvi, að eptir áliti halls mundi þurfa, ef til vill, tl
bekki, 2 handa piItböruum og 2 handa stúlkubörnum. held eg
þó, að þai'l mætti, ef til vill, hafa stúlkubörn á ýngri árunum
í bekk með pilthömum. Hvað snertir uppástúngu nefndarinnar
um Thorchillii ",jóð, þá hefur henni virzt rett, all biðja heldur
um minna af honum, en all biðja um meira, og mega svo bú-
ast við, ai'l missa þai'l aptur; Reykjavik er líka betra, a/\ fá
nokkuð af sjóðnum nú þegar, en að fá meira siðar, þvi mest
er um vert fyrir skólann, að hafa vissar og fastar tekjur; en
þegar hann er einu sinni kominn á fót, er það miður varðandi,
þó honum bætist tekjur úr því. Að þvi leyti þingmaður Skapt-
fellínga minntist á þá 6 af hundraði, sem nefndin gjörir ráð
fyrir yrðu borgallir af láninu til skólabyggingarinnar, þá hefur
hann vist misskilill þetta; meining nefndarinnar er sú, að allt
það, sem borgað er, bæði upp í skuldir og vexti af henni, s(\
6 af hundraði .

•1. Kristjánsson: það kynni mönnum sýnast i fyrsta áliti,
sem skólamál ~etta skipti litlu þá þingmenn, sem eru úr ber-
uðum í fjarlægð við Reykjavík, eða í öi'lrum landsfjórðúngi; en
þess ber að gæta, að Reykjavík er á Íslandi. Þegar eg heyrði
nefndarálitið, fannst mer nefndin vera allt af ai'l berjast vii'!
mestu vandræði, sem á því munu vera, að koma upp barna-
skólanum. Líklega mun vera bágt til bjargar, enda hefur h;'r
orðið ráðfátt. Nefndin á samt heiður skilinn fyrir það, ai'l hún
vekur athygli manna á því, að her megi ekki leiða í lög skóla-
þvingun, eða neyða foreldra til þess, að láta börn sín gánga í
skólann, efþeir annist uppfræðingu og menntun barnanna á annan
veg; þvi þess konar þvingun hefði verill með öllu évíðunanleg,
vegna þess, að eptir þvi, sem ber á landi hagar, hafa, eru og
verða barnaskólar einúngis erviðleg nauðsyn á einstökustu stöð-
um, það er þar, sem fjöldi barna eru í sama byggðarlagi eða
bæ, t. a. m. ef svo er í Reykjavik, og geta ekki feingið upp-
fræðingu í heimahúsum. þetta atvik rýrir auðsjáanlega tilvon-
andi tekjur skólans; en samt fer nefndin, eins og betur fór,
með varúð fram á þai'l, að ætla skólanum miklar tekjur fyri r af ..
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brot á móti skólareglugjörð þeirri, sem ekki er búið að semja,
og ekki er að vita hve hagleg verður. En brennivínstollurinn,
sem nefndin stíngur upp á, er aptur mjög óheppilegur ; þó
hann se hugsaður ab dæmi Noregsmanna, þá er þab lítil ástæða,
og eg ímynda mer, all nefndinni heflli tekizt betur, að hugsa
skólanum fyrir fe, ef hún heflli hugsað að dæmi Vespatians
keisara; því þá heflli ekki dulizt fyrir henni t. a. m. torfskurð-
ur og hagagánga, og, eg vil bæta enn við, vatnsheflar bæjarins,
hvar menn úr ýmsum löndum taka ser vatn. Ef stjórnin síðar
meir leggur ekki toll á brennivín, en þess þykir þörf, þá er tími
til, all billja þess, en ekki ætla eg, að sá brenuivínstollur, sem
nefndin stingur upp á, mundi vana óþarfa-brennivínskaupin; eg
get eins ímyndall mer, all hann yrði til all auka þau, og marg-
ur mundi sá, ef til vill, er þá keypti 40 potta, sem ella hefði
ekki keypt nema 30 potta, má ske 20, til að komast hjá toll-
inum. Fyrst stjórninni hefur ekki þóknazt, að eiga þetta skóla-
mál við bæjarstjórnina her, heldur leggja þetta frumvarp til
skólastofnunarinnar fyrir þíngið, en þingið getur þó enn ekki
sM, hvaðan fjár er von, þá skil eg ekki, hvað það getur ann-
að gjört, en beiðzt, að frestall verði stofnuninni, eins og nefnd-
in ræður til; en eg hefði helzt óskað, að þingið þyrfti ekki að
hafa mál þetta til meðferðar aptur, nema það jafnframt feingi
að hafa fyrir ser frumvarpið til reglugjörðar fyrir skólanum,
og uppástúngurnar um þaII, hvernig honum gæti aflazt fe til
viðurhalds.

G. Brandsson: Eg tók eptir því, að í nefndarálítinu var
sagt, all barnaskóli hefði verið her í Reykjavík frá árinu 1830
til 1849, og að skóli þessi hefði árlega feingii'! úr ThorcltilUi
sjóðnum 150 dali, eða samtals í þessi 18 ár, sem hann stóli,
2700 dali. þeir, sem hafa lesið ~afabrer Jóns þorkelssonar,
og undir eins eru kunnugir kennslu þeirri, sem við gekkst i
hinum áminnsta barnaskóla, geta bezt borið um það, hvort til-
gángi gjafarans muni hafa verið fullnægt með þeirri tilhögun,
sem höfð var á kennslunni. þar sem gjafabrefið tileinkar sjóð-
inn einúngis fátækum börnum í Kjalarnesþingi, svo þau fyrir
hans tilstyrk verði upp frædd í kristilegum trúarbrögðum, þá
held eg, að þessa hafi ekki verið svo nákvæmlega gætt her í
Reykjavik, eins og óskandi hefði verið; því í skóla þessum
voru ekki siður rikra en fátækra manna börn, svo það, sem
skólinn var styrktur með af áminnstum sjóði, hlaut all falla
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jafnt í allra blut, og það allt eins, þó all 'styrk þessum hefði
verið varið, tH al'! launa bamakennaranam ; þar all anki mun
hafa verið kennt fleira í skóla þessum, en gjafabrefiðgjörir
,ráð fyrir, svo sem danska, réttritun, skript, nokkuð í mann-
kynssligunni og 'landaskipunarfræðinni, og illá ske fleira, sem
'eg hef ekki af að segja. Nú stingur nefndin upp á~að fá
árlega her eptir til barnaskóla þess. sem her á að stofna,
170 dali úr hinum áminnstaThorckillii sjóði, og gefur mðnn-
um i skyn, að þai'l se rétt reiknaður hluti Reykjavikur af 800
dölum, þegar borið er saman fólkstal þar og í Gullbringusýslu.
1Reykjavíkur-þinghá segja menn að muni vera frá 12 til 13
:huilli ruð manns, en í Gul1bríngu -og Kjósar • sýslu rúmM'
flOOO, og fer þetta þá ekki fiærri vegi,enda þó eg haldi, al)
það se vel i lagt. En eg vildi nú mega I'}lyrja, hvort lief'l(l1il
ætlast þ;l til, að þeir 2700 dalir, sem Ueykjavík 'hefur feingið
fyrir fram úr Thorchillii sjóðnum, skuli álítast sem :gjöf, el'

innbúarnir í Gullbringu - og Kjósar-sýslu hefðu greitt henni.
Eg fyrir mitt leyti verð öldúngis að mótmæla því, að SVO -eigi all
vera. þar sem nefndin að öðru leyti ætlar að byggja barnaskóla
'þennan lÍ hrennivinskútum og þaðan af minni brennivinsllátum,
Ilá held eg, að grundvöllur sá verði hæði valtur og brothættur;
nefudarálitið sjálft gefur einnig ástæðu til, að menn hugsi þann-
in, þar semi þvtstendur, að með þessum brennivínstolli muni
veiting þess og sala :i smákaupum hætta; 'og ef nó svo yrði,
þá mundi tollurinn fara þar eptir, og þá ekki draga skólann
lállgt á leið; að öðru leyti þætti mer fýsilegt að vita, hvernin
menn ætla ser al'! hafa gát á þessaol brennivínssölu, og það
um allt land, eins og nefndin hefur stóngið 'Upp á ;að yrl'!i.

Hinn háæruverðugi 3. ·konúngkjörlli þingmaður talabi áðan
'mikið umþað, ab menn mættu ekki byrja of smámunalega
með aðral' eins stofnanir og þessi væri ; eg -er honum að vísu
samþykkur í þessu; en hafi grundvöllur hennar veri I'!smámuna-
legalagður af nefndinni, þá mun yfirbyggíogin verða-að fara
þar eptir, og skírskota eg meðal annars til þess, sem hinn 5.
kOflúngkjb'rni þingmaðuráðen sagði viðvíkjandi áætlun nefnd-
ariunar um, ;hvall skðlinn mundi kosta, ogheyrð'ist mer ekki
betur, en 'að 'honum þætti áætlun fressi of 'smámunaleg, Oss
íslendingum hefur þó sjaldan verH'J borið það, að víð þyr~m
ekki að fara fram íÍ néga mikib, einkum ·þar sem 'Stj~rtnin æt1i
anaars vegar hlut at'lmáli;fremur hefu:r veril'l salt, ·llðolSs
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Tæri hætt ,-ið, að kollhlaupa okkur, og ætti þa/\ þá að vera
hending til þess, all ver byrjuðum ekki of geist. það hefur
einginn orðið til, að minnast á laun þau, sem barnakennarar
höfðu her, á meðan skóli un stóð, og verð eg þá að gjöra það
uppskatt. sem eg hef heyrt um það, nefnilega, að þau hali
verið 200 dalir, og mer hefur verið sagt, að aldrei hafi þó skort
ber barnakennara, heldur hafi menn sétzt eptir því. Nú þykir
mer nefndin hafa orðið æril'l lállgstig frá þessu, þar sem hún
er að ákveða kennaralaunin, og held eg minna mætti nægja
en það, sem hún fer fram á; því með þessu fyrirkomulagi gæti
sú orði. niðurstaðan, að barnakennarinn fyndi ekki orsök til,
að sækjast eptir öðru betra, sem hann flá líka væri óviss um
hvort feingist, og leti svo móka, ef hann gæti lafað við skól-
ann ákærulitil1; en hefM hann nú minni laun, mundi þal'l örfa
kapp hans, til að sækjast eptir því embætti, sem gæfi honum
betri arð, og þá mundi hann reyna til, að standa sem bezt í
stöðu sinni, svo hann þar með gjörM sig verðugan fyrir það,
sem hann vildi eptir sækjast.

það hefur veril'l talað her um ýmsa tolla, ðg þar á meðal
toll af mó. Eg er nú hræddur um, að, ef hann ætti að leggj-
ast á þa, sem móinn sclja, þá mundu þeir hækka verð hans
al'l því skapi, svo all tollurinn þá kæmi niður á þeim, sem
móinn yrðu al'l kaupa, t, a. m. kaupmönnum, borgurum, em-
bættismönnum, og fleirum bæjarmönnum hér i Reykjavík; öðru
máli væri má ske að gegna um toll fyrir hagagaungu hrossa
og sklpsnppsátur, hversu vinsælt sem það yrði.

Eg ve~ nú helzt al'l vera á þeirra máli, sem vilja fresta
málefni þessu, meðan undirbúningur þess er ekki betri, en nú
er hann, þar sem sumar þessar tolla-uppéstúngur gripa bæði
inn í verzlunarmá:lil'l og skattalögin, sem hvorttveggja er óót-
kljá?l, og óvistum hvenær verður.

E. KúM: Eg ætlaði mer ekki að taka til orðs i þessu
máli, og eg skal ekki heldur Ieíngja umræðurnar mikil') í þetta
sinn. En eg verð þó að tala nekkur orð, því eg tók svo ræðu
hins háttvirta varaforseta, sem hann ætta'lli það skyldu mína,
afl skýra nokkuð gjör frá ástæðum þeim, sem eg hafði fyrir
þessum li~a agreiningi mínum vill nefndina. En um það get
eg ver", þv'i fáorðari, sem eg er iönu verulegu samþykkur
hinum heiðruðu '8lellnefndarmönnum mínum, og mig á greinir
ekki við þá, nema að eins viðvíkjandi TkoTCldllii sjóðnlHD,og
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eg get skírskotað til þess, sem eg hef áður talað um hann í
húnaðarsk ólamálinu, og hvaða skilning og skoðun eg hafði á
tilgángi halls og notkun.

En viðvíkjandi því, sem bæði hinn heiðraði varaforseti og.
hinn 5. konúngkjörni þingmaður álitu, að nefndin hefði farið
leingra, en henni bar, eptir þessu fallega frumvarpi, sem fyrir
hana var lagt, þar sem hún fór fram á, al'l tollur yrði
lagður á brennivínið í smásölu um land allt, og láta hann
gánga til viðkomandi hreppa til barnaskólastofnunar þar,
viðvíkjandi þessu vil eg að eins benda þínginu á, al'}nefnd-
in vissi það, að víða er svo ástatt í landi her, að þar má
koma við barnaskóla. MI~r dettur þar fyrir ekki i hug, að
mæla með því, að barnaskólar verði stofnaðir uppi í sveitum;
því þar er eg sannfærður um, að þeir mundu skemma foreldra-
kennsluna, sem eg álít svo heilladrjúga og affarasæla. par á
móti eru barnaskólar ab minni ætlun þarfir mjög t, a. m. i kaup-
stöðum og sumum verstöðum, og þar mætti víða koma þeim
vel við, ef efnin ei vantaði. par að auki vakir og sú skoðun
fyrir mer, að brennivínið geti aldrei heitið nauðsynjavara, eins
og mer heyrðist einn þíngmanna nýlega kalla það. Eg er öld-
úngis samdóma hinum hefðraða varaforseta í því, að nú sé
meira selt. í smákaupum af brennivíni en sjöttúngur þess; en
það fer af, þegar tollurinn kæmist á, því þá mundu menn heldur
hliðra ser hjá smákaupunum, til þess, að komast hjá tollinum,
svo eg ætla, að nefndin hafi alls ekki tekið of lítið til, þegar
hún nefndi sjöttúnginn. Eg se annars ekki betur, en að hin-
um beiðraða varaforseta séu nokkuð mislagðar hendur, þar sem
hann vill gjarnan lofa Reykvíkíngum, að kaupa hvert staup
fyrir 8 skk., en láta aðkomandi menn fá það með kann ske
hálfu betra verði, það er með öðrum orðum, hann vill fæla
Reykvíkínga frá, að drekka brennivín heima hjá ser, en gefa
utanbæjarmönnum einkaleyfi til, að fylla sig, jafnvel í sjálfri
Reykjavík, eptir geðþekkni, og furðar mig stórum á þessu af
svo sanngjörnum manni, sem hann er.

Hvað uppástúogu nefndarinnar um gjald á útróðrarmönn-
um snertir, þá hefur það þótt ósanngjarnt, en eg se ekki, hvað
á móti því er, eða í hverju það er ósanngjarnara, en t. a. m.
manntalsflskurinn, sem sumir héldu svo mikið með hérna um
daginn, og sent þín!tið vildi ekki nema burtu.

Viih<íkjandi kennslukaupinu, 6 eða 4: rbdd., eins og hinn
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heiðraði varaforseti talaði um, með barni um árii'l, þá játa
eg, að það er harla lítið, en eg vil að eins benda mönnum á
það, sem eg veit að títt er í sveitum, hvað sem her kann
að vera, að fúlga sú, sem lögð er á hausti með barni,
sem af sveit þiggur, og jafnvel sem fullefnaðir foreldrar
lioma i fóstur, er sjaldan mikið yfir 20 rbdd., og á þai'l að
vera fyrir allt, sem barninu er veitt, fót, fæði og kristileg upp-
fræðíng, og mer er þá spurn, hvort ai'l af þeim 20 rhdd. muni
verða meira en svo sem 4 rbdd., sem gángi eins og í upp-
fræðíngarkaup. Eg held nú, að það se hæi'li reU, og líka eitt-
hvað fagurt í því, að allir gjaldi jafnt með börnunum, þar sem
allir fá jafnt í aðra hönd. það er og aðgætandi, að eptir uppá-
stúngu nefndarinnar borgar sá ríkari í raun og veru meira til
skólans, en hinn fátækari, þegar því verður jafnað niður á bæjar-
búa, sem á vantar handa skólanum, og lendir þá í sama stað,
hvort þai'l er goldið svo, eða sem kennslukaup.

Hinum beiðraða varaforseta þótti það undarlegt, að Reykja-
vík skyldi ekki geta borið þessa stofnun sjálf, þar sem hann
kallaði hana ríkasta hreppinn á landinu. Eg veit IIÚ ekki,
hvort hún er svo rík; því mer er ókunnugt um þær krínglóttu
á kistubotnunum hjá Reykvíkíngum; en hitt veit eg, að Reykja-
vík er fólksríkasti hreppurinn á landinu, og þá undir eins rík-
astur af börnum; en því fleiri börn, því meiri er kennsla barn-
anna.

Upp á það, sem þingmaður Skaptfellínga minntist á gjaldii'l
6 af hundraði, hefur framsðgumaður svarað, og vil eg einúngis
bæta því við, að nefndin bjóst ei við, ai'l ástæðurnar leyfðu stjórn-
inni, að lána barnaskólanum 5000 rbdd. leigulaust um Iaugan
tíma; en með því, að gjalda 6 af hundraði, er allt af borgað
nokkuð af láninu, og það á þann hátt, er mönnum getur orðið
það ótilfinnanlegast, og álít eg það mikinn kost; því að lokum
borgast lánið svona nærri ósjáltrátt með 68 gjaldinu, og álít
eg það gott; því þegar skuldin er goldin, þá er hún gleymd.

þíngmanni SkaptfeJlínga og þíngmanninum úr Gullbríngu-
sýslu þótti báðum launin við barnaskólann of há eptir uppá-
stúngu nefndarinnar; en nefndinni gekk það til, að hún vildi
ekki, að kennarinn þyrfti að hlaupa frá embættinu sökum fe-
leysis, og ekki get eg verið hræddur um, að ónýtur kennari muni
verða þar eilífur augnakarl, eins og einhver sagði áðan; því bæði
fær þessi skóli án efa reglugjörð og yfirstjórn fyrir sig; reglu-
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gjörðin leggur kennaranum skyldur á herðar, og ef hann ei upp-
fyllir þessar skyldur, þá er yfirstjórnin ónýt, ef hún leti slíkt
líða st, og rýmdi honum ekki frá.

Viðvíkjandi bekkjafjöldanum ímynda eg mer, að 3 séu
nóg, þó börnin séu mörg; þvi á meðan þau eru úng, held eg,
að stúlkur og piltar megi vera óaðskilin, og það geti eingan
hneixlað, þó embættismaður eða höfðingi se, og get eg þessa
i tilliti til þess, sem hinn háttvirti 5. konúngkjörni þingmaður
fór fram á áðan, um aðskilnað bekkjanna.

Hvað það snertir, sem þingmaður Suður-þingeyinga heit,
að ekki væri leggjandi tollur á brennivínið vegna þess, að
brennivinsmennirnir mundu þurfa þess sjálfir við, sem af því
gæfist, ser til viðurhalds, þá er eg á því, ari þeir kosti náúng-
ann allt eins mikið, og því svarar. En eg hirði alls ekki um,
hvort þeir koma á sveitina vikunni fyr eða seinna, það var
annars aldrei meining nefndarinnar, að brennivínsgjaldið yrði
svo mikið, að skólinn yrði stofnallur af því, heldur einúngis, að
hann gæti haft styrk af því til viðurhalds .

•1. Guðmundsson: l\ler skilst ekki betur, en að aðal upp-
ástúnga nefndarinnar lSe, að fresta þessu máli, og þess vegna
skil eg ekki heldur, hvers vegna menn eru her að ræða um
einstök atriði þess svo nákvæmlega. Eg sé ekki neina ástæðu
til, hvorki fyrir nefnrlina ne þingið, að ræða leingur um þenn-
an hrennivinstoll, eða hvað maður á að kalla hann; því það
er svo serstaklegt atriði í máli þessu, og þvi óviðkomandi
meri öllu, eins og eg hef áður sýnt. Eg vil þvi einúngis snúa
mer að tveimur atriðum. Eg held nefnilega, að hinn háttvirti
varaforseti hafi fullkomlega rétt í því, að Reykjavík se hinn
ríkasti hreppur á landinu, því eg ætla hún se ríkari en mörg
hver sýslan, því meira fe er þar allt af í veltu, en i margri
sýslunni er. En samt sem áður ætla eg, ari þari se rett hjá
nefndinni, að Reykjavík se enn sem komið er ekki einfær um"
að stofna handa ser barnaskóla og bera bann. l\ler finnst nú
ekki vera nema tvennt til, annaðhvort að hætta alveg við
þetta mál og slá því á frest, eða biðja stjórnina, að stofna
bann, og styrkja í bráð Reykjavíkurbúa til þess, all halda hann,
þángað til verslunarmálið og tekjustofnar sjálfra þeirra eru
komnir i fast horf. Eg vil því áskilja mer rétt til breytingar-
atkvæðis þar að lútandi j þvi eg vil fyrir eingan mun, að málið
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falli ~i1lu\', og að staðarhúar þannig leiti forgefins á alþíngi
um þett4 mál ~ annað sinn.

P. Pelurs,sQ1l: Tveir nefndarmenn hafa nú talað um á-
ætlull þá, sem nefndin gjörði í tilliti til skólabyggingarinnar,
og hafa ekki ástæður þær, sem þeir hafa til fært, getall sann-
fært mig um, all áætlunin se ekki of lág. Eg held það hefði
verið nauðsynlegt fyrir nefndina, að gjöra um þetta vissa og
greinilega áætlun, og eins um þaII,hve mikið bærinn gæti látið
i te af sinum eigin kröptum, svo stjórnin og þingill hefði eitt-
hvali víst að byggja á. All 5000 rhdd. verði of lítill fe til
barnaskólabyggíngar her, eigi skólinn að fullnægja þörfum
bæjarins, og samsvara þvi fyrirkomulagi halls, sem nefndill hefur
farið fram á, þar um ætla eg því siður að fara mörgum orðum,
sem eg held, að bygging allra opinberra húsa her i bænum sanni
þetta til hlítar. þall er svo vant að vera, að þegar hið opin-
bera þarf að láta byggja hús, ella jafnvel þegar fleiri en einn
eiga að standa fyrir verkinu, þá vinnst svo að því, að allt verður
helmingi dýrara en annars. þó eg ekki vilji taka samlíkingu
eða draga ályktun af þessu húsi, sem við erum staddir í, þá
verður manni þó ósjálfrátt að detta í hug þall óvenjulega fe,
sem það hefur kostað, og þó er þetta skólahús að eins ætlall
60 lærisveinum, en barnaskólahúsið ætti all vera fyrir 100 eða
160 börn, og þar að auki hefur nefndin ætlazt til, all 2 kenn-
arar hefðu þar aðsetur sitt, hvar af annar sjálfsagt væri giptur
og byggi niðri í stofunni. l\fenn gætu her helzt tekið dæmi af
gildaskálanum nýja her i bænum, sem hefur kostað allt all
6000 rbdd., og þar var þó öll hagsýni vill höfð; og sjálfsagt
yrði barnaskólinn stærri, eins og líka því húsi þyrftu að fylgja
útihús fyrir mó og fleira, sem glldaskálann vantar. Eg get
þvi ekki skilill i, all bygging skólans mundi kosta minna en
her um bil 8000 rhdd., og áskil eg mer það undirbreytlngarat-
kvæði við breytingaratkvæði þingmanns Skaptfellínga, að stjórn-
in vilji veita 8000 rbdd. lán, til all byggja skólann og nauð-
synleg útibús fyrir. Hvað mótöllinn snertir, þá held eg, að
framsögumaður hafi gjört of lítið úr þvi fé, sem þannig feing-
ist; því eg held m6tóllurinn mundi nema 200 rbdd. Setjum,
að her i bænum séu 200 húsfeður, og hver taki eða kaupi 100
hesta mós, sem er nú mikils til of lítið, þá verða það 20,000
hestar, og ef 1 sk. er tekinn af hverjum hesti, þá verða það
200 rbdd, þvi hefur verið hreift, að þessi tollur legðist á kaup-
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endur; en það ætla eg ekki mundi verða; því verði mórinn
dýrari, en hann nú er, þá verður betra, að brenna steinkolum,
eins og margir her eru byrjaðir á. En annað mál er það, hvort
það se bænum hollt, eins og eg gat um áðan, að láta þannig
hvern einn skemma móta kið og umturna því, eins og hann vill;
það er óregla, sem ætti að koma í veg fyrir meti öðru móti, en
leggja toll á hana. Ekki se eg neitt serlegt á móti því, að
leggja toll á hestagaungu og skipsuppsátur ; en hvorki mundi
þetta nema mjög miklu, og svo viðkemur það mál, eins og um
móinn, einkanlega bæjarstjórninni.

Á. Einarsson: pal) hefur verið sagt, að ekki hafi verið
við barn að berjast, þar sem frumvarp stjórnarinnar hafi verið;
en eg held, að þíngið fari að berjast við börnin í Reykjavík,
ef það vill, að málið falli nú niður. Mer sýnist það líka und-
arlegt, ef stjórnin er beðin að fresta málinu, og undir eins um
frumvarp, en þó eingar uppástúngur sendar. Eptir allar þær
leiðheiningar, sem stjórnin hefur feingið frá embættismönnum í
Reykjavík um þetta mál, hefur hún þó samið frumvarpið, og
er eg hræddur um, að þingið fái ekki þær upplýsíngar til næsta
þíngs, eða fjárstyrk, eptir því sem her hafa farið fram ræður í
dag, að það verði þá færa ra til, að segja álit sitt um málið
en nú.

Mer virðist nú tvennt fyrir höndum, annaðhvort að biðja
stjórnina um styrk, líkt og þingmaður SkaptfelJínga stakk upp
á, eða að fella málið algjörlega niður, og bæjarmenn reyni
sjálfir, að koma kennslunni á; en til þess þurfa þeir ekki frum-
varp frá stjórninni, ef hún vill ekkert styrkja þá. Eg saknaði
þess úr nefndarálitinu, þegar bent var til, hvernig tekið væri
skipagjaldið í Rússlandi, að þess var ekki getið um leið, að
Rússakeisari stofnsetti- 6000 almúgaskóla á einu ári, og því eru
menn svo kurteysir, að voga ekki að biðja okkar milda kon-
úng að styrkja til, að koma einum barnaskóla lÍ fót á öllu Ís-
landi, og það í þeim stað, sem mest er álitin nauðsyn til þess,
og se nauðsyn til þess, hvað leingl á að draga það? Kvenn-
fólkið er nú farið að stofna kennslu handa stúlkubörn-
um, og er líklegt, að karlmennirnir verði ekki eptirbátar, ef
þingið vill ekki biðja stjórnina að skerast í þetta mál, meir en
hún hefur gjört; enda hefur börnum verið kennt her í nokkurs
konar skóla, síðan barnaskólinn hætti; en ef því verður ekki
haldið leingur áfram, og málinu þó frestað enn, eg veit ekki
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hvað leingi, þá er það vottur þess, að menn annaðhvort ekki
vilja ella þurfa barnaskóla í Reykjavík, og þó er hvorttveggja
viðurkennt.

Eg vil ekki tala um skattauppástúngur nefndarinnar, þar
svo er mikill búið að því, og eg hef álitið það mál bælli óvið-
komandi nefndinni og þínginu að þessu sinni, þegar litið er
til þess i ástæðum frumvarpsins, hvor þau 2 atriði séu í mál-
inu, sem eiginlega hafi heyrt undir þingil\'

Hvali ágreiningi þeim viðvíkur, sem risinn er út af launum
yfirkennarans við barnaskólann, þá held eg það mætti vera
full hvöt fyrir hann, að rækja vel embætti sitt, þegar hann ætti
von á, að það mælti vel fram mell honum til embættis siðar,
og hann ætti með þvi endurlausnarvon frá þessu mæðusama
og leiðinlega starfi, sem kallall hefur verið.

Eg vona, að þingið hugsi sig vel um, áður en það fellir
málið niður, eptir allar þessar umræður; því enn er tími til, all
bera upp breytíngaratkvælli, er málinu kynnu að vera til styrk-
ingar, og verst þykir mer, að billja um nýtt frumvarp, ef málið
verður nú fellt.

H. Stephensen: 'þall er nú þegar búi II að tala mikið um
meiningar mínar, þær sem eg let í ljósi áðan, og hafa sum-
ir orðið til að mótmæla sumum þeirra, en sumir aptur verið
sumum þeirra meðmæltir. Eg hef allt af verið þeirrar mein-
ingar, og er það enn, all þessu þingi geti ekki komið við, að
hugsa um barnaskólastofnun í einni sérstakri sveit á landinu;
en fyrst a/'l stjórnin hefur nú skotið því fyrir þíngið í þetta
sinn, þá ætla eg, all þall se sjálfsiigð skylda þess, að íhuga
það mál vandlega, og segja stjórninni svo greinilega frá áliti
sínu á því, sem unnt er. Eg get enn ekki komizt níllur á þá
meiníngu, að það se skylda landsmanna yfir höfuð, all hjálpa
Reykjavík til þess, að stofna barnaskóla hjá ser, eins og eg
ætla það ekki sanngjarnt, að Reykjavik ætti að skyldast til,
að hjálpa hverjum einstökum hreppi á landinu, til að koma
slíkri eða viðlikri stofnun upp. Hvað ríkidæmið snertir, þá
ætla eg, að það verði aldrei hrakiðvað Reykjavík se langrík-
asti hreppurinn á landinu; því bæði eru þar mestir peningar í
veltu, og yfir höfuð mest fe í brúkun. 'það er sjálfsagt, all
helzt of mikið geingur raunar út úr henni af fe þessu, og að
þar eru einnig margir fátæklíngar, og fleiri en í nokkrum öðr-
um hrepp, sem náttúrlegt er eptir fólksfjöldanum. Eptir orð-
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um hins háttvlrta 3. konúngkjöma þíngmanns er ekki ab búast
við, að af 160 börnum gállgi neiti en 100 í. skólann, og kann
ske færri, og það einmitt fátækra manna börnin, sem ekki eiga
kost á, að fá aðra menntun. petta þykir mer nokkuð undar-
legt, því eg ~jóst við, að ríkismennirnir mundu gánga á und-
an öðrum í þessu, og efalaust greiða 1 rbd, með haminu um
mánuðinn, eins og eg stakk u.pp á, og þar að auki gefa skól-
anum gjafir. Hinn sami háttvirti þíng,"aður sagði, a~ það væri
ekki rett, að ætla 1. kennaranum við skóla þennan litU laun,
Qg það er víst satt; en eg ætla honum nægi 3. ella 4 hundruð
dala, þar sem embætti þetta ætti all minni hyggju all vera
vegur og meðmæling til góðs prestakalls ,eptir. Eg held og,
all því leiðinlegra sem það embætti er, eins og þingmallurinn
sagði, því síður ætti að halda manni við þall æfilángt. :það er
og meiníng mín, all, ef 2 kennarar eru, þá muni hinn 2. kenn-
ari jafnan reyna til, að verða 1. kennari, þegar það sæti losn-
ar, svo einatt verði sá kunnugur allri tilhögun í skólanum,
sem það embætti hefur. Framsögumaður sagði, /,lb 1. kennari
við skóla þennan þyrfti að vera serstaklega menntaður, og það
gef eg vel eptir. En hvallan fáum ver þann mann her, þa r sem
einginn slíkur kennaraskóli er, og ekkert nema latínuskólinn
og prestaskólinn. En fáist einn slíkur kennari fyrst, þá er
vonandi hann fáist æfinlega; þvi líklega yrði hann skyldur, að
vera við embættið í I) ár, eins og prestarnir á fátæku brauðun-
um, til þess það mæli með honum, og þá ætla eg undirkenn-
aranum að vera orðinn fær um, að koma í hans stað, og svo
fram eptir því um hina. Hann gat þess og, að ekki ætti að
neyða menn til, að láta börn sín gánga í skólann, heldur ein-
úngis til þess, að uppfræða Mm sin, og játa eg þa ll, all hart
er, að vera neyddur til þess, sem maður vill ekki; en eg heit,
að það mundi aldrei þurfa að neyða neinn til þess, all nota
skólann, ef hann væri góður; en ef hann er ónýtur, þá vil eg
hann ekki heldur handa fátæku börnunum; því þau þurfa allt
eins góðrar menntunar við og hin, og kann ske fremur; þvi
þar sem ríkismallurinn getur haldið á fram all mennta sitt barn,
eptir að það er komið úr barnaskólanum, þar getur hinn fátæki
það ekki, og hans barn verður að búa all þvi, sem því var þar
kennt. Framsögumanni þótti þall ankanalegt af mer, að eg
skyldi stinga upp á því, að hluttektin i gjöf TltorcMllii færi
eptir hlutfalli þvi, sem var á fólkstölu Reykjavíkur við annan

762



hluta Kjalarnesþings, þegar gjöfin var gefin, eða 1759, og fÓt

hann einhvern veginn á þá leið orðum um það, að Reykjavík
hefði þá ekki verið til. Hann hefur með þvi án efa meint, a.b
Reykjavik hafi þá ekki verið orðinn kaupstaður; því það vita
bæði hann og aðrir, að hún' var til; þvi hún er allra bæja elzt
á íslandi.

Framsögumaður barðist fyrir því um daginn, að tómthús-
mennirnir feíngju kosníngarréu, af þvi þeir væru svo duglegir
menn, al'l minnsta kosti í Reykjavík, en nú segir hann, að þeir
geti það ekki, sem hver staularabóndi i sveit gjörir orðalaust
og án annara aðstoðar, en þai'l er, ai'luppfræða börn sin, á með-
an þau eru úng.

Uppástúngur þær, sem eg gjörði, gjörði eg af þvi, að eg
heit, ab mál þetta mundi ekki verða fellt her á þinginu, og af
þvi að eg gat ómögulega fellt mig við brennivínstollinn nefnd-
arinnar. l\ler þótti það ótilhlýðilegt, að leggja slíkan toll á
þá, sem skipta vib Reykjavik. Hinn 5. konúngkjörni þing-
maður hefur sýnt fram á, bæð] hversu s31mgjarnt væri, að leggja
toll lÍ móskurðinn, og hversu mikið hann mundi gefa af ser.
Eg byggði hann nú einkum á því, að eg ætlaði, að tómthús-
menn ættu ekki rétt á, ai't róta upp jöri'linni, og rífa sundur
Iandið fyrir þeim, sem það hefðu til brúkunar. Á þessu sama
byggbi eg og toll af sklpsuppsátri, því eg heit, að tómthús-
menn mundu ekki heldur eiga neitt tilkall til þess fyrir ekk-
ert, þó eg viti raunar ekki, hvernig samninga þeir kunna að
Kjöra, þegar þeir setja sig her niður, ef þeir setja sig ekki
niður þegjandi, og ileingjast her, þangað til þeir annaðhvort
eru reknir í burtu, eða hefðast inn í félagið. Eg veit heldur
ekki betur, en að það se siður annarstaðar i Gullbringusýslu, að
taka leigu eptir sklpsuppsátur, og það fyrir 2 manna far 20
fiska, og eg ætla, að fyrir skipsuppsátur se í flestum veiði-
stöðum á landinu tekinn einhver tollur, og þá fannst mer eing-
in óhæfa i því, að það væri einnig gjört her í Reykjavík.
Eins held eg og, að það se á eingu byggt, ai'l tómthúsmenn
eigi rétt á, að hafa hesta í annara landi, og það manna, sem
einatt eru að kvarta yfir þvi og klaga það; en eg veit, að það
er hið bezta 60 fiska virði fyrir þá, al'l eiga þannig hest her i
Reykjavík. Eg veit ekki, hvort þeir telja hestana sína einu
sinni til tiunr1ar; þó er mer næst geði, að halda þai'l farist fyrir
á stundum. Eg sé því ekki, hvers vegna ekki mætti leggja
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ofur-lítið gjald á hesta þessara blessuðu tómthúsmanna. Hvað
nú það snertir, að brennivínssalan muni mínka við það, ef toll-
ur kemst á það, þá er það eins víst, að þvi meira, sem brenni-
vínssalan minkar, því minni verður og tollurinn, og undir eins
minna gagn afhonum fyrir barnaskólann. En hvað hitt snertir,
sem her hefur nú verið sagt, að þessi tollur kunni að auka
drykkjuskap Í landinu, þá vil eg alls ekki leggja með því;
þVÍ ver höfum nóg af honum, þó hann se ekki aukinn. Við-
víkjandi því, sem þingmaður Snæfellinga vitnaði til manntals-
fiskanna, til að helga með álögur nefndarinnar á útróðrarmenn,
þá vil eg geta þess, að menn vildu ekki fella hann, af þVÍ
menn voru hræddir um, að þá mundu landsmenn biðja um,
að svo mörgum gjöldum yrði Iett af ser; en eg ætla, að það
se eingin ástæða til þess, að leggja nú spánýjan toll eða gjald
á, samkynja honum, og eingu sanngjarnari; því það held eg
se með öllu ótiltækilegt. Hann sagði og, að 4 rbdd. um árið
væru ekki nóg kennslukaup með barni, en vildi þó helga það
með því, að draga dæmi af meðgjöf með sveitarómaga. En eg
ætla það fjarstætt i slíku máli, sem her ræðir um, að miða
við það, hvað lagt er með sveitarómaga ; því það er ætíð minna,
en þarf, og gjöra menn það til þess, að þurfa ekki að svara
miklu út Í einu, og margir vilja heldur hafa ómagann hjá ser,
en leggja honum til annara; þvi það er síður tilfinnanlegt, að
gefa honum mat á hverjum degi, kann ske 8. eða 9. manni, en að
svara þeirri fúlgu í einu lagi, sem búii'l, ef til vill, ekki þolir,
hvort heldur það er Í mat eða öðru, Eptir þessu má nú öldúngis
ekki fara, þegar verið er að tala um meðgjöf með barni Í skóla.
Hinn sami heiðraði þingmaður barðist og fyrir því, að allir
borgullu jafnt með börnunum, af því það væri svo fagurt; en
mer sýnist það einmitt ófogurt~ að fátæklingurinn borgi eins
og hinn ríki. Hann sagði og, að hinn ríki maður gyldi í raun-
inni meira til barnaskólans en hinn fátæki; því hann gyldi
meira af því, sem jafnað yrði á bæjarbúa. En nefndin, og að
minnsta kosti eg, hef ætlað svo til, að eingu þyrfti að jafna á
bæinn handa skólanum ser á parti. - (Framsögumaður: Jú,
nefndin hefur ætlað til, að á bæinn yrði jafnað niður 3 eða 4
hundruðum dala handa skólanum) -. Jú, ef brennivinstollurlnn
hennar yrði ekki svo hár, að það yrði óþarfi. Eg vona annars,
að þingið biðji stjórnina um, að þessu máli verði frestað, þáng-
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að til menn eru komnir að einhverri undirstöðu í því, og ein-
hver vegur sest til, að fá þvi framgeingt.

Ó. Síverts~1t: Eg stend ei upp af því, að eg hugsi mer
að geta glöggvara skýrt málefni þetta, heldur en nú er þegar
gjört í laungum tfe()um þar að lútandi. En af því meiuíngarn-
ar sýnast fara í ýmsar áttir, leyfi eg mer að grípa nokkuð á
einfaldri skoðun minni. Ef mönnum er annt um Jimina, hygg
eg mönnem ætti ei síður að vera annt um höfuðið. Eg kveð ei
svo að orði af þvi, al'l Reykjavík kallast höfuðstaður her, held-
ur kalla eg þennan barnaskóla, ef hann kemst á, svo sem
þann fyrsta barnaskóla, höfuð þess konar skóla í landinu, sem
víst munu sumstaðar þarflegir, þó eg eingan veginn segi það
ar því, að eg haldi ei mest af foreldralegu kennslunni alstaðar
til sveita, og álíti hana betur henta en barnaskóla þar; því eg
þekki enda svo mikið, að margir úngir menn úr þvílíkum
skólum erlendis eru eingu betur að ser, en sveitamenn her,
nema miður sé. Her í Reykjavík ætla eg se öllru máli að-1
gegna; því hygg eg, að menn ættu að halda því örugglega
fram, að fá barnaskólann stofnsettan sem fyrst, og leita með-
alanna, sem til þess þurfa. Nefndin hefur nú að nokkru leyti
byrjall á því; en bæði er, all þau munu ekki nægja, og svo
hafa þau meðö! ærið misjöfná1it. Um Jóns sáluga :þorkels-
sonar sjóð er nú komin svo hiltingafull skoðun, að mer sýnist
eins og önnur hlið hans se orðin all !Irílu, sem mig stuggar
við, hin hliðin að einhverjum gi1lnandi glampa, sem eg get
ei horft á, enda virðist mer ei fylla mikla þörf skólans það,
sem um er talað að leggist til frá honum, svo eg held það
þýði ei svo mikið, ef aðrar dálítið stærri styttur mætti finna.
Hval! brennivínstollinn snertir, þá segi eg það satt, að mer er
ei svo vel við sölu og drykkju þess, að eg geti ei vel vitað,
að tollur komi á það, en þó þykir mer hann nokkuð isjárverð-
ur, se hann svona lagður á. Mer virðist hann komi miður við
fyrir barnaskóla, og eigi heldur heima hjá landskattí , sem
leggjast eigi á með skattgjaldslögunum á sinum tíma. Fyrir-
komulaginu á tolli þessum eins og nefndarálitið kveður upp,
kem eg eigi vel fyrir mig; mer þykir þall mikið tvísýnt; eg
veit ei, hvernin fer um þennan toU af staupum, pelum og þess
konar smákaupum hrennivínsins, eða hvort það muni ei leiða
eptir sig, að margir hlaupi til og kaupi brennivín í hvert skipti
meira en svo, að nemi tolli, og á hinn bóginn, hvort seljend-
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ur munduætíð og alstaðar segja til smá kaupanna, sem tollur
lægi vill; ella hvar er lögreglustjórn, sem jafnan ~æti gáll að þvíY
Eg vel'ð þess vegna all fallast á breytíngaratkv<elli hins heiðr-
aða varaforseta, um skipsnppsátur, mótak og•.hrossaheit. Eg
veit ei betur, en víðast hvar i verstóðum sé goldill fyrir skips-
uppsátur og flskireiti, og jafnvel fyrir uppsátur i veiðistöðu,
þó skipið se mjög lítið brúkað til fiskiróðra ; því mætti það þá
ei vera einshérna ? Eg veit hvergi til, að ei se gold ill fyrir
mótak þeim, sem land á, ella bS'r á því. Ætti þá eigi að vera
eins her? og eg held, að hvorttveggja þetta gjaild gæti orllið
nokkurs vert. Um hrossabeitartoll get eg ei, ~em miður kunn-
ugur, sagt, hvort miklu muni nema; hitt veit eg, að hann er
sanngjarn, þegar menn vita, hver hagaþraung her er, og hvern
usla hrossin gjöra í högunum, þegar menn annarstallar í land-
inu verl'la jafnvel að borga hagabeit fyrir 1 ella 2 sauðkindur,
og því JleMuT fyrir fleiri. 1)að veit eg líka, að nokkuð tölu-
verI muni vera her til af hestum, .þegar eg hef seli hellmörg-
um hrossum safnað saman til útreiða strax á sunnudagsmorgna,
á undan og um messu tíma, sem eg hef ei vanizt í sveitum,
þó fjölskipaðar haf verið ar hrossum. Eg held því, að þetta
talda, og má ske fleira því um líkt, gæti orllill talsverður styrk-
ur fyrir barnaskólann ber, og þótt það yrlliekki nóg, sem
mer skildist þó vera varaforseta meining, bygg eg menn ættu
allra-þegnsamlegast ab billja stjórnina um styrk til skólans i
bráð, meðan ei rýmkast um verzlunina, og þángað til sú um-
heðna frjálsa verzlun kemst á. Eg held þeir efnuðu í bænum ættu
fúslega all ;borga vel kennslu barna sinna i skólanum, og sveit-
-arstjórnin annast um borgun fyrir kennslu fátækustu barnanna,
eins og sveitirnar á landsbyggðinni gjöra um kennslu þeirra
barna, sem þær eiga að annast, og eg vona menn felli ei
þetta umvarðandi málefni, að barnaskóli þessi stofnist her hiti
bráðasta.

G. Einarsson: J)að eru nú þegar orðnar Jángar umræður
um þetta mál, og menn þó, ab eg bygg, litlu nær takmark-
inu, údrá hverju eg ætla að nefndinþegarhaf villzt upphaflega,
og því 'komið ruglingur á aDa þá réttu og verulegu skoðun. J)að
'hefur verið tekið fram her á þíngií umræðum um þær þegn-
'legu uppástungur nefndanna,að menn ættu all halda ser við
efnið, og fara ekki út i smá sálmana ; en þv~ skyldu menn þá
ekki gæta þessarar reglu, þegar um konúnglegt frumvarp er
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oi'lgjðl'a? tað 4!ebIr :þé skjq't fram, hvað vera skuliættuna ••.~
verk þingsilfs, MlníJ.ega tv-ennt, að 'segja álit sítt 11m, hvort
ákisk~i stofna barnaskéla i Reykjavík, er bæjarbúar Selt
skyldir til að :Iáta börn sín menntast í, ef þeir ekki sjá fyrir
l1Vllfræðing þeirra á annan hátt, og hvort ekki skuli jafna
'k(\I'ttlal'linöm niður á bæjarmenn, all þvi leyti, sem fe það ekki
brökkúr til, sem ákveðið er til stofnunar og viðurhalds skól •.
DIlS. H~að nú þetta fe er, veit eg ekki af öðru en nefndar •.
&litinó, s~ gegir, all þar með meinist g:jafif' til skólans, sekta ..
fe fyrir afbrot gegn skðlalðgunem, og kennslufé með börnun ..
11in. NlÍnrun allt þingið vera samdðmanefndínní í því, að
bamaskóla þurfi við her i Reykjavík j en þá er að tala um
~ostnal'lin'n; og þegar hann er virtur fyrir "Ser, þá átti nefndin
ab TlÍ'bfærasigþar URl við bæjarstjórníaa, og gat til leiðbein-
ingar (vrir þillgið ttikiðáætJanir þar af inn í nefndarálit sitt,
'eins ~ hún hefur líka að nokkru leyti gjört; en þessir auka •.
!tollar mega etngan vegi.m koma feam í aðaluppástúngunum,
Ine iJeJdur að ~iöra um þábreytíngaratkvæðij en•• siður áþa~
vill,að fara að hrei'fa ber nýjuIlltoJli, 'Og vilja fara að ,innleiða
.baRn u'" :al1t land. Eg álít þvi hvergi eiga skylt við þet~
'mál þlJU breynngaratk væði, sem her bafa verið ltm-in upp URl

<þessa smátolla, og þegar nú nefudin og þingið ser, að her
!vantar re, þá er ekki ~nnRð til J en ;annaðhvort að ráða ;1treinlega
ira rrumv-~npinu að 'SVo kOfum, eða þá gá.nga með eindregn-
'um ia'flda hm áM-eytingaiJ'alkvælli þíngmanns Skaptfellinga, og
er eg helzt ,á þvi, þvi eg ka:}la það í ana stalli tiJtækiJegt, að
fara sUksá Ieit,

F,·omsö.'1umaður: Eg verð líka að vera :á því, ,sem þing..
,'maðurinn, sem mí settist:niður,IOagði, :að flreDóættu ekki íþessll
!máli iaðstinga 'ilppa öUum þessum 'sfnágjðlc1um. ![>aðer víst, að
,þllð er full IÍstooða:tiI, að .ltiggjaá l1okk'1lrslík gjöld'heri Reykja ..
'V'IK, og belf:o'rverill 'Opt rætt um, að k~na Ðokik'rum af þeim á,
en 'Þau eiga að leggjast til bæj arsjól'ls, ekki til skólans, 'og að
;ijIIruleyti er her í 'mörghorllað :Iíta, og ýmsar 'stofnanir, sem
'þyrftu að :kOfnast á, eg vil að eins henda tUshttvarnarhalds-
rái\stUfaila. pað hefur verið 'sagt, að D6fndin hati rekk'lhaft neina
ástæðu dl, :að .:gjöra ;nppástungu sína um ImmnivinstolHnn, en
eg vil þó biilja menn ,að athuga, ;aðn'ðfndjo gat ekkikomizt
til ·anl1lirarmool'StölJtI, ~ ab úl&jDld~k't§4ans ytðu ,of lJnikil;í
sannlÐburMvið .tekj umm, ttgþá' fi~t ,mer Ilefudin .hafi verið í
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sínum fullkomnasta retti, þá hún stakk upp á þeim tekjum,
sem gætu gjört það mögulegt, að stofna skólann, og þó brenni-
vínstoJIurinn verði eptir uppástúngu nefndarinnar ekki einúngis
Reykjavík að góðu, heldur einnig öðrum kaupstöðum landsins,
og tollurinn þannig snerti ekki að eins Reykjavík, heldur með-
fram aðra staði landsins, þá se eg ekki, að nefndin hafi þar
með farið út fyrir ætlunarverk sitt. Menn hafa sagt, að
nefndin vildi leggja álögur á allt landið hamla Reykjavík, eða
Reykjavíkur vegna, en menn verða þó að gæta að því, að
Reykjavík hefur ekki gagn af öðru en þvi, sem selst þar á
staðnum, og þannig hvert umdæmi af þvi, sem selst í kaup-
stöðunum í því héraði, og hafa allir þeir staðir jafngott af toll-
inum eptir tiltölu, og er það kunnugt, að' þörfin til barnaskóla
er víðar en í Reykjavík, og mikil nauðsyn á, að koma þeim á;
eg viI að eins nefna Eyrarbakka, hvar skóli hefur verið í vet-
ur, Hafnarfjörð, Vestmannaeyjar, Akureyri og víðar. það er
reyndar !ijálfsagt, að það má segja, að álögurnar séu að nokkru
leyti lagðar á sveitamenn, sem koma til kaupstaðanna, en í
fyrsta lagi vil eg spyrja, hvaða álögur það eru, þar sem hverj-
um einum er það innan handar, all kaupa þeim mun minna af
þessari ónauðsynja-vöru, sem honum er sjálfum ætíð bezt að
kaupa sem minnst af? og veit eg, að her er einginn á þingi,
sem ekki vildi, að þessir peníngar væru sparaðir ; og í öðru
lagi er þess all geta, að sveitamaðurinn hefur líka gagn af því,
að almenn upplýsing fer vaxandi í öllu landinu, eins og ætti að
verða af skólunum, og loksins gefst sveitamanninum tækifæri
til, að láta kenna börnum sínum það, sem þeir annars ekki
mundu hafa færi á að læra. Sú mótbára kom líka fram gegn
brennivínstollinum, að menn færu þá að drekka meira en áður,
að sá, sem ætlaði að eins að kaupa 20 potta, hann keypti kann
ske 40 potta, til þess, að komast hjá, að borga tollinn. Eg
held nú reyndar það mætti vera einhver serstaklega lyntur
maður, sem slíkt gæti dottið i hug. Að öðu leyti e~það eingin
furða, þó brennlvinstollur þessi mæti mótspyrnu; það er ætíð vant
að vera svo um nýjar álögur; en eg gæti vel ímyndað mer, að
uppástúngur um bann kæmu optar fram á þínginu, og mundu
menn seinast sannfærast um gagnsemi hans. Hinn háttvirt 5.
konúngkjörni þingmaður heldur, að til skólahússins muni þurfa
8000 rbdd.; það er nú sjálfsagt, að áætlanir um slíkt eru "ætíð
vandasamar og óvissar, og er þess getið í nefndarálitinu, að

768



sumir nefndarmanna hafa verið hræddir um, að útgjöldin mundu
verða meiri, en gjört var ráð fyrir; eg skal því ekki beinlínis
mótmæla áliti hans í þessu tilliti, en eg verð samt að geta þess,
að húsið handa barnaskólanum má með eingu móti bera sam-
an við það, sem við stöndum í; það er þó sá mikli munur, að
í barnaskólahúsinu eiga börnin ekki að sofa á nóttunni, og kenn-
urunum þyrfti ekki að ætla mikið herbergi. Hvað hinum ein-
stöku tollum viðvíkur', sem rætt hefur verið um, þá er sjálf-
sagt mögulegt, að fá 200 rbdd. upp úr mótollinum, en þar af
fer mikið í kostnað til umsjónarmanna, o. fl. Af mómýrunum
hafa verið úthlutuð mönnum móstál, til að taka upp mó sinn
í, og held eg maður gæti ekki lagt á hvert fet í þeim þannig
úthlutuðu plázum. Hinn háttvirti varaforseti heit, að heztu
mennirnir mundu keppast við, að gera skólanum; það getur nú
skeð, en eg held reynslan sýni það, að þó menn hafi ást á ein-
hverju fyrirtæki- í fyrstu, og gefi til þess fyrst, þá kólnar það
fljótt. Að því leyti eg talaði máli tómthúsmanna um daginn við
umræðuna um. kosníngarlögin, þá er þess vel að gæta, að sumir
af þeim kunna að vera sæmilega efnaðir menn, en margir eru
aptur fátækir, og er hitt þá svo sem undantekning. Að því leyti
þess var getið, að ber mundu viðgangast tiundarsvik, þá mun
það vera víðar en her; mer er nær að halda, að serhver hinna
heiðruðu þíngmanna, sem her sitja, muni hafa af því sama að
segja, hver úr sínu héraði. Hinn háttvirti þingmaður Barðstrend-
inga fór nokkrum orðum um, hvernig menn gætu vitað, hvað
mikið selst af brennivíninu; hann mun ekki hafa tekið eptir
því í nefndarálitinu, a1'tþar er sagt frá, að í Noregi er búin til
áætlun um, hvað mikið muni seljast á hverju í hönd farandi ári,
og mætti því haga eins her. Eg skal loksins geta þess, að
það verulegasta í nefndarálitinu er í rauninni það, að frumvarp-
inu verði frestað, þángað til einhverjar vissar nægilegar tekjur
verði útvegaðar skólanum, hitt er miður verulegt, uppástúngur
þær, sem nefndin hefur gjört um, hvernig bæta skyldi úr
þessari þörf skólans, og sem reyndar voru þær heztu, sem nefndin
gat fundið, og er það ætíð gott, að þingmönnum nú hefur gef-
izt tækifæri til, að segja álit sitt um þær.

Konúngsfulltrúi: það eru einúngis 2 athugasemdir, sem
mer þykir nauðsynlegt að, gjöra við þessa umræðu málsins.
Sú fyrri á að vera þínginu til leiðbeiníngar, og hefur orsakazt
af nokkrum umræðum, sem her hafa farið fram í dag. Nefnd
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sú, er komið hefur ser saman um það álitsskjal, sem nú er undir
umræðu, er skipuð þeim mönnum, sem bæði eru svo vitrir og
IJ;agnkunnugir högum Heykjavíkurbæjar, að eg fyrir mitt leyti
treystist eingan veginn til, að bera brigður á þá sögusögn
þeirra, að bæjarmenn séu ekki færir um, að bera þann kostnað,
er stofnun og viðhald barnaskólans útkrefur, þegar þessi kostn-
aður einúngis ætti ai'l greiðast með niðurjöfnun á bæjarbúa,
og ekkert fe annað el' fyrir hendi, til að létta undir hann,
þegar nú svo á stendur, og eingin önnur ráð eru fyrir hendi,
en að stinga upp á nýjum álögum, er þurfa samþykki stjórn-
arinnar, fæ eg ekki betur sl)ð, en að nefndin hafi verið neydd
til, að stinga upp á þvi, að fresta málinu, og eg verð því að
ráða þín!!;inll til, að fallast á þá 3. uppástungu nefndarinnar.

Hin önnur athugasemd min er einúngis gjörð fyrir nefndina,
og óska eg, að nefndin vildi taka hana til nákvæmlegrar yfir-
vegunar, áður en atkvæðaskráin el' samin, 01J;málið fel' til síð-
ustu umræðu. Nefndin hefur í 2. uppástúngu Einni farið því á flot,
að í öllum kauptúnum her á landi verði tollur lagður á brenni-
vinsveitingu OIJ;sölu, og að tolli þessum verði varið til þess,
að stofna OIJ;vil'lhalda barnaskólum í hinum elustöku lögsagn-
arumdæmum landsins, En eg verð ai'l álíta það eiga mjög illa
við í svo einstaklegu málefni, sem þetta er, þar sem einúngis
I':~ðir um, að stofnsetja barnaskóla í Heykjavikurbæ, að stínga
upp á því, að leggja toll og álögur á allt land, og það þó ei
i almennar þarfir, heldur til einstaklegra stiptana á einstöku
stöðum, sem menn her á þinginu einga næga upplýsingu hafa
lim hvort þar verður á fót kornið, hvort þær eru [rar nauðsyn-
legar, og hvort menn óska þeirra þar eða ekki. Nefndin verð-
lll' þvi, að mer virðist, að stinga upp á einstaklegum álögum
á Reykjavikurbæ, hvers innbúar, eptir stjórnarinnar tilætlun,
einir verða ai'l bera þann kostnað, er flýtur af stofnun og við-
urhaldi barnaskólans her í Reykjavík.

ll. Stephensen: Eg vil einúngis geta þess, að mer fannst
það liggja í orðum þingmannsins úr Dalasýslu, að þingmenn
ættu ekki með, að taka ser breytingaratkvæði i máli þessu.
En eg hef allt aðra skoðun á því; her liggur fyrir nefndarálit,
sem verið el' að ræða, og ef nefndin hefur átt með, að stinga
upp á brennivínstollínum, eins og framsögumaður leitaðist við
að sanna i seinni hluta ræðu sinnar, eptir að hann í upphafi
hennar var báiun að samsinna þingmanninum, þá eiga líka

770



þingmenn eins með, að taka ser breytingaratkvæði við hann.
Af því eg gjöri ráð fyrir, að þingið hafi ráð það, sem hinn
háttvirti konúngsfulltrúi lagði þvi, þá vil eg ekki fara að svara
hinum einstöku atriðum, sem framsögu maður kom með í ræðu
sinni.

P. Sigurðsson: Eg hafði ekki ætlað mer, að leingja þing-
ræður í þessu máli, sem eru orðnar æði-Iángar. Eg hef ber
til verið á þeirri skoðun, að barnaskóli mundi vera þarflegur
hérna í Reykjavík, en eg sá ekki, að nefndinni hefði tekizt,
að visa mönnum á þau byggingarefni, hvar af skóli þessi yrði
reistur, og því hafði eg sömu skoðun, og sá háttvirti konúngs-
fulltrúi, að réttast mundi, að fresta máli þessu. En af ræðu
hins háttvirta framsögumanns fer eg að efast um, að bæjarbú-
um se eins mikið kapps mál i, an fá hann, og látið er í veðri
vaka, þar hann sagði, að þeir ríkari mundu ekki gefa mikið
til hans, og þeir fátækari ekki mundu láta börn sín ganga í
hann, ef þeir gætu kennt þeim heima; eg vil ekki heldur bera
þau orð hans til baka, er hann segir um tómthúsmennina, því
eg hef heyrt á tal nokkurra þeirra um þetta; framsögumaður
yfir lýsir IIÚ með þessu, að ekki se áhugi sjálfra Reykjavíkur-
inubúa svo fjörugur, að kosta upp á barnaskóla hjá ser, eins
og þó yfirlýst er, að nauðsyn s~ á honum; það má líka sýnast,
að þeir, sem byggja dýrðlegar hallir til íbúðar sjálfum ser og
veitingahús, gætu 'sjálfir lagt mikinn styrk til, að koma her
upp barnaskóla, ef hæði væri þar til vilji og samtök. þetta
sýnist og að nefndin hafi sel!, þegar hún greip til þeirra ó-
yndisúrræða, að stinga upp á þessum' brennivínstolli, og er
furða, að henni gat dottið í hug, að mönnum upp til sveita
mundi vera Reykjavík svo kær, að þeir vildu láta leggja toll
á sig til þessarar stofnunar; því fyrir utan það, sem ber hefur
verið tekið ljóslega fram.• að þvílíkir tollar eru öldúngis óhaf-
andi á verzluninni, eins og hún nú stendur, þá mundu líka
landsmenn kunna ser það ráð, að kaupa í felagi 40 potta eður
meira, til að losast við tollinn. Nefndin hefur líka með þess-
ari brennivínstolls-uppástúngu farið út yfir takmörk þau, sem
stjórnarfrumvarpið með ljósum orðum til tekur, að kostnaði
þessum skuli jafna niður á bæjarmenn. þau breytingarat-
kvæði, sem borin hafa verið upp við málið, fara í sömu stefnu
og frumvarpið, að þau stinga upp á ýmsum tollum her af bæj-
arbúum; þau get eg vel aðhyllzt, verði það ekki af ráðið, að
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fresta máli þessu, sem eg álít réttast, En að þessu sinni ætla
eg ekki að taka mer neitt víns- né brennivíns-atkvæði, hvað
sem eg gjöri seinna.

G. Brandsson: það var einkum eitt atriði í ræðu hins
heiðraða framsögumanns, sem knúði mig til, að standa upp.
þar sem hann var að áminna menn um, að líta ekki fyrirlitlega
á mál þetta, þó það væri einitaklegt fyrir Reykjavík, þá veit
eg ekki, hver ástæða honum gafst til þess; því þær laungu ræður,
sem orðnar eru um þetta mál, held eg sanni það, að menn hafi
fullkomlega gefið því gaum, og ætla eg þess vegna, að fyrir-
sláttur hans hafi verið óþarfur.

Ekki fæ eg enn vel skilið, hvernin nefndin gat farið að
óska eptir, að barna skólar kæmust á híngað og þángað út um
landið, meðan henni gafst eingin átylla til þess, hvorki affrum-
varpi stjórnarinnar né af bænarskrám neinna landsmanna, og
ekki heldur afuppástúngum nokkurs, eða nokkurra þíngmanna.
Eg býst því við, að hún hafi gripið til þessa neyðarúrræðis, til
að bjarga með brennivínstolli þeim, sem hún vildi að yrði lagður
lÍ um land allt; en að hillu leytinu skil eg nú ekki, að hvaða
liði þessi brennivínstollur verður, þar sem framsögumaður end-
urtók áðan í ræðu sinni, að hann ætti að leggjast á til þess,
að brennivíns veitíngar og sala mínkuðu eða hættu að mestu
leyti, og er mer óljóst, hvernin hann ætlar að koma hvoru-
tveggja þessu heim.

Eg fór þess áðan á leit, að nefndin eða framsögumaður
hennar skýrði fyrir mer, hvort ætlazt væri til, að þeir 2700
dalir, sem Reykjavík hefur feingið úr Thorohillii sjóðnum,
skyldu vera gjöf til hennar frá öðrum innbúum í Kjalarnes-
þingi; en þessu hefur eingu orði verið svarað, og þykir mer
það nokkuð tóm legt. Eg ítreka þess vegna mótmæli þau, er
eg hafði áðan um þetta, og eg get ekki annað ímyndað mer,
en að hver einn innbúi í Kjósar- og Gullbringu-sýslu gjöri ein-
mitt hið sama.

Framsögumaðurinn hefur sagt, að þó þessi barnaskóli í
Reykjavík yrði ekki nema einn, þá gæti landið allt haft gott af
honum; því menntunin frá honum mundi dreifast víðs vegar.
þetta getur nú vel verið; en hitt getur eins vel átt ser stað, að
únglíngar þeir í sveitum, sem eru vel uppaldír, geti seinna orðið
Reykjavík uppbyggilegir, og er þá goldið líku líkt. það hefur
verið talað um, að barnaskóli þessi geti orðið, og eigi að verða,
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eins konar handyrðaskóli fyrir stúlkubörn her Í Reykjavik, og
þá fer nú þetta að verða nokkuð svipað ætlunarverki búnaðar-
skóla þess, sem svo margt og mikið var talað um hérna um
daginn, og hvers vegna að sumum þótti ódæði að snerta Tl107'-
cltillii sjóðinn. Eg se ftvi ekki betur, en að nefndin, eða nokk-
ur hluti hennar, se með þessu komin Í eins konar mótsögn við
sjálfa sig, og ætla eg þess vegna máli þessu betur frestað,
eins og eg hef áður sagt.

J. P. Havstein: það verður her sem optar, að auðurinn
er afl þeirra hluta, er gjöra skal; en nú vilja efnin vanta.
Umræðurnar hafa fallið svo, að eg held varla, að þingið fallist
á brennivinsskattinn, sem nefndin hefur stúngið upp á, enda
ætla eg, að ham} eigi her ekki heima. það á vel við, að
minni hyggju, ef verzlunin verður gefin frjáls, að leggja skatt
á allt brennivín, sem til landsins flyzt, en mer finnst þá liggja
beint við, að hann muni verða látinn gánga Í Iandssjóðinn, en
verði ekki inntekt sveitanna. Eg þykist nú vera sannfærður um,
að stjórnin hvorki geti né vilji leggja fe til stofnunar þess
skóla, sem her er umtalsefnið, sizt nema Mn ~já.i, að lands-
menn þeir, sem þar eiga hlut að máli, að minnsta kosti sýni
vilja hjá ser, til að styrkja hann með einhverju. :M:enn hafa
gjört ráð fyrir gjöfum, sem verða mættu þessum skóla til styrkt-
ar; menn hafa stúngið upp á ýmsum tollum handa honum, t.
a. m, að leggja gjöld á móskurð, hrossabeit og skipsuppsátur
her í Reykjavík, og held eg, að nokkuð mundi þó draga sig
saman, þegar þar við bætist hæfilegur skólaskattur og kennslu-
kaup. Svo hefur og verið farið fram á, afl fá dálítinn part af
vöxtum Thorchillii sjóðsins. En eg er hræddur um, að allt
þetta verði samt ekki nóg til þess, að koma upp skólanum og
halda honum við, og skal eg þVÍ taka mer það breytingarar-
kvæði, að allir vextirnir af barnaskólasjóði Thorchillii gángi til
þess fyrirhugafla skóla, móti þvi, að fátækustu börnin úr Kjalar-
nesþingi fyri,' utan Reykjavík fái þar ókeypis kennslu og upp-
eldi, og get eg ekki betur seð, en þessi uppástúnga mín sé
samkvæm tilgángi gjafarans og orðum gjafabrefsins.

P. Pétursson: Eg held, að það sé ljóst orðið af umræð-
unum í dag, að nefndinni hafi ekki heppnazt sem bezt, að húa
til niðurlagið á álitsskjalinu. Eg er á þeirri meiníngu, að aðal-
uppástúnga nefndarinnar ætti að vera sú, að biðja um, að fresta
málinu. Hinar uppástúngurnar, sem nefndin hefur gjört, eru
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víst gc)ðar sem hendingar handa stjórninni, en þær eru ekki
aðalatriði máls þessa eða það principale. Her er konúnglegt
frumvarp, sem ræða skal, og þegar nefndin var kornin niður á
því, að hún gæti ekki ráðið þinginu til, að aðhyllast það, eins
og það liggur fyrir, þá lá það næst fyrir hana, að ráða þinginu
til, að biðja stjórnina, að fresta málinu, þángað til nægar tekj-
ur feingjust handa skólanum, og vil eg skjóta því til hinnar
heiðruðu nefndar, hvort ekki muni vera bezt, að setja 3. tölu-
liðinn sem aðaluppástúngu, og hinar uppástúngurnar síðan sem
undirskiptingar. Mer finnst og nefndin hafa tekizt meira i
fáng, en ætlunarverk hennar var, þar sem hún hefur farið að
leggja ráð á, hvernig eigi að koma upp barnaskólum út um
allt land. Eg er og samdóma hinum háttvirta 2. konúngkjörna
þingmanni í .þvi, að annaðhvort se, að taka allan Thorchillii
sjóð handa þessum skóla, eða ekki neitt af honum; því það
yrði til þess, að gjöra hann öllum gagnslausan, ef farið væri
að parta hann allan í sundur i smáhluti, eða stofna af honum
marga smáskóla i ýmsum hreppum i Kjalamesþlugt.

H. Stephensens Framsögumaður sagði, að barnaskólinn í
Ueykjavik gæti orðið öllu landinu til nota, og játaði þingmað-
urinn úr Gullbringusýslu honum í þvi, að það gæti orðið viðlíka,
og góð uppfræðing yfir höfuð í hverjum einstökum hrepp væri að
vissu leyti öllu landinu til gagns, því við það jykist menntun í
landinu. Eg er þessu nú öldúngis samdóma, en eg veit '>g,
að nefndin hefur ekki ætlazt til, að landið hefði þetta gagn af
skólanum; þvi hún segir, að tómthúsmennirnir í Reykjavík
muni ala upp tóma staða-búa, eins og þeir séu sjálfir, og ef
það væri ógjörníngur fyrir þá þess v-egna, að eiga börn sín í
barnaskóla upp í sveit, þá ætla eg það ekki siður óhentugt
fyrir sveltahændur, að láta börn sín gánga í þann skóla, sem
gjörði þau að staðarbúum; því bóndanum ríður á öllu öðru
meira. Hvað það snertir, sem framsögumaður gat um, að mó-
stálunum væri úthlutað til vissra manna, þá kemur það ekki
minu breytíngaratkvæði við; því eg talaði að eins um, að leggja
toll á móskurð tómthúsmanna, sem ekkert land hefðu. Uppá-
stúnga hins 2. konúngkjörna þíngmanns líkar mer ekki, og
ekki heldur nefndarinnar; því ef nefndin heldur, að Reykjavík
ali upp staðarhúa, þá ætla eg, að sveitabóndinn ali, og eigi að
ala upp bónda.

E. KúM: Hinn 2. konúngkjörni þingmaður gjörði mer
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það ab nauðsyn, að standa upp aptur, og hafði eg j'ó ekki ásett
mer það. Eg gat þess áðan, að eg þyrfti ekki að vera láng-
orður um það atriði, sem mig greindi á við nefndina. En þeg-
ar nú rís upp viðauka- eða breytingar-atkvæði á þá leið, að
taka allan skólasjóð Thoreldliti handa barnaskólanum í Reykja-
vík, þá skil eg ekki vel í þvi, hvort þingmaðurinn ætlast til, að
þíngið eti það nú ofan í sig aptur, sem það er fyrit, stuttu búið
að samþykkja, nefnilega, að beðið verði um styrk af sjúði þess-
um handa einstökum fátækum únglíngi úr Kjalarnesþingi, til
að gánga i búnaðarskólnnn, ef hann kæmist á. Og eg veit
sannarlega ekki, hvort þingið gæti nú fallizt á þessa uppástúngu,
án þess að gjöra ser vanvirðu .

•l. P. Ilaosteini Eg vil leyfa mer að geta þess, að lík vörð-
un sú, sem tekin var um daginn um, al'l fá styrk af Thorcldllli
sjóðnum handa búnaðarskólanum, fékk her mikil mótmæli lí
þinginu, og atkvæði þingmanna féllu þannig, að ei skyldi
nema um 1 atkvæði, svo eg held þingið hafi einga vanvirðu
af því, þó það féllist nú á þessa uppástúngu mína. Eg ætl-
ast til, að þau börn, sem úr sveit værn, hefðu húsnæði og
uppeldi heima hjá kennaranum i skólanum, og ekki get eg
ætlað, að þau mundu spillast af því, að vera her um stuttan
tíma í Reykjavík, undir umsjá valinkunns manns, eius og gjöra
má ráð fyrir að skólakennarinn verði; því ekki mun öðrum
verða trúað fyrir skólanum, en þeim einum, sem treysta má i
siðferðislegu tilliti.

P. Sigurðsson: þar eg af umræðum þeim, et' orðið hafa
í máli þessu, get ekki séð, hvernig því verði ráðið til lykta, og
menn hafa áskilið ser mörg breytíngaratk væði, þ,í ætla eg að
áskilja mer rétt til þess breytlugaratkvæðis, í fcamhnldí af þvi,
sem hinn háttvirti varaforseti tók Set' með hrenniviustolfinn,
svoleiðis : að eptir sömu tiltölu verði laqður tollur á iill þau
vínfaun.'h Sem drukkin eru há í bænum (If þessa lögsa!lnar-
umdæmis iunbúum, að {raski/du öli, Ofl víni þvi, sem ltafl er
til ,quðZ,'!p'm' hl'úkllnal' í kirijll1n eðo heimahúsum.

G. BralldslJ;oll: Eg verð að þakka hinum 2. konúngkjörna
þíngmltlllli fyrir það, að hann með breytíngaratkvæði því, sem
hann nýlega tók ser, hvatti mig til, all áskilja mer annað breyt-
inga-atkvæði, hvað eg og her með gjiiri, og verður það á þessa
leið, að sú uppástúnga nefndarinnar, sem fer fram á það:
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"að barnaskólanum í Rf'?/kjavík verði eptirleiðis árleqalagð-
ir 170 dalir af vöxtum Thorchillii sjóðsins", falli bml.

ll. Stephensen: Viðvíkjandi því, sem hinn háttvirti 2.
konúngkjörni þingmaður mælti fyrit' skemmstu um veru sveitar-
barnanna i skólanum her, vil eg geta þess, að eg hef staðið
í þeirri meiníngu, að skólinn yrl'li haldinn mestan hluta árs-
ins, altend eina 9 eða 10 mánuði, og álít eg það skaða fyrir
þau, að vera her allan þann tíma, og fara þannig á mis við
nám á þeirri sveitavinnu, sem þeim væri svo nauðsynlegt að
kunna .

•1. P. Ilaosteim Eins og ekki væri hægt, að gjöra ein-
hverja undantekningu í reglugj(jr~ þeirri, sem gjörð yrði fyrir
skóla þennan, um það, að sveitahörn þessi þyrftu ekki að vera
þar eins leingi og hin. •

ll. Stephensens því ættu þau ekki að fá eins mikla
menntun í skólanum eins og hin, þó þau séu sveltabörn ?

A. Einarsson: Eg held, að nefndinni hafi ekki verið al-
vara, að fresta málinu, því þá hefði hún ekki farið að stinga
upp á skatta-álögu í því skyni, að skólinn yrði stofnaður ; ann-
ars hefði nefndin líklega farið líkt með þetta mál, eins og
fal·ið var með erfðafestumálið. Eg get ekki heldur haldið, að
nefndin hafi viljað gefa tilefni til þessara lauugu umræða, og
láta svo ekkert verða úr málinu, en biðja þó um frumvarp
síðar; því þetta hefði litið svo út, sem nefndin hefði verið að
narra þíngið, og það hefur víst ekki verið meining hennar.

Eg get sagt hinum heiðraða varaforseta það, að mín mein-
ing val' ekki, að allt landið bæri skólakostnaðinn með Reykja-
vík; en eg hef ekki viljað tala út í það mál, er eg heit að
ekki væri ætlunarverk þíllgsins að þessu sinni; en mig furð-
aði, að þegar hann var kominn svo nærri stakkstæðunum með
uppsáturstollinn, að hann skyldi þá ekki muna eptir, að leggja
toll á þau, og jafnvel kálgarðana ; því mig minnir, að þessu
væri hreift, þegar verið var að ræða um bæjarstjérnarreglugjðrð-
ar-frumvarpið fyrir Reykjavík, sem nú er orðið að lögum.

P. Petursson: Eg held það hafi verið öldúngis rétt af
nefndinni, að ráða þínginu frá, að taka frumvarpið, eins og það
er; því hefði þíngið fallizt á það, þá hefði stjórnin getað gjört
það að lögum, án þess þó að fallast á þær tekjur til skólans,
sem nefndin hefur stúngið upp á, og þannig legðist þá sú
hyrði á Reykjavik, sem hún gæti, ef til vill, ekki risið undir.
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Forseti: þar eð nú tekur einginn til máls, álít eg þessari
undirbúningsumræðu 10kH'I.

Eg hef feingii~ uppkast til bænarskrár frá alþín gi til kon-
úngs viðvíkjandi gjaftollinum i Gullhringusýslu og Revkjavik,
og skal eg biðja framsögumann, þingmanninn úr Gullbringu.
sýslu, að lesa það upp.

Bænarskráin var þá afhent framsögumanni, G. Brandssyni,
sem las hana upp, og samþykkti þingið hana svo hljóðandi:

T i I k 0 nún g s.
Fulltrúi Gullbringusýslu hefur borið upp á alþíngi bænar.

skrá frá allmörgum innbúum téðrar sýslu um það, að gjaftoll-
ur yrði þar eptirleiðis goldinn og tekinn, eins og venja er til
í Kjósarsýslu og í öðrum sýslum á landinu, svo og, að mann-
talsfiskagjald það, sem einnig á ser stað í Gullbringusýslu,
yrði tekið af.

Alþingið kaus 3 manna nefnd í mál þetta, og ræddi það
þvi næst á 2 fundum, og leyfir þingið ser allra-þegnsamlegast
að láta í ljósi álít sitt um málill, sem fylgir.

það eru leidd skýr rök að því, að gjaftollstakan í Gull-
bringusýslu se allt öðruvísi, og komi miklu ójafnara niður á
gjaldþegnuJlum, en hún kemur það annarstaðar í landinu; það
er nefnilega í Gullbringusýslu sú regla um gjaftolls-afgreiðsl-
una, að hún er eins mikil af þeim, sem tíundar 1 lausafjár-
hundrað, eins og þeim, er tíundar 9 hndr, í lausafé, en annar-
staðar fer afgreiðslan eptir lausafjar-tinndarstofninum, og vex
í jöfnu hlutfalli með honum, allt upp að sk íptitiund, þann-
ig, að af 60 álnum gelzt 1 fiskur, af 1 hndr, 2 fiskar, 2 hndr.
3 fiskar, 3 hndr. 4 fiskar, af 4 hndr. 5 fiskar, af 5-9 hndr, 10
fiskar, o. s. frv. það er af þessu auðsætt, að sá ójöfnuður í
afgreiðslunni, sem bænarskráin kvartar um, og biður að verði
lagfærður, einkum og því nær að eingaungu kemur niður á
þeim, sem fátækastir eru; þvi hann fer af, þegar hlutaðeigandi
kemst í skiptitiund, eða tíundar 5 hndr.; en nú er svo ástatt í sýslu
þeirri, sem her ræðir um, að þar er allur þorri bænda mjög lítt
að efnum búinn, og eiga ekki svo mikinn lausafjár- tíundar-
stofn, að skiptitíund nemi; kemur þannig ójöfnuðurinn, eins
og nú var sagt, mest niður á þeim, sem sízt eru færir um það.
þingið hlaut að kannast við, að þessi ójöfnuður, sem eigi verður
fundin nein nægilega réttlætandi ástæða fyrir, ætti ekki að eiga
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ser stað í almennum skyldugjöldum, og finnur ser því hlýða,
að leggja sín allra-þegnsamlegustu meðmæli með því, að á þessu
verði ráðin bót eptirleiðis í Gullbringusýslu, á þann hátt, sem
í bænarskránni er beðið um; og að hinu sama lýtur álit þings-
ins, hvað gjaftolls-afgreiðsluua í Reykjavíkur-lögsagnarumdæmi
snertir, þar sem allar þær sömu ástæður, sem mæla fram með
inubúum Gullbringusýslu í ofangreindu efni, mæla fram með
því í Reykjavík.

þar á móti virtist þinginu ekki nægar ástæður til, að mæla
fram með því, að manntalsfisksgjaldið verði að sinni af numið,
eins og beðið er um; því þó þíngið að vísu játi, að gjald þetta
se í eðli sínu óviðkunnanlegt, er það þó í sjálfu Ser bæði lítið
fyrir hvern einstakan, og kemur, ef til vill, ekki síður fram á
ríkum en fátækum, svo að þíngið með 13 atkvæðum gegn 5 á-
lyktaði, að fara ekki fram á breytingu í þvi að þessu sinni.

Samkvæmt því þannig tilgreinda kom þingið með 19 at-
kvæðum gegn 2 til þeirrar niðurstöðu í þessu máli, að senda
yðar hátign bænarskrá :
1. með 20 atkvæðum gegn L: um það~ að gjaftollur verði

eptirleiðls tekinn í Gullbríngllsýslu, eins og hann el' tekinn
í Kjdsarsýslu, og annarstaðar er landsvenja til; og

2. með 17 atkvæðum gegn 2: að .qjnftol/ur verði einniq tek-
inn eptir sömu reqlu. í Re!/kjavíkur- lögsagnarumdæmi.

Be ykjavtk, 1. d. ágústm. 1853.
Allra- þegnsamlegast.

.T. Sigurðsson. (l. Brandsson.

Forseti: Nú er þá ekki meira að starfa í dag, og skal
eg ákveða næsta fund á morgun kl. 12; verður þá prent-
smiðjumdlið tekið til ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu, og
málið um peninqeskort, og að ráða bót á honum, til undir-
búningsumræðu. þá mun eg og leyfa mer að skýra þínginu
frá bókasafni alþingis og reikningi fyrir þeim 400 rbdd., sem
til þess hafa verið lagðir, og sem eg mun leggja fram á lestrar-
salinn, þingmönnum til eptirsjónar. þá mun eg og biðja þíng-
menn að kjósa menn í nefnd, til að hafa umsjón yfir þessu
bóknsafuí.

Fundi slitið.

778



2. ágúst - tuttugasti og áttundi fundur.
Allir á fundi. Gjörðabók frá síðasta fundi var lesin upp

og samþykkt.
Forseti: pað, sem kemur til meðferðar á þessum fundi,

er fyrst prentsmiðjumálið til ályktarumræðu og atkvæða-
greiðslu.

pesii breytíngaratkvæði voru komin fram:
1. Á. Einarssonar:

1. All reikningar prentsmiðjunnar síðan 1844, að hún komst
undir umráð stiptsyfirvaldanna, verði grandgæfilega skoðaðir
af duglegum mönnum, einum eða tveimur, her í Reykjavik,
á prentsmiðjunnar kostnalt

2. Að skýrsla um þessa reikninga prentsmiðjunnar, síðan 18.14,
verði prentuð í íslenzkum blöðum, hið fyrsta þvi verður við
komið, og svo reikningar hennar siðar meir við hver árslok.

2. E. Kúlds:
1. Að alf)ingi nú leiði hjá ser, að gjöra nokkrar uppástúngur

um sölu prentsmiðjunnar eður burttöku einkaleyfanna, held-
ur sendi konúngi bænarskrá um, að hann skipi fyrir, að
hið fyrsta verði gjörðar nauðsynlegar breytíngar á stjórn og
umsjón prentsmiðjunnar, einkanlega i þá stefnu, er alþíng!
nú bendir til.

2. A1\ stjórn á störfum og reikningum prentsmiðjunnar verði
feingin i hendur forstöðumanninum (nú Einari þórðal'syni)
fyrir hæfileg laun og mót veði; einnig að hann skýri á
hverju hálfu missiri frá fjárhag prentsmiðjunnar til stípts-
yfirvaldanna, og sendi þeim reikning með tilheyrandi skjöl-
um við hver árslok.

3. Að stiptsyfirvöldin taki við hver árslok einn eða tvo óvið-
komandi duglega menn, til að rannsaka ársreikning prent-
smiðjunnar undir' stiptsyfirvaldanna úrskurð, og gefi á sin-
um tíma kvittun fyrir hvern kláraðan reikning. ,

4. Að stiptsyfirvöldin losist með ðllu við, að segja fyrir, hvað
prenta megi, eður prenta skuli, að undanteknum þeim and-
legum bókum, sem biskupinn á að sjá um að ætíð se nóg

, til af.
5. Að stiptamtmaðurinn verði einnig laus við stjórnlega umsjón

þess, sem prentað verður, og að sú umsjón heyri undir lög-
reglustjórann á löglegan hátt.
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6. En ef nú svo fyndist ástatt, þegar búið væri að auglýsa
reikningana og breyta stjórn prentsmiðjunnar i þetta horf,
að prentsmiðjan gæti ekki haldizt vill all skaðlausu, þá að
alþingi gæfist færi á, að nýju að leggja ráð til, hvort selja
skuli prentsmiðjuna eða ekki.

St .• JÓnssonar:
Að ef einkaleyfi ekki verða af numin, að þau þá skiptist
til jafnaðar með sunnlenzku og norðlenzku prentsmiðjunum.

Atkvæðaskráin, sem þingmenn höfðu feíngið, er svo hljóðandi:
Atkvæðaskrá

í
prentsmiðjurnálinu.

1. Á. Einarsson: að reikningar prentsmiðjunnar síðan 1844,
all hún komst undir umráð stiptsyfirvaldanna, verði grand-
gæfilega skoðaðir af duglegum mönnum, einum eða tveimur,
her í Reykjavik, á prentsmiðjunnar kostnað.

2. Sami: að skýrsla um þessa reikninga prentsmiðjunnar, síðan
1844, verði prentuð í íslenzkum blöðum, hið fyrsta þvi verður
við komið, og svo reikníngar hennar síðar meir við hver
árslok.

3. E. Kúld : að stjórn á störfum og reikningum prentsmiðj-
unnar verði feingin í hendur forstöðumanninum (nú Einari
j>órðarsyui) fyrir hæfileg laun og mót veði; einnig að hann
skýri á hverju hálfu missiri frá fjárhag prentsmiðjunnar til
stiptsyfirvaldanna, og sendi þeim reikning með tilheyrandi
skjölum við hver árslok.

4. Sami: að stiptsyfirvöldin taki Við hver árslok einn eða tvo
óviðkomandi duglega menn, til að rannsaka ársreikning
prentsmiðjunnar, undir stiptsyfirvaldanna úrskurð, og gefi á
sinum tirna kvittun fyrir hvern kláraðan reikníng.

5. Sami: að stiptsyfírvöldin losist með öllu við, að segja fyrir,
hvað prenta megi eða prenta skuli, að undanteknum þeim and-
legum bókum, sem biskupinn á að sjá um að ætíð sé nóg til af.

6. Sami: að stiptamtrnaðurinn verði einnig laus við stjórnlega
umsjón þess, sem prentað verður, og að sú umsjón heyri
undir lögreglustjórann á löglegan hátt.

7. Sami: að alþingi nú leiði hjá ser, að gjöra nokkrar uppá-
stúngur um sölu prentsmiðjunnar eður burttöku einkaleyf-
anna, heldur sendi konúngi hænarskrá um, að hann skipi
fyrir, að hið fyrsta verði gjörðar nauðsynlegar breytingar á
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stjórn og umsjón prentsmiðjunnar, einkanlega í þá stefnu,
er alþingi nú bendir til.

8. Sami: en ef nú svo fyndist ástatt, þegar búið væri að aug-
lýsa reikningana og breyta stjórn prentsmiðjunnar í þetta
horf, að prentsmiðjan gæti ekki haldizt við að skaðlausu, þá
að alþingi gæfist færi á að nýju, að leggja ráð til, hvort
selja skuli prentsmiðjune eða ekki.

9. .Nefndin: að af numin verði öll einkaleyfi Íslands prent-
smiðju, þegar hún verður seld.

10. Sama: að prentsmiðjan verði seld, þegar tími þykir til
kominn, í eign prívatrnanna,

11. Sama: en verð hennar og eignir hennar allar fyr eða seinna
hrúkaðar til eflingar almennri menntun í landinu.

12. Stefan Jðnsson (vara-uppástúnga): að ef einkaleyfi ekki
verða af numin, að þau þá skiptist til jafnaðar með su nn-
lenzku og norðlenzku prentsmiðjunum ,

13. Vill alþingi rita konúngi bænarskrá um þau atriði málsins,
sam samþykkt eru '1
Framsðqumaður: Eg álít, að það þurfi eingan inngáng

til þessarar umræðu, heldur vil eg að eins gjöra nokkrar at-
hugasemdir við breytíngaratkvæðin, og er þá fyrst breytingar-
atkvæði þingmannsins frá Strandasýslu; það fer því sama fram,
sem sumar hænarskrárnar til þingsins gjörðu, að stiptsyfirvöld-
unum verði gjört að skyldu, að gjöra grein fyrir fjárhag prent-
~~~~ .

þegar þessu máli fyrst var hreift her á þingi, het hinn
háttvirti 3. konúngkjörni þingmaður, sem er annar meðstjórnanda
prentsmiðjunnar, að gjöra allt, sem í hans valdi stæði, til þess,
að gefa þær upplýsingar, sem þingið þyrfti; en einhverra or-
saka vegna hefur hann ekki getað uppfyllt loforð sitt.

Hafi þíngmönnum öndverðlega ekki þótt rétt, að krefj-
ast reikningsskapar, þá mun svo vera enn, og held eg því eing-
inn geti gefið þessu breytingaratkvæði jákvæði sitt.

Um hið 2. breytingaratkvæði hins sama þingmanns er sama
að segja; því það hángir af hinu fyrra, jafnvel þó mer finnist
siðari hluti þess falla saman við breytingaratkvæði þingmanns
Snæfellinga undir 3. tölulið, nema einúngis sá munur, að í 2.
breytíngaratkvæðinu er farið fram á, að reikníngarnir verði aug-
lýstir í íslenzkum blöðum, en það 3. krefst, að reikningarnir
verði auglýstir með tilheyrandi skjölum við hver árslok.
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'þriðja breytingaratkvæðið gæti kann ske komizt í sam-
hljéðun við nefndaruppástúnguna, að prentsmiðjan verði seld á
hentugum tíma; því þángað til geta liMð 1, 2 eða fleiri ár, og
gæti það þá átt ser stað um þann tíma, sem þangað til liði.

Í því er talað um, að stjórn prentsmiðjunnar skuli verða
feingin í hendur forstöðumanni; áður voru það stiptsyfirvöldin
ein, sem það voru kölluð; en ef þetta orð el' orðið að mállýzku,
þá læt eg það vera.

En þar sem stendur: "(yrir hæfileg laun og mðti veði",
þá veit eg ekki, fyrir hvað hann á að setja veð, hvort heldur
það er fyrir allri eign prentsmiðjunnar (þó þykir mer honum
varla ætlandí, að setja veð fyrir húsið og áhöldin), eða það er
fyrir bókunum, sem hann prentar og hefur undir hendi.

En viðvíkjandi því, að hann skuli skýra á hverju hálf tl

missiri frá fjárhag prentsmiðjunnar, þá mun það hafa verið
haft svo áður; og eins það seinasta í klausunni : "o.q sendi þeim
1'eikníl1g með tilheyrandi skjðlum við hoer 1Í1'slok", held eg
nú se einnig hrúkað. Mer sýnist því, þegar það getur bæði
átt við uppástúngu nefndarinnar og við það, sem nú tíðkast,
se ekkert breytingaratkvæði þessu til fyrirstöðu.

Viðvíkjandi uppástúngu hins sama undir 4. tölulið, þá mun
það híngað til hafa verið skylda stiptsyfirvaldanna, að rannsaka
reikningana; en þar eð þau bæði eru önnum bundin, og betra
er kann ske, að óviðkomandi menn skoði þá, þá álít eg rétt,
að létta á þeim þeirri byrði, og það því heldur, sem reikning-
arnir eiga að rannsakast undir úrskurð stiptsufiroaldanna.

5. breytingaratkvæðið finnst mer, þó það ekki {ari fjærri
réttu, fela of mikið á hendur þessum forstöðumanni, meðan hann
er órnenntaður ; hvort heldur hann heitir Einar þórðarson eða
Sveinn Petursson, gjörir ekkert til, úr þvi hann er ekki mennt-
aður maður. það er fyrst, þegar prentsmiðjan er orðin einstakra
manna eign, að þessu getur orðið við komið. þetta segi eg í
mínu eigin, en ekki nefndarinnar nafni.

Nefndlnnl virtist þar á móti 6. breytingaratkvæðið óþarft,
vegna þess, að þiagtð hefur óskað, að prentfrelsislöggjöf Dana
yrði lögtekin ber, og þó það kann ske ekki skaðaði, að það
yrði tekið skýrlega fram her, álít eg það þó óþarft, þar það
atriði greinilega er tekið fram í dönsku löggjöfinni, sem nú á
að verða íslenzk, í 4. gr.

Breytingaratkvæði þingmannsins frá Snæfellsnessýslu undir
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7. tölulið rekur sig á það næsta á eptir, og vona eg uppástúngu-
maður taki það aptur; þvi það á heltlur ekki alls kostar vel við.

8. breytingaratkvæðið getur eins og hin staðíst eptir uppá-
stúngum nefndarinnar; því þegar reikningarnir sjást, kemst
maður að raun um, hvað mikið prentsmiðjan hefur grætt, eða
hvernig hún stendur sig; ef hún þá tapar, verður ekki gjörandi,
að hafa hana á opinberan kostnað, heldur sjálfsagt, að selja hana,
og þá mundi þingið al'l nýju vilja yfirvega málið.

Viðvíkjandi 9. tölulið, þá er það uppástúnga nefndarinnar,
ab öll einkaleyfi prentsmiðjunnar verði af numinn, þegar hún
verður seld; því ef einn maður ætti að hafa þau, þá Tæru lands-
menn neyddir til, að leggja sjóði sína í lófa eigandans, til að
geta feingið þessar bækur, og biðja hann að taka svo mikið,
sem hann vilji.

Hvað uppástúngu nefndarinnar undir 10. tölulið áhrærir,
þá er áður búið að færa rök !lb þvi, aÐ berar mundi staðið fyrir
gángi slíkrar stiptunar, þegar hún væri komin i einstakra
manna hendur.

þá kemur 11. töluliður. Nefndin hefur þar skoðað þessa
stiptun sem þá, er eingaungu hefði það augnamið, að vinna að
eflíngu almennrar menntunar i landinu, og það er auðséð, að
þegar Hólaprentsmiðju var steypt saman við Hrappseyjar, var
það einnig tilgángur stjórnarinnar (kgsbr. '17. jún. 1799).

Viðvíkjandi vara-uppástúngu Eyfirðínga, þá var það mein-
ing nefndarinnar, að menn á þessu þíngi ættu all hampa jafnt
báðum prentsruiðjunum, og þannig feiugi sú norðlenzka jafn-
retti við þá sunnlenzku, og gætu þá báðar staðizt, og unnið jafnt
að menntun í landinu.

Konúngsfulltl'úi: Áður en fleiri taka til orða í þessu máli,
skal eg fara nokkrum orðum um hreytíngaratk væðin, og eins og
hinn heiðraði framsögumaður rekja þau i þeirri röð, sem þau
standa í á atkvæðaskránni. Í 1. breytingaratkvæði er farið fram
á það, að prentsmiðjureikningarnir síðan 1844 verði skoðaðir af
einum eða tveimur duglegum mönnum her í Reykjavík, á prent-
smiðjunnar kostnað. Í þessu tilliti skal eg skýra hinu heillraða
þingi frá, að eg hef nú feingið skýrslu frá hinum háæruverð-
uga þingmanni, sem er meðstjórnari prentsmiðjunnar, að reikn-
ingarnir frá 1844-1848, er sendir hafa verið stjórninni, séu
endurskoðaðir í endurskoðunarskrifstofunni ORe~ifíon~,ontoir), og
úrskurður um þá felldur af manni, sem þar til er skipaður
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('DeþQrtementGbíredeuren).]?að virðist þess vegna ekki einúngis
óþarft, heldur og svo ótilhlýðilegt, að beiðast þess, að reikn-
ingar þessir, sem þegar eru útkljáðir, skuli verða endurskoðað-
ir á ný; enda munu þeir menn, sem þar til verða valdir her,
ekki verða þvi starfi betur vaxnir, en þeir menn, sem það hafa
gjört ytra, sem slíkum störfum eru fullvanir, og þar að auki
hefðu þeir nýju endurskoðendur eingau myndugleika til, að
breyta úrskurðum þeim, sem um reikningana eru felldir af þeim
manni, sem stjórnin hefur þar til skipað. Mer virðist það líka
óþarfi, að kasta endurskoðunar-kostnaðinum upp á prentsrniðj-
una, þar sem það eptir stjórnarinnar tilhögun þó á annan veg,
og eg held betur, getur skeð henni kostnaðarlaust. Hvað reikn-
ingana frá 1849-1851 snertir, þá hafa þeir verið sendir stjórninni
frá stlptsyflrvöldunum; og þau hafa aptur feingið athugasemdir
endurskoðaranna, og gjöri eg ráð fyrir, að þeim verði svarað á
þessu sumri, og þvi sýnist mer það réttast, að þingið fresti þvi,
að fara nokkru á flot um þessa reikninga, eður vilja rifa þá úr
hendi stjórnarinnar, meðan hún er að láta fjalla um þá, og úr-
skurður þar að lútandi enn þá ekki er felldur. Her að auki
virðist mer það, eins og eg hef áður látið i ljósi her á þinginu,
ótilhlýðilegt, að senda konúnginum bænarskrá Ilm svo lítil-
fjörlegt og þar að auki, eins og áður er sýnt, óréttilega
upp borið málefni, eins og það, sem her ræðir um; þar á móti
væri það réttara, ef máli þessu væri annars farandi á flot, ef
þingið með ályktun vildi fela forseta sinum á hendur, að skrifa
þar um hlutaðeigandi stjórnarherra, og gildir þessi siðasta at-
hugasemd einkanlega um auglýsingu reikninga prentsmiðjunn-
ar, hverri farið er á flot i 2. breytingaratkvæðinu.

Eg fyrir mitt leyti mundi ei hafa verið mótfallinn 1. parti
3. breytíngaratkvæðisins, nefuilega, að fá störf og reikninga
prentsmiðjunnar í hendur duglegum forstöðumanni; þvi það hlýð-
ir betur, að stiptsyfirvöldin einúngis hafi yfirumsjón prentsmiðj-
unnar, meðan hún er opinber eign, en að þau, svo að segja,
hnauki í hennar daglegu störfum. En her við skal eg geta
þess, að sú ráðstöfun, sem i þessu breytingaratkvæði er beðið
um, er þegar á komin, og prentsmiðjunnar núverandi forstöðu-
manni er fyrir skipað, að standa fyrir öllum störfum og reikn-
ingum prentsmiðjunnar, semja þar yfir árlega reikninga, og
senda þá stiptsyfirvöldunum, hvaðan þeir aptur gánga til stjórn-
arinnar til endurskoðunar og úrlausnar; svo að mer ei alleina
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virðist þetta breytingaratkvæði vera þarflaust. þeldur og svo
smámunalegt, all biðja konúnginn sjálfan um, að koma þessari
lítilfjörlegu breytingu á um forstöðu prentsmiðjunnar , og (Iað
því heldur, sem hún eins og áður er á vikið, þegar er á komin.
i tilliti til veðs þess, sem farið er fram á ibreytingaratkvæðlnu,
skal eg geta þess, að þess hefur ei verið krafizt af forstöðumann-
inum, af því hann hefur ei peninga stiptunarinnar undir hönd-
um, en fær ávísun frá stlptsyflrvölduuum í hvert sinn, er hann
skal greiða nokkuð af sjói'li prentsmiðjunnar,

VerlIi 4. breytingaratkvæði ekki fellt eða tekið aptur, sem
eg verð að ráða til, þá eru þó orðin: "undir stipts!/firvaldanna
urskurð'", þar óhafandi; því það hlýðir betur, að um þessa
reikninga seu felldir úrskurðir erlendis, en að stíptsyfirvöldin
gjöri það sjálf, sem hafa peninga stiptunarinnar ulldir höndum,
og þannig ættu sjálf að dæma um sínar eigin útgjaldaskrár.
Hvað 5. breytingaratkvæðið snertir, þá verð eg í tilliti til þess
að halda mer til þess, sem hinn heiðraði framsögumaður sagði.
Eg get einnig haldið mer til þess, sem framsögumaðurinn sagði
um 6. breytlngnratkvæðið ; því verði prentfrelsislögin, er þingið
nýlega ræddi til undirbúnings, Higleidd ber, þá fer um tilsjón
þeirra bóka, sem prentaðar verða, eptir því, sem þar í el' til
tekið, svo að 1 exemplar af hverri bók, er út kemur, verður í
ákveðinn tíma sent lögreglustjóranum, og, ef hún er vitaverð,
ákveður stiptamtmaðurinn, hvort lögsækja skuli þann, er hefur
ábyrgð bókarinnar, eða ekki. Um 7. breytingaratkvæði gildir
það sama, og eg hef sagt um fleiri önnur her á undan, að mer
virðist það með öllu óþarft, og held þvi þingil'l gjöri réttast í,
að fella þal'l. Hið 8, breytingaratkvæði er einnigóþarftj því
það er auðsjáanlegt, að þingil'l þarf ekki að biðja um það, að,
það siðar meir megi senda konúngi bænarskrá um sölu prent-
sm iI'ljunnar ; því þann rétt hefur þingið jafnan, þó það biðji ekki,
ef og nær gildar ástæður eru þar til.

Hvað uppástúngu nefndarinnar nr. 9 ábrærir, um, að af
nema öll einkaleyfi prentsmiðjunnar, þegar hún verður seld, þá
virðist mer hún mjög isjárverð ; þvi eptir þvi, sem bókmennt-
um, bókaprentun og bókasölu her er varið, þá þykir mer hætt
við, að þær 2 prentsmiðjur, sem eru her á landi, eyl'lileggi hvor
aðra, ef hvorug þeirra hefur einkarett til, að prenta þær guðs-
orðabækur, sem her eru útgeingilegastar, og mest halda prent-
smiðjnnni við; og þar sem það er fyrir borið, að verðið á guðs-
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orðabókunum mundi verða svo afarmikið, ef einn prívat-maður
hefði einkarett til, að láta prenta þær, þá er ei fyrir slíku að
óttast; því með söluskilmálunum mundi honum af stjórninni
verða gjört að skyldu, að selja þessar bækur við fast-ákveðnu
sanngjörnu verði.

Eptir þvi, sem eg að framan hef skýrt frá, virðist mel'
ekkert annað atriði vera i málefni þessu, hvar um hæfilegt se
að upp bera bænarskrá fyrir konúng, en það, ef þingið vildi
óska, að prentsmiðjan væri óseld; hvar á móti öll hin önnur
atriði í málinu áhræra smávegis administrativ- ráðstafanir,
hvar um réttast væri að leita hlutaðeigandi stjórnarherra, að
svo miklu leyti sem þinginu virðist þau eigi að takast til greina.

Á. Einarsson: það má sannast á breytingaratkvæðum
min um, að vandi fylgir vegsemd hverri. þau hafa að sönnu
verið sett í broddi fylkingar meðal atkvæðanna, enda liggja
þau næst og bezt við högginu, og nú litur út fyrir, að þeim
se ætlað það. Eg verð að játa, að það datt ofan yfir mig, þeg-
ar sá heiðraði framsögumaður fór nú að tala um, hvort þingið
mundi hafa rétt til, að krefjast reikninganna. En þingið tók þó
málið i nefnd i þvi skyni, og nefndin reyndi, að fá reikning-
ana hér, eptir von þeirri, er henni var gefin í inngángsum-
ræðunni; en þegar þetta tókst ekki, hélt eg hún mundi hætta
við málið, eða leita þá leingra fyrir foöer; því þetta var eitt af
ætlunarverki nefndarinnar, og eitthvert það helzta; um sölu
prentsmiðjunnar hefði nefndin ekki þurft að hafa mikið fyrir,
eptir því sem sagt er, að stiptsyflrvðldin haf stúngið upp á
þvi, og stjórnin muni ekki vera þvi mótfallin; en um einka-
leyfið og sölu prentsmiðjunnar hélt eg ekki væri hægt að
fullgjöra, meðan menn vissu ekkert vist um fjárhag prentsmiðj-
unnar, og sá eg ekkert annað ráð til þess, úr þvi reikníngarnir
feingust ekki her, en óska þess hjá stjórninni. Að sönnu
skýrði konúngsfulltrúinn frá -því, að reikningaruir hefðu verið
skoðaðir utanlands þángað til 1848, en hvaða reikningar? lík-
lega þeir, sem við höfum fYrir augum i "Nýtíðindum", bls. 31-32;
því aðrir betri hafa líklega ekki verið til, en þeir, sem prent-
aðir VOI'U í stjörnarblaðínu, á kostnað prentsmiðjunnar, og hver
getur hotnað í þeim graut? en fyrst nefndin let þetta ekki
hamla ser frá, að halda málinu á fram, bjóst eg þó við, að
hún mundi reyna, að gjöra ser einhverja hugmynd um, hvort
prentsmiðjan mundi vinna eða tapa með þolunlegri tilhögun,
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og ekki hrapa svona að sölunni, meðan reikningarnir, voru í
þessari súpu; en þegar eg sá, að ekki varð af þessu, fór eg
að reyna það, og ímynda eg mer, að prenta hefði mátt árlega
i prentsmiðjuuni af 5 minnum 125 arkir af smáu og stóru letri;
hefði það átt að vera, síðan prentsmiðjan kom i Reykjavík árið
1844, her um bil 1000 arkir. þegar eg lít til þess, sem prent-
smiðjan hefur gefið út á sinri kostnað, að meðtöldum alþíngis-
og þjððfundar-tiðindunum, mundi það nema frekum 400 örkum;
hefði þá prentsmiðjan átt að prenta fyrir aðra nærfellt 600 arkir,
og af þeim hefði hver örk átt að kosta í hið minnsta 9 rbdd.;
hefði það í 8 ár átt að vera prentsmiðjunnl til inntektar 5000 rbdd.,
en þegar prentsmiðjan kom frá "Viðey, átti hún i
skuldabréfum, auk alls annars, rúma . . . . . 6000
alþingis - og þjóðfundar-tiðindin eru víst 200 arkir
öll, og hefur prentsmiðjan tekið fyrir hverja örk i
hið minnsta 14 rbdd., og stundum meira; verður
þetta þó til inntektar. . . . . . . . . . . 2800

Af því fyrra upplagi sálmabókarinnar, sem seld
var á 1 rbd. hvert exemplar, mun prentsmiðjan víst
hafa haft í hreinan ábata . . . . . . . . . 1800
og af passíusálmunum og lærdómsbókinni, 400 rbdd,
hvorri, • . • . . . • . . . . . • . . . 800
fyrir það, sem nærri hálft húsið hefur verið byggt
á leigu, árlega 50 rbdd., í allt . . . . . . . . 400

verður þetta alls 16,800 I'bdd.
Líka má gjöra ráð fyrir, að prentsmiðjan hafi haft

hagnað á "Lanztíðindunum" og "Nýtíðindum", fyrst
stjórn prentsmiðjunnar heit þeim blöðum úti á prent-
smiðjunnar kostnað, og ma ekki a!tla hagnað þenn-
an minni en • . . . . . . . . . . . . . 100
og fyrir útfarar- og graf-minníngar og ýmislegt hefði
getað feingizt álíka, . . . . . . . 100

alls 17,000 rbdd.
En til útgjalda tel eg:

1. húsið meðaðgjörð þess og viðhaldi
2. laun prentaranna, her um bil .
3. nýja pressu . .
4. aðgjörð á gamalli pressu

3500 rbdd.
7500
500 -
150 -

flyt 11,(;50 rhdrl,
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5. hafi prentsmiðjan keypt letur til her
eða 16 arka, yrði í mesta máta ,

G. tréverk hefur varla orðið meira en

Iluttir II,650 rhdd.
um bil 15

17-1800 -
200 -

samtals 13,650 rbdd.;
ætti prentsmiðjan þá ah eiga til gú(')a af þvi, sem
lll~t' er talið , . . ., . 3,350rbdll.,
hef eg þó i yfirliti þessu víðast sett tekjurnar lægra, en eg
11l\1tþær hefðu átt að vera, og útgjöldin hærri, og gætt papp-
irsverðsins, þar sem það var ekki beinlínis innifalið í verði bók.
anna, enda er auðséð, að býsna-margt er ótalið, sem mætti vera
}lrentsmiðjunni til inntektar ; en eg lét mér þetta nægja, til að
geta sýnt fram á, að það var ekki þýðíngarlaust, að geta eitt-
hvað gizkað á, hvort prentsmiðjan gæti borið sig sj;ilf', eða
grætt töluvert, ef fyrirkomulagið væri byggt á nokkru viti, og
(~ptirsjóniu i nokkru lagi.

Eg ætla að gjöra litla athugasemd við reikninginn, og get
eg þess þá fyrst, ,1(') svo lítur út, sem það hafi átt að vera ein-
hvers kyns húhll!lkklll'~ að leigja prentsmiðjuhúsíð, og fá 50
rhdd. í ársleigu. og sjá þó allir, hver leiga þetta var af 12-
1400 rbrld. höfuðstól, því það mætti þó telja þann leigða part
prentsmiðjunuar; en IIÓ minkar leigan æði-mikið, þegar litið er
til aðgjörðar og viðhalds hússins, sem hefur kostað æði- mikið;
væri fletta þó gúðra gjalda vert, ef að{('l'ð þessi hefði ekki stað-
ið prentsmtðjunni fyrir miklum þrifum; því með henni er girt
fyrir, að 2 pressur verði brúkaðar, vegna rúmleysis, og hindrar
þai'l prentunina vist um fjórða part, og er þar auðseður skaðinn,
þegar einlægt hefur verið nóg til ah prenta; einnig hefur flotið
:lÍ þessu, að búsrúmið i prentsmiðjuuni er bæði of lítið og ó-
hentugt, og hef eg opt heyrt kvartað um það að undanförnu,
en á þessu hefur ekki orðið ráðin bót, meðan nokkuð var léð
af húsinu. Líka var það aðgæzluvert, hefði húsið brunnið, hverj-
um mundi verða kennt UIIl það, og var það þó þýðíngarmikið
atriði. þetta -og ýmislegt fleira vonaði eg að nefndin mundi
taka til 'gt'eina, áður en hún eggjaði svo fast á sölu preutsmiðj-
unnar.

Sú bæstvirti konúngsfulltrúi gat þess, að það heyrði ekki
til, "að draga konúngsins persónu inn i þetta administratina mal,
og hefði verið réttara, að þíngið hefði snúið ser til viðkomandi
stjóruardeildar''; en þvi gaf konúngsfulltrúinn þessar upplýsíllg-
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ar ekki fyr, en rett er komið að atkvæðagreiðslu I - (./.Guð-
mundsson: Gott) - (Konú1I9sfulltl'iti: Út af [ivi, sem hinn
heiðraði þíngmaður Strandasýslu sagði, skal eg geta þess, að
eg hef ekki seð breytlngaratkvæðin í málinu, fyr en eptir að
undirbúningsumræðunni var lokið) -. Eg bar breytíngarat-
kvæðin nógu snemma upp, sem þíngtíðindin sýna, svo um þetta
hefði þá mátt ræða, en nú getur þíngið komizt í vandræði, ef
til vill, og atvik þetta spillt fyrir atkvæðum, ef þingið fellst á
þennan skoðunarmáta.

G. Brandsson: Eg tók eptir f)Vi áðan, að hinu háttvirti
konúngsfulltrúi sagði, að það eitt gæti beinlínis hlýtt undir
úrskurð konúngsíns, hvort prentsmiðjan ætti að seljast. eða ekki,
því hún væri eign landsins. l\ler finnst líka, að þetta seu aðal-
atriði málsins, og að menn ættu að glöggva sig vel á þeim,
áður en þeir greiða atkvæði. Eg fyrir mitt leyti el' nú á því
máli, að prentsmiðjan ætti ekki að seljast ilð svo komnu j því
flÓ reikningar hennar séu ekki greinilega auglýsti,' enn, flá geta
menn þó ráðið svo mikið af bréfi því, er st.iptsyfirvöldin skrif:'
uðu nefndinni, sem sett var í þessu máli, að fjarhagUl' prent-
smiðjunnar muni vera, eins og þar segir, í góðu lagi; þvi þar
sem sagt er, að hú" síðan 1850 hafi borgað 1100 dala skuld,
þar að auki lækkað söluverð á pappír, sett niður prentunar-
kostnað, selt forlagsbækur með minna verði en áður, keypt
ýmislegt, sem hún hefur þurft, og borgað 'aðgjörðarkostnað ci
húsi sínu, þá er þetta annað en lítill gróður ci jafnstuttum tíma
og áður er sagt, svo það væri að minni ætlun ekki hyggilegt,
að snara frá ser stiptun þessari, sem gefur svo álitlegau arð,
að mer er efasamt, að aðrar gjiiri það betur. Hinn háuvirti
kouúngsfulltrúi og framsögumaður máls þe~sa hafa talað um,
að 6. breytíngaratk væðið, sem stendur á atkvæðaskráuni, væri
óþarft, þar f)íngið hefði fyrir fáum dðgulII óskað eptir, að prent-
frelsislögin, sem gihJa í Danmörku, yrðu her lögleidd; en
menn verða að gæta að því, að þessu er enn ekki ráðið til
lykt" af þínginu; [iað el' e inúng'is undirhúningsumræðau i þessu
prentfrelsislagamáli, sem hel' CI' geillgin um gari'l, og voru þá,
að mig minnir, gjiirð við það nokkur breytiugaratk væði,
svo við ályktunarumræðu og atkvæðagreiðslu þessa máls er ó-
"íst um, hversu þessu reiðir af.' Eg se því ekki betur, en að
breytingaratkvæði þetta geti og eigi að koma til atkvæða. Eg
skal JlÚ ekki tala neitt um hin önnur breytíngaratkvæði, sem
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komill CI'U fram i máli þessu, enda em aðrir búnir að því, sem
geta fmð betur, og nokkrir má ske gjöri það enn. I>egar geingið
verður til atkvæða um þau, ætlast eg til, að þingmenn sjái, hver
og hvað mörg af þeim eg þá ailhyllist.

KonúlIfls(ulltl'úi: Eg skal get;, þess, all þetta getur þíng-
ið gjört með því, að fela forseta sínum á hendur, að fram bera
málið fyrir hlutaðeigandi stjórnarherra, og getur þetta skeð á
mjiig stuttum tíma og með lítilli fyrirhöfn.

E. Kúld: Eg þarf ekki að fara mörgum orðum um þessi
breytingaratkvæði. sem mer eru eignull her, og eg sjálfsagt
geingst við að eg eigi; því hinn háttvirti varaforseti hefur al\
mestu gjöl·t mer það óþarft, og ef menn ekki gángast fyrir
hans orðum, þá hugsa eg, að menn verði ei brjóstbetri við þau,
þó eg reyni að fara all gylla þau með einhverjum orðum frá
mel'.

Viðvíkjandi því, að konúngsfulltrúi vildi ráða mer til, all
taka aptur þessi breytingaratkvæði mín, þá skal eg leyfa mer
að geta þess, að eg veit ekki, nema því valdi nú misskilningur
minn á ræðu hans eða þekkingarleysi mínu, að sjá þá galla á
breytingaratkvæðuuum, að eg get ekki, enn sem komið er, fylgt
ráðleggingu hans, og því gjöri eg það alls ekki að svo komnu;
en ef þinginu svo sýnist, getur það eins fyrir þall fellt þau með
atkvæðafjölda.

Í tilliti til 3. breytingaratkvæðisins gat hann þess, að það
væri óþarft, sökum þess, að þessi regla þegar væri komiu á;
en ef nú svo er, sem eg ei veit, þá finnst mer það einmitt styðja
það, sem eg fór fram áí breytíngaratkvæðunum, en ei fella
þau.

Honum þótti óviðkunnanlegt, að aðrir skyldu skoða reiku-
ingana en stiptsyfirvöldin, og síðan hin íslenzka stjórnardeild;
en eg hafði tillit til þess, að prentsmiðjan er þjóðeign, og af
því mætti skoða reiknínga hennar, eins og t. d. bókmennta-
félagsins, af 2 mönnum, sem til þess væru kosnir.

Hvað áhrærir breytíngaratkvæði mitt undir 6. tölulið, Ilá
CI' danska löggjöfin dags. 3. janúar 1851 ekki lögleidd her enn
þá, og þó hún verði lögleidd her, veit eg ekki, hvort hún UPIl-
hefur konúngsúrskurðinn 19. sept. 1832, hvar stíptamtmanninum
CI' gjörð þessi umsjón hins prentaða að skyldu. 'það vita nú
Iögfræðingarnlr her á þíngi betur en eg, hvort svona almenn
lagaboð upphefja þau sérstaklegu. En ei Tildi losa herra stipt-
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arntmanninn 'undan byrði þeirri, sem kouúngsúrskurður 19.
september. 1832 leggur honum á herðar. Eg se ekki held-
ur neina ósamkvæmni í f,ví fyrir þingið, þó það fallist á þetta
breytíngaratkvæði, jafnvel þó það fari í sömu áttina og prent-
frelsislögp,jöfin, sem þegar er við að búast að það samþykki
all fái her lagagildi.

Breytíngaratk ",æði mitt, sem er það 7. á atkvæðaskránni,
tek eg aptur, ekki af því, all það eins og konúngsfulltrúi sagði,
komi í bága við það 8., heldur af því, all uppástunga nefndar-
innar undir tölulið 10, sem nú el' aukin þessum orðum: ,.,þe.qar
tími þykir til kominn", gjörir það óþarft.

Að öðru leyti fer eg ekki fleiri orðum um breytíngarat-
kvæði mín, en fel þau þinginu á hendur, hvort heldur það yill
fella þau eða aðhyllast.

Konún.qs(ulltrúi: Eg vil.benda hinum heiðra Ila þíngmanni
til þess, að í 4. breytíngaratkvælli stendur, all prentsmlðjurelku-
ingarnir skuli heyra "lindir stipt!.!lfil'valdanna úrskurð'" ~ en
þetta get. eg ei álitið vera gott skípulag; þvi þá ættu stipts-
yfirvöldin að nokkru leyti að dæma um sínar eigin gjörðir, hvar
á mót það er miklu réttara, all sú skipun haldist, sem nú er
á, að úrslit þessara reiknínga heyri undir úrskurð forstöðumanns
hinnar íslenzku stjómardeildar,

þ. Jðnassen : Hinn heiðraði þingmaður Gullbríngusýslu
hefur þegar tekið það helzta fram af því, sem eg vildi hafa
sagt viðvíkjandi málinu yfir höfuð, og get eg því haldið mel'
til þess, sem hann er búinn að segja, og skal eg þá einúngis
leyfa mer að fara fáeinum orðum um breytíngaratkvæði þing-
mannsins úr Strandasýslu, nr. 1 og 2 á atkvæðaskráuni. Eg
get með eingu móti fellt mig við eða gefið þessum breytingar-
atkvæðum hans mitt samþykki. það er búið að taka það fram
her á þínginu, að [iað mál, sem ræðir um, se umboðslegs eðlis,
og heyri ekki undir þingsins verkahring. þessa skoðun hefur
þingið aðhyllzt, og það lá og, eptir IJVí sem mer skildist, í orð-
um hins heiðraða framsögumanns. þ~ssa skoðun þingsills á
málinu á hinn heiðraði þíllglllaðm' að taka til greina) hver sem
svo hans eigin skoð Ull á málinu er eða ekki, og hann hefði
því getall sparað scr þá reikníngsfærslu,sem ver heyrðum ný-
lega; því hún átti her alls ekki við.

þillgið sjái ft getur ekki heldur aðhyllzt hans breytíngar-
atkvæði; því það kæmi þá í mótsögn vill sjálft sig og það, sem
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undan er geillgil'l. þíngmaðurinn fer fram á þllð, 'og krefst þess
af stjórn prentsmiðjunnar, stiptsyfirvöldnnum, að hún láti grand-
g~filega skoða prentsmiðjunnar reikninga, síðan 1844og til ná-
lægs tíma, af einum eða tveimur duglegum mönnum, á prent-
smiðjunnar kostnað, og að þessir reikningar síðan verði prent-
aðir í íslenzkum dagblöðum, Eg vil nú leyfa mer að spyrja
hinn heiðraða fulltrúa, hvernig hann hugsar ser það fyr nefnda
atriði, ella rannsókn reikninganna, eptir að hinn háttvirti kon-
úngsfulltrúi er búinn að skýra þínginu frá því, að prentverks-
reikningarnir fyrir árin 1844-48 séu þegar gegnumskoðaðir
af mel)i~l)lI~colltoírClli íslenzku stjórnardeildinni, og búið að ráða
þeim algjörlega til lykta, og að reikningarnir frá 1848 til 1851
séu undir mc\)í~on eða rannsókn, og einúngis eptir að svara þeim
athugasemdum, sem gjörðar hafa verið við þá erlendis. Eg
skil fyrir mitt leyti ekki, hvernig það geti komizt heim, að út-
nefndir menn fari nú aptur að rannsaka þessa reikninga, sem
búill er þannig algjörlega all gánga frá af réttum hlutaðeigend-
um, og hvernig ætti að skera úr, ef meiníngamunur kæmi upp,
sem að vísu má gjöra ráll fyrir; en eg vona þess líka, að þing-
ið gefi þessu heldur ekki áheyrn, eða taki þetta breytingarat-
kvæði til greina; því að þá lendir i vandræðum, sem ekk.i er
að sjá fyrir endann á. En annall mál er þai:J, um reikninga
prentsmiðjunnar eptirleiðis, með því fyrirkomulag! á henni, sem
upp á er stúngið. Hvað auglýsíngu reikninganna snertir, er eg
sannfærður um, að stiptsyfirvöldín af umræðum þeim, sem her
eru orðnar, og vegna þess áhuga, sem margir af þingmönnum
hafa látið í ljósi að þeir hafi á högum og kjörum prentsmiðj-
unnar, muni fullnægja þessari ósk þingsins og landsmanna,
undir eins og þeir fá þvi við komið; en all heimta það af þeim
með sjálfskyldu, finn eg hvorki tilhlýllilegt, né þingið all hafa
heimild til.

G. Einarsson: Hinn háttvirti 4. konúngkjörni þingmallur,
er nú settist niður, sagði fyrir skemmstu, að þá lenti í vand-
ræðum, sem ekki væri að sjá fyrir endann á. En hvallan eru
nú þessi vandræði sprottin nema af skýrsluskorti og upplýs-
íngaleysi i þessu máli - (gott!) -. Hefði hinn hæstvirti 3. kon-
úngkjörni þingmaður skýrt mál þetta eins vel við undirbúnings-
umræðuna, eins og hinn hæstvirti konúngsfulltrúi hefur nú gjört,
þá væri mál þetta að líkindum i allt annari stefuu, en það uú
er. Eg verð all játa I)a~, hvað mig saertir, þá er eg i vandræð-
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um, hvað eg skal hugsa um þetta mál eptir þeim upplýsingum,
er konúngsfulJtrÍJinn gaf, og hverjar eg hvorki má ne get reingt,
og þess vegna þykir mer mesta nauðsyn á, að mál þetta skýrist
betur, og vil eg því biðja hinn hæstvirta konúngsfulltrúa, að
gefa þinginu nákvæmari skýrslu um, hversu fari fram yfirskoð-
un prentsmíðjureikninganna, og hvort þe&si endurskoðun geti
orðið eins óyggjandi, góð og áreiðanleg, eins og ef hún færi her
fram. Prentsmiðjan er þó opinher eign, eign þjóðarinnar, og
það er þá sjálfsögð sanngirnis-skylda, þó að það kunni ekki í
strángasta skilningi að vera lagaskylda, eins og nú er ástatt,
að þjóðin fái að sjá ljósa og skýra reikninga yfir tekjur og út-
gjöld eignar sinnar. Að sýna mönnum aðra eins reikninga, eins
og prentsmiðjureikningarnir eru i "Nýtíðindllnum", er, ef til vill,
ekki til annars, en vekja tortryggni og umtal hjá þjóðinni, og
gjöra þannig vont verra. Konúngsfulltrúi hefur tekið það fram,
að það væri ótilhlýi'lilegt, að senda konúngi bænarskrá um þetta
mál. Eg skal nú hvorki tala með þvi eða móti; en til ein-
hverrar sannfæringar hljóta menn þó að komast, áður en at-
kvæði eru greidd i málinu, og vona eg hún verði sú, sem bezt
er í þessu efni.

Konúngsfulltl'úi: Eg skildi ei að fullu ræðu hins heiðr-
nða þingmanns, er nú settist; mer var það ekki glöggt, hvort
hann óskaði, að fræðast um það, hvort fyrirkomulag það á for-
stöðu prentsmiðjunnar, sem eg ái'lur gat um að væri nú á
kom i1'1, væri lögboðii'l eða ekki. þingmaðurinn mátti geta ráðii'l
það á orðum mínum, sem eg ætla að hafi verið fullkomlega
glögg, að þetta fyrirkomulag hvorki er, eða eptir eðli sinu getur
verið, lögakveðið, heldur er það ráðstöfun stiptsyfirvaldanna,
sem eg að öðru leyti ætla að vera hagkvæma, eins og hún er
samkvæm því, er sum breytingaratkvæðin i þessu .máli hafa
farið fram á. En skyldi þingmaðurinu hafa meint reikníngs-
færsluna fyrir prentsmiðjuna, og máta þann, upp á hvern reikn-
ingarnir ern endurskoðaðir og {Jtkljáðir, þá er að vísu þetta,
hvað þessa sérstaklegu reikninga prentsmiðjunnar áhrærir, ekki
ákveðið með neinu sérstaklegu þar að lútandi lagaboði, heldur
fer um endurskoðun og úrslit þessara reikninga, eins og um
aðra opinbera reikninga héðan frá landi, að þeir eru endurskoð-
aðir i endurskoðunarstofu hinnar íslenzku stjórnardeildar, og
síðan úrskurðað ir af forstöðumanni stjórnardeildarinnar, og ætla
eg, að þessi tilhögun muni bæði vera svo tryggjandi og hag-
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feld, að mer þykir ekkert tilefni til, að óska breytíngar á
henni. Eg held, þó ab endurskoðun reikninganna færi fram
her í landi, þá mundi hún hvergi nærri verba eins nákvæm,
sem sú, er nú á ser stað; því hún er gjörb af þeim mönnum, sem
í slíkum störfum hafa mikla æfingu; en það er á hinn bóginn
mjög vafasamt, hve vel hæfir þeir menn, sem her yrðu valdir
til slíkrar endurskoðunar, væru til slíkra starfa, eða hve vel
slíkar kosningar tækjust.

P. Petursson: Hvað breytingaratkvæðið undir tölulið 1
viðvíkur, þá hefur hinn hæstvirti konúngsfulltrúi upplýst, að
búið se ab yfirskoða suma þá reiknínga, sem það talar um, og
búið að skera úr þeim af hinni íslenzku stjórnardeild, en suma
se að sönnu búið að endurskoða, en að enn se ekki búið að
leggja úrskurð á þá, heldur sen gjörðar við þá athugasemdir,
sem sendar séu- yfirstjórnendum prentsmiðjunnar til andsvara.
Eg se heldur ekki, að hvaða haldi það kæmi, þó þessu breyt-
ingaratkvæði eða uppástungu yrði framgeingt, eða hvaða áréngur
ný yfirskoðun þessara .fornu reik nínga gæti haft; því örðugt
yrði héðan af, að fá leiðréttingu á þeim, þó þeir væru í ein-
hverju tilliti skakkir, þar eð opt hafa orðið stiptamtmanna-
skipti síðan 1844, og eins hafa orðið biskupaskipti. En þó
nr. 1 verði fellt, se eg ekki, að nr. 2 þurfi þar fyrir nauðsyn-
lega ab falla, eins og mig minnir að hinn hæstvirti konúngs-
fulltrúi segði, eða ar, það se svo náið samband milli beggja
þessara hreytíngaratkvæða ; því það má þó gjöra ráð fyrir því,
að einhvern tíma verði búið að yfirskoða þessa reikninga, og
þá se eg ekki, hvali þvi ætti að geta verið til fyrirstöðu, al'l
þeir væru prentaðir í íslenzkum dagblöðum og þannig hirtir al-
menníngi; en annað mál er það, hvort það eigi að rita bænar-
skrá til konúngs um þetta, og virðist tilhlýðilegra, ab biðja
annaðhvort íslenzku stjórnardeildina eða stiptsyfirvöldin, að sjá
um, að því gæti orðið framgeingt. Ekki se eg heldur, að breyt-
ingaratkvæðin 3 og 4 fari fram á hið sama, og verið hefur,
eða nú er kom ib á; þvi það er sá munurinn, að hreytingarat-
kvæðin láta yflrskoðun reikninganna fram fara alla her í landi,
og létta ábyrgðinni á stiptsyfirvöldunum, en leggja hana á svo
kallaðan forstöðumann prentsmiðjunnar; eptir þeim f,í stipts-
yfirvöldin í hendur þann seinasta úrskurð um reikningana, sem
íslenzka stjórnardeildin nú hefur. 6. breytingaratkvæðið hefur
verið kallað óþarft vegna þess, að prentfrelsislögin væru nú á
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leiðinni til að fá samþykki þíngsins, en i þeim se af 'tektn
stjórnleg umsjón þess, sem prentað er; en þetta er þó ekki
öldúngis rett; því í prentfrelsislaganna 4. gr. er prentaránum
bollið, að hann jafnframt því, sem hann lætur af hendi ritið úr
prentsmiðjunni, og í siðasta lagi áður en 1 stund er liðin, frá
því hann byrjaði að láta ritið af hendi, eigi að senda eitt ex-
emplar af því á IÖ!Jreglultúsiðj það er líka auðvitað, að lögre!/ht-
stjórinn verður að hafa einhver afskipti afþví, sem prentað er,
til þess að vita, hvern eigi að lögsækja, ef á þarf að halda;
því annars mætti gefa út allra handa nlðrit, án þess nokkur
hefði ábyrgð þar fyrir. En það, sem her kemur til umræðu,
er það, hvort heldur stiptamtmaðurinn eða lögreglustjórinn eigi
að hafa þessa tilsjón á hendi, og hefur 6. breytíngaratkvæðið
farið fram á, að hún verði falin á hendur lögreglustjóranum.
Eg skal því síður að þessu sinni fara mörgum orðum um sölu
prentsmilljunnar, sem nefndin nú hefur skotið henni á frest i
uppástúngum sínum, þángað til tirni þætti til kominn, og vona
eg, að mönnum innan þess tíma gefist kostur á, að hugleiIIa
þetta mál betur, og komast til fastari sannfæringar um þall,
hvali tiltækilegast se í því efni.

.1. Guðmundsson: Eg vil þó mega leyfa mer að spyrja, hvort
reikningar prentsmiðjunnar eru sendir með fylgiskjölum, og
síðan rannsakaðir i rannsóknar (ffiftlífion0) - skrifstofunni, eins
og venja er til með þá reikninga, sem gánga þángall héðan af
landi - (H. G. Thordersem Eg veit ekki betur) - Já, en
það hefur líka verill sagt her áður i sumar um allra reikninga,
t, d. all reikningar alþinglskostnaðarins væru rannsakaðir á vana-
legan hátt, en þuli er þó ekki satt.

Að öðru leyti er eg samdóma hinum heiðraIIa þíngmanni
Dalasýslu, all öll þessi umræða og breytíngaratkvælli séu sprott-
in af þessu skýrslu- og upplýsingar-leysi um fjárhag prentsmiðj-
unnar. Og eg vil þar að auki vekja athygli þingsins að þvi,
að þau fara fram á nýtt f!/rirkomulo!l prentsmiðjunnar, og að
betri og árelðanlegri skýrslur fáist um fjárhag hennar, heldur
en nú er kostur á, eins og allir mega sjá, og sem geti gefið al-
þýðu VOIl um, að fá að vita eitthvað um stjórn hennar og ástand.
Um þess konar nýtt fyrirkomulag á þeirri stiptun, sem er
opinber eign, eign landsins alls, og undir serstaklegrí umsjón,
se eg ekki að se neitt óleyfilegt eða rángt að biðja, hvorki að
formi til, ne efni ~lálfs málsins.
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Viðvíkjandi bendingum þeim, sem hinn hæstvirti konúngs-
fulltrúi nú kom fram með, þá hefði víst verið betra fyrir þíngið,
að fá þær við undirbúningsumræðu þessa máls, því þá tóku þó
þingmennirnir frá Stranda- og Snæfellsnes-sýslu skýrlega fram
þessi breytingaratkvæði sin, og færðu fyrir þeim nægar ástæður.
En viðvíkjandi 4. breytingaratkvæðinu, all I eða 2 óviðkomandi
menn rannsaki reiknínga prentsmiðjunnar við hver árslok, þá
held eg það se fullkomlega rétt tilhögun, og að öllu samkvæm
því, sem við geingst, einnig her, t. a. m. nm dómsmálasjóðinn.
Stlptamtmaðurlnn er yfirstjórnari hans og eptirlitsmaður (5tontrol,
{eur), en fógeti nn hefur á hendi forstöðu hans og reikninga;
stiptamtmaðurinn kveður óviðkomandi menn til, að rannsaka
þá, og leggur síðan sjálfur á úrskurðinn um það, sem að þykir
vera. Her í þessum breytingaratkvæðum er stúngið upp á
öldúngis samkynja tilhögun, og eg skil ekki, hvernig menn,
eins og nú sumir þíngmenn, fara að álykta, að stiptsyfirvðldin
fyrir þetta fyrirkomulag ættu að leggja úrskurð á verk eða
reikningsfærslu sjálfra sín.

það sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúi sagði um 6. breyt-
ingaratkvæðið, þá er eg honum samdóma; því í tilskip. 3. jan.
1851, § 4, llggurbeiut við, að opinber ."Censur" falli burtu, og
§ 17, að allar ákvarðanir, sem híngað til hafi verið í lögum
um prentfrelsi, falli úr gildi; og eg se ekki betur, en að þessar
almennu og skýlausu ákvarðanir, sem þingið er einmitt nú að
biðja um að lögleiddar verði her, felli úr lögum allar hinar
eldri tilskipanir um prentfrelsi. og einnig þennan serstaka kou-
úngsúrskurð af 1832, sem þingmaður Snæfellínga las upp áðan.

En því nákvæmar, sem eg yfirvega þetta mál allt, þvi frem-
ur verð eg. að vera fastur á þvi, o~ eg se ekki betur, en að
sakir alls upplýsingarleysisins í þessu máli af hendi yfirmann-
anna, eins fyrir þal'l, 11ótt þeir heti öllum mögulegum upplýsingum,
þá geti þingið nú án stórvægilegs vansa, og eigi að fallast íÍ

flest þessi breytingaratkvæði. einkum þingmannsins úr Snæfells-
nessýslu, og senda um þau bænarskrá til konúngs.

Konúngsfulltl'úi: Hinn heiðraði þingmaður Skaptfellinga
gætti ei réttrar sanngirni, þegar hann lá mer á hálsi fyrir það,
að eg ei fyrri hefði gefið þinginu þær bendingar, er eg nú við
þessa amræðu málsins hef skýrt frá; því hann getur þó með
eingum sanni sagt eða farið því á flot, að mel' haf ved"
mögulegt, að gefa þær skýrslur áhrærandi reikninga og forstöðu
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prentsmiðjunnar, er eg áðan fram kom með, fyrri en eg gjörði.
Eg hef áður, og það optar en eitt sinn, bent þinginu til, hvað
Íltilhlýi'lilegt það væri fyrir þai'l, að senda konúnginum bænar-
skrá um einstakleg og jafnvel smásmugleg admiuistratin- atriði,
svo að í því tilliti verð eg að álíta álas þingmunnsins öldúngis
óverðskuldað fr1Í minni hálfu. Hvað því viðvíkur, að eg ei hafi
fyr bent þínginu á þá galla, sem vera kunna við breytingnrat-
kvæðin, þá skal eg geta þess, að eg hvorki vel skildi eða
heyrði breytingaratkvæði þingmannsins ÍI'á Strandasýslu', þegar
hann vib undirbúníngsumræðuna geymdi ser rétt til, að fram
koma með þau, enda gat eg, þó eg þá hefði skilið þau, ei verið
viss um, hvernig þau mundu verða orðuð, þegar þau kæmu fram
prentuð; en undir orðaskipun slíkra breytíngaratkvæða er það
að miklu leyti komið, hvort, og hvað vel eður illa, þau eiga
við eitt frumvarp eða nefndaruppástúngu, ellegar ekki. Hvað
hin mörgu breytingaratkvæði þingmannsins frá Snæfellsnessýslu
áhrærlr, þá verð eg að játa það, að eg er ekki svo næmur, að
eg gæti lært þau nákvæmlega öll í einu, þó eg heyrði þau í
skyndi lesin; enda gildir nm þessi breytíngaratkvæði að öðru
leyti það sama, sem eg áður hef sagt um breytíngaratkvæði
þíngmannsins frá Strandasýslu. Loksins skal eg geta þess, að
það er öldúngis samkvæmt þíngsköpum vorum, að nefndarálitið
se undirstaða undirhúningsumræðunnar; því það er til staðar í
föstu formi, þegar þessi umræða byrjar; en að breytíngaratkvæð-
in, er fyrst liggja fyrir þinginu í fastorðuðu formi, þegar ályktar-
umræðan byrjar, séu, ásamt öðrum uppástúngum þeim, er
standa á atkvæðaskránni, aðalumræðuefni við ályktarumræðuna.

þingmaður Skaptfellínga hélt, að þingið ei mundi gjöra ser
rryög mikla vanvirðu, þó það sendi bænarskrá, hvar í breyting-
aratkvæðin væru upp tekin; eg vildi nú helzt óska, að þingið
gjörði ser öldúlIgis einqa vanvirðu; en eg skil ekki annað, ef
þingið aðhyllist öll þau breytíngaratkvæði, sem nú er verið að
ræða um, en að sú bænarskrá, er samin yrði samkvæmt þeim,
}.Jjóti að verða eitthvert það mesta vansmiði, sem frá þessu þíngi
hefur komið, og þetta verður ei með öðru fyrirbyggt, en að
þingið felli öll breytingaratkvæðin. Hvað nú reikninga prent-
smiðjunnar snertir, þá liggur það i augum uppi, að þeir hljóta
að vera sendir með öllum tilheyrandi fylgiskjölum, því annars
hefðu hvorki athugasemdir verið við þá gjörðar eður úrskurðir
um þá felldir.
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St . Jonssons Eg tók svo meiningu þingmannsins fra Dala-
sýslu, að hann meinti, að þingið mundi ekki geta átt við stjórn-
arherrann um þetta mál héðan af, eins og því nú er komið,
og væri þvi vænt, ef konúngsfulltrúi vildi upplýsa það. það
eru komnar margar umræður út af því, að hinu góða loforði
hins 3. konúngkjörna þingmanns ekki gat ori\ið betur fram-
geillgt, en mun er HÚ á orðin, og það er auðséð, í hvaða vandr-
æði að nefndin hefur þess vegna komizt, sem allt hefði horfið,
hefðu reikningarnir feingizt, og það virðist þó sanngjörn krafa,
að fá þá, af því stiptsyfirvöldin byrjuðu í "Nýtiðindum" að aug-
lýsa reikninga prentsmiðjunnar, og lofuðu, að halda því á fram,
eu sem þó hefur farizt fyrir, og menn vita ekki af hverri orsök.
Mer finnst því það vera einhver öyndis-úrræði fyrir þingmann-
inum frá Strandasýslu, að hann hefur komið fram með nokkurs
konar áætlunar-reikninga, þó það komi nú þinginu ekki að liði í
þetta sinn .

. Framsögumaður gat þess, að það væri vafasamt, hvort
biðja mætti stiptsyfirvöldin um reikninga prentsmiðjunnar j en
mer sýnist, að það se sjálfsögð skylda þeirra, úr því þau byrj-
uðu á, að auglýsa þá, og lofuðu, að halda því á fram, eins og
stendur í "Nýtiðindum".

Eg held, að bezt og þægilegast se fyrir stiptsyfirvöldin,
að losast úr þeirri stöðu í tilliti til prentsmiðjunnar - Gá) -j

því það verður þó ab vera óþægilegt fyrir þau, að vera nokkurs
konar prentuerksmeistarar, og því verð eg að gefa því atkvæði
mitt, að stjórn prentsmiðjunnar komist í annað betra horf, en
nú er, fyrst ekki verður ráðið, að selja hana sem allra fyrst,
af því það leiðir í villu, að vita ekki, hvernig á stendur efna-
hag hennar.

Viðvíkjandi 8. breytingaratkvæðinu verð eg að vera hin-
um hæstvirta konúngsfulltrúa samþykkur; en hvað það 12. á-
hrærir, þá sýnist mer á annan veg; eg held nefnilega, að 2
prentsmiðjur gætu haft einka leyfin ; því þegar eg bar fram þetta
vara-atkvæði, var það eingan veginn min meining, að báðar
prentsmiðjurnar skyldu hafa einkaleyfi að sömu bókinni, heldur
að skipta skyldi bókunum milli þeirra, og eg held það gæti
vel átt ser stað; eg held t, a. m., að prentsmiðjan fyrir norðan
gæti eignazt einkaleyfi, sem prentsmiðjan her ætti ekkert með;
eins held eg . að mætti skipta með þeim því, sem einkaleyfin
fylgja nú.
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Kotdl1lgsfulltrúi : það stendur beinlínis i alþingistilskip-
uninni, að þingið getur gegnum forseta sinn snúið ser til við-
komandi stjórnarráðs eður yfirvalds.

P. Sigurðsson: það hefur nokkrum sinnum heyrzt her
á þingi, að vorir æðstu embættismenn ekki fyndu Ser skylt, að
gjöra þjóðinni skýra g~ein fyrir ráðsmennsku sinni á alþ'jóðlegu
fé, eða öðrum valdstjórnar-athöfnum. Af þessu flýtur það, að
mál þetta stendur nú eins og komið er. Að fara nú að vísa
þessu máli svona lögullu til stjórnarherra Dana, þega; þingið
er búið að taka það til löglegrar meðferðar og ræða það til
lykta, get eg ekki aðhyllzt. þessi aðferð væri einhver óvenju-
legur hrærigrautur, sem eignast mætti sama nafn, og sumbl það,
er konur á íslandi nefna samhellíng. Eg held ver bæði eig-
um og ver/\um að halda oss til konúngsins í þessu. Hefðu
reikningar prentsmiðjunnar komið fram, eins og bæði eg og
fleiri gjörðu ser vissa von um, eptir loforði hins háæruverðuga
3. konúngkjórna þingmanns, þá hefði breytíngaratkvæM þiog-
mannsíns úr Strandasýslu aldrei orMð til; en þegar þetta lof-
orð ekki var efnt, og reikningarnir ekki komu fram, þegar mál-
i/\ var rætt til undirbúnings, þá hafði eg þá skoðun á málinu,
að þetta atriði hlyti al'l vea'ða orsök til þess, að þegar menn
ekki gætu feingið neina upplýsingu um efni og ástand prent-
smilljunnar, hvort hún ætti nokkurt fe eða ekki neitt, þá flyti
þar af, að menn ekki gætu gjört ser ljósa hugmynd um, hvort
tiltækilegra væri, all selja hana e/\a ekki, og hefði ekki þing-
maður Strandasýslu tekið ser þessi breytíngaratkvæði, ætlaði eg
að gjöra það. Hinn háttvirti konúngsfulltrúi lýsti því nú fyrst
yfir, að reikningar prentsmiðjunnar væru sendir og yfirskoð-
aðir fram í Danmörku. það getur nú vel verið, en bæði kem-
ur þessi upplýsing heldur seint, og ekki heldur koma þeir, sem
afgjörðir ættu að heita, her fram til skoðunar. Eg held, að
menn fram i Danmörku hafi hvorki jafnmikinn kunnugleik eða
eins góð áhöld, til að yfirskoða og gjlira nákvæmar athugasemdir
við reikninga þessa, eins Q.g menn her í Reikjavik, sem þar
til væru kjörnir, og skyldaðir til, a/\ auglýsa þá þjóðinni. Eg
er því samþykkur bæði breytingaratkvæðum þingmannsins úr
Strandasýslu, og eins þingmanns Snæfellínga, að stjórn og um-
sjón prentsmiðjunnar sé losuð frá stiptsyfirvöldunum, og feing-
in í hendur öðrum manni, sem jafnframt se skuldbundinn, að
gjöra þjóðinni nákvæma grein fyrir gjörl'lum sinum i þessu efni.
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.I. hreppst, •...W!/lIl'ð8S01l: Þegar þetta mál kom fyrst til
þingsins, og það var rætt her til inngangs, þá vissi eg ekki betur,
en þingið þætti st eiga fullall rett á, að meðhöndla þall, og var
það öllum kunnugt, að málið hljóðaði bæði um þá áfölInu reikn-
inga prentsmiðjunnar, og um stjórn og tilhögun á henni eptlrlelðls.
NefIId var strax kosin í málinu; eu af því að sá háæruverðugi
3. konúngkjörui þingmaður tók þá svo vel í málið, með að skýra
þ.í áfölInu reikninga, þá þótti þíuginu sá máti með þessa grein
málsins, að halla ser til stiptsyfirvaldanna, svo miklu æskilegri
og vinveittari, og því hefur nefndin geingið þá götu i því efni,
og ekki aðra. Nú er það kunnugt, að þessi von á loforði þessa
háæruverðuga þingmanns hefur hrugðizt þinginu, og nefndará-
lltið kom svo, að það ekki gjörði neina ráðstöfun, all þeir áföllnu
reikningar yrðu aðgættir og lagaðir eða kunngjörðir. svo ekki
sást annað, en sú grein málsins mundi ónýtast og þegjandi burt
falla; þess vegna hefur nú þingmaður Strandasýslu gjört þetta
1. og 2. breytingaratkvæði.

Nú hefur sá hæstvirti kOllúngsfulltrúilÝst því yfir, all mál-
efni þetta heyri ekki undir konúng, heldur megi vísa því til
viðkomandi stjórnarherra. þetta getum við nú heyrt; en þall
hefur verill mín meining, að það væri sú eina löglega meðferð
mála á þingi, að halla ser með bænarskrár eða ávarp í þess-
um þjóðlegu málum beinlínis til konúngsins- (Forseti: það
stendur í alþingistilsk. 77. gr., að alþingi megi visa vissum
málum til viðkomandi yfirvalda eður stjórnarráðs) -. Eg ætl-
aði líka all taka fram meiningu mína um alþíngistilskipunina í
þessu efni. Eg meina, að alþingi eigi ekki að skipta ser af
einstakra manna hónarhrefum, heldur að banda þeim mönnum
til viðkomandi yfirvalda, og hef þeinkt, að það gæti verið helzt
með þau mál, sem heyrðu til dómstólanna; en þetta var nú
ekki einstakra manna bónarbréf en þó var þvi nú vísað til
viðkomandi yfirvalda, og ~á menn nú árángurinn af þvi. Nú
se eg ekki, all sú regla verði héðan af tekin, all vísa því til
innanrikis-ráðherrans, þar ekkert breytingaratkvæði hefur verið
tekið á þá leið, og ekki var vísall á þann veg fyrri. Hinu
hæstvirti konúngsfuJltrúi sagði, að ekki heyrði undir konúng
önnur atriði í þessu máli, en þau, hvort prentsmiðjan ætti að
seljast, ella ekki að seljast. Eg vil nú halda, að það se ekk-
ert minna eða konúngi óverðugra atriði, að gjöra góða stjórn
og tilhögun á prentsmiðjunnl, heldur en að selja hana. Ekki
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get eg skilið, að einkaleyfin hverfi, fló þeim se skipt á milli
beggja prentsmiðjanna; því þá væri þó einka leyfið á prentun
þeirra vissu bóka kyrrt i landinu, svo menn gætu ekki látið
prenta þær í annara landa prentsmíðjum. Eg veit ekki, hvað
mikill hagu,f prentsmiðjunni hefur verið að þessum einkaleyf-
um, á meðan einginn sest reikningurinn, og einginn ábatinn j

því se eg ekki eptir, þó einkaleyfin færu; því hítt hefur heldur
sézt, að landið hefur heldur haft skaða eu ábata við þau, þar
það hefur orðið að kaupa þær bækurnar dýrara; en væri prent-
smiðjuuni nokkur hagur að þeim, þá get eg ekki seð eptir, þó
hin prentsmiðjan fái helminginn af þeim hag, og að þær eigi
báðar jafnt einkaleyfin og ábata þeirra.

J .• JÓnsson: það hefur verið mikið rætt í þessum sal,
bæði við undirbúnings - umræðuna, og nú "ið ályktunarumræðu
þessa, um hin svo jrefndu einkaleyfi prentsmiðju landsins til
prentunar vissra bóka, og um þau hafa fallið ýmsir dómar;
sumum virðast þau ómissandi, sumum gagnslaus, og enn nú
nokkrum sem skaðleg og óhafandi, og sem ver þessara flokka
hefur sagt sínar ástæður, og nefndin þó ljósast; en það hafa her
fyrir utan heyrzt þær meiningar, að prentsmiðja landsins hefði
má ske mjög fá einkaleyfi, eður má ske eingin, nema gamla
venju, af þvi hún nú tilnálægs tíma var hin einasta prentsmiðja
í landinu, og varð þvi eðlilega að sitja fyrir útgáfu vissra
bóka.

það er nú eingan veginn lítilvægt atriði, ekki einasta fyrir
NorðJendinga, sem ••jálfir eiga nú, og vilja nota ser til alls lög-
legs gagns og hagnaðar, nýja prentsmiðju, og hafa feingið, sem
öllum er kunnugt, konúnglegt leyfi til þess, heldur er það alla
landsins innbyggendur mikið umvarðandi, að vita með fullkom-
inni "issu, hvort þessi sunnlenska prentsmiðja hefur nokkur
sannarlegv-eða að eins ímynd uð, eínkarettindl, til að gefa út
nauðsynja-bækurnar, og selja þær rett eins og henni lízt.
það geta allir skilið, að það má vera mjög óþægilegt fyrir
Norðlendínga, að hafa prentsmiðju, en vita þó ekki, hvað þeir
mega prenta eða ekki prenta, og hvaða tálmun það getur verið
almennri upplýsingu og útbreiðslu nauðsynja - bókanna. það
hefur leingiverið talið sem ástæða fyrir nauðsyn þinghaldsins
her í Reykjavík, að ber væru ætíð við hönd þær upplýsingar,
sem þingið þyrfti nauðsynlega að fá; nú ætla eg að þetta muní
rætast; því nú á líka hinn 3. háæruverðugi konúngkjörni þing-
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maður setu á þessu þíngi, og hann er 5á maðurinn, sem er annar
unrsjóuarrnaður prentsmiðjunnar, og hlýtur því að þekkja rctt-
inrli hemlar og skyldur, og þótt hann ekki gæti fullnægt heiti
sinu, með að láta nefndinni í te prentsmíðju-relkningana, þá
held eg honum sé eingin ofætlun, að skýra þinginu frá, hvort
sunuleuzka . prentsmiðjan hefur nokkur einkaleyfi eða eingin,
og ef hún hefur þau, þá fyrir hverjum bókum, og með hvernln
uudirkomnnm réttindum, og eg verð að leyfa mer, Norðlendinga
og jafnvel allra landsmanna vegna, að biðja hinn háæruverð-
uga þingurann, að gjöra grein fyrir þessu nú þegar, svo þjóðin
leibist í allan sannleika í þeim efnum. 'því næst vildi eg
leyfa mel' an vekja umtal á nýtt um rétta meiníngu og skiln-
íng kouúugsbréfsins frá 14. júní 1799, um sameiningu norð-
lenzku prentsmiðjunnar , sem þá var, við hina frá Hrappsey,
sem komin var suður ,í land, og hrelfði eg því við undirhún-
íngsuOII'ænuna, og leitaði um það meiningar og álits hins hæst-
virta knuúugsfulltrúa, bæði sem hins þekkíngarmesta manns í
þínginu, og af því hann shlð i þeirri stöðu við þíngil'l, sem öll-
lim CI' kunnug hver ei'; en það var hvorttveggja, að konúngs-
fulltrúinn gat {less, ai'! hann hvorki hefði hið áminnsta konúngs-
href vii'! hönd í þann svipinn, og frá stjórninni hefði hann í
þvi tilliti einga bendingu feingið, svo það hann þá segði væri
eiginlega hans sjalfs meining, og þetta var allt eðlilegt, enda
gat mer ekki skilizt, að hann legi'!i hina réttu þýðíngu í hið
áminnsta konúngshref'; því ef mig minnir reit, þá ætlaði hann,
að ! partur hinna prentuðu bóka í þessari sameinuðu prent-
smiðju hefði átt að seljast í Norðurland eða hið gamla Hóla-
stipti, og þar við, tók eg eptir, mundi fullnægt þeim skyldum,
sem konúngsbréfið hefði lagt á þessa sameinuðu stiptun, lands-
ins prentverk. þetta getur mer nú eingau veginn skílizt; því
þegar gætt er að sambandinu, sem þetta stendur=í hvað við
annað, þá er það að minni meiningu ljóst, að Norðurland, eður
sá hluti þess, sem nefndist Ilólabiskupsdæmí, átti Hélaprent-
smiðjuna, og það er og svo ljóst, að prentsmiðja sú var að
sumu leyti flutt suður, en að surnu leyti, svo sem húsakynni
og ýms áhöld, seld, og andvirðið lagt til hinni sunnlenzku
prentsmiðju. þega!,' nú athugast, að konúngurinn í árninnstu
brcfi ákvað, að { partur ágöðans, sem talið er sem víst að hljóti
að verða af hinu sameinaða prentverki, skyldi hrúkast til al-
mennilegrar upplýsingar í hinu gamla Hðlastipti, þá virðist
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liggja næst at. halda, að hann (konúngurinn) hafi álitið þenn-
an hluta ágóða ns eiga að vera sem t.i1tölulega leigu af and-
virði norðlenzku prentsmiðjunnar, og sem eigendur þess fjár
ættu sjálfir og einir að upp hera ; því að t partur prentuðu bók-
anna skyldi gánga í Norðurland, var óeðlilegt að ákveða með
lagaboði; því bæði mun bókasalan og kaupin vera að mestu
frjáls, og þetta mundi heldur eingin I'ett tiltala, þegar litið er
til fólksfjöldans í Hólaaiskupsdæmi gamla, og enn sízt, að það
se nokkur ágóði af því í {,eim skilllíngi, sem orðið á.qóði egor •.
~eel)- er brúkað í, að kaupa nauðsynjabækur, eða þær bækur,
sem maður er skyldugur að eiga, og þurfa þar á ofan að kaupa
þær með uppskrúfaðra verði, en aðrir landsmenn, vegna flutn-
inganna. Eg má líka fullherma, að Norðlendingar eptir sinni
tíltölu, auk Hólaprentsmiðju-andvirðisins, lögðu fe sitt. til stofn-
unar landsuppfræðingar- felagsins, og eiga að því leyti fulla
tiltölu til prentsmiðju landsins, eða andvirðis hennar, ef hún
verður seld, a.lfk þess opt nefnda ! parts, og þó sú yrði niður-
staðan nú, að landsins prentsmiðja ætti nú sjálfa sig skuld-
lausa, t. a. m, húsið, pressuna, stýlana, ahöldin, og eitthvað af
óseldum bókum, þá ætla eg hún hafi byrjað með lángt meira
fe, en þetta mundi reynast, og verður þá ljóst, hvort ráðlegt
er, að halda henni við eður ekki. Eg vildi nú gjarnan æskja
hinna merkari manna álits og bendínga I.er um. Að því leyti
hinn hæstvirti konímgsfulltrúi benti til þeirra úrræða, sem bein-
ast lægju við með þetta mál, samkvæmt 77. gr. alþingistilskíp-
unarinnar, þá hef eg ætíð haft þann skilning á áminnstri grein,
og það ætla -eg fleiri þíngmenn 1136 - (jú!) -, all til þessa
úrræða skyldi taka þegar í byrjun málefnlsins, en eingan veg-
inn þegar þingið á lögformlegan hátt er búið að kjósa nefnd,
og ljúka öllum umræðum málsins, og kornið er til atkvæða-
greiðslu. Hvað hin framkomnu breytingaratkvæði snertir, þá
mun eg gefa flestum þeirra atkvæði mitt; og þó það hafi heyrzt
þær meiningar, að ekki mundi má ske blygðunarlaust, að fara
þessu máli fram við konúnginn, þá ætla eg þó fyrir mitt leyti,
og hvað sem sker og eptir fer, að snúa mer í þá átt, fyrst
ekki er annað að leita, og þó þeirri aðferð kynni að vera ein-
hver vansi samfara, hvað eg nú efa, þá held eg það lýsi ser
gegnum allt þetta mál, að það se eingan veginn beinlínis
þínginu að kenna, heldur allt öðrum atvikum, sem því hafi verið
orsökuð.
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.iU. Andrésson: 'þær mörgu bænarskrár, sem komið hafa
til þíngsins viðvíkjandi prentsmiðjunni, og sömuleiðis ræður
þingmanna her á þinginu, eru vottar þess, að mönnum þykir
eitthvað \ ólagi. Eg verð líka að játa það, að heima í heraði
hef eg heyrt almenna umkvörtun yfir því, al'l bækur þær, sem
sagt er að prentsmiðjan hafi einkaleyfi til að út gefa, séu mikils
til of dýrarj sömuleiðis eru menn óánægðir yfir því, að svo
lítið hirtist á prenti af reikningum hennar, og það, sem sezt
hefur, nefnilega frá 1844 til 1848, þykir mönnum mjög óglöggt.
Af þvi má að vísu svo mikið ráða, að prentsmiðjuuni hefur
rnji;g illa húnazt þau árin, já, svo illa, að það I'ykir næstum
óskiljanlegt; síðan hafa menn litið af a('J segja, hvernig henni
geingur, nema það, að hún skuli hafa borgað nýlega 1100 dala
skuld á tveimur árum, og er það vottur um betri búsæld ; samt
sem áður eru menn i fullri óvissu um, hvernig efnahagur henn-
al' nú stendur, og það er ekki að undra, þó þjóðin sé óánægð
yfir því, að vita svo að segja ekkert um ásigkomulag þessarar
mikilvægu stiptunar landsins.

Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi benti þinginu til þess í ræðu
sinni, að þvi bæri ekki, að skipta ser (If prentsmiðju- reikníng-
unum, þvi slíkt lægi fyrir utan þess verkahring; en hafi þing-
inu veJ'Íð leyfilegt, að ráðgast um stjórn prentsmiðjunnar og ráð-
stöfun hennar, t. a. tn. hvort hún skuli losast undan umráðum
stiptsyfirvaldanna, og þó Vera eign landsins, eða að öðrum
kosti seljast i eign einstakra manna, en þingið megi þó
ekki krefjast reikninganna, þá get eg ekki skilið það; því mer
virðist þetta tvennt óaðskiljanlegt, ráðstöfun hennar og reikning-
arnir. Eg fyrir mitt leyti vil ráða frá því, að selja hana að
svo komnu máli, og láta það heldur biða fyrir það fyrsta, þar
til reikningarnir birtast, sem líklega verður einhvern tíma. 'það
hefði verið betra, að þingið hefði feingið þessa bendingu kon-
úngsfulltrúans, fyr en nú á þessari stundu, þegar að þvi er
komið, að gánga á til atkvæða um þau mörgu uppástúngu-atriði,
sem standa á atkvæðaskránni ; þingmenn hefðu þá siður kom-
izt í vandræði með atkvæðagreiðsluna.

Konúngsfulltrúi: Eg held það .'le ljóst orðið af umræð-
unum í þessu máli, að þingmenn eru því mjög ókunnugir. En
hvað leiðir þá þar af'? einúngis það, að þingið fari varlega í
það, og samþykki ekki þær uppástungur, eða þau breytíngar-
atkvæði, sem í því eru fram komin, nema því að eins, að þeir

804



hafi skýra sannfæringu um, all þau eigi vel við að (illu leyti,
og bæti fyrir afdrifum málsins. :Þingmenn mega geta því nærri,
aðmér fyrir mína persónu ekki getur annað verið umvarðandi
í þessu máli, en að það fari frá þínginu i sem laglegasta formi
og sem bezt úr gari'li gjört. Eg hef í þvi tilliti, að eg held,
gefill þinginu allar þær bendingar, sem nauðsynlegar eru, en
vilji þingmenn virða þær að vettugi, þá verður það að vera
þeirra ábyrgðarhluti.

Framsögumaður: Mál þetta hafa menn nú rætt leingi,
og litlar upplýsingar sýnist mer vera komnar. Sumir ha fa
beinzt að nefndinni fyrir það, að hún ekki hætti meðferð á
málinu, þegar hún sá, að reikningarnir ekki komu; en það verð
eg að segja frá nefndinni, að þángað til klukkan var 12 í dag,
vonaði hún, að reikningarnir mundu koma; þvi fyriJ'heitið var
svo glöggt; og einmitt af því hún hafði þessa von, að reikn-
ingarnir mundu koma, áður yrði geingið til atkvæða, áleit hún
gagn fyrir þingið og þjóðina i meðferð sinni á málinu.

þíngmaður Strandasýslu gat um, að Pg mundi h,lf:, verið
linur að krefjast reikninganna, en nefndin vildi ekki' krefJast
þeirra öðruvísi, en hún gjörði, vegna kurteysi þeirrar, sem [iíng-
ið sýndi í inngángsumræðunni, sem komið mun hafa af þvi, að
það hélt hinn 1. konúngkjörni þíngmaður andlegu stéttarinuar
mundi halda loforð sitt; en nú held eg kurteysin ætli að verða
að tjóni; þvi I,íngið hefði gjört betur í, að senda konúngi bænar-
skrá um, að embættismönnum yrði gjört að skyldu, að gefa
reikníng yfir opinbera sjóði, sem þeir hafa undir höndum, eu
að treysta þannig loforði einstaks manns.

Konúugsfulltrúínn sagði, að reikníngarnir til 1848 gætu
héðan af ekki komið til neinnar umræðu; en mer (lykil' skrítið,
að ekki megi leiðrétta reikningana, ef menn sjá, að þeir em
ekki réttir, eptir að "Ðecision" er fallin, eða stjórnardeildin
hefur rannsakað þri; því Íslendingar hafa þó skýlausan reU á,

, að fá að vita um fjárhag prentsmiðjunnar, sem er eign landsins.
Eg skil ekki, að réttara se, að senda bænarskrá um þetta

til stjórnarherrans, eins og hinn hæstvirti kouúngsfulltrúi sagði,
en til konúngsins; því ef biðja má um, ab prentsmiðjan verði
ekki seld fyrst um sinn, þá má líka hiðja konúnginn, ab
stjórnartilhögun þeirri, sem nú er á prentsmiðjunni, verði breytt.
~að er ekki ah furða, þó þeir í Hólastipti vilji fá að sjá reikn-
ingana, fyrst þeir í 54 ár ekki hafa feingið 1 sk. af þeim fjórð-
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úngi ágóðans, sem konúsgsbréfið 14. júní 1799 áskilur þeim-
(Konúngsfulltrúi: Hvað hafa hinir fjórðúngar landsins feing-
ið?) -. Ekkert, en þeir hafa þó þann ágóða nn, að eiga skemmra
að visíndabrunninuru.

Einn þingmanna óskaði, að biskupinn segði, að hvaða bók-
um prentsmiðjan ætti einkaleyfi, og það held eg se mikilsvert
fyrir þíngið, að fá að vita, á hverju þessi einkaleyfi em byggð;
því þó einn maður árið 1796 hafi feingið einkaleyfi fyrir 2 fyrstu
upplögunum af sálrnabók inni, held eg það ætti að vera afnum-
ið núna, þegar 10 eða II upplög eru komin af henni.

Prentsmiðjan hel' hefur þar að auki ein prentað þær bæk-
nr, sem áður voru prentaðar á Hólum, þánga(') til aðrir tóku
ser þann rétt, sem hún þá ekki gat varið, og batnalærdóms-
bókina hefur hún einnig prentað, eins og hún hefði einkaleyfi
til hennar.

Á fjárhag prentsmiðjunnar verður að byggja, hvort selja
eigi hana; þVÍ maður verður að vita, hvað góð mjólkurkýr hún
er, áður .en hún verður lögð að velli.

Eg vona nú, að sá annar meðstjórnanda prentsmiðjunnar,
sem á setu her á þingi, skýri nú að minnsta kosti frá, að hvaða
bókum hún eigi einkaleyfi; því það ætti víst ekki að verða
honum mjög ervitt.

ll. G. Thordersem það rekur að þvi, að eg neyðíst til,
að standa upp, hvort sem eg vil eður ekki, því nokkrir þíllg-
menn hafa beinlínis skorað á mig, svo sem þann eina her nálæga
forstöðumann prentsmiðjunuar, að eg gæfi ýmsar upplýsingar í
málefni því, sem her er svo mikið um talað.

því var skotið til mín, að til taka greinilega, hver væru
einkaleyfi preutsrniðjunnar ; eg ætla mer nú ekki að rekja það
efni, en get þess að eins, sem öllum mönnum er kunnugt, að
einginn alin ar en prentsmiðjan hefur rett til, að prenta sálrna-
bókina og bamalærdómshó kina; en þó fleiri séu réttindi hennar,
fer eg ei að sinni út í það.

þm' sem nú þessu máli sýnist vera hreift með talsverðu tilliti
til hins forna Hólaprentverks, af hverju menn nú vilja hafa
einhverja hagsmuni fyrir hið nýstofnaða prentverk á Akureyri,
þá er eg ekki til þess fær, að dæma um, hverjar Iagakröfur hið
forna Hólaprentverk kann að hafa til prentsmiðju landsins.
Sú spurning liggur lagamönnum nær en mer, og er eg því ó-
væntanlegur, .að gefa þar um nokkra frekari skýrslu; enda se

806



eg ekki, að eg í þessu máli standi í því sambandi við þetta
þíng, að það se skylda mín; en sleppum því. Eg var ei heldur
undir þessar spurningar búinn, og þó eg gæti svarað upp á
þær fleiri, en eg nú gjöri, þá vona eg þingmenn verði að sjá,
að sú vari'> að vera mín æðsta skylda í máli, sem eins er lag-
ai'l og þetta, og sem eg sjálfur eins er viðriðinn, að tala var-
lega og kasta eingu því fram, sem eg má skeseinna við ýtarlegl'i
yfirvegun yrði ai'l kalla aptur. þótt því ýmsir hafi heldur al-
varlega beinzt að mer, verð eg að svara þeim, að "af eingum
verður krafizt meir en hann getur", og eg get ei að svo stöddu
gefið betri upplýsingar.

Hvað þeim margstöguðn reikningum viðvíkur, þá er búið að
upplýsa þingið um, að þeir seu yfirskoðaðir og afgreiddÍl' til
ársins 1848, en að síðan séu þeir undi!' yfirskoðull þeirra manna,
sem stjórnariunar vegna hafa [iað starf' á IIendi, og ern forstöðu-
menn prentsmiðjunnar ekki enn búnir, að svara þeim spurning-
um, sem þeim út af þessu fyrir skömmu hafa verið sendar, og
getur mer, þar' sem svo stendur á: ekki skilizt, hvernig þíllgið
getur ætlazt til, að reikningar þessir verði lagðir fyrii' það. Eg
ætla ekki að fást meir. um þetta mál.

Forseti: þar eð ekki taka fleiri til máls, allt eg álykt-
árumræðu þessa máls loki 1'1, og verður nú geillgið til atkvæða
samkvæmt atkvæðaskránni.

Atkvæðin féllu þannig:
1. uppástúnga þíngmanllfiins frá Strandasýslu val' samþykkt

með 11 atkvæðum gegn 9.
2. sama var samþykkt 111eð14 7.
3. þíngmanns SlIæf('Il!uf/a var samþykkt með 15

atkv. gegn 5.
4. sama val' samþykkt með 15 atkv. gegn 5.
5. sama var samþykkt með 13 - 7.
6. sama var samþykkt með 14 - - - 6.
7. sama var tekin aptur af uppástúngnmanni.
8. sama var samþykkt með 11 atkv. gegn 8.
9. nefndarinnar var samþykkt með 14 atkv. gpgn3.

10. stmni tell í burtu, með því að nr. 8 var samþykkt.
ll. sðmu var samþykkt með 20 atkv.
12. vara-uppást. þingmanlls Eyfil'ðíl/ga var fallin, um leið og

nr. 9 var samþykkt.
13. Eptir áskorun hins 1. konúngkjörna þingmanns var nafna-
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kall haft við þetta atriði, og heiddi forseti þá að segja já, sem
vildu hafa því framgeingt, en hina nei.

já (sögðu): nei (sögðu):
G. Einarsson. V. Finsen.

þ. Sveinbjörnsson .
J. P. Havstein.
H. G. Thordersen.
þ. Jónassen.
P. Petursson.'
J. Thorstensen.
J. Kristjánsson.

.T. Guðmundsson.
P. Sigurðsson.
1\1. Andrésson.
G. Brandsson.
H. Stephensen.
J. hreppst, Sigurðsson.
E. Kúld.
ll. Sívertsen.
Á. Einarsson .
•T. Samsonsson.
St. Jónsson.
J. Jónsson.
Var því atriði þetta samþykkt með 13 atkvæðum gegn S.
Forseti: það, sem þá kemur næst eptir dagskránni, er

málið um peninqaskort, og hvernig ráða megi bót á honum,
til undirbúningsumræðu. Framsögumaður, hinn háttvirti þíug-
maður Reykvíkínga, gjörir svo vel, að lesa upp nefndarrilitið.

Var þá nefndarálitið afllent framsögumanni, jústizráði J.
Thorstensen, og las hann það upp svo hljóðandi:

Ver undirskrifaðir erum af hinu heiðraða alþíngi kosnir í
nefnd til að yfirvega og segja álit vort um bænarskrá. sem
þinginu er send um það, að leggja á hagkvæm og hentug ráð
til þess, að nægir peningar gætu feingizt til brúkunar í
landinu.

það er hverju orði sannara. sem í bænarskránni er tekið
fram, að hel' á landi er orðinn almennur peníngaskortur og al-
menn unikvörtun yfir þessu vandkvæði, sem, eins og nærri má
geta, hefur hin mikilvægustu áhrif á ön viðskipti manna á
milli, og gjörir fyrirstöðu öllum framkvæmdum, smáum sem
stórum. Liggja til þessa fleiri orsakir, en þó einkum sú, að
verðlag á íslenzkum vörum er í verzluninni hærra en svo, að
hlutaðeigandi kaupmenn geti án skaða síns borgað vörurnar
jafnháu verði með peníngum, og þar af leiðir aptur, að þeir
ekki flytja peningana út hín gað ; en það er undir verzluninni i
hverju landi komið, að peningar út breiðist meðal landsbúa.
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Meðan hið svo kállaða vöruverð, sem með lagaboðinu frá 1836
var bannað, átti ser her stað, voru nógir peningar að fá i verzl-
uninni, en síðan það var tekið af, hefur peninga-eklan allt af far-
ið vaxandi, og nú er svo komið, að þeir mega heita ófáanleg-
ir; hvílíkur hnekkir slíkt se i öllum embættisviðskiptum, þarf
ekki útlistunar við, eins og það liggur beint fyrir, að frelsi það
í verzluninni, sem nú er her í vændum, komi oss því eins að
fullum notum, að á þessu geti orðið ráðin bót.

það má vera öllum auðskilið, að útlendum mönnum mundi
þykja það mjög óhagkvæmt, að verða að flytja hingað alla þá
peninga, sem þeir þyrftu til verzlunar sinnar, þvert á móti
því, sem almennast á ser stað i öðrum löndum,þar sem menn
eiga kost á, að koma með og nota til verzlunar sinnar áreið-
anleg víxlarabréf sem innbúar þess lands ábyrgjast, og geta
útlendingar og aðrir kaupmenn fyrir það komizt að þeim mikil-
vægu hagsmunum, að eiga peninga vísa, ef þeir þurfa þeirra
við, og svo mikla, sem þeir þurfa, án þess, að hafa þá með
ser að heiman, ella greiða af þeim vexti fyrri eða fremur, en
þeir þurfa á þeim að halda. þar all auki er þess að gæta, að
þegar verzlunarfrelsi kæmist her á, mundi peningaskorturinn
verða lángtum til6nnanlegri, eins og þá mætti búast við, að
ýmsar útlendar myntsortir mundu koma her inn i landið, sem
nú er við það ómögulegt að fá vixlað, og er því mjög að ótt-
ast, að falskir peningar bærust þá inn i landið, sem fæstum
landsbúum er fært að þekkja frá góðri og gildd útlendri
mynt.

Að leiða her inn aptur vöruverð það, sem her um tíma átti
ser stað, og afnumið var 1836, virðist oss ekki tiltækiJegt; þvi
ver erum hræddir um, að það mundi leiða til hinnar sömu ó-
reglu og misbrúkunar, sem þvi áður var samfara, og einkum
kom fram i því misjafna gángverðí á peningunum, þar sem
þetta var svo að kana sitt II hverjum veralunarstað með sömu
vöruprisum að öðru leyti; og leiddi það til misklíðar og rugl-
ings i embættisviðskiptum manna, auk þess, að það hallað i
rétti þeirra, sem urðu að taka spesiuna fyrir hærra verð, en
þeir, sem feingu hana með lægra verði; enda mundi vöruverðið,
þó það yrði aptur innleitt, ekki bæta úr þeim peningaskorti,
sem útlendingum, eins og áður er sagt, hlyti að verða her til-
finnanlegur, þegar frjáls verzlun kæmist á.

Ekki getum ver heldur ráðið þínginu til að svo komnu,
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að fallast á það, sem farið er á flot í frumvarpi því, sem nefnd-
inni hefur verið feingið í hendur frá kaupmanni C. F. Siemsen,
um stofnun hánka her á landi, með veði í klaustur- og kirkju-
gózunum; því oss virðist ekki betur, en að þessari uppástúngu
se samfara svo mikil áhyrgð (Hisico), að ver getum hvorki
ætlazt til þess, ne heldur lagt það til, að stjórnin gefi henni
svona lagaðri sitt samþykki; því sýnilegt virðist oss það vera,
að búast megi við, ef til vilji, og ef ekki er betur séð fyrir,
heldur en í uppástúngu þessari er ráðgjört, töluverðu tjóni út
af vexilbréfunum og MI'um ávísunum, sem bankanum væri
ætlað að taka á móti; landið líka svo afskekkt, að örðugt yrði,
og enda ólIliiglllegt, að gæta réttar síns í tækan tíma, eða að hafa
nokkra áreiðanlega vissu um (járhag manna yfir höfuð erlendis;
en allt slíkt kemur þó mjög til greina, þegar máli skiptir um
aðra eins stofnun og bánka, sem hlýtur að hafa og~ætlazt er til
að hafi peningaskipti við marga útlenda menn. Yfir höfuð
virðist oss, að slíkri stofnun hcr á landi, einstakri sel', hljóti al)
vera svo vel og óyggjanlega fyrir komið, og svo margra var-
úðarreglna þar við að gæta, til þess að tryggja stiptunina fyrir
fjártjóni, sem hvorki þessi uppástúnga tekur neitt fram um,
né uefudin ser sel' fært að gjöra um neinar serstakar eða beinar
uppástúngur,

því viljum ver nú alleina ráða hinu heiðraða alþíngi til,
allra-þegnsamlegast ai' biðja hans hátign konúnginn allra-mildi-
legast að taka til yfirvegunar, hvort eitthvert það bánka-fyrie-
komulag gæti ekki komizt á hel' í landi, eptir þeim grUllllvall-
arreglum, sem stjórninni þættu hentugastar, er gæti gegnt eptir-
fylgjandi nauðsynjum, sem slíkar stofnanir almennt hafa lÍ
hendi:
a, að kaupmenn gætu feiJlgið peninqa her í landi móti

Ó!Hlrdandi ví;x'h{ú7'(~(llm.
b, að framandi landa numtsortum yrði 1.:Íxlað (!lrir danska

peuiuqa, orI dæmt um gildi þeirra.
e, að milfJulefJt yrði, að (d peJlín,qa lánaða lter í landi í

móti nær/ll veði, Ofl með þvi, að óorga þá aptur annað-
IlV01·t her í landi eð« í Danmðrku,

Reykjavik, 31. júlí 1853.
.I. Thorstensen, þ. Jðnassen. J. Guðmundsson.

formaður og framsögum.
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Framsðqumaður: Eg skal ekki bæta mörgu við nefndar-
álit þetta, eða ástæður þær, sem þar eru til greindar. Nefnd-
inni sýndist þær 3 uppástúngur, sem hún hefur gjört, að mestu
leyti fullnægja þeim skyldum, sem á hverjum bánka hvíla,
nefnilega, all skipta útlendum eða utanrikispeníngum, annast
um, all verzlunarmenn geti feingið penínga móti víxlabréfum,
og yfir höfull hver sem vill móti fullgildu veði. Samt sem
áður er þess ekki væntandi, að peningaskortur sá, sem nú er
i landinu, hætti með öllu; því hinir fátæku geta aldrei feinglð
mikla peninga í hendur, þegar þeir hvorki eiga neitt hjá kaup-
mönnum, ne hafa neitt veð, til að setja fyrir peníngaláninu.
En það er víst, að peuíngaskortur er nú mjög tilfinnanlegur
her á Suðurlandi, þegar þeir fá jafnvel einga penínga hjá kaup-
manninum, sem inni eiga hjá honum, ne heldur peningalán
fæst mót fullu veði. Eg hef átt tal við ýmsa þingmenn að
norðan, og hefur mer skilizt svo á þeim, sem peningaskortur-
inn se þar ekki eins tilfinnanlegur, eins og her syðra; þvi þar
gætu þeir optast nær feingið peninga hjá kaupmönnum, sem
nokkuð ættu inni hjá þeim.

Nefndin gat ekki tekið uppástúngu kaupmanns C. F.
Siemseus til greina, þar eð henni fannst hún ekki vera svo
greinilega orðuð, að nefndin, sem þar af) auki var ekki slík-
um bankastofnunum nógu kunnug, gæti feingizt neitt við halla.
Henni fannst það og ofætlun, afl Ísland, sem liggur meira en
100 mílna lángt frá öllum byggðum löndum nema Færeyjum
einum, gæti haft þann kunnugleika, sem þar var gjöl'ðm ó-
missandi, um efnahag og áreiðanlegleika einstakra verzlunar-
húsa eða manna, sem ávísanir kynnu að koma frá.

þ. Jðnassen: þingið hefur i því upplesna nefndaráliti séð
þess vott, af) nefndin var i miklum vandræðum með málið,
og sá ekki ráð til þess, að koma fram með neina beinlínis
uppástúugu, heldur varð að fela allt lÍ vald vísdómi stjórn-
arinnar. það kom til orða, þegal' nefndin val' af) ræða málið,
hvort ekki mundi vera farandi fram á það við stjúmiua, ai'l hún
hlutaðist til, að þjóðháukinn vildi setja her til reynslu Filiai-
Contoir, eins og þjóðb;ínkinn gjörði 1832 í Árhúsum, og seinna
í Flensborg; en mínir heiðruðu meðnefndarmenn gátu ekki fall-
izt á þetta, og hvarf eg, sem hreifði þessu, þannig fl'á þvi apt-
ur, og get þessa einúngis í því skyni, ef þingið kynni að vilja
taka þetta atriði til yfirvegunar. Eg ímynda mer all öðru leyti,
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að þessi ráðstöfun, ef henni yrði framkvæmt, gæti komið her
að liði, eins og hún kom að liði á Jótlandi, ef armars slik stofn-
un getur þrifizt her, sem eg ekki vil fullyrða, af því eg ætla
her séu svo lítil peningaviðskipti enn sem komið er; en það er
líklegt, að með breytíngunni á verzluninni verði peningaviðskipti
miklu tíðari og umfangsmeiri en nú. En hvað sem svo þessu
liður, er það nauðsynlegt, að eitthvert ráð yrði fundið, sem bætti
úr þeim peningaskorti, sem nú er her í landi, og sem að vísu
nú þegar er tilfinnanlegur, en verður þó að líkindum miklu til-
finnanlegri með verzlunarfrelsinu.

G. Brandsson: Eg játa það að vísu satt að vera, sem í
nefndarálitinu stendur, að her se mikill peningaskortur, og allt
eins það, að kaupmenn segjast ekki geta flutt peninga hing-
að, nema með skaða sínum; en um það hefur ekki heyrzt kvart-
að, hvorki af þeim ne öðrum, að þeir gætu ekki flutt peninga
héðan ser að skaðlausu ; en (Jað vita menn til, að þeir hafa
gjört. Nefndin segir, að allt fram að árinu 1836, meðan vöru-
verðið stóð, hafi mátt fá nóga peninga hjá kaupmönnum. Eg
er nú ekki gamall maður, og man þó glöggt eptir, að þessu
var ekki þannig varið, þar sem eg þekkti til; nefndarálitið
sannar þetta líka sjálft, þar sem í því er sagt frá, hvað spesían
gilti um þær mundir; því það verð eg að álíta vott um pen-
ingaskort, þegar hún var af kaupmönnum skrúfuð upp í 4 dali,
eða jafnvel meir, svo að menn urðu annaðhvort að fá hjá þeim
peninga með þessum kjörum, eða vera án þeirra. Eg skil nú
ekki í því, að kaupmenn her sunnanlands skuli ekki eins vel
geta flutt peninga híngnð, og kaupmenn fyrir norðan; því þar
heyrist ekki kvartað yfir neinum peningaskorti, og þó hefur
matvara þar núna seinustu árin verið stundum seld með betra
verði en h{~r syðra. Kaupmenn her segjast reyndar selja þá
svo kölluðu kramvöru með betra verði en norðlensku kaup-
mennirnir, og svo segja þeir, að lausakaupmennirnir spilli fyrir
ser, bæði með þvi lága verði, sem se á vörum þeirra, og með því,
að embættismenn her, sem mest verzla fyrir peninga, dragist
til þeirra, þetta getur nú reyndar verið satt, en þó vita menn,
að lausakaupmenn koma her fáir, og standa sjaldan le ingi við,
heldur fara bæði til Vestur- og Norður-landsins, og ættu þá á-
hrif þeiI'ra þar á verðlagið að vera lík því, sem þau eru her.
Að öðru leyti held eg, að það yrði skaðlítíð fyrir landið, þó kaup-
menn seldu sumt glíngrið sitt nokkuð dýrara, en þeir'gjöra, svo
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þeir gætu betur staðið við, að flytja peningana. Hvað sjálft
nefndarálitið snertir, þá hef eg í aðalefni þess ekkert verulegt
út á það að setja; því ráð þau, sem það leggur við peninga-
skortinum, eru svo sakleysisleg og góð, að eg skil ekki ann-
að, en að menn verði að fallast á þau; því sama verður niður-
staðan i þessu sem öðru, að menn verða að varpa allri áhyggju
sinni upp á stjórnina, í þeirri von, að hún sjái ráð til, ab bætt
verði úr þörfum vorum.

þ. Jðnassen : Eg get þó eingau veginn verib samdóma
þeim heiðraða fulltrúa Gullbringusýslu i þvi, að peningaskort-
urinn hafi verið eins mikill og nú, meðan vóruverðið átti Ser
stað, og get eg í þessu tilliti látið mer nægja, að vitna til eins
atriðis, sem þingmanninum er eins kunnugt oft mer, sölunnar
á konúngsjðrðunum í Gullbringusýslu, sem fór fram um það leyti,
sem vöruverðið var tekið af. Sala þessi ber þess ljóst vitni,
að þá voru nógir peningar að fá i verzluninni héma; því kaup-
endur jarðanna munu hafa feingið andvirðið mestmegnis i verzl-
uninni, og jarðirnar, sem seldar voru, voru margar, og voru
til samans seldar fyrir ærið fé.

það er líka alkunnugt, að um það leyti vildu kaupmenn
heldur láta peninga úti, en taka þá inn, og heldur fá vörur
sinar borgaðar með vörum en peningum, og eg man glöggt
eptir því, að einn af kaupmönnum í Reykjavík gjörði rellu úr
því, að taka við peníngum upp í skuld, en vildi hafa skuldina
borgeða í vörum, en ekki í peningum. það liggur líka í eðli
sínu, að peningarnir leita þángað, hvar mestur fæst af þeim
arðurinn, og því komu þeir út hingað, meðan vöruverðið við
gekkst, af því kaupmaðurinn, sem á sumum stöðum Jet spesiuna
úti fyrir 3 rbdd., sumstaðar á 4, sumstaðar 15 og 16 mörk, gat þá
með ábata sínum keypt vörur fyrir peninga; en nú er öðru máli
að gegna; nú gildir spesian ekki nema 2 rbdd., vöruprísarnir eru
háir, og kaupmaðurinn getur þvi ekki staðið við, að borga þær
le ingur með peningum, þó hann geti vel staðið sig við, að
borga þær (íslenzku vörurnar) með vörum, .því vörurnar getur
hann fært upp, en ekki peningana. Eg álít þvi vöruprísana,
sem nú eru, aðalorsök þess, að her flytjast ekki inn peningar
eins og áður, og að þeir fáu, Sem koma, flytjast jafnótt út
aptur. Bændur feingju nóga peninga, ef þeir héldu ekki vör-
unum svo hátt á móti þeim hjá verzlunarmönnunum. Eg vil ekki
reingja það, að það kunni að vera hægra, að fá peninga iverzl-
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uninni nyrðra og vestra, en her sunnanlands; en þó má eg
geta þess, að þegar eg var seinast nyrðra, 1850, kvðrtuðu
sýslurnennirnir, sem þá voru í Múla - og Húnavatns-sýslu mik-
ið yfir peuiugaskorti í verzluninni, en þetta hefur, ef til vill,
síðan breytzt til batnaðar .

•/. Krlstjdnsson : Eg er vel sáttur við þá heiðruðu nefnd
fyrir það, að hún er komin að þeirri niðurstððu í málinu, að
ráða þinginu til, að fela hauka-Fyrirkomulagið forsjá stjórnar-
innar. En ef stjórnin af vizku sinni hugsar nú eitthvert gott
ráð, til að bæta úr nauðsynjum vorum í þessu eflli,sem eg
efast ekki um, þá er óskandi, að verða þess ráðs njótandi ; í
því skyni vil eg nú áskilja mer viðauka við uppástúngu nefnd-
arinnar á þá leið, að frumvarp um fyrirkomulag stiptunar þess-
arar verði lagt fyrir alþingi.

G. Brandsson: :það var einúngis eitt atriði í ræðu hins
5. konúngkjörna þingmanns, sem eg vildi svara nokkrum 01'1'1-

um; eJl þab var þar sem hann fór að minnast á konúngsjarða-
sóluna, sem fram fór á því tímabili, sem hann tók fram. Hann
taldi það sem vott peninganægtar, að þá voru keyptar nokkrar
jarðir; en eg verð að segja honum og þinginu það, sem bæði
honum og því mun kunnugt vera, að í mörg ár, áður en þessi
jarðasala fór fram, þá hafði lítil hreifing verið her á peningum,
svo það, sem margir menn á laungum tíma höfðu getað nurlað
saman, var þá tínt til, til að borga með þvi jarðirnar, og þó gekk
þetta ekki betur en svo, að fjöldi manna, sem i þær bauð, mátti
þakka fyrir, ef þriðjúngur af andvirði jarðanna varð þannig
borgaður strax, samkvæmt söluskilmálunum, og mer var gagn-
kunnugt um suma bændur, sem voru að kreista út penínga-
lán, hvar sem þeir gátu, bæði hjá vinnufólki, lausamöunurn,
og fleirum; því þeir kvörtuðu ';áran yfir, hvað illt væri, að fá
]lenínga í kaupstaðnum - (./. Guðmltlld$son: Mikið rett.) -.
En að peníngar séu nú minni í landinu, en þeir voru, áður en
þessi jarðasala fór fram, er mjög eðlilegt; því menn vita, að
jal'ðavel'ðin, bæði heil og hálf, hafa verið.flutt í burt úr landinu,
og ekki komið aptur, svo eg held, að ·uæmi það, sem þing-
maðurinu tók af'jarðasölunui, til að sanna með peníngabyrgðirnar,
á meðan vöruverðið stóð, og penínga-ekIuna núna, hafi ekki
átt alls kostar vel við.

P. Sigurðsson: Eg er á sama máli og nefndin í þvi, að
bæði se mikill peningaskortur her, víst á Suðurlandi, og það
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se mjög til hnekkis verzlunarviðskiptum manna, og að bænd-
ur ekki geti feingið þá, þó landaurar séu fyrir boðnir, og þess
vegna geti ekki borgað með þeim þau opinberu gjöld, sen(,á
þeim hvíla, sem þó er haganlegast bæði gjaldþegnum og eins
hinum, er gjöldin eiga að taka. En eg er alveg á sama máli
og [iíngmaðnrinn frá Gullbríngusýslu í því, að jafnmikill skort-
ur haf verið á peningum, þegar vöruverðið var, eins og nú er,
Eg hef að vísu ekki þekkt eins vel og þingmaðurinn, hvernig
það hefur reynzt hel' í suðurkaupstöðum, en eg hef þá líka vit-
að þal'l glöggvar um Vestmannaeyjar og Eyrarbakka, að þar
var eingu hægra að fá peninga þá, en nú. það var almennt
viðkvæðið, þeir gætu ekki hjálpað mönnum um penínga, og
stundum höfð sú skuldbinding, að ef þeir létu menn fá aðrar
nauðsynjavörur, eins og þeirþy'rftu með, þá væri það með því
móti, að þeir tækju nokkuð af ýmsri kramvöru; þvi kaupmenn
hafa þekkt það vel, bæði nú og fyrri, að þeim er áhatameíra,
að ginna okkur til kramvörukaupa, já, ljúflega lána okkur
þess konar óþarfakram, sem við því miður látum fúslega leiðast
til, heldur en að svara peningum, þó menn biðji um þá. Nefnd-
in hefur því rétt að mæla; þegar hún talar um peníngaskort-
inn; en hvernig her á yrði bezt ráðin hót, verð eg að játa, að
mig skortir þar til þekkingu.

V. Finsen: Eg er á því. að mikið gott se, að slíkur bánki
komist á stofn her á landi; það er það meðal, sem menn nota al-
staðar í heiminum, til að bæta úr peuinga-eklu, og það er kunn-
ugt, að slík peninga-ekla á ser stað luir í meira lagi. ~ler líkar
það vel, að nefndin hefur einga beinlínis uppástúngu gjört um
fyrirkomulag háuknns; því til al'l gjöra nppástúngu um það,
vantar menn her kunnáttu; en þó finnst mer, að nefndin hefði
átt að fara nokkuð fleiri orðum um, á hvaða grundvelli básk-
inn gæti Ol'ðið stofnaður. Eg vil nú ekki /!.:jöra ráð fyrir þeirri
undirstöðu, sem er til greind í uppástúngu þeirri frá kaupmanni
einum her í bænum, sem hefur verið lögð fram, nefnilega, að
bánkinn væri grundvallaður á IIinu konúnglega og beneficeraða
jarðagózi her á landi; en eg get ímyndað mer, að undirstaðan
gæti verið t. a. m. einúngis konúngsjarðirnar, á móti því, eins
og sjálfsagt væri, að konúngssjéður hefði aptur allan ábatann,
eða þá á hinl1 bóginn, hvort hentugast væri, að láta bankann
vera Filial frá þjóðbánkal1um í Danmörku. Eg skil ekki, að
sú hætta þurfi að verða fyrir bánka her, að kaupavixlbréf, sem
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nefndin v.irðist að gjöra ráð fyrir; það er reyndar sjálfsagt, að
menn geta ekki þekkt her efnahag útlendra kaupmanna, sem
kynnu að standa skrifaðir undir vixlbréfi, en mönnum er ætíð
innan handar, að heimta undirskriptir 2 eða fleiri efnaðra kaup-
manna her á staðnum, og þá ætti ekki að verða mikil hætta
al'l vlxlbréfuuum; því það eru þau vissustu skuldabréf, að því
leyti beita má svo hörðum þvingunarmeðölum við skuldunaut,
löghald á gózi og fángelsi fyrir hann sjálfan, ef hann ekki
borgar öldúngis á þeim tiltekna degi. Eins og víxlhref eru sá
ábatasamasti starfi bánkanna, vegna þeirra háu vaxta, eins eru
þau líka álitin mjög viss. Nefndin hefur nú samt stúngil'l upp
á, að kaup á vixlbréfum skuli vera eitt af ætlunarverkum bánk-
ans, og er það vel. Eg held það mætti við þessi ætlunarverk
bæta enn einu, nefnilega, að menn gætu geymt ser pen-
ínga í bánkanum móti því, að fá dálitla rentu. þal'l hefur
verið fyrir fám árum stúngið upp á stofnun sparisjóðs í Reykja-
vík, og hefur verið leitað álits ýmsra um það mál; en eg veit
reyndar ekki, hvað því máli líður nú; en eg held það mætti vel
nota bankann jafnframt sem sparisjóð; menn feingju þá t, a. m,
2! af hundraði í vexti, og báskinn feingi meira fjármagn; það
er í því tilliti gott, að menn ekki þurfi að borga mikið fyrir að-
gánginn til, að borga þannig inn; menn kalla það folium, og
ætti það að vera borgunarlaust. Eg held það væri yfir höfuð
að tala gott, ef bánkinn gæti líkzt sem mest hinum skozku
baunkum; þar getur maður meðal annars samið við bankann,
að fá svo og svo mikið út borgað hjá bankanum á næsta ári,
sem maður þarf ser til viðurværis, móti því, að bánkinn fái full-
vissu um, að maður borgi á sama ári jafnmikið inn, en án til-
lits til þess, hvort maður er búinn að borga inn, áður en maður
tekur út; menn borga vöxtu af því, sem menn taka út, frá þeim
degi það er tekið, en fá vöxtu af því, sem menn borga inn, svo
allir hafa hvöt til, að borga sem fyrst inn, en taka sem seinast
út. 'þa 1'1, sem eg álit vandasamast við stofnun bánka Mr í
landi, er stjórn hans; því það er mjög mikið undir því kom-
ið, að stjórnin se fullkomlega tryggjandi.

Framsðqumaður : Viðvíkjandi sparisjóðnum hafði mer
komið hið sama í hug, og hinn háttvirti 6. konúngkjörni þíng-
maður fór fram á; því eg vissi, að það var í ráði, að koma
honum á her í bænum. Eg fór því fyrst fram á þetta við
nefndina, en síðan átti eg tal um þennan sparisjóð við stipt-
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amtmann, og sagði hann mer þá, að hann væri svo sem ekki
neitt á leið kominn. Eg skýrði nefndinni síðan frá því, og
varð sú niðurstaðan, að hún sleppti sparisjóðnum, þar óvíst
þótti, hvort fyr mundi komast á, sparisjóðurinn eða stofnun
sú, sem her ræðir nú um. Viðvíkjandi þ:ví, sem hinn heiðraði
þíngmaður frá Gullbríngusýslu talnð] um peníngaskortinn, sem
ber hefði verið, á meðan vöruverðið var við haft, þá má eg
segja honum f)að, að sú var tíðin einu sinni, að kaupmenn
vildu heldur láta peninga fyrir íslenzku vöruna, en nauðsynja-
vöru .

•1. Samsonssons Við þetta tækifæri vil eg leyfa mer að
geta þess, hver peningabrunnur nú er í Skagafirði. Nú á-næst
liðnum vetri tók einn hreppstjóri sig fram, með nokkrum
öðrum bændum, er búsettir voru á klausturjörðum, um það,
að ráða til þess, að rita viðkomandi amtmanni umkvörtunarbref
yfir því ~ hversu sárbágt landsetum klausturjarðanna veitti
með peningaútveg til landskulda-Iúkníngar á þeim jörðum, sem
eptir byggíngarbrefum átti að borga eptir í peningum. þeim
þótti, sem peniugaskorturlnn mundi leiða til þess; að sagt mundi
verða lausum þeim jörðum, nema amtmaður gæti ráðið bót
á. En þessa menn greindi það á sín í millum, að nokkrlr
vildu þetta af ráða, en aðrir, að her um yrði samin bænarskrá
og send híngað á alþíngi um þetta; því þessum þótti mjög lík-
legt, að hinn þá setti amtmaður í stað hins virkilega mundi
skjóta úrskurði her um á frest, þar til hinn virkilegi kæmi, en
öðrum þótti vist, að bænarskrá, einúngis frá fáum mönnum, her
um mundi naumast verða tekin til greina í alþingi, þar hún
væri svo einstakleg, og að eins frá fáeinum mönnum. . þeir
gjörðu ser líka varla von um, að aðrir, sem ekki áttu líkan
hlut að máli, mundu skrifa undir þess kyns bænarskrá með ser,
svo af her tilgreindum ágreiníngsatk væðum fórst hvortveggja
uppástúnga þessi fyrir í það sinn.

G. Brandsson: Eg velt ekki, hvað þessi saga þingmannsins
úr Skagafjarðarsýslu eiginlega sannar; því þó menn hafi kvart-
að um; að þeir gætu ekki greitt gjöld sín í peníngum, þá geta

. þar til verið margar orsakir, svo sem mismunandi verð á land-
vöru í kaupstaðnum við það; setn var í verðlagsskránnl. Eg man
líka eptir því, að á meðan harði fiskurinn var borgaður í kaup-
staðnum með 17 og 18 dölum hvert skippund, þá var verð
hans talsvert lægra í verðlagsskránni, og þá kepptust bændur
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hel' i sýslu við að greiða sýslugjöld sín i peningum, svo þeir
slyppu við að láta senda fiskinn, sem her er almennt þegn-
~skylllugjald; en síðall gáugverð fiskjarills i kaupstaðnum og Í
verðlagsskránni er orðið næstum því eitt og hið sama, þá hefur
orðið minna um peningagjaldið á þingunum, eins og sýslumönnum
þeim, sem her hafa verið, er kunnugt, svo eg held, að þetta
dæmi flinglllannsins gjöri hvorki til né frá i þessu máli. Ab
öðru leyti vil e~ henila mönnum til ritgjörðar þeirrar um verzl-
nuina eptir sera Tómas sáluga Sæmundsson, sem prentuð er
í "þl'cmur ritgjörðum"; þvi þm' eru teknir fram ýmsir búhnykkir
kaupmanna viðvíkjandi peningaverðlagiuu, og fleiru, sem verzl-
un þeirra viðvikur.

Framsðqumaður: Með tilliti til þess, að minni peninga-
skortur sc fyrir norðan en sunnan, vil eg geta þess, ab fyrir
norðan eru fleiri stórkaupmenn en her, og þá er náttúrlegt, þó
þeir hafi meiri peningarað ; því smákaupmönnum hlýtur að
gánga ver, að fá flá. þeir þurfa opt mikið að lána, og geta
þá kann ske heldur feiugið ýmislegar vörur, heldur en peninga;
en her fyrir sunnan el' mikið meira af smákaupmönnum en
stórkaupmöunum, og getur það vel verið, að þetta se meðfram
orsök til þess, að peningaskorturinn se enn meiri fyrir sunnan
1'11 norðan. Kaupmenn vinna annars ytir höfuð kann ske einna
mest á kramvörunni, og því er það eðlilegt, þó þeir oti henni
fremur öðru, helzt fremur en peningum, sem þeir vinna ekkert
á, en tapa, ef til vill, nokkru.

St . Jðnssou: Eg held nú, að nefndin hafi gjört rétt i þvi,
að ráða frá, að vöruverðið væri innleitt her aptur; þvi það
mundi verða óvinsælt, og eg ætla víst, að menn hafi fullan ó-
þokka á þvi. Mer þykir annars undarlegt, hvað mikill munur
er á peningaskortinum i Suður - og Norður- landi, og það {IVÍ
heldur, sem her eru svo margir embættismenn, sem að líkind-
um kaupa mestar nauðsynjar sinar fyrir peninga, en aptur eru
þeir fáir norðanlands; svo her ættu að koma meiri peningar frá
landsmönnum inn í verzlunina. í Norðurlandi veit eg að menn
hafa nokkurn veginn hæglega getað feinglð það i peningum,
sem þeir hafa átt inni hjá kaupmönnunum, og jafnvel fyrir
vörur sínar eptir þörfum, þegar þeir hafa beðizt þess. En þar
sem hinn háttvirti 4. konúngkjörni þingmaður sagði, að pen-
íngaskorturinn mundi koma af þvi, að landsmenn héldu vör-
unni sinni i of háu verði gegn peningum, þá má eg geta þess,
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að eg veit ekki til, al'l íslendingar fái al'l setja nokkurn tima
verð á vöru sína, heldur gjlirir kaupmaðurinn það, svo eg held,
að þessi tilgáta hans falli um sjálfa sig. Hvað þvi viðvíkur,
sem þingmaður Skagfirðinga sagði, þá má þall vel vera, að
meiri peningaskortur se á yeralunarstað i Skagafirði, en á
Akureyri; eu það hef eg reynt á Akureyri, að kaupmenu þar
hafa neitað mer um, að taka á móti peningum og greiða þá
aptur i Kaupmanuahðfu, og sest þar af, að þeir ekki hafa haft
þörf á, að fá peninga inn i verzlunina frá landsmönnum, En
viðvíkjandi vöruverðinu, sem var, má eg enn geta þess, að
það er ein ástæða móti endurnýjun þess, að það var mönnum
mjög óþægilegt, þegar að peningar giltu mismikið í sveitunum,
svo að þegar sá, sem hafði feíngið spesíuna á 4 rbbd., varð
að láta hana á 3 rbdd, eða 16 mörk, og það kemur þó opt fyrir,
að ein sveit þarf að borga til annarar, og getur þar af leitt
mikinn ágreiníng.

Hvað víxlabréf snertir, þá er eg hræddur um, að menn
kunni að hafa á þeim óþokka her í landi, af þvi margir hvekkt-
ust á seðlunum forðum, þegar þeir voru brúkaðir, svo eg ætla
óráðlegt, að taka nú þetta hvorttveggja upp aptur, ef hjá því
yrði komizt.

Framsðqnmaður : Her er alls ekki talað um eða gjört
rál) fyrir slíkum seðlum, sem áður voru her á laudi , heldur
hinum svo kölluðu víxlabréfum, sem nú eru álitin mjög viss,
eins og hinn heiðraði 6. konúngkjörni þingmaður sagði áðan.
En að vísu eru þó dæmi til, að href þessi hafa tapazt eða ó-
lIýtzt með einhverjum hætti; og hafi bankinn í Árósum í Dan-
mörku ekki getað staðizt fyrir þvi, þá má sjá þar af, að þau
eru ekki öldúngis óbrigðul.

þ.• Iðnassen: Eg vil einúngis gjöra þá athugasemd í til-
efni af orðum hins heiðraða þingmanns Eyfirðinga, að eg held
hann hafi misskilið mig, þegar hann segir, að eg hafi kveðið
svo að orði, eins og að íslendingar skömtuðu kaupmönnunum
verðið á vörunum sínum. þetta gat ekki verið meiníng min,
og ætla eg eg hafi ekki farið þeim orðum, heldur þeim, að
landar mínir ekki gjörðu eða vildu gjöra mun á því, hvort þeir
feingju út á vörur sínar peninga eða vörur, en heimtuðu jafn-
hátt verð á vörunum i hvorutveggja tilfelli, og það ætla eg megi
til sanns vegar færa, að þetta eigi ser stað.

St. Jónsson: Með tilliti til þess, sem hinn háttvirt i4. kon-
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úngkjörni þíngnwður sagði áðan um muninn á íslenzku vör-
unni móti peningum, vil eg geta þess, að eg hef aldrei orðið
var við, að kaupmenn fyrir norðan hafi nú um stundir gjört
neinn mun á vörunni, hvað sem þeir hafa látið fyrir hana, eða
tekið hana með lægra verði fyrir það, þó þeir hafi látið .} eða
;},.eða meira eða minna, í peningum .

J. (]uðmllndsson: Eg verð að ætla, að nú Sf! má ske
þegar nóg rætt um vöruverðið sáluga, og hefur má ske nefndar-
álitið getið nokkurt tilefni til þess, með þv], að setja með orða-
tilt-ækjum sinum heldur sterka gyllíngu á vöruverðsöldina ; en
þess var þá aptur vel að gæta, sem nefndin' hefur tekið skýrt
fram, að henni þætti ekki ráðlegt, að innleiða aptur vöruverð
þetta, og held eg, að það hafi verið mjög heppilega gjört af
henni. .Mt\" flótti mikið vænt um bendingar hins heiðraða 6.
konúngkjöma þingmanns, því þær voru bæði glöggvar, og
snertu þetta mál svo nákvæmlega. Eg hafði annars hugsað
mer nokkurs konar innlendan bánka (því hollt er heima hvað),
sem hefði veð í fasteignum landsins sjálfs; heit eg þá, að
seðlar byggðir á IJVí, mundu ekki verða eins óvinsælir, eins og
bláu seðlarnir sálugu. þá mundi og ábatinn, ef hann annars
yri'li nokkur, renna inn í landið. En ef ábatinn yrði einginn.
og jafuframt og verið væri að lýsa yfir kvíða fyrir því, og
jafnvel fyl'Ír fjártj()ni, sem hánki her kynni að verða fyrir, þá
þótti mer harðla ísjárvert, að biðja um einhvern snepil af
þjóðbánka Dana, eins og sumir hafa nú hreift að mundi verða
affarabezt; því það væri þó að bjóða þeim nokkurn veginn bein-
línis upp á, að stofna her það, sem við sjálfir kviðum þeir
hefðu halla af.

E. Kúld: Eg stend nú ekki upp til þess, að tala máli
kaupmannanna. Eg vil að eins geta þess, að sá siður hefur
þegar nokkur ár skotið upp höfðinu á Vestfjörðum, að kaupmenn
sumir eru farnir að gjöra mun á íslenzku vörunni móti pen-
ingum og öðru. Eg skal láta það öldúngis ósagt, hvaðan þessi
siður muni vera sprottinn; þó fer eg nú, eptir því sem eg heyri
suma þingmenn tala, að ætla, að hann se kominn héðan að-
sunnan; því sá, sem hefur innleitt hann vestra, mun taka pen-
inga hérna fyrir sunnan, og koma svo með þá vestur. Í sum-
ar gjörði hann þannig 32. skk. mun á hverju- 3 rbdd. virði í
íslenzku vörunni móti peningum. Annars mun það tiðast, að
kaupmenn bÍl~i menn við borð, og segi við þá: "Ef þú gjörir
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svo eða svo háan reikning við mig, þá skaltu fá þetta i mat,
ef þú tekur þetta i smávegis eða krami", og þannig munu þeir
optast nær komast hjá því, að láta mikla penínga út í reikninga
bænda.

H. Stephensen: Eg ætla, ai'! það se satt, sem á var drep-
ið áðan, að miklu heldur flytjist peningar her út úr landinu en
inn í það með kaupmönnum. En eg held líka, að þetta se náttúr-
legt, því verzlunarmenn vorir hafa gjðrt ser þá reglu, og tekið
hana upp svona þegjandi, að taka allan ágóðann af útlendu
vörunni, en gefa fullt, og stundum meira, en þeir eru vissir
um að fá aptur, fyrir íslenzku vöruna. En af þessu leiðir, að
þeir vilja ekki kaupa íslenzku vöruna fyrir penínga, sem ek ki
haggast á verðið, heldur fyrir þá vöruna, sem þeir geta selt
með því verði, er þeim lízt, og þeir kunna opt afl hafa feingil'l
fyrir þriðjúng], allt að helmíngi minna verð í innkaupi, en þeir
reikna hana i útsölunni aptur, Eg er nú hræddur um, að þó
einhver bánkamynd kæmist á her í landi, þá mundu kaup-
menn reyna til, að ná í peníngana úr honum og flytja þá burt,
en ota kraniinu sínu að landsmönnum, og nota sel' það, hvað
ver Íslendingar erum ginnkeyptir á glisillu, svo eg ímynda mér,
að bánkinn gæti aldrei ráðið mikla hót á peningaskorti lands-
manna yfir höfuð, og eingin slík stofnun, heldur einmitt að
kaupmennirnir ættu að geta það og gjöra.

Framsðqumaður: Eg held það se ekki öldúngis rétt, sem
varaforseti sagði; því orsökin til þess, að kaupmenn flytja pen-
ingana út héðan, en ekki inn í landið, er einmitt sú, að þeir
vinna meir á peningunum utanlands; því þeir eru þar í hærra
verði en her .

.I. hreppst. Sigurðsson: Eg held I)að se lítið gagn uun-
ið þessu máli, þó þingið gjöri langar og margar ræður um það,
hvers vegna að menn á þeim og þeim tíðum ekki hafi feiugið
peninga hjá kaupmönnum, fyrir norðan eða sunnan, austan eða
vestan; það- er einasta atrið] málsins, ah peningaskortur er, og
ráfi þarf að finna til, afl auka her peninga í landi, og gæti ein-
hver komið með það ráð, það væri málinu til gagns; en það
mun vera bágt, að finna upp það ráð. Eg veit, að nefndin hef-
ur átt örðngt i þessu falli, og jafnvel ómögulegt, að finna það
ráð, sem dygði, Ah sönnu hefur hún nú tekið það ráð,
að biðja konúng vorn, að taka á sínum viturleik, að finna ráð
til, að bæta úr þessum peníngaskorti; en mer getur dottið í
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hug, að þetta geti verið óþægileg bæn fyrir hann, sérdeilis ef
farið yrði að biðja hann, að taka hendinni inn í rettindi kaup-
manna, og skipa þeim, að færa hingað nóga peninga núna,
mitt i því, að verið er að biðja hann um, að gefa verzlunar-
frelsi, og að allar þjóðir megi koma her til höndlunar,

Eitt er það, sem eg held að konúngur vor kynni að geta
gjört, ef þingið hefði viljað biðja hann um það; það er að setja
hærri taxta á peníngana her í landi, en í Danmörku, t, a. m.
að spesian gilti á 15 mark, og að sá taxti gilti her á landi í
allar skuldir, embættislaun og opinber gjöld. þetta kynni að
hæna peninga her að landinu, en sporna við burtflutningum
þeirra, því þá sæju kaupmenn, að þeir gætu feingið meira
verð fyrir þá her, en þeir þyrftu að kaupa þá fyrÍl' í Danmörku;
líka mundu þeir þá aldrei flytja þá héðan, þar þeir yrðu að
kaupa þá her dýrara, en þeir gætu selt þá ytra.

Eg ætla samt ekki að taka mer breytíngaratkvæði um
þetta, fyrri en eg heyri, hvort nokkrir vilja styðja þessa uppá-
stúngu .

.I. Guðmundsson: Aðalhagurinn við bánkann er sá, að
kaupmenn þurf ekki að flytja penínga inn í landið, eins og
varaforseti sagði, heldur geti feingið þá á staðnum. það hlýtur
æfinlega að vera miklum vandkvæðum bundið, að flytja peninga
til þess staðar, sem þeÍl' ætla að verzla á; því hvorki geta menn
þá ætlazt á, hversu mikils muni þurfa, og þar að auki þarf flá
að gjalda af þeim vöxtu, áður en farið er að brúka þá. þessa
vegna eru og bankar stofnaðir út um allan heim, og þennan
hagnað tók nefndarálitið fram. Á því má ekki heldur missa
sjónar, að ef bánkinn er stofnaður á þann veg, sem eg gat
um, þá væri hann byggður á innlendu veði. Verði nokkur
breytíng á verzluninni, þá verður og hagurinn i þessu tilliti
enn ljósari; (JVíekki er það hægra, nema miður se, fyrir utan-
ríkismenn, að flytja hingað upp gull og silfur, eða ætlast á,
hvað mikils þeir muni þurfa til þeirra kaupa, sem þeir kynnu
að gjöra her, og þá er nauðsynlegt, að þeir fái eða geti feingið
peninga á sjálfum staðnum, eptir því sem þeir við þurfa, gegn
óyggjandi víxlbréfum. þetta eiga menn kost á hvívetna í
öðrum löndum; menn flytja með ser vixlbréf, sem hægt er að
leysa gjald- og vaxta-laust; kaupmenn eður aðrir áreiðanlegir
menn rita á víxlbréfin, að þeir skuli ábyrgjast þau; úr því er
beinn aðgángUl' að þeim mönnum, hvað sem út af ber. En fyrir
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þessa tilhögun þurfa kaupmenn aldrei að flytja með sel' peninga,
heldur eiga þeir kost á þeim með þessu móti, ef þeir við þurfa,
og svo mikils, sem þeir þurfa við, og þannig þurfa þeir ekki
að gjalda vexti af öðru eða meiru fé, en þeir þurfa að brúka,
og ekki f.'l/rri, en á því þarf að halda.

Konúngsfulltrúi: Eg skal ekki fara mörgum orðum um
málefni það,. sem nú er fyrir hendi. l\ler fel' það ekki; því
eg þekki lítið til þess, hvernig bánka verði bezt fyrir komið,
eða til starfa víxlunarmanna (mr:reUmr), nema einúngis að því
leyti, sem löggjöfin inniheldur fiar um ákvarðanir. l\'1(~rvirðist
nefndarálitið að því leyti IItyðjast við góðar ástæður, sem það
mun vera almennt viðurkennt, að Iler í landi, nú sem. stendur,
er mikill peníngaskortur; og til vissu veit eg það, að í því um-
dæmi, sem eg er yfir skipaður, hafa í þessu tilliti, og þai'l ei
án orsaka, komið til mín umkvartan ir, bæði frá sýslumönnum,
umboðsmönnum og bændum. Mer virðist nefndin líka, eptir
kringumstæðunum, hafa farið rétt í málið að því leyti, sem hún
hefur ráðið til, að biðja hans hátign konúnginn, að taka til
yfirvegunar, hvort eitthvert það bánkafyrirkomulag gæti ekki
á komizt her í landi, er bætt gæti úr peningaskorti þeim, er nú
kvarta menn yfir. þetta atriði virðist mér gjól'a ætti að aðal-
uppástúngu í þessu málefni, en hin 3 sérstaklegu atriði, sem
uefndin hefur tekið fram, held eg ekki ætti að gjiira að bein-
línis uppástúnguru, heldur að eins benda til þeirra í álits-
skjalinu.

Hvað nú málið sjálft eður fyrirkomulag bankans snertir,
þá held eg það verði ervitt, ef ei með öllu émögulegt, að koma
honum her fyrir af innlendum mönnum með eigin efnum; og
eg skil ei, hvernig bánka yrði her á komið með öðrum hætti
eu þeim, sem 2 konúngkjiirnir þíngmenn þegar hafa hent til,
nefnilega ef þjói'lbá.,lkinn í Kaupmannahöfn vildi stofna her
Bankcontoir eður Filial-h<Ínka; en annað mál er það, hvort hánk-
inn mundi vilja gjöra þai'l, eður ~á ser nokkurn, hagnað þar
við. Eg fyrir mitt leyti verð að halda þa/') nauðsynlegt, að her
kæmist einhver peningastiptun (I))engc<jnftítttl)~, er létti mönnum
bæði verzlun og önnur nauðsynleg fyrirtæk i, þegar verzlunin
verður frjáls, ef menn her annars eiga að geta öðlazt af henni
það gagn, sem menn eptir vænta. Einn hinna heiðruðu þing-
manna talaði um, að stofna mætti má ske banka með veði í
fasteignum; en eg skil ekki, hvernig þessu verður -öð ruvísi
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við komið, en ef lagt væri her gjald á allar jarðir, er horgast
ætti í silfri, eins og gjört var í Danmörku, þegar ríkishánkinn
var stiptaður; og víst er um það, ef að bánkinn her ætti að
fá rétt til, að gefa út seðla, þá er ófært, að grundvalla verð
þeirra á veði í fasteignum. Allir seðlabankar (®rbbdbllnfer),
er vilja vera vissir um, að halda seðlum sínum í fullu verði,
verða að eiga í sjóði sínum silfur, til að leysa þá inn með, hve
nær sem krafist verður, eður þá slík peníngahref (me~'e1"Dblí9(\tí~
ener etc.), er í skyndi má selja fyrir reiðu - peninga. Ef mig
reU minnir, er þjóðhankanum í Kaupmannahðfn gjört að skyldu,
að eiga fyridiggjandi í kjöllurum sínum helmíng af verði seðl-
anna í sllfurpeningum og silfri, en fyrir hinum helmingnum
verður hann að eiga þess konar peningabréf er eg áður um
gat, og fljótt geta selzt, og það aukið að helmíngi eður

.150&. þess vegna eru seðlar bankans í Danmörku svo vel
grundvallaðir (junbercbe), að þeir eru jafngóðir sem silfur, enrla
lækkaði verð þeirra heldur ekkert á hinum síðustu stríðsárum.
Eg fæ því ekki neinn annan veg séð, að bánka yrði her upp
komið, en þann, sem eg hef áður um getið, ef þjóðbánkinJ1 í
Danmörku vildi stofna her dálítinn Flliai- báuka,

H. Stephensen : l'dig rak í ramma stans, þegar eg heyrði
hinn beiðraða þingmann Skaptfellinga lesa allt annað lJr orð-
um mínum, en eg talaði, og hef eg víst talað mjög ógreinilega,
fyrst svona tókst til, því ekki skortir hann skilníng. Eg sagði
ekki, að kaupmenn mundu flytja penínga inn í landið, heldur
að þeir mundu reyna að ná í peningana í bankanum, og flytja
þá burtu héðan, En væri svo, a() verzlunarmenn skirrast við, að
flytja hingað peninga fyrir þá sök, að þeir vita ekki, hvað mikið
þeir muni þurfa, þá skil eg ekki í, því þeir þora að koma með
kramið, sem þeir vita ekki heldur hversu mikið muni þurfa af,
Ekki get eg heldur ætlað, að fjarlæg()in gjöri neitt til í þessu; því
það er ekki lángt síðan, að norðurbúar sendu hlaðin skip með gull
og silfur til Kinverjalands, og liggur það þó ekki allnærri þeim.

St .• JÓnsson: Viðvíkjandi því, sem þingmaður Snæfellinga
sagði áðan af verzluninni vestra, skal eg geta þess, kaupmönn-
unum þar til lofs, að þeir hafa næst undanfarin ár, og seinast í
sumar, selt matvöru við lægra verði, en annarstaðar hefur verið
gjört, að minnsta kosti fyrir norðan, og líka tekið íslenzka
VÖI'U betur, og liggur, ef til vill, þar í, að þeir geta síður látið
penínga a f hendi í verzlun sinni,
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Forseti: Fyrst nú tekur einginn til máls, álít ~g þessari
undirbúningsumræðu vera lokið.

Eptir dagskránni er nú eptir skýrsla og reikningur bókasafns-
nefndarinnar, og nefndarkosníng, en þar eð nú er orðii'l fram-
orðið, vil eg leyfa mer að láta það biða næsta fundar, sem eg skal
ákveða að verði á morgun kl. 12, og verður þá auk þessa tekið
þar til ályktarumræðu konúnglegt álitsmál um innleiðslu nokk-
urra danskra la.'laboða her á landi.

Fundi slitið.

3. ágúst - tuttugasti og níundi fundur.
Allir á fundi, nema hinn 1. konúngkjörni þíngmaður, jú st-

itiarius þ. Sveinbjörnsson, sem hafði tilkynnt forseta forföll
sín. Gjörðabók fra síðasta fundi var lesin upp og samþykkt.

Forseti: Samkvæmt því, sem boðað er í dagskránni, skal
eg leyfa mer að skýra þinginu stuttlega frá bókasafni alþingis,
og síðan stinga upp á, að 3 menn verði kosnir í nefnd, til að
hafa umsjón þess eptirleiðis.

Eins og [iíngmönnum er kunnugt, eru alþingi með kon-
úngsúrskurði 19. mai 1849 veittir, eptir bæn þess 25. júlí 1847,
300 rbdd. einu sinni fyri.' öll, og síðan 100 rhdd, fyrir hvert
reglulegt þing eptirleíðis, til nauðsynlegra bókakaupa 17. ágústrn.

1851 gjörði eg skýrslu fyrir, hvernig þeim 400 rbdd, hefði verið
varið, sem þá voru komnir, og var þá búið að kaupa bækur
fyrir 337 rbdd. 1 mrk. 10 sk k.; fyrir bókband var goldið 5~ rbdd.
4 mrk. 8 skk., og fyrir ýmisleg smá-útgjðlrl, flutning bóka og
þess konar, 10 rbdd, 4 mrk.; til samans 400 rhdd. 4 mrk. 2 skk.;
svo sem nefnd skýrsla ber með ser, sem eg hef látið leggja á
lestrarsalinn, öllum hinum háttvirtu þingmönnum til eptirsjónar.
Síðan hefur verið haldið á fram að kaupa þær bækur, sem alþingi
hafði skrifað sig sem kaupanda að, svo sem voru: Mð danska
la.qasafn~ Mð danska konún.qsbrefa~safn~ o.q stjárnarráðstið-:
indin. f hitt eð fyrra varð tilrætt um, hvort ekki ætti að á-
vísa þínginu 100 rbdd., því það ár var eptir alþingistilskipun-
inni reglulegt alþingisár; en flÓ varð það úr hjá stjórninni, að
þetta skyldi ekki verða ávisað til útgjalda, þar eð þá hefði
ekki verið haldið neitt reglulegt alþingi. þannig eru því enn
ekki feingnir af þessum peningum, nema þeir 400 rhdd., sem
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áður var getil!. Eg vona, að þingmenn hafi kyrmt ser reikn-
inga og skýrslur þær, viðvíkjandi þessu, sem álestrarsalnum
hafa legið, og sem prenta mætti, efþíngmenn óskuðu þess, apt-
an við þíngtíðindin í ár.

Eins og sjá má af alþíngistíðindunum 1849 (bls. 800-801),
voru kosnirS menn í nefnd, til að hafa umsjón bókasafns þessa;
í nefndina voru kosnir konferenzráð þ. Sveinbjörnsson, próf.
P Petursson og (!!/; síðan gekkst eg fyrir innkaupum bú kanna
í Kaupmannahöfn, bæði samkvæmt ráðum meðnefudarmanua
minna, og svo með fram eptir því, sem eg hafði bezt vit á.
1 hitt eð fyrra varð ekki tími til, að kjósa í nefnd þessa, og
hefur þvi þessi sama nefnd fI'á 1849 haldið á fram starfa sínum
til þessa; en nú álít eg bezt, að kosið verði í hana að nýju.
En eg skal samt geta þess áður, að þó þíngið nú líklega
fái 100 rbdd. í þetta sinn, verður ekki miklu af því varið til
nýrra bókakaupa, þar eð þingið er i skuld fyrir þær bækur,
sem eg áður gat um að þingið væri skrifað sem kaupandi að, fyrir
}lÍð íslenzka laqasafn, sem nú er keypt, og svo fyrir bókband
eina 15-16 dali; alls þarf að borga her um bil frá 30-50 dala.

Eg skal þá þvi næst biðja menn að kjósa nefnd þessa til
umsjónar um bókasafn þingsins.

Nú urðu nokkrar umræður um það, hvort og hvemig prenta
skyldi bókasafnsskýrslur þessar. Mæltu sumir með því, að
allir reikningarnir væru prentaðir, svo að sæist verð hverrar
bókar, sem hún hefði verið keypt fyrir, og eins, hverjir gefið
hefðu þær bækur, sem safnið hafði eignazt á þann hátt, og val'
tekið til dæmis upp á f)á aðferð listarnir yfir Miillers lestrarfélag
í Mýrasýslu. En það kom mönnum saman um, að listi þessi eða
skýrslur yrðu prentaðar þannig, að þær kæmust inn i alþingtstíð-
iudin, og þar að auki nokkrar um fram handa þingmönnum.

Ai'l lyktum let forseti gánga til atkvæða um, hvort prenta
skyldi alla reikníngana eins og I)eir eru, eða einúngis lista yfir
bókasafuið með þeirri niðurröðun, sem nefndinni litist að hafa,
en ekki með verði við ne gefauðnnöfnum. Með þessari síðari
aðferð urðu 18 atkvæði, og var hún þannig samþykkt.

Að því búnu voru kosnir 3 menn i bókasafnsnefndina, og
voru kosnir þeir:

Forseti, með 19 atkvæðum;
P. Petursson prófessor, með 18 atkvæðum; og
1>. Sveinbjörnsson konferenzráð, með 10 atkvæðum.
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Forseti birti því næst, hvernig atkvæði hefðu fallið, og
mælti síðan:

það, sem þá kemur næst til meðferðar samkvæmt dag-
skránni, er konún.'11egt álitsmdl um innleiðslu nokkurra danskra
lagaboða til ályktarumræðu.

í máli þessu voru þessi breytingar - og viðauka-atkvæði
komin fram:

1. G. Einarssonar:
áhrærandi kanselibréf dagsett 9. nóv. 18-17, um fermingaraldur

ba ma :
"að þau börn, sem verða fullra 14 ára (yrir lok októher-
mánaðar, megi án aldursleyfis taka til fermingar á þvi ári,
hafi þau öðlazt þá kristilegu menntun og andlegan lJroska,
sem áskilið er í hinum gildandi laga-ákvörðunum um ferm-
ingu barna á íslandi".

2. St .• JÓnssonar:
að í opuu breti 9. nóvember 1847, staðinn fyrir: "apríl-
mánaðar", standi : "júlímánaðar".

3. J .• JÓnssonar:
Í lagaboði um prentfrelsið frá 3. janúar 1851,

4. grein:
að í staðinn fyrir: "og í síðasta lagi, áður en ein stund er
liðin", verði sett: "og i síðasta lagi, áður en einn sólar-
hringur se liðinn";

og litlu .síðar i sömu gr:
að í staðinn fyrir: "senda eitt exemplar af því á lögreglu-
húsið", verði sett: "senda eitt exemplar af (Jví á leið til
lögreglustjórans".

4. V. Flnsens :
Við prentfrelsis-lagaboðið, 7. gr.: Í stað orðauna : "sektast -

til", komi: "bæta 25 til 500 rbdd".
5. Nefndarinnar:

1. Við lögin um prentfrelsi :
a. að uppástúugan i nefndarálitinu við 8. gr. burt falli.
b. að allar sektir i lagaboðiuu, þær sem nefndill hefur ekki

stúngið upp á sérstaklegum breytingum við, verði lækk-
aðar til helminga, samkvæmt hinni almennu grundvallar-
reglu í tilsk. 24. jan. 1838.

e. að aðrar orðabreytingar, en nefndin hefur stúngið upp á,
og sem beinlínis liggur við að við þurfi epti.r fjadægð og
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serstöku ásigkomulagi Íslands, og eptir nákvæmri og réttri
útleggingu, verði gjörðar á hinum íslenzka texta, áður en
lagaboðið verði gjört her að lögum.

2. 14. gr. í lagaboðinu um eptirlaun, 5. jan. 1851, að "2 ár"
komi í staðinn fyrir "1 ár".

6. Br(!!Jtíngaratkvæðl:
1. við lagaboð um prentfrelsi 3. jan. 1851:

1. gr.
Fyrir "her i ríkinu" komi: ,.,herá landi" (og alstaðar í laga-

boðinu, að minnsta kosti aptur að 14. gr.),
2. gr.

Fyrir "10-500 rbrld." komi: "5-2501·bdd."
4. gr.

Fyrir "20-500rbdd," komi: "10-250 rhdd."
P. Petursson.

6. gr.
Í stað orðanna: "hegnist með - 2 ára", komi: "bæti 100-500

rbfld."
V. Finsen.

7. gr.
Fyrir "50-500 rbdd." komi: ,,25 rbdd, - 250 rbdd."

8. gr.
Fyrir "100-500 rbdd." komi: "50 rbdd, - 250 rbdd."

9. gr. '
Fyrir "100-500 rhdd." komi: "50 rbdd, - 250 rhdd."
Fyrir "1O-500rbdd." komi: "5rbdd. - 250rbdd."

10. gr.
Fyrir "20-100 rhdd." komi: "10 rbdd, - 50 rbdd."

'll. gr.
FYI'ir "20-100 rbdd." komi: "10 rbdd. 50 rbdd."

U. gr.
Fyrir "50-500 rbdd." komi: "25 rbdd, - 250 rbdd."

P. Petursson.
2. Lagaboð 5. jan. 1851, um skyldu embættismanna til, að

sjá ekkjum þeirra borf/ið með fjar.\'tYl'k eptir sinn. dag.
við 3. gr.

Fyrir: "vitnisburðarbrefi frá rikisfjérstjómarréðiuu'', komi:
"skýrteini frá hlutaðeigandi amtmnnni",

Fyrir: "að hann hafi uppfyllt hana", komi: "að hann hafi
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sent amtmanni bónarbréf til ríkisfjárstjórnarráðsins um,
að mega leggja Í lífsábyrgðarsjóðinn".

V. Finsen.
3. Lagaboð 5. jan. 185 1s um eptirlaun:

við 1. gr.
Frá : »hinn sama eptirlaunarett - í rikisfjárlögunum", falli

burt.
við 2. gr.

Frá : "af konúngspeníngunum" - "í því tilliti", falli burt.
V. Finsen.

12. gl·. falli burt.
P. Petursson.

14. gr. falli burt.
V. Finsen.

Uppdstúnqai að lagaboð þetta um eptirlaun verði her Iögleitt
með þessum breytingum.

P. Petursson.
að lagaboð frá 30. júni 1850, um embættislauna-
ávísanir, m. fl., verði her lögleitt.

P. Petursson.
að opið bréf 17. febr. 1847, um kaup málaflutn-
Ingsmanna við hæsta-rétt, verði her lögleitt; og
sömuleiðis
lagaboð 29. des. 1850,. um hinar ýmislegu teg-
ulldir hegníngarvinnu.

V. Finsen.
Forseti: Eg bef látið prenta atkvæðaskrá í málinu, sem

eg vona hver þingmaður hafi við höndina. Framsögumaður er
þingmaður Skaptfellinga.

Atkvæðaskráin Í lagaboðamálinu er þanni#!; hljóðandi:
Atkvæðaskrá

í
konúnglegu álitsmáli um innleiðslu nokkurra danskra lagaboða.
1. V. Finsen: að opið bréf 17. febr. 1847, um kaup mála-

flutningsmanna við hæsta-rétt, verði her lögleitt.
2. Opið bréf frá kanseliinu um fermingaraldur barna, 9. nóv.

1847:
a, G. Einarsson: að svo verði orðað: "að þau börn, sem

verða fullra 14 ára fyrir lok októbermánaðar, megi án
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aldursleyfis taka til fermingar á því ári" (og falli svo burt
orðin: "eru fullra 14 ára", o, s, frv. til enda).

b, Minni hluti nefndarinnar (J, hreppst, Sigurðsson): að
svo verði orðað: "að þau börn, sem verða fullra 14 ára
fyrir októbermánaðar-lok, megi án aldursleyfis takast til
fermingar það sumar" (og falli svo burt sem við 2a).

C~ JJleiri hluti nefndarinnar: all þannig verði orðað: "að þau
börn, sem innan Jónsmessu það vor, sem þau á að ferma,
hafa náð lögboðnum fermingaraldri, megi fyrir aldurssakir
og án biskupsleyfis taka til fermíngar".

d, St .• lðnsson : að í stað "aprílmánaðar" verði sett: "júlí-
mánaðar".

e~ (;. Einarsson: a7, bætt verði við þessu: "ha6 þau öðlazt
þá kristilegu menntun og andlegan þroska, sem áskilii\
eri hinum gildalldi lag<l- ák vörðunum um fermingu barna
á Íslandi".

r~Bið opna bréf 9. núv. 1847 óbreytt eða með áorðnum
breytingum.

3. Nefndin: að lagaboð 5. apríl 1850, um rétt útlendra Gyð-
inga, til að halda sig her í ríkinu, verði lögleitt þannig:
"ab Gyðingum se heimilt eptirleiðis, all setjast her að með
sömu kjörum og réttindum og í Danmörku".

4. Sama: að lagaboð 25. april 1850 um, að auglýsingar þær,
sem áður átti að hirta i blaðinu Altonaer- Mereur, eptir-
leiðis falli í burtu, verði í lög leitt á Íslandi.

5. P. Petursson (samþykkt af nefndinni): að lagaboð 30.júní
1850, Um embættislauna- ávísanir, m, fl., verði i lög leitt á
Íslandi.

6. V. Finsen (samþykkt af nefndinni): að lagaboð 29. desemb.
1850, um hinar ýmislegu tegundir hegníngarvinnu, verði í
lög leitt á Íslandi.

7. Lagaboð um prentfrelsi 3. janúar 1851:
1. grein: a, P. Petursson: að fyrir orðin: "her í ríkinu",

komi: "her á landi" (og þannig alstaðar i laga-
boðinu, að minnsta kosti aptur að 14. grein).

b, Nefoldin (viðauka-atkvæði): að allar sektir í
lagaboðinu, þær sem ekki er stúngið upp á ser-
s.taklegum breytingum við, verði lækkaðar til
helminga, samkvæmt hinni almennu grundvall-
arreglu í tilsk. 24. janúar 1838.
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2. grein: C~ P. Petursson: að fyrir: ,,10-500 rhdd." komi:
5-250 rbdd.

3. grein: d, Nefndin: að fyrir ,,3mánuðir" komi: ,,6 mánuðir".
4. grein: e, .1. Jðnsson: að í stað orðanna: "áður en 1

stund er liðin", komi: "áður en einn sólarhring-
ur se liðinn".

f~ Sami: að í stað orðanna: "á lögregluhúsið",
komi: "á leið til lögreglustjórans.

g~ Nefndin: að fyrir ,,20-500 rbdd." komi:
,,5-50 rbdd."

It~ P. Petursson: að fyrir ,,20-500 rbdd." komi:
,,10-250rbdd."

5. grein: i, NI'fndin: að fyrri hluti greinarinnar verði þann-
ig orðaður: "Hver sá, sem á prenti eggjar til
uppreistar gegn konúnginum, eða til þess, með
ofríki að breyta stjðrnarskipun þelrrl, sem á
er komin að lögum, skal", o. s. frv.

6. grein: k, Nefndin: að í stað orðanna: "hegnist með fáng-
elsi frá 3 mánuðum til 2 ára", verði sett: "sæti
fjársektum frá 25-500 rbdd. eptir málavöxt-

• um".
I, V. Finsen: að í stað þeirra í undangángandi

staflið tilgreindu orða verði sett: "bæti 100-
500 rbdd."

7. grein: m, Nf'fndin: að í stað ,,50-500 rbdll." komi:
,,25-150 rbdd."

n, P. Petursson: að í stað hins sama komi:
,,25-250rbdd."

0, V. Finsen: að í stað hins sama komi: ,,25-500
rbdd."

8. grein: p, Nefndin: að i stað ·,,100-500 rbdd." komi :,,10
-50rbdd." (tekið aptur af nefndinni).

q, P. Petursson: að í stað hins sama komi; ,,50
-250 rbdd."

9. grein: r, P. Petursson: að í stað ,,100-500 rbdd." komi:
,,50-250 rbdd."

s, Sami: að í stað ,,10-500 rbdd." komi: ,,5-250
rbdd."

10. grein: t, Sami: að í stað ,,20-100 rbdd." k.omi: ,,10-50
rbdd."
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ll. grein: u, Nefndin: að eptir orllið, "málalok" verði skotið
inn þessu: "leiðrettingu, sem þó ekki má vera
leingri, en fjórði partur úr einu Nri tímaritsins".

v, P. Petursson: að í stað ,,20-100 rbdd." komi:
,,1Q--.50 rhdd."

13. grein: x, Nefndin: að í stað orðsins "dómsmála-stjórnar-
ráðið" (eða "stjbrnal'herrann") verði sett: llhlut-
aðeígandi stiptamtmaður eða amtmaður".

14. grein: y, P. Petursson: að Í stað ,,50"-500 rbdd." komi:
,,25-250 rhdd."

17. grein: z, Nefndin: að úr felli st orðin: "Lagaboðið, sem
dagsett er 5. d. júlímán. 1850, 'og".

þ, Nefndin: að aðrar orðabl'eytingar, en nefndin
hefur stímgið uIlP á, og sem beinlínis liggur
við að við þurfi, eptir fjal'lægð og serstöku á-
sigkomulagi íslands, og eptir nákvæmri og
réttri útleggíngu, verði gjörðar í hinum Íslenzka
texta, áður en lagaboðið verði gjört her að
lögum.

æ, að alþingi stingi upp á, að lagaboðið um prent-
frelsl 3. jan. 1851 verði lögleitt ft íslandi með
þeim breytingum og skilyrðum, sem her eru
samþykkt.

S. Lagaboð- nm eptirlaun, 5. janúar 1851:
a, V. Finsen (samþykkt af' nefndinni): að 3. liður f 1. grein:

"hinn sama eptirlauna-rett ..•..... ríkisfjárlögunum",
verði felldur úr.

b, Sami (samþykkt af nefndinni): að seinni liður í 2. grein:
"Af konúngs-peningunum", ... o. s. frv., til enda grein-
arinnar, falli úr.

e, P. Petursson: að 1~1 grein verði felld úr.
d, V. Finsen: ab 14. grein sömuleiðis verði felld úr:
e, Nefndin: að Í stað orðanna: "heilt ár", komi: "tvö ár" (og

greinin löguð eptir því).
f, P. Petursson (samþykkt af nefndinni): að alþingi stingi

upp á, að lagaboðið um eptirlaun 5. janúar 1851 verði lög-
leitt með þessum breytíngum.

9. Lagaboð 5.janúar 1851, um skyldu embættismanna til, að
sjá ekkjum þeirra borgið með fjárstyrk eptir sinu dag:

a, 3. grein: ,fl. Finsen (samþykkt af nefndinni): að í stal')
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orðanna: "vitni~burðarbrtdi frá ríkisfjárstjórnarrál\inu",
komi: "skýrteini frá hlutaðeigandi amtmannni".

b, Sami (samþykkt af nefndinni): að i stað seinustu orða~3.
greinarinnar: "uppfyllt hana", komi: "að hann hafi sent
amtmanni bónarbréf til ríkis-Ijárstjóruarráðsins um, að
mega leggja i lifsáhyrgðarsjððlnn".

e, Að alþingi ~tingi upp á, að lagaboð þetta verði her lög-
leitt lÍ Íslandi (með breytíngam ella óbreytt).

Framd·(j!/umaður: Eins og þingmenn sjli, er mikill at-
kvæða listi kominn fram í máli þessu, en eg skal samt fara
fljótt yfir hann.

Hvað hina 1. uppástúegu snertir, þá þótti nefndinni hún
óþörf, af þvi lagaboðið, sem þar ræðir um, er gildandi í Dan-
mörku fyrir hæsta-rétt, og þá sjálfsagt eins í þeim málum, sem
frá Íslandi gánga til þessa æðsta dóms; þvi þllð verður að ná
jafnt til allra mála, sem fyrir hæsta-rétt koma.

Viðvíkjandi kauselíbréfinu 9. nóv. 1847 skal eg fátt tala;
þvi um það var allmikið rætt við undirbúning máls þessa. Eg
skal einúngis taka það fram, að nefndinni þótti eingin veru-
leg ástæða til, að fresta því; þvi hún ætlaði, að þó það væri
látið biða næsta þings, mundi það ekki græða mikið á þvi, þar
sem knnnugleiki þingsins væri nú án efa nógur i því tilliti.
Hún sa og, að þó fallizt væri á uppéstúngu meiri hlutaus um
fermíngaraldurinn, mætti samt allt eins sækja um biskupsleyfi,
þegar nauðsyn þætti.

Um 3. og 4. uppástúngu þarf eg ekki neitt að tala ; 5. hef-
ur nefndin samþykkt, og sömuleiðis þá 6.

pá kemur nú lagaboðið um prentfrelsi 3. jan. 1851, og er
fjöldi breytinga og uppástúngna Tið það. En þar finnst mer
þess einkum að gæta, viðvíkjandi uppástúngum hins háttvirta
5. konúngkjörna þingmanns um lagfæringu á upphæð sektanna,
að, ef nefndarinnar viðauka-atkvæði, 7 ó, er samþykkt, þá eru
þær óþarfar ; því þær stefna i sömu áttina og það, og munurinn
er sá að eins, að þingmaðurinn gjörir það lÍ hverjum stað í
tilskipuninni, sem nefndin ákveður einu sinni fyrir öll. Við
4. gr. tilskip. hefur hinn sami heiðrað] þingmaður stúngið upp
á því ,að sektirnar væru lækkaðar tilhelmínga, en nefndin vildi
lækka þær enn meira, afþví að bækur geingju her miklu dræmara
út en utanlands. t, a. m. í Kaupmannahöfn, svo þetta brot gæti
her sjaldan orðið mjög hættulegt. Nefndinni þótti því ekki á-
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:r;tæfla til, afl taka upp breytingaratkvæði hins 5. konúngkjöma
þíllgmanns við þessa grein, og sama er að segja um þau breyt-
íugaratkvæði, sem þingmaður Norður-þingeyinga hefur borið
upp við sömu grein, því eptir umræðunum um daginn er eingin
veruleg ástæða fyrir þeim. Ef þingið fCllist á uppástúngu nefndar-
innar 17 þ, þá eru orða breytingar hins 5. konúngkjörna þing-
manns ekki nauðsynlegar leingur. Nefndin fann, að hún hafði
ekki haft tíma til, all bera islenzkaða lagaboðið nógu nákvæm-
lega saman við frumrit þess á dönsku, og því fannst henni
nauðsyn, að gjlira nýnefnda uppástúngu við 17. gr. undir staf-
lið þ, svo þetta yrði ekki að meini.

Nefndin fellst á uppástúngur hins 6. konúngkjörna þing-
manns viðvíkjandi 1. og 2. gr. I eptirlaunatilsk. ~. ian. 1851,
en ekki (l<Í vi/') 14. gr. hennar, því nefndin heit, að' stjórninni
mundi þykja ísjárvert, að taka svo verulega ákvörðun úr lög-
um; en aptur fannst henni auðsætt, að til þyrfti ab taka leingri
tíma, en þar er ák veðinu,

Uppástúngur hins 6. konúngkjörna þingmanns við lagaboð
5. jan. 1851, um skyldu embættismanna til, að sjá ekkjum sín-
Ilm borgið, hefur nefndin einnig fallizt á, og skal eg því ekki
fara fleirum orðum um mál þetta, fyr en umræðurnar gjöra mer
þnð nauðsynlegt,

P. Pétursson: Við undirbúníngsumræðuna var eg að berj-
ast fyrir því, að þingið skyldi ekki ráða til, að lögleiða her
kanselibréfið frá 9. nóv. 1847 að sinni, og þóttist eg þá færa
ástæður fyrir því, að ekki væri vert að svo stöddu, a/') breyta
þeim fermingaraldri, sem nú er lögákveðinn.Um þetta hef eg
síðan ekki breytt sannfæringu minni, heldur styrkist eg öllu frem-
ur i henni af þeim mörgu breytingaratkvæðum, sem eg se að fram
eru komin í þessu máli; því þau sýna, hve bágt þingmenn
eiga með, að koma ser niður á því, að til taka nokkurn annan
aldur í þessu tilliti en þann, sem nú er. því hefur verið hreift
her, að menn gjörðu bezt í, að ákveða einhvern nýjan ferm-
ingaraldur nú; þvi þess muni ekki lángt að bíða, að um það
komi bænarskrár víðsvegar að úr landinu, og að menn þess
vegna verði að flýta ser. Eg á nú bágt með, að skilja i
þessari röksemdafærslu. Eg held það sé eingin ástæða fyrir
þingið, að flýta ser, þó það búist við, að bænarskrár kunni að
koma í líka átt til næsta þings j það, sem mest ríður á í þessu
efni, er, afl hugleiða, hvort það er nauðsynlegt og gott, sem
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um er beðið; se það ekki, þá er ótilhlýMlegt fyrir þingið, að
fara eptir því í tillögum sinum, þó einhverjar rángar meiningar,
einhverjar millur grundallar óskir kunni all hreifa ser út um
landill. Eins og nú stendur, er eg hræddur um, all sumir prest-
ar muni ekki um of rígbinda sig við 14 ára aldurinn; væri nú
fermingaraldurinn á ný rýmkaður að lögum, þá er hætt við, að
kringumstæðurnar kynnu að koma sumum prestum til, ai'l rýmka
ferminguna að sama skapi, svo að lokunum yrði ekkert vist
og áreiðanlegt aldurstakmark, heldur færðist það allt af fram
eptir 14 ára aldrinum, og þykir mer það mjög svo isjárvert.
Skyldi þingið samt allhyllast kanselibréfið. og endilega vilja fá
það her innleitt, þá er mer næst skapi, að hallast að uppástúngu
minnihluta nefndarinnar; þvi með þvi se eg að nokkuð er
unnill. Eg skal ekki eyða mörgum orðum all breytingaratkvæð-
um þeim, sem eg hef borið upp við nefndarálitið. og það því
siður, sem eg se, að nefndin hefur fallizt á sum þeirra, en sum
falla nú burt, nefnilega þau, sem hljóða um, að lækka sektirnar
til helminga fyrir afbrot gegn prentfrelsislögunum; þau falla
nú burt, segi eg, ef viðauka-atkvæði nefndarinnar, sem komið
er á atkvæðaskrána, verður samþykkt af þinginu, og eg hef
ekki haft annan tilgáng með þeim. 1>ó falla ekki breytíngar-
atkvæði min burtu, þar sem nefndin hefur gjört undantekningu
frá þeirri almennu reglu, að sektirnar skuli lækka um helming.
1)all ~ekk yfir mig, að framsögumaður minntist ekki á breyt-
ingaratkvæði mitt undir stafliðnum nr. S e, og að nefndin hefur
ekki fallizt á það, þó hún hafi samþykkt hin breytingaratkvæð-
in við þetta lagaboð; þvi eg verð enn all vera á þvi, að það
eigi her ekki við, að tala um eptirlaun embættismanna í n1-
lendunum.

1'. Finsen: Eins og þingmenn sjá af atkvæðaskránni, hef
eg gjört nokkur breytingaratkvæM við mál þetta, og þar á
meðal hil> I. um, að lögleiða her opið bréf 17. febr. 1847. Fram-
sögumaður gat þess, að nefndinni hefði ekki þótt þörf á því,
en mer finnst það ekki lítilsvert, all slíkt almennt lagaboð nái
her gildi. það er að vísu sjálfsagt, að á sumum þess konar
almennum lagaboðum getur það ekki komið til að nein breyt-
ing verði gjörð íslands vegna, en á sumum kann það að vera,
og álít eg það í öllu falli rétt , að þingið áskilji ser ætíð, að
ræða slík lagaboð. Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi gat þess og
vill undirbúningsumræðu máls þessa, að þetta væri eitt af þeim
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lagahoðum, sem 'I'am væri tekið í stjérnarherra-bréflnu til þings-
ins, og eg hugsaði víst, að nefndin mundi fallast á þessa uppá-
st illigu mína.

Viðvíkjandi þeim uppástúngum , sem eg hef gjört við 6.
og 7. gr. í prentfeelsistilskipuninni, þá ætlallist eg til, að i stað
sektar og fángelsls kæmi sekt einúugis, Eptir tilsk. 24. jan.
1838 á nefnilega i staðinn fyrir fangelsi, þar sem I)að straff er
ákveðið i dönskum lagabol'lum, að koma fyrir ísland annaðhvort
fesekt frá 5-30 rbdd., eða þá hýlling, en mer þótti ísjárvert,
að beita því straffi fyrir brot þau, sem her ræðir um. Eg ætl-
aðist því til, að í 7. gr. kæmi í staðinn fyrir fángelsisstraff og
peningasekt þá, sem þar er til greind, að eins sekt frá 21>-500
rbdd, - (For.veti: Misskilníngur sá, sem á þessu er orðinn,
kemur án efa af orðinu "tilil., sem stendur tvisvar i greininni.
þingmaðurinn hefur má ske ætlað, að breytingaratkvæðið sk.yldi
vera svona orðað: "þá skal hinn seki bæta 25-500 rbdd.) -.
Já, það var meining mín - (Forseti: þá vil eg biðja þing·
menn al'l gæta þessa i atkvæðaskránni) -.

Nefndin hefur ekki viljað sleppa 14.. gr. úr eptielaunatil-
skipuninni, heldur leíngja tímann til 2 ára. En mer virðist sú
ákvörðun her vel mega missast, og það af þeim orsökum, sem
eg taldi við undirbúníngsumræðuna; því sá, sem ekki vitjar
eptirlauna sinna um 3 ár, hann missir allan el)tirlaunarett,og
það et nóg. Og menn gætn .jafnvel ímyndar. ser, ab eptir því,
sem her ei' ástatt, kynni 2 ára tíminn á stundum að verða of
naumurv.t, a. m. ef einhver eptlrlaunamaðurinn, eins og stund-
um ber að, semur við sýslumann eða annan, sem á að greiða
einhver gjöld í konúngssjóil, um, ar. fá eptirlaunin borguð hjá
sýslumanninum á móti þvi, al'l þessi noti kvittunina til Innborg-
unar (Liqvidatioll), þá stendur stundum svo á, að sýslumaJln-
inum liggur þá, ef til vill, ekki á, að fara að borga inn, fyr
en hálfu árj siðar.

Nefndin hefur samþykkt uppástúngu mína viðvíkjandi laga-
boðinu undir tölulið 9 á atkvæðaskránni. Eg skal enn bæta
því vill, að í lagaboðinu danska er gjört ráð fyrir, að hlutað-
eigandi þurfi bréf ftá ríkisfjárstjórnarráðinu einnig um þal'l, ef
hann er undan þegi nn, að leggja í lífsébyrgðarsjððinn. Mer
hefur dottið í hug, að það hefði mátt gjöra þá breytingu fyrir
ísland, að her skyldi það vera nóg, að fá skýrteini frá smt-
manni um, að maður ~efði sent honum fyrirspurnarbref til ríkis-
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fjárstjórnarráðsins um, hvort harm yæri undan þeginn, en (Ian
tilfelli eru sjaldgæf her á landi.

Eg skal enn bæta því við, að mer fellur vel í geð uppá-
stúnga hins heiðraða 5. konúngkjörna þingmanns við prent-
frelsistilsk. 1. gr. a~ að sett verði: ,~her á landi" fyrir: nher í
rikinu'", og eg ætla það öldúngis rétt, er hann stíngur upp lÍ
þeirri breytingu alstaðar í tilskip., að minnsta kosti aptur að
14. gr.; en í 14. gr., og þar á eptir, held eg einnig, að orðið
"ríkið" hljóti all standa; þær ákvarðanir verða þá sem almenn-
ar, og eins mundi í 14. gr. geta staðið ~~dómsmálastjórnar-
rdðið'", án þess því þyrfti að breyta, eins og i næst ~ undan-
geinginní grein hefur verið stúngið upp á.

Ekki get eg aðhyllzt uppástúngu þingmannsins úr Norður-
þingeyjarsýslu við 4. gr. e, að ,,1 sólarhringur" verði settur
fyrir ~~Istund", og skal eg í því tilliti halda mer til þess,
sem framsögumaður mælti .

.I. hreppst. Sigurðsson: Viðvíkjandi því opna breti af 9.
nóvember 18-17, sem sá 5. konúngkjörni þingmaður mun hafa
talað um áðan, þá hefur það verið skýrlega fram tekið með
gildum ástæðum af nefndinni, að hún muni hafa haft fullan
myndugleika, að skoða það, og taka til yfirvegunar, sem eitt
af þeim laga boð um fyrir Danmörku, sem út hafa komið á ár-
unum 1817-1852, sem lögll voru fyrir þingill, og nefndinni
voru afhent til athugasemder. A/\ þingið fleygi þvi nú frá ser,
og segi ekkert um þall mál, eptir uppástungu þessa háttvirta
þingmanns, veit eg ekki, hvort neitt gæti betur farið, þar eg
heyri, að sumir gjöra ser í grun, að þá muni fljótt koma bæn-
arskrár frá landsmönnum um þetta efli i aptur til alþingis. Eg
get nú ekki skilill, hvað þingmenn gætu verið betur að ser þá,
til að dæma Ilm þetta, með miklum ræðum 9g nýjum kostnaði,
heldur en nú, þar búið er að ræða það glögglega, svo allir
skilja það, og ekki er eptir, nema að gefa atkvæði i því. Eg
er nú ekki að tala með þessu máli af þeim anda, að eg gefi
neitt um, að börn sen kenfirmeruð úng, og eg er Iángt heldur
á þeirri meiníngu, að þau bíði eptir hærri áratölu, þegar þau
þurfa þess, til að geta orðið -vel all ser i sinum kristin dómi.
En her er ekki eiginlega umtalsefni um menntun eður verðug-
leika barna; það ern aðrar laga-ákvarðanir, sem tryggilega búa
um það, að börn séu ekki kristnuð óverðug, þar ábyrgð á slík-
um hlut er falin einni annari stétt, nefililega geistlegu stett-
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inni, og held eg, að prestar séu nú svo úr garði gjörl'lir, al'l
þeir séu vel'lurheptugir til, að vakta slíkt, og þó börn hafi feingið
fullan lögaldur, þá á presturinn frjálst, að fara eptir verðug-
Ieikum barnsins, og ferma það einúngis þá, þegar honum þykir
það vera orðið fullhæfilegt til þess, hvort sem það er 14 vetra,
15 vetra, eða þá 18 vetra, eins og um hefur verið talað,

En Iler á að vera verkefni þingsins, að tala um lögaldurs-
termenið, án nokkurs tillits til lærdóms-verðugleika. þegar eg
gjörði þetta ágreiníngsálit, þá hafði eg fyrir augum lagaboði ll,
sem við áttum að dæma um hvort að gæti átt vill her á íslandi.
það gekk út á það, að i Danmörku er konfirmerað tvisvar á
ári, og því voru í því 2 aldurstermen á sama árinu; nú er her
ekki vanalegt, að konfirmera börn nema einu sinni á ári, og
því þurfti her ekki nema 1 aldurstermenið ; nó sá eg, að her
átti ekki við það fyrra; aptur sá eg, all við gátum vel brúkað
það síðara; því það er her hentugt, bæði fyrir hlutaðeigendur
og börnin sjálf; því þá eru þau á vorin búin að ná allri sinni
14. árs menntun; eg vildi því taka þetta síðara aldurstermen,
og samþykkja þann siðari part af lagaboðinu fyrir ísland; því
að í líkamlegum efnum getur þetta opt verið stór hagur, en i
andlegum efnum getur það aldrei verið óhagur, og þá var öllu
óhætt; þvi það er aldrei vert, að binda sig laga-ófrelsi, þegar
þar getur ekki verið neinn ávinníngur við á hina síðuna. Eg
hef þannin gjört grein fyrir minni skoðun á málefninu, og
ætla ekki að tala fyrir henni meira; þíngið verður sjálft að ráða,
hvern dóm það leggur á málið með atkvæðum sínum, en eg hef
Játið í ljósi sannfæringu mína.

J. Kristjánsson: Eg ætla hvorki all hafa margar ne:lállg-
orðar athugasemdir við atkvæðaskrá þessa. þó það vaki ætíð
fyrir mer, að eg er "serstakt eg", þá er það samt ekki öld-
úngls þannig, að eg geti ekki átt ýmislega skylda sannfær-
íngu í ýmsum málefnum við sannfæríngu annara manna, og
t. a. m. stefnir núna sannfæring mín i sömu áttina og hinna
háttvirtu meðnefndarmanna minna. Hvað fyrst viðvikur tölu-
liðnum 1, þá skilur hinn sjötta háttvirta konúngkjörna þíng-
mann á vill nefndina helzt í því að ætlun minni, að hann fer
eptir málshætti latínumanna, sem er á þá leið: "að of
skaði ekki", þar sem nefndin fer eptir því íslenzka: "of van,
of mikið, eru frjóvsamar mæður eymdar". Töluliðurinn 2 er nú
skiptur í 6 stafliði; það er allmikið búið að tala út í það efni
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við undirbúningsumræðu málsins, og þ"í vil eg nú ekki tala
margt um lJ3i'1j það væri líka óþarfi, að byrja á, að rifja upp
það sama, sem þá var talað. Eg ítreka það þess vegna ein-
úngis, að meiri hluti nefndarinnar hefur, enn sem fyrri, sömu
óbreytta skoðun á málinu. Og það væri sannarlega þarflegt,
ali af nýju yrði ákveðið óraskanlegt takmark, þegar reiknaður
er aldur barna þeirra, sem taka má til fermíngar; þvi eg hef
sannfærzt um það af ræðum sumra þingmanna, að þal'l mundi
vera farlð að fyrnast yfir þal'l gildandi lagaboð í þessu efni.
Með þeirri litlu aldursrýmkun. sem meiri hlutinn hefur stúngið
upp á, bendir nefndin eingan veginn til þess, að venjulegur ferm-
ingaraldur skuli vera fyrir innan 14 ár, og eg segi fyrir mína
tilfinningu, að mér þykir, sem úngmennin komist nógu snemma
undan uppfræðingaraðhaldl þvi, sem þau eru bundin frá hálfu
prestsins, meðan þau eru ófermd, og eins þykir mer, að uógu
snemma verði farið að erja á þeim, þó þau nái fullum 14 árum
áður.

Undir töluliðnum 7 á hinn háttvirti 5. kouúngkjörni þing-
maður mörg breytingaratkvæi'li, en múr sýllist, að þau flestöll
samanlögð hafi einga yfirburði fram yfir viðauka-ark væði nefnd-
arinnar 7 b, nema ef vera skyldu þeir, að gefa þingmönnulll
meiri hreifingu.

Ál'lur en eg sleppi seinasta orðinu, vil eg benda þeim Irátt-
virtu þingmönnum á stafliðina k og m. Sumum kann að sýn-
.ast, ef til vill,að þar se ekki reiknað eptir rétturn hlutföllum
ákvarðanirnar, sert1 eru ílagaboi'linu frá 3. janúarmán. 1851; en
nefndin leit svo á þetta mál, að ser bæri ekki, að dylja ljá til-
finningu, sem hjá meðlimum hennar' vakti, að gjöra mikinn
greinarmun á því, ef einhver í riti fer um hátign þá, sem er
konúngur vor, meiðandi ummælum, og á hinu, ef það er um
annarlegar hátignir eða maktir, þfí þær einmitt væru í vináttu-
sambandi, sem kallað er, við konúng vorn. Eg hef út talað,

G. Brandssou : Eg fæ ekki sei'l, hver hætta getur verið í
því fólgin, að ganga inn á uppástungu minni hluta nefndar-
innar, eða þá breytingaratkvæðlð þar næst á undan, sem múr
finnst að miklu leyti fara feam á sama, einkum ef hið annað
breytíngaratkvæði þingmannsins frá Dalasýslu yrði samþykkt;
því það tekur greinilega fra III, hvað til þess gæti útheimzt,
að börn verði álitin hæfileg til þess, að konfirmerast, eins og
líka það mun vera til tekið í eldri lagaboðum, svo þegar barn-
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it\, þó þat\ sé ekki fullra 14 ára er eins vel eða betur menntað,
en margur sá, sem orðinn er 18 ára gamall eða eldri, þá skil
eg ekki, hvað menn geta með sanngirni haft á móti þessu,
einkum ef siðferði barnsins fer þar eptir, og er prestinum ætl-
andi, að hafa 'gát á slíku.

þíngmai'lurinn frá Suður- þíngeyjarsý~lu heit, að börnin
mundi skorta aðhald það, sem þeim vær] svo nauðsynlegt á
þessum aldri, ef þau væru kenfirmeruð svona úng; en eg sýndi
fram á það við undlrbúningsumræðu þessa máls, og ítreka það
aptur, að það er ekki strax sleppt hendinni af börnunum, þegar
búið er að konfirmera þau; því bæði yfirheyra prestar þau,
þegar þeir húsvitja, og líka opt, þegar þeir spyrja önnur börn,
og þetta síðara fram fer opt í tvö ár, eptir að þau eru konfir-
meruð, en yfirheyrsia við húsvitjanir stundum, þángað til þau
giptast. 'það er því ekki að óttast fyrir, að börnin verði fremur
látin hlaupa í göuur úti verölililla fyrir þat\, þó þau séu
kenfirmeruð úng, þegar þau hafa hæfllegleika til þess; þvi þó
ábyrgð foreldranna á þeim ICtti að því skapi, sem börnin eld-
ast, þá sjá þó menn, að ætlazt er til, að þau standi undir ann-
ara yfirráðum, í hið minnsta þángað til þau eru 18 ára. Að
biskupsleyf til fermingar barna bæti nokkuð úr þessu, get eg
ekki seð, nema má ske í þeim héruðum, sem liggja næst bú-
stað hans: því frá hinum fjarlægari mun hann cptast verða að
styðjast við vitnisburði hlutahelgandi sóknarpresta eða prófasta,
sem bezt þekkja til, hvernill börnin eru að ser, og verður þá
biskupinn að byggja ályktanir sínar á þessum vitnisburðum.
Að her í Reykjavík hafi verið kenfirmeruð börn á 14. árinu,
get eg sannað ; en hvort biskupinn hefur leyft það, er mer ó-
ljóst; svo mikið þykist eg vita, að hvorki hann, ef af því vissi,
ue heldur sóknarpresturinn hefðu farið þessu fram, nema þeir
væru sannfærðir um, að svo mætti vel vera.

P. Sigurðsson: það var svo margt rætt um þetta kanseli-
plakat við undirhúningsumræðuna, og nú af ræðu hins háttvirta
5. konúngkjörna þingmanns, mun mönnum hljóta að vera orðnar
ljósar þær ástæður, sem bæði minni hluti nefndarinnar og fleiri
þíngmenn hafa fært fram fyrir því, að vegna ýmsra kringum-
stæðna og ástands þessa lands væri það orðið að venju, að kon-
firmera börn á vortímanum, en ekki á haustin. Viðvíkjandi þvi,
sem hinn virðulegi þingmaður Suður-þíugeyjarsýslu let í ljósi,
að prestar og aðrir yfirboðarar hirtu lítið um uppfræðingu barna,
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þegar búið væri að konfirmera þau, þá held eg, að fáir prestar,
og ekki heldur foreldrar eða aðrir forsvarsmenn barna, séu svo
hirðulausir, að þeir láti sig litlu varða um þá andlegu framför
úngdómslns, undir eins og búið er all staðfesta hann. Eg held
líka, að þar sem þetta ætti ser stað, að þá se uppfræðing sú, er
börn fá hjá svo kærulitlum prestum, ekki á marga fiska, og
fremur til málamyndar, og all firra sig tiltali, en hún se gagn-
leg. þess konar prestar, sem eg held nú séu orðnir heldur
fáir, hefur líka alþýða nefnt poka presta ; en þetta fer nú óðum
til lagfæringar, þegar presta-efni þau, er fá nú svo miklu full-
komnari menntun en áður, fara all þjóta út um landið; eg
ímynda mer, all það stæði líka á minnstu, ef það annars væri
satt, að hörnum væri svona sleppt út í heiminn, hvort þau vant-
aði fáar vikur, til að fylla sitt 14. ár, ella þau væru rétt ný-
búin að ná fullum 14 ára aldri. Að foreldrar ekki séu afskipta-
lausir ber um, sýnir það, að alþýlla reynist eins vel upplýst til
jafnaðar, eins í trúarefnum sem öðru, í smásóknunum, hvar þó
optast þjóna þeir prestar, sem miður eru menntaðir, eins og í
sóknum þeirra betri brauða, sem lærðustu kennimennirnir opt-
ast eru hvor eptir annan. Ef þingið ekki aðhyllist álit minni
hlutans, þá vil eg, að allt standi, eins og áður var; því {rum-
varpið er her enn ekki gildandi lög, þó það hafi verill ástæðu-
lítið leitt her inn, að einskorða 14 ára aldur til fermingar, og
ætla eg þá að greilla atkvæði móti frumvarpinu.

E. Kúld: Eg skal ekki fara mörgum orðum um breyt-
íngaratkvælli þau, sem her liggja fyrir, og þall þvi síður, sem
mjög hefur verið rætt um sum þeirra að minnsta kosti. Hvali
opnu href 9. nóv. 1847 viðvíkur, 'þá er eg helzt á sðmu mein-
íngu um það og hinn heiðraði 5. konlmgkjörni þingmaður. En
þall hefur eluginn minnzt á töluli/liun 3, um Gyðingana. Eg
skil þá uppástúugusvo, sem nefndin vilji bjóða Gyllíngum til
vor eins og vinum, en mer dettur þá i hug, al\ biðja, að ver
varðveiturúst frá slíkum vinum. það hefur opt verill talinn galli
á kaupmönnum, að þeir IIa6 dvalið ber of stutta stund, og ekki
nema á meðan þeir hafi verið að græða, síðan hafi þeir þotið í
burtu aptur, til að sóa fe sinu erlendis, sem her var safnað saman,
og dregill á þann hátt mikið fe alveg út úr landinu. Gyðingar
eru nú sagðir kænir menn og slægir mjög í kaupum og söl-
um, en ver erum hreinir og beinir íslendingar, svo það væri
ekki ólíklegt, að þeim mundi takast, að ná her ærnu re saman
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í viðskiptum við oss, og þá væri ekkert líkara, en þeir stykkju
með það, þegar minnst varði, burt úr landinu. Eg held því, að
það se ekki vert, að bjóða Gyðingum híngað, og eg se ekki,
að þal'l bæti neitt um, þó þeir hefðu her samkundur sínar; því
ver mundum naumast sækja þær, eða uppbyggjast mikið af
þeim. En eg held og, að, efverzlunin yrði frjáls. þá muni þeir
einnig koma, 0/1; ætla eg þall,nægja, þó ver bjóðum þeim ekki
híngall fyrri, með því að biðja nm, að löggilda þetta lagaboð um
útkomu Gyðinga og rétt þeirra, að setjast her að.

St .. JÓnsson ~ það er nú búið að ræða nokkuð um opið
bréf 9. nóvember 1847, og skal eg ekki bæta miklu við þall,
heldur eiuúngis leyfa mer í fám orðum að gjöra dálitla grein
fyrir mínu breytingaratkvæði við það. l\Ienn hafa' rætt bæði
með og móti uppástúngu nefndarinnar, og hinn háæruverðugi
3. konúngkjörni þingmaður gat þess við undirbúningsumræðu
þessa máls, að mörg bónarbréf um fermíngarleyfi væri hann
vanur að fá. En eg veit nú ekki, hvað miklu munar á aldr-
inum, þegar menn sækja um þessi fermíngarleyfi; en þar
sem eg þekki til, er því varla farið á flot við prestinn, nema
aldursmunurinn se mjög lítill. Mer virðist, að þingmenn gángi
her út frá tveim skoðunum; hin andlega stéttin, 'sem von er, út
frá því, hvað skaðlegt se fyrir börnin með tilliti til hins and-
lega atgjörvis, og hinir út frá því, hvaða skaði se fyrir foreldra
eða fóstra og sveitarfélög í vinnulegu tilliti, en ef það er hag-
ur í vinnulegu tilliti, að börnin fermist úng, þá lítur svo út,
sem þeim geti verið það óhagur í andlegu tilliti. Eg bar því
upp breytíngaratk væði mitt, til að míðla málum í þessu; því eg
veit, að tilslökun um t árs kemur ser opt mjög vel, en getur
verið isjárvert, að leingja þann tíma mikið, og meira áleit eg
ekki þurfa; en eg til tók; því liggi mikið við, þá má ferma
einnig á hausti, og mun þó sjaldan slíka þörf að bera, nema
ef barnið ætti að sigla eða fara í skóla, og menn vildu þess
vegna flýta fermingunni. Eg held að vísu, að einga nauðsyn
beri til, að fJýta máli þessu nú, þó eg megi á hinn bóginn játa
það, að eg ætla þíngmenn fullkunnuga þessu máli, hvern í
sínu héraði, svo þingið muni í annað sinn ekki verða það mik-
ið betur, þó málinu verði nú frestað. þess hefur og verið getið
her, að prestar kynnu stundum að taka ser þetta fermíngar-
leyfi sjálfir; en ekki held eg það verði tekill sem ástæða með
De móti máli þessu, fyr en betri vissa er gefin fyrir því. Og hvað
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frestinn snertir, þá er eg á því, að varasamt geti verið, að hafa
hann lángan; því það getur, ef til vill, leitt til misbrúkunar.

J.• JÓnsson: Eg vildi leyfa mer, eins og aðrir góðir menn,
að mæla fáein orð til gildis þeim .tveimur breytingaratkvæðum,
sem eg bar upp við 4. gr. opna hrefsíns frá 3. jan. 1851, um
prentfrelslð, að því leyti maður vill laga það og lempa að ís-
lands þörfum og kríngumstæðum, ekki það eg geti vænzt, að
vinna þar með nóg atkvæði hinna heiðruðu þíngmanna, heldur
til að láta þá heyra, að eg ekki enn se búinn að missa sjónar
á þeim ástæðum.: sem mel' þótti þau styðjast við við undir-
búníngsumræðuna, að, eins og her hagar til, eður þó ser í lagi,
þegar litið er til Norðurlands og prentverksins þar, þá held eg
öllum hljóti að skiljast það, að ein stund, eða þó heldurminua
en ein stund, þar svo kveður að orði: J~að minnsta kosti áð-
ur en ein stund se liðin'", se aldeilis óþarflega stuttur tími,
eða svifarúm, sem prentaránum se sett, á hverju hann se skyld-
ugur að senda 1 exemplar á lögregluhúsið; því t. a. m. ef prent-
un tímarits skyldi vera lokið að kvöldi dags eður seint á degi,
og bæjarfólk og má ske aðkomumenn vildu strax fá blöðin,
þá yrði prentarinn annaðhvort að halda þeim inni, ellegar strax
þá nótt að senda á stað með exemplarið á lögreglu húsið, hvað
lángt sem kynni vera frá prentsmiðjuuni þángað; því eins og
eingin vissa er fyrir, að lögreglustjórnin setjist nokkurn tíma
að á Akureyri, eins er heldur eingin vissa fyrir hinu, að prent-
smiðjan verði ætíð á Akureyri, svo jafnan getur þar orðið, ef
til vill, talsvert lángt milli prenthúss og lögregluhúss. og eg
skil ekki heldur, hvar fyrir nefndin gat ekki feinglð af ser,
að rýmka þennan mjög stutta tíma, sem eptir orðatiltækjunum
ætti ekki að vera nema fáeinar mínútur, fyrst sú leingsta bið-
lund skal þá minni en ein stund, þegar nefndin þó í 3. grein-
inni fékk af ser, að leingja um heila 3 mánuði þá tíð, er abyrgð-
armaður einhvers rits skyldi annaðhvort sjálfur hara ansvarið,
eður koma því á annan.

Hvað hinu öðru breytingaratkvæði mínu viðkemur, þá ætla
eg, að íslenzkri alþýðu eingan veginn se enn nú orðið irmrætt ,
að kalla lö.qre.qlunúsJ eða viti, hvað með því se meint, eða
hvar þau séu að finna; eg ætla því það mundi liggja næst fyrir,
helzt og- einkum ef her yrði komið upp í landi betrunarhúsum,
eins og stundum hefur verið ráð fyrir gjört, að þegar prentar-
inn íslenzki og norðlenzki, sem ekki er vanur dönskum hátt-
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um, færi í þessum ofur-hasti að útvega ser sendimann, og biðja
hann að bregða ser tafarlaust með blöðin þau arna á lögreglu-
húsið, að sendimaðurinn þá hlypi ai') vísu af stað, en hefði þá,
þegar til kæmi, tekið svo eptir, að þau ættu að fara á tugt-
húsið; en þar á móti mundi hann skilja, ef honum væri sagt,
að fara til lögreglustjérans, enda þó hii') heiðraða þíng hafi nú
ekki ætíð veríð eindregið i skilningi um þai'), hverjir þeir eru,
eða hvað fyrir þá ætti að skilja, Eg er svoleiðis lundaður, að
eg get aldrei talið það eptir orðunum í móðurmálinu, að þau
séu brúkuð til þess, sem þau eru ætluð, nefnilega, ai') segja þai'),
sem þau meina, svo ekki þurfi ávallt að vera að útþýða mein-
ingu þeirra með nýjum eða öðrum orðum. Eg held menn megi
reka minni til þess, þegar stjórnarráðsskipun kóm, sem bauð, að
tilkynna sýslumönnum dauðs föll öll, áður en jarðsett væri.
pessu varð víðast ómögulegt að hlýða í viði endum sýslum og
um hávetur, svo her kom lagabrot á lagabrot ofan fyrir þessa
oviðfeldnu orðun lagaboðsins, og loksins var skrifað aptur til
stjórnarráðsins, að mig minnir, og þá kom sú skýring á þessu,
að þeir, sem stæðu að hinum dauðu, skyldu að eins eiga að
verða búnir að senda á stað, eður á leið til sýslumannsins, með
þessa tilkynníngu, áður en jarðsett væri. það sest því af þessu
dæmi, hvað á því liggur, að orðatiltækin séu almenn, ljós og
ótvÍræi'), og skiljanleg í hverri löggjöf.

Hvað fermíngaraldurinn snertir, þá felli eg mig bezt við
ákvörðun meiri hluta nefndarinnar; þvi eptir þeirri þekkíngu
og kunnugleika, sem eg hef á Norðurlandi, ætla eg eingir for-
eldrar eða vandamenn barna girnist, að þau séu konfirmeruð
13~ árs gömul, heldur að eins, þegar þau vantar ekki nema
eitthvert lítilræði upp á 14 ára aldurinn, t, a. m. einn manaðar-
tíma eða minna, og þykir mer þai') vel fara, a~ prestum sé
gefið svo líti i')á vald, sem að ráða þvi, og óttast eg einga mis-
brÞ.kun þeirra á því.

Hvað breytingaratkvæðum hins 5. konúngkjörna þingmanns
viðkemur', þá ætla eg þau séu flest búin að ná hans tilgángi,
með að komast að; því nefndin, þó hún hafi ekki beinlínis viljað
samþykkja þau, hefur þó auðsjáanlega i tilefni af þeim, og
síðan undirbúningsumræðan fram fór, tekið ser viðauka-atkvæði
til 7 b, hvar hún hefur tekið þau öll sem sín, hvað fjársekt-
irnar snertir.

Ó. Sioertsen : Eg á eingin breytíngaratkvæði í þessari at-
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kvæðaskrá, um lagahoðin; eingu að síður vil eg þó leyfa
mer, áður en til atkvæða er geingíð, að benda til þess, sem
eg vil helzt aðhyllast í þeim atriðum, sem mest tal hefur orðið
út úr. Mer þykir sjálfsagt, að fallast á hið fyrsta atriði, [sem
hinn hæstvirti konúngsfulltrúi ræddi um, og hvað viðvíkur
fermíngaraldrinum, eður opnu breti 9. nóv. 1847, þá fellst eg
helzt á þa 1'1, sem hinn 5. konúngkjörni þíngmallur hefur sagt;
en ef svo færi, að þingið eingu að siður fellist á, að innleiða
lagaboð þetta, þá mun eg helzt halla mer að breytingu minni
hluta nefndarinnar, tölulið 2, stat'lið b, að viðbættri grein staf-
lið e.

Lagaboðið 5. apríl 1850 get eg ei aðhyllzt, en fellst á það,
sem margir þíngmenn hafa talib því til annmarka. Mig uggir
svo mætti fara, all, ef menn færu líka sem að bjóðll Gyðingum
hingað, þá þætti sumum seinna meir betri frof,ðja þeirra en
koma. Eg vil bæta einu við það, sem búið er al'>ræða um
þetta: að þyki þessi millur þokkasæla þjóð kænari hverjum
öðrum í kaupum og sölum, þá gæti sú kænska skaðað núver-
andi kaupmenn vora, eins og aðra landsmenn. Nú eigum ver
ei svo marga góða og gagnlega her búsetta verzlendur, að oss
bæti, aðvera þ"í ollandi, að frá þeim dragist út úr landinu það,
sem þeir ella gætu búið að, og landinu síðan komið að notum.

Að hillum öðrum eptirfylgjandi breytingum við lagaboðin
verð eg fúslega að halla mer, samkvæmt þvi, er nefndin og
meiri hluti þingsins hefur fallizt á í tillögum sínum.

G. Einarsson: 1>a~ er nú að vísu búi II að gjöra mer öld-
úngis óþarft. að tala um breytingaratkvæði það, sem eg hef
borið upp við kanselibréfið 9. nóv. 1847. En eg vil þó bæta
því vill, að, ef breytt er frá 14 ára aldrinum, þá virðist mer,
að til eigi að taka svo rúmt svið og svo ákveðinn tima, að
eingill óánægja geti af því hlotizt. En að fara í þetta smákák
um 1 eða 2 mánuði, það sýnist mer ekki nema til verra eins,
og allt eins, ef ekki fremur, geta leitt til mishrúkunar, en það,
sem er nú í lögum.

þ. Jðnassen. : Hinn beiðraða þingmann, sem nú settist nið-
ur, flæddi þá á sama skerinn, og hann segir nefndina hafi
borið uppá. Breytingaratkvæði hans undir 2 a er öldlÍ'ngis
tilgángslaust, því það lætur standa, eins og var, óbreytt; því
það er, eins og allir vita, leyft prestunum her á landi, að ferma
bæði haust og vor, og þó þetta se ekki orðin lenzka, og orðin
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venja, að ferma einúngis á vorin, breytir það eingu, því laga-
boðið, sem leyfir ferminguna haust og vor, stendur enn i fullu
gildi. Hinn heiðraði 5. konúngkjömi þingmaður mælti fram
með því, að frestað yrði lögleiðslu kanseltbréfsins frá 1847,
sem her er spursmál um, bæði af þeirri ástæðu, að um lög-
gildingu þess ekki væru komnar neinar bænarskrár. sem og af
þeirri ástæðu, að breytingaratkvæði þau, sem gjörð eru við þetta
bréf af þingmönnum, væru þess vottur, að þingið ekki væri
búið að koma ser til hlítar niður á því. Svo hélt hann líka
það leiddi til misbrúkunar að þvi leyti, að prestarnir færu að
hafa minni eptirgángssemi og eptirlit en állur um konfirmatións-
aldurinn. 'þetta held eg ekki séu nægar ástæður til að halda;
en hvað það snertir, að eingin bænarskrá biður umlögleiðslu
þessa, þá gildir hið sama um þau lagaboð, sem her er verið
að ræða um, að eingin bænarskrá er komin um þau, og þeim
á þó ekki að fresta fyrir þá sök. Að þingmenn hafi ekki
þegar áttað sig í þessu máli, get eg ekki heldur skilið; málið
er í sjálfu ser óbrotið og svo umfángslítið, og ræður þing-
manna votta, að þeir hafa til hlítar hugsað um það, og áttað
sig í því. Eg get því ekki skilið það biði batnaðar með bið-
inni. Annað mál er þa II, ef þingið ekki vill taka það j en þa/')
ætla eg þingið ætti þó að gjöra, með þeirri þar tilgreindu
nákvæmari ákvörðun.

það hefur verið mikið mælt á móti því, að Iagaboðið um
Gyðingana yrði her gjört gildandi, af því menn virðast að ótt-
ast fyrir, að þeir mundu ásælast hús ekkna og föðurlausra,
og enda hafa kaupmenn okkar fyrir fé, og annað því líkt. Fyrir
þessu ætlar nefndin ekki þurfi að óttast; því Gyðingar eru i
Danmörku orðnir miklu menntaðri og upplýstari, en þeir voru
áður, meðan þeir höfðu minni borgaraleg réttind]. Nefndir. var
að öðru leyti. þeirrar meiningar, að Gyðingar hefðu eptir þeirri
gildandi löggjöfleyfi til, all koma hingað og setjast her að, en
þeir hafa ekki hingað til gjört það, og munu varla eptirleiðis
nota ser til muna þetta leyfi, sem her er spursmál um, þó þeim
útþrykkilega verði veitt það.

Hinn heiðraði fulltrúi Norður-Þingeyinga talaði um það,
að við ,)iigregluhús" yrði skilið "betrunarkús" eða "t1.lgthús";
þetta er nefndin ekki hrædd við; en hún getur þess að öðru
leyti, að hún hefur ekki haft tóm til, að yfirfara íslenzku út-
legginguna nákvæmlega; en hún hefur tekið fram, að hún ætl-
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ast til, að þetta verði gjört, um leið og lagaboðið kemur út. Hann
talaði líka um þall, að nefndin hefði einmitt afþví, að hinn heiðraði
5. konúngkjörni þíngmallur hefði tekið fram í breytíngaratkvæð-
um sínum, all fjársektirnar skyldu vera hálfu minni her á landi en í
Danmörku, bætt við viðauka-atkvæði sínu um það, að fjársektir
all ••r eptir tilsk ipun þessari skyldu fara eptir reglunni í tilskip-
un frá 24. jan. 1838; en það var ekki svo, heldur þótti nefnd-
inni óþarfi, að taka það útþrykkilega fram, sem var lögákveðið;
því henni þótti það sjálfsagt, al'l þessu lagaboði yrði fylgt, eins
og því er fylgt um aðrar fjársektir.

M. .Ándresson: Hinn háttvirti 5. konúngkjörnl þíngmaður
hefur víst haft eitthvað fyrir ser í því, þar sem hann sagði í
ræðu sinni, all sumir prestar mundu taka leyfi hjá sjálfum ser,
til að ferma börn, þó ekki væru þau fullra 14 ára; eg fyrir
mitt leyti veit ekki til, að svo se; þar, sem. eg til þekki, hafa
þeir nú um nokkur undanfarin ár fylgt stránglega þeirri reglu,
að ferma ekkert barn án biskupsleyfis, nema þall se búið aÍ)
fylla 14 ára .aldur þann dag, sem þall erkonfirmerað, hvort
sem hann er seint eða snemma á sumrinu, og því tök eg það
fram við undirbúníngsumræðuna, að eg vildi hafa það takmark
bundið við einhvern vissan mánaðardag á árinu, en ekki við
fermíngardaginn; því hann er óviss, en kemur ser bezt einhvern
tíma á vorinu, seint eða snemma; þó hausttíminn se leyfilegur
til þess, þá er hann þó sjaldan hrúkaður, og ætti ekki að brúk-
ast, sízt upp til sveita; því um heyannatímann er næsta óhent-
ugt, að undir búa börn til fermingar; hjá því má líka komast, ef
aldurstakmarkið er bundið við einhvern tiltekinn dag ársins.
Eg felli mig því bezt við þau breytíngaratkvæl'li áhrærandi
kanselibréfið 9. nóv. 1847, sem á atkvæðaskránni standa við nr.
2, undir stafliðum b og e, og mun gefa þeim atkvæði mitt.

KonúlIgsfulltrúi: Eg stend upp einúngis til þess, að
mæla fyrir því, að hinir heiðruðu þingmenn vildu fallast á hið
1. breytíngaratkvæði, um, að lögleiða her opið bréf frá 17. febr.
1847, um laun talsmanna við hæsta-rétt, þá þeir eru verjendur
í íslenzkum sakamálum; já, eg vildi jafnvel biðja hina heiðr-
uðu. þíngmenn þar um, ef það ei spillti fyrir málinu. Nefndin
hefur álitið það óþarfa, að lögleilla her þetta lagaboð, af því
það er gildandi lögmál fyrir hæsta-rétt: en þar við skal eg þó
geta þess, að dómsmálastjórnarherrann hefur í brefiþví, er eg
áður hef meðdeilt þínginu, talið þetta plakat eitt meðal þeirra
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lagaboða, er ser í lagi væri spurning um að lögleiða her, og
má þá geta nærri, að hann, sem er skarpvitur lögfræðingur,
muni eitthvað hafa haft fyrir ser i þvi efni, og mer virðist það
einnig vera vel tilfalllð, að það se her lögleitt. 1 konúngs-
breti frá 21. des. 1831, til amtmanna á Íslandi, er stjórnar-
herrann í áður nefndu breti sínu drepur á, er það ákveðið, að
laun málafærslumanna vil'l hæsta-rétt, sem sækjanda i jústiz-
málum, er ákveðin vorn með tilskipun 7. marz 1827, skyldu
greiðast af konúngssjðði, og síðan endurgjaldast honum aptur,
annaðhvort af eigum hins dómfellda, eða, þegar þær hrökkva
ekki, þá af amtsjafnaðarsjóðnum; og þetta var amtmönnum
skipað al'l sjá um, strax eptir al'l útskriptaf hæsta-réttardómum
væri þeim send. Sami framgángsmáti er nú brúkahur, eptir
að plakat af 17. febr. 1847 kom út, i tilliti til málsfærslulauna
þeirra, sem hæsta- réttar-talsmðnnum eru tildæmd sem verjend-
um í íslenzkum jústizmálum, og þvi vildi dómsmálastjórnar-
herranrl láta benda til konúngsbréfsins frá 21. des. 1831. Nú
virðist mer það vera ekki einúngis vel tilfallið, heldur og rett og
nauðsynlegt, að hið nefnda lagaboð, er gjörir undirsátunum það
að skyldu, að greiða þessi gjöld, og skipar amtmönnunum, að
gjöra þar að lútandi ráðstafanir, se á lögskipaðan hátt aug-
lýst landsins innbúum, á hverja það leggur skyldukvöð, og því
álit eg þal'l öldúngis tilhlýðilegt, að plakat frá 17. febr. 1847
verði her beinlínis lögleitt og birt.

H. G. Thordersem Hval'l fermingaraldrinum viðvíkur, þá
hef eg nú hlýtt á margar ræður þingmanna um það efni, og
getur mer ei fundist, .að eg hafi grætt á þeim né hið minnsta,
eður að því se enn með nokkru hrundið, sem eg mælti við
undirbúningsumræðuna þessu máli viðvlkjandl, Eg er enn sem
fyrri á því, sem meiri hluti nefndarinnar hefur farið fram á, að
það færi vel á því, að gefa prestum vorum nokkuð frjálsari
hendur en áður, svo þeir ekki fyrir fáeinar vikur, sem kynni
að skorta upp á fullan aldur, þyrftu að sækja um blskupsleyfi,
eins og her opt er ervitt, að ná til þessa embættismanns, og
þykir mer einkum það vel tilfallið, að nefndin tók til Jóns-
messu, 24. júní j þvi þetta fyrirbyggð], að prestar gætu víkið
mjög lángt frá hinum .lögboðna aldri, og mer þykir nefndin
hafa svo nærgætnislega og forsjállega farið í þetta mál, að eg
hika ei við, að ítreka, að þó eg af stjórninni yrði spurður um
þetta atriði, mundi eg verða henni samdóma j eg þori að segja
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þetta af því, að ekkert mál er mer má ske svo ljóst sem þetta,
svo eg er ei bræddur um, að eg seinna meir fái um það þær upp-
lýsingar, er taki þeim fram, er eg þegar hef af lángri reynslu
og þekkingu.

En hvað snertir breytingarark væði minni hluta nefndarinn-
ar, sem viII, að presta.' megi ferma þau börn á vorin, sem við
útgauugu næsta októbermánaðar verði fullra 14 ára, fJá lýsi eg
því yfir, að eg hið kröptugasta og alvarlegasta verð að mæla á
móti þvi, að nokkrum presti i landinu verði gefinn myndug-
leiki til, upp á eindæmi sitt að víkja svo mjög frá lögunum;
því hve nær sem einstök nauðsyn, sem sjaldan kemur her fyrir
hjá oss, útheimtir slíkt, vorkenni eg eingum, að sjá hana svo
fyrir i tíma, að kostur se á, að ná biskupsleyfi.

þingmaðurinn úr Suður- 'þingeyjarsýslu let í ljósi, ef eg man
rett, að isjárvert væri, að gefa tilefni til, að ferma mætti laungu
fyrir lögboi'linn tíma, einnig af þeirri ástæðu, að fyrir þann
muninn kæmust börnin fyrri undan prests umsjón og aðhaldi, í
tilliti til kristin dóms- uppfræðingar. Mig stansaði öldúngis á
þvi, að heyra nokkra þíngmenn mótmæla svo auðsæjum sann-
leika, og taka I'VO til, eins og einhver þóttist rétt happalega
komast að orði, að það væru poka prestar einir, sem Iinuðu að-
haldið með kristindéms-uppfeæðingu únglínga, þó fermdir væru.
Eg verð að svara upp á þetta, að einginn prestur eptir ferming-
una getur haft i þessu efni hið sama vald yfir æskuuni og áður.
Eg, eins og fleiri prestar, hef haft þann vana, að boða til min
alla nýfermda veturinn næstan á eptir, og yfirfara með þeim
Iærdðmsbókina, og hafa foreldrar og húsbændur gjört það fyrir
mín orð, þó sem optast með nokkrum undantekningum, og ei
ætíð með sem beztu geði; en her í Reykjavík bar það ei all-
sjaldan við, einkum þegar leið út á vorið, og margt var til að
láta únglínga gjöra, að þriðjúng, kann ske stundum allt að
helming, vantaði að lokunum i tölu þessara nýfermdu barna;
en þó þetta færi ekki betur fyrir mer, má eg rauplaust segja,
að eg ekki fyrir það hef nokkurn tíma verið kallaður poka-
prestur. það er augljóst, að prestur má ekki ætla upp á þá
uppfræðíngu, er. hann seinna fái veitt barninu, heldur verður
hann að vera sannfærður um það fyrir samvizku sinni, að barnið,
áður en hann fermir það, se svo uppfrætt. og að öðru leyti
undir búið, að það se fermandi; skorti þar eitthvað á, má hann
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ei treysta því, að hann geti lagað það seinna, eður að allir
viðkomendur úr því taki eins vel og áður bendingum hans.

Sumum hafa farizt her svo orð, sem lítið eður ekkert se
unnið við meiri hlutans uppástúngu, og einhver hefur kallað
hana "smákák", sjálfsagt með tilliti til þess, að prestum er ei
eptir henni leyft, al'l víkja mjög lángt frá lögboðnum aldri; en
eg get með eingu móti verið þessum mönnum samþykkur, því
eg álít það einmitt þann sanna fullkomlegleika við-nefndarálltið,
afl eins og það vill ei láta presta fyrir fárra vikna aldursskort
þurfa að sækja um biskupsleyfi (að barnið annars vegar se í
alla stalli bæfilegt til fermingar, er nú alstaðar tekið eins og
sjálfsagt), svo vill það ei heldur gefa prestunum sjálfum leyfi
til, að fara eptir vild sinni lángt frá þeim lögboðna 14 ára aldri,
og eg læt þá fulla sannfæríngu mína í ljósi, að heldur en það
komist á, sem er álit minni hlutans, sem fleiri þingmenn sýn-
ast hafa tekið um fram uppástúngu meiri hlutans, vilda eg
öllu heldur, að allt í þessu stæði við það, sem er, þess heldur,
sem eg ekki get seð, að á því séu neinir verulegir annmarkar,
þó mer all öðru leyti þyki ekkert að, þó framgeingt yrði þeirri
litlu breytílJgu, sem meiri hlutinn hefur stúngið upp á.

n. Stephensen: Svo mikið sem nú er búið að ræða í máli
þessu um fermíngaraldur barna, skil eg þó ekki, að full nauð-
syn se á, all takmarka bann öðruvísi, en verið hefur. Hingað
til hefur ekki mátt ferma börn ýngri en 14 ára, og mer virðist
það vera hinn minnsti aldur, se"l Mr verði ~illað við, og eg
get ekki verið með neinni rýmkun frá því eða breytíngu, og
því mun eg ekki heldur gefa þessu opna kanselíbrtdi atkvæði mitt.
Menn hafa haft það fyrir ástæðu fyrir því, all flýta máli þessu,
að, ef það yrði ekki leitt til lykta í dag, þá mundu menn síðar
rita alþingi svo margar bænarskrár um það, og ef málið er svo
lagað, þá ætla eg, að frestur se á illu beztur. Flestum hinna
heiðruðu þíngmanna hefur komið ásamt í því, að hafa eitthvert
aldurstakmark; en eg skil ekki, hvað nokkrum manni geti geíng-
ið til, að hafa þai'l þá minna, en 14 ár. það mun vera sá ald-
ur, sem flestum er nógu lítill, og ef eitthvert barn er svo bráð-
gáfað, ai'l það se laungu áður búið að nema kristindóm sinn,
þá er það og sannreynt, að fljótu næmi fylgir opt meiri gleymska
og óstöðugleiki, heldur en nokkuð seinna næmi, og er þeim
börnum því ekki fremur flýtandi yfir höfuð en hinum.

Viðvíkjandi breytingaratkvæði þíngmannsins úr Norður-þínl:!;-
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eyjarsýslu við lagabob um prentfrelsi, 3. jan. 1851, 4. I!;r., e,
þá se eg ekki, hvað vib það er unnið. það var ljóslega skýrt
vi/') undirbúníngsumræðuna, að senda skyldi með bókina til lög-
regluhússins 1 stundu eptir ab byrjað væri a/') selja bókina.
Eg skil ekki, að þetta geti verið nokkrum bóksala til fyrir-
stöðu; því ef hann er í vandræðum með sendimann, þá held
eg, að hann geti, að minnsta kosti her á landi, bel'lið svo sem
1 dægur með útsöluna, á meðan hann er ab útvega ser sendi-
manninn. Eg er ekki heldur viss í, hvort prentarinn getur
farið ab út býta bókinni, fyrri en her um bil 1 eða 2 dægrum,
eptir ab seinasta örkin er prentuð. 'það þarf þó bæði að þurrka
örkina og brjóta hana; þvi eg man ekki eptir, ab venja se, að
senda neina bók út i óbrotnum eða flötum örkum - (.1. Jðns-:
son: það er þó gjört stundum) -. Ekki veit eg til þess um
neina bók, nema stundum alþingistíðindin, sem þingmenn fá
her upp á salinn.

Ekki get eg heldur óttast fyrir, að orðið ."lö.qre!/luhús"
blandist saman við ."tu.qtltús". Eg held þvert á móti, ab það
se betra, að hafa ."lögreglunús" en .,,[iigreglllJ'ijóri"; því það
bendir á heimili hans, og er þá skylda prentarans fyllt, efhann
kemur bókiuni á heimilið, þó lögreglustjórinn se ekki við, sem
opt getur að borið. Og eptir því, sem sagt hefur verið her á
þínginu, ætla eg þetta mesta hagræði fyrir Norðlendínga, þar
sem lögreglustjórinn kann ske Sl! í erindagjörðum einhverstaðar
úti í sýslunni, svo það yrði töluverð fyrirhöfu, að senda til hans
beinlínis.

Eg álít og nauðsynlegt, að það sé ákveðið i þessari reglu-
Riörð sjálfri um allar sektir og bætur fyrir brot gegn henni.
En eg verð að vera nefndinni samdóma um sektirnar i 4. gr.;
þvi hættan er her minni en annarstaðar, bæði um prentun slíkra
bóka, og eins er her bókasalan minni en erlendis.

Á. Einarsson i Sá háttvirti konúngsfulltrúimæltist til, að
þíngið gæfi því fyrsta breytlngaratkvæðí samþykki með þvi, að
lögleiða opið hréf af 17. febr. 1847, en mer fannst hann vera
nokkuð nærgaunguJl.þínginu í orðatiltækjum sinum, er hann
sagðist vilja mælast til þessa af þinginu, ef það spillti ekki
fyrir, að bann mælti með þessu. Eg vona nú reyndar, að
konúngsfulltrúinn ætli ekki þínginu það, að tillögur hans
spilli atkvæðum j' enda ætti hann annað skilið fyrir alúð þá, er
hann hefur nú sýnt þinginu; en hann misvirðir það vist ekki,
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þó þingið gefi, stundum atkvæði móti bendingum hans, þegar
það er' eptir þíngsins sannfæringu.

Hvað ástæður þær áhrærir, er konúngsfulltrúinn færði fyrir
lögleiðslu hins opna br'efs af 17. fehr. 1847, þá fannst mer mik-
ið mæla fram með lögleiðslu hréf s ins i því tilliti, að það gjörði
amtmönnum greiðara fyrir', að ná málskostnaði hjá dómfelldum
mönnum, er málafærslumenn ættu að fá, svo ekki þyrfti að taka
málskostnaðinn af jafnaðarsjóðnum. Eg el' þvi á þvi, <ið gefa
uppástúugumd atkvæði mitt, ef kún verður ekki hrakin með
gildum ástæðu Ill.

það má segja um Gyðingana, eins og sagt var um bílætíð
í kirkjunni: "Eiu!/hm gefur honum 'jós". Gyðingunum er borið
á 1)l'~II,að (leir seu ft!gjaruir', og muni fefletta aðra, og muni
i villu leiðast jafnvel útvaldir, nefnilega kaupmennirnir; en ef
Gyðingar settust her að, sýnist mer ekki ómögulegt, að þeir
gætu dregið fe inn i landið, þegar frjáls verzlun væri komin.

U III fermingartíma barna virðist mer vera sá ágreiningur,
einkum milli presta og bænda, þar svo virðist, sem sinn flokkur-
inn skoði málið frá hverju l"jóual'l1lii'!i, al'l eg held mjög isjárvert,
að gjöra á þessu nokkra breytingu að svo komnu.

Koniw!Jsflllllrúi: Eg verð að játa, að þingmaðurinn, sem nú
settist, hefur tekið vel i orð min, hafi hann tekið þau sem sneið til
þingmanna; en þetta var eingan veginn meining min. Eg brúkaði
einúngis þessi orð, af þvi eg ekki einúngis komst svo að orði, sem
eg er vanur, að eg vildi ráða þin.qinu til, að taka þetta breytingar-
atkvæði, heldur bætti eg þvi einnig við, að eg vildi biðja þín!Jið
mn það,. og eg vona, að aðrir þingmenn hafi tekið þetta þannig.

Framsðqnmuður: það er auðvitað um lagaboðið fyrir
hæsta-réttar-málaflutuingsmenn, að á litlu stendur, hvort það
verður löggilt her eða ekki; en það getur samt vel verið, að
nefndin hafi flaskað á því. En mer er spurn, hvort konúngs-
bréfið frá 1831, sem hinn háttvirti konúngsfulltrúi minntist á,
hefur verið birt her á íslenzku og I)inglýst eða ekki; því sé
það ekki, þá finnst mer þessi ákvörðunin ekki standa neinu
nær, en þetta konúngsbréf, til lögleiðslu her. Og að vísu skal
eg ekki bera i móti því, að dómsmálaráðgjafinn se hinn lög-
vitrasti maður; en eg held samt, að þó að hann fari þVÍ nú
fram, að þetta lagaboð verði lögleitt ber, þá se hann eingu
lögvitrari en kansellíð sáluga, sem, að eg ætla, let hvorki Ís-
lenzka né lögleiða her konúngsbréfíð 1831, sem þó er öld-

852



úugis sama efnis. Eg er samt sem áður á þvi, af') meinlaust
se, af') lögleiða hið umrædda lagaboð her, og það fer, ef til vill,
fullt eins vel á því; þvi óneitaulegt er, að Imð snertir réttindi
einstakra manna her á landi.

Hvað ræðu hins beiðraða varaforseta snertir um fermingar-
aldurinn, að hann væri einskorðaður, eins og afl undanförnu, þ<i
má þó hinn háttvirti þíngmaðm' ekki gleyma því, að allir prest-
ar hafa enn leyfi laganna til, að sækja um aldursleyfi fermingar-
barna til biskups, og þó hinn heiðraði varaforsett hafi aldrei
notað fmð, og ætli ser það aldrei, þá nær IJafl ekki til allra ann-
ara presta; og hann getur þó hvorki meinað þeim né foreldr-
um barnanna, að nota ser þai'l. l\lt~r finnst því, að í uppástúngu
meiri hluta uefudarinnar se farið fram á mikla og verulega rýrnk-
un í þessu tilliti, þar sem breytinguratkvæðið 2 a fer ekki fram
á neina breytingu; þvi prestar nlf'!/fl ferma her á landi
lÍ haustin, og þessi uppristúnga fer því óbeinlínis fram, að
allt standi í stað, eins og verið hefur. Eg vil og mega vekja
máls á, hvort ekki se rettal'a, að 2 d korni á undan 2 e á at-
kvæðaskránni til atkvæða - (Forseti: Eg hef raðað breyting-
aratkvæðunum eptir því, sem næst liggur frumvarpinu ; en eg
er þvi þó ekki mótfallinn, að bera þessa uppristúngu upp í
þeirri röð, sem framsögumaður stakk upp á, ef þingið vill það
heldur) -.

Mer finnst það og auðskilið, að I)að se mj<ig varúðarvert,
að gjöra nokkra breytingu á þeirri almennu og mikið gÓflu á-
kvörðun, sem 4. gr. í prentfrelsistilsk ipuniuni inniheldur, og
gjöra það einúngis vegna þeirra serstöku kríllgmnl'tæða, sem
nú eru á Akureyri, en sem búið el' að sýna a/') von bráðar
muni verða breyting á.

það hefur' og verið tekið fram, að nefndin vildi ekki taka
eins hart á því, þó vinveitt ir konúngar annara ríkja væru óvirtir
í orði, eins og ef konungur VOI' sjálfra yrði fyrir þvi, og held
eg, að það se öldúugis rett. .

Vifl 8 e hefur nefndin gleymt að skrifa, að hún hafi sam-
þykkt þá uppástúngu.

Hvað athugasemdum hins 6. konúngkjörna þingmanns vi/')-
víkur við 9 b~ þá þótti mer þær góðar, og eg vona, að þær verði
teknar inn í álitsskjalið til konúngs,

K01dl1lf/slulltl'úi: Í tilliti til áskorunar hins heiðraða
framsögumanns skal eg geta þess, að mer er það ei kunnugt,
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að konúngsbrefill frá 21. des. 1831 se auglýst her á prenti,
heldur hefur það verið sent amtmönnum, og frá þeim aptur sýslu-
mönnum"til auglýsingar, og því vildi eg óska, ef þingið að-
hyllist hið her umrædda 1. breytíngaratkvæði, að þessa kon-
úngsbréfs yrði getið í álitsskjali þingsins á þann hátt, er dóms-
málastjórnarherrann hefur til bent.

Forseti: Fyrst einginn tekur nú til máls, álít eg þessari
ályktarumrællu lokið, og skal eg þá biðja hina heiðruðu þing-
menn að greiða atkvæði um hvert atriði máls þessa, samkvæmt
hinni prentuðu atkvæðaskrá, sem þeir hafa.

Síðan var geingið til atkvæða, og fór atkvæðagreiðslan
þannig fram:
Töluliður 1., V. Finsens uppástúnga: samþykktur með 14 gegn

4 atkvæðum.
-- 2., Opið bréf frá kanseliinu um fermingaraldur barna,

9. nóv. 1847:
a, G. Einarssonar uppástúnga: felldas með 15

gegn 3 atkvæðum.
b, Minni hluta nefndarinnar uppásuinga : felld-

ur með 13 gegn 6 atkvæðum.
d, St .• JÓnssonar uppástúnga, sem eptir sam-

komulagi þingsins var borinn upp á undan e:
samþykktur með 9 gegn 9 atkv.

En af þvi her var ekki meiri hluti at-
kvæða mel! ne móti, let forseti greiða atkvæði
með nafnakalli. þannig, að þeir segðu já, sem
samþykktu uppástúnguna, en hinir nei, sem
gegn henni væru.

Ja (sögðu):
G. Brandsson.
J. Thorstensen.

nei (sögðu):
V. Finsen.

J. hreppst. Sigurðsson.
E. Kúld.
Ó. Sívertsen.
J. Samsonsson.

St. Jónsson.

.G. Einarsson .

.1. P. Havstein.
H. G. Tkordersen.
þ. Jónassen.
P. Petursson.
J. Guðmundsson.
P. Sigurðsson.
M. Andresson.
H. Stephensen.
Á. Einarsson.
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nei (sögðu):
J. Jónsson.
J. Kristjánsson.

Var þá uppástúngan fallin fyrir 13 gegn 7
atkvæðum.

e, Meiri hluta nefndarinnar uppástúnga : felldur
með 11 gegn 9 atkvæðum.

e, G. Einarssonar uppástúnga: tekinn aptur af
uppástúngumanni.

f, Hið opna bref 9. nóv. 1847 óbreytt: felldur
með 17 gegn 1 atkvæði.

Töluliður 3., Nefndarinnar uppástúnga: felldur með 13 gegn
6 atkvæðum.

4., Sömu uppástúnga: samþykktur með 17 atkvæðum.
5., P. Péturssonar uppástúnga: samþykktur með 17

atkvæðum.
6., V. Fineens uppástúnga: samþykktur með 16 at-

kvæðum.
7., Lagaboð um prentfrelsi 3. jan. 1851.

1. gr., a, P. Peturssonar orðabreytíng: samþykktur
með 16 atkvæðum.

b, Nefndarinnar viðauka-atkvæði: samþykkt-
ur í einu hljóði.

2. gr., e, P. Peturssonar breytíngaratk væði: var
fallinn burt eptir atkvæðunum um 1. gr., b.

3. gr., d, Neflldarhmar uppástúnga: samþykktur
með 18 gegn 1 atkv.

4..gr., e, J. Jðnssouar breytíngaratk.væði: felldur
með 12 gegn 4 atkvæðum.

f, Sama breytíngaratkvæðí : felldur með 9
gegn 7 atkvæðum.

En þar eð her var hvorugu megin meiri
hluti atkvæða, let forseti greiða atkvæði
með nafnakalli á sama hátt og fyrri.

nei (sögðu):
V. Finsen.
J. P. Havstein.
H. G. Thordersen.
þ. Jónassen.
J. Guðmundsson.

já (sögðu):
G. Einarsson.
P. Petursson.
P. Sigurðsson.
M. Andrésson.
G.BrandssoD.
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nei (sögðu):
H. Stephensen.
J. Thorstensen.
Ó. Sívertsen.
Á. Einarsson.
J. Samsonsson.
St .•JÓnsson.
J. Kristjánsson.

Var breytingaratkvæðið tþannig fellt með 12
gegn 8 stk væðum.

Tölulii'!ul' 7.) 4. gr.) g, Nf{ndarinnar uppástúnga: samþykktur
með 19 atkvæðum.

já (sögðu):
J. hreppst, Sigurðsson.
E. Kúld.
J. Jónsson.

k, P. Peturssonar uppást.: fallinn burt eptir
atkvæðagreiðslu um viðauka-atkvæði 1.gr., b.

5. gr., i, Nefndarinnar uppástímga: samþykktur í
einu hljóði.

6. gr., k, Nefndarinnar uppástúnga: samþykktur
með 18 gegn 2 atkv.

I, P. Fineens uppástúnga: var þá fallinn.
7. gr., m, Nefndarinnar uppástúnga: samþykktur

með 18 gegn 2 atkv.
n, P. Peturssonar uppástúnga: fallinn úr

eptir atkvæðagreiðslunni vii'! 7. gr., m.
0, P. Fineens uppástúnga: sömuleiðis.

8. gr., p, Nf'fndarinnar uppástúnga, sem nefndin
hafði tekið aptur,

Her við gjörði framsögu maður þá athuga-
semd, að hann áliti, að þetta atriði ætti
þó að koma til atkvæða, og tók það því
upp, og let í ljósi, að þær þar tilgreindu
fébætur skyldu vera bæði i staðinn fyrir
fángelsi og sektir, er 8. gr. á kveður.
Vegna nokkurra umræða, sem út af
þessu spunnust, skaut forseti því til at-
kvæða þingsins, hvort stafliðsatriðin P
eða q skyldi koma þannig í þessum skiln-
ingi til atkvæða, en féllu báðar. þessar
breytingar, skyldi leiðréttingin á þessu
í lagaboðinu heimfærast undirnppástúngu
nefndarinnar undir staflið fl her á eptir,
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og var þetta samþykkt með 17 atkvæð-
um. Samkvæmt þessu kom til atkvæða:

Tölul, 7.) 8. gr., PJ J. Guðmundssonar uppástúnga : felldur
með II gegn 7 atkvæðum.

qJ P. Peturssonar uppástúnga: samþykktur
með 10 gegn 5 atkv.

En þar eð her kom ekki fram meiri
hluti atkvæða, leitaði forseti atkvæða að
nýju með nafna kalli, eptir sömu r~glum
og áður.

já (sögðu):
H. G. Thordersen.
P. Petursson.
1\1. Andrésson,
G. Brandsson.
H. Stephensen.
J. Thorstensen.
.1. hreppst, Sigurðsson.
E. KúJd.
Ó. Sívertsen.

nei (sögðu):
V. Finsen.
G. Einarsson.
J. P. Hsvstein.
p. Jónassen.
J. Guðmundsson.
P. Sigurðsson.
Á. Einarsson .
.1. Samsonsson.
St. Jónsson.
J. Jónsson .
•1. Kristjánsson.

Var þá uppástúngan fallin fyrir II gegn
9 atkvæðum.

Töluliður 7., 9. gr., r, P. Peturssonar uppástúnga: fallinu úr
eptir undanfarinni atkvæðagreiðslu UIl1 l.
gr., h.

s, Sama: sömuleiðis.
10. gr., t, Sama: sömuleiðis.
ll. gr., u, Nl{ndarinnar uppástúnga: samþykktur

með 18 atkvæðum.
VJ P. Peturssonar uppástúnga: fallinn úr

eptir hinni fyrri atkvæðagr. um l. gr., b.
13. gr., XJ Nefndarinnar uppástúnga: samþykktur

með öllum atkvæðum.
14. gr., YJ P. Peturssonar uppástúnga: fallinn úr

eptir undanfarinni atkvæðagr. um I. gr., b.
17. gr., ZJ Nefndarinnar uppástúnga: samþykktur

með 17 atkvæðum.
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Tölul. 7., 17. gr., þ, Neflldariuuar uppástúnga: samþykktur í
einu hljóði.

æ, Nefndarinnar uppástúnga: samþykktur í
einu hljóM.

Tölul. 8., Lagaboð um eptirlaun 5. jan. 1851 :
a, P. Finsens uppástúnga: samþykktur með 18

atkvæðum.
b, Sama uppástúnga: samþykktur i einu hljóði.
e, P. Peturssonar sömul.: samþykktur með 19

atkvæðum.
e, Nf{nda1'Ínnar uppástúnga (sem tekinn var til

atkvæða á undan d): samþykktur með 10 gegn
8 atkvæðum.

Forseti let þá greiða atkvæði með nafnakalli,
eptir sömu reglum og áður.

Ja (sögðu): nei (sögðu):
G. Einarsson. V. Finsen .
•J, P. Havstein, H. G. Thordersen.
þ. Jónassen.
J. Guðmundsson.
P. Sigurðsson.
J. Thorstensen.
•J. hreppst, Sigurðsson.
E. Kúld.
J. Jónsson.

P. Petursson.
1\1.Andréssou.
G. Brandsson.
Ó. Sívertsen.
Á. Einarsson .
J. Samsonsson.
St. Jónsson.

J. Kristjánsson.
H. Stephensen var ekki við, þegar atkvæði
voru greidd; uppástúngan var þannig samþykkt
með 10 atkv. gegn 9.

d, P. Finsens uppástúnga: samþykktur með 12
gegn 6 atkv.

t. P. Peturssonar uppástunga: samþykktur í einu
hljóði.

-- 9., Lagaboð 5. jan. 1851, um skyldu embættismanna,
o, s. frv.

a, 3. gr., V. Fineens orðabreyting : samþykktur með
18 atkvæðum.

b, Sama orðabreytíng: samþykktur með 19 atkv.
e, Lagaboðið með breytingum: samþykktur með

19 atkvæðum.
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Forseti: þessari atkvæðagreiðslu er þá lokið.
Eg hef feingið uppkast til bænarskrár frá alþingi til kon-

úngs í sveitastjórnarmálinu, og gjörir hinn háttvirti varafor-
seti, sem er framsögumaður, svo vel, að lesa það upp.

Bænarskráin var þá afhent framsögumanni, H. Stephensen,
sem las hana upp og þíngið samþykkti svo hljóðandi:

Til konúngs.
Sú viðurkenning er fyrir laungu vöknuð meðal íslendinga,

að fyrirkomulag það, sem nú i gegnum margar aldir hefur verið
á stjórn sveitarmálefna, og einasta sjaldan og lítið hefur verið
fært í lag eptir þörfum timanna, se farið að verða óhagk væmt
mjög, og til fyrirstöðu framförum öllum, hvar til samtök felags-
manna þurfa; sú ósk er þvi orðin almenn meðal þjóðarinnar,
að breyting mætti komast á stjórn sveitamálefna, sem bæði væri
þjóðlegri, frjálslegri, framkvæmdarsamari, og leiddi málin greið-
ar til lykta, en mögulegt er eptir fyrirkomulagi þvi, sem nú er á.
í þetta sinni eru og til alþingis komnar 6 bænarskrár með 308
nafna-undirskrlptum, sem allar fara því fram, að alþingi allra-
þegnsamlegast biðji yðar konúnglegu hátign, allra-mildilegast
að leggja sem fyrst fyrir alþingi frumvarp til frjálslegra sveit-
arstjórnarlaga her á landi. Alþingi fannst málefni þetta svo
mikilsvert, og snerta svo mjög þarfir og rettindi landsbúa yfir
höfuð, að það tók það að ser, fól það 5 manna nefnd til með-
ferðar og álita, og hefur síðan rætt það ýtarlega á 2 aðalfund-
um sínum. Undir meðferð og umræðum þessa máls hefur
þíngið æ meir styrkzt i þeirri sannfæringu sinni, að það se hin
brýnasta nauðsyn, að breyting verði á sveitarstjórn þeirri, sem
um svo langan tíma hefur, svo a/) segja umbótalaus, staðið
her á landi, hversu sem tímarnir og þarfir þeirra hafa breytzt.
þingið getur eingan veginn verið i efa um, að stjórnartilhögun
á sveitarmálefnum sú, sem nú er, verður ekki endurbætt, svo
sem þarfir tímanna krefja, nema henni verði breytt frá grund-
velli, og hún færð í það horf, sem eðli málsins og tíminn sjálf-
ur bendir til; og því er það hin fyllsta nauðsyn, að að skilja
stjórn hinna sveitarlegu (communale) málefna frá hinu stjórn-
lega starfi, sem, hvorumtveggja málefnum til tjóns og góðri
framkvæmd til fyrirstöðu, hefur hín gað til verið sameinað ihrepp-
stjórnarembættinu her á landi.

þetta er víða í útlöndum reynt svo heillarikt, í Danmörku
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sjálfri þegar á komið, og jafnvel í einu lögsagnardæmi lands
vors (Ueykjavikur) UIII 6 ár með mikilli heill framkvæmt; í
þetta horf hefur vor hin forna sveitastjórn jafnvel sjálfkrafa
dregizt á hinum seinustu árunum, án áverkunar yfirvaldslegra
ráðstafana, en einasta fyrir þp.gjandi kröfur nálægra tíma.
þingill verður því að leyfa ser allra - þegnsamlegast, að veita
því eindregin meðmæli sin, sem bænarskrárnar fara fram á,
að yðar konúngl eg hátign vildi mildilegast láta leggja fyrir
næsta alþíngl frumvarp til nýrra sveitarstjórnarlaga á Íslandi.
En af þvi ásigkomulag þessa hluta ríkis yðar er yfir höfuð
ólíkt ásigkomulagi hinna annara hluta þess, og þó ser i lagi að
því, sem heyrir undir sveitastjórnír, leyfir þingið ser allra-þegn-
samlegast að benda til nokkurra undirstöðu-atriða í hinni lægri
stjórn, sveita - og sýslu-stjórninni, er þíngið ætlar að hagfellt
verði landinn að gaumur verði gefinn, þegar frumvarp til þess-
ara laga verður samið.

þíngið er komið að þeirri niðurstöðu, að stjórn hinna
sveitalegu málefna er einasta felandi á hendur nefndum,
sem kosnar séu frjálsum kosningum í sveit hverri, sem
fjölmennar séu eptir stærð og fjölbyggð hreppanna, þannig, að
4 séu nefndarmenn í fámennustu hreppunum, 6 í meðalhrepp-
um, en 8 í hinum stærstu; að sóknapresta og hreppstjóra megi
kjósa í þær nefndir, en að þeír eingan veginn eigi að vera sjálf-
kosnir í þær, því hvað hreppstjórana áhrærir, hafa þeir, eins
þegar nefndastjórn þessi kemst á í hreppunum. og híHgall til,
hið stjórnlega vald á hendi, sem lðgregluþjónar og aðstoðar-
menn sýslumanna, og framkvæmd alla í fátækra - málefnum.
Kosningarréttur og kjörgeingi til sveitanefnda ætlar þingii'I ein-
asta eigi að vera bundið vill 25 ára aldur búanda, óflekkað
mannorð og frjáls fjárfomið þeirra, o~ að þeir séu skyldir, að
hafa nefndarstörfin á hendi um 4 ár, og megi þá um jafnlángau
tíma vera fríir fyrir þeim, ef {leir vilja ekki fyr takast nýja
kosningu á hendur; all nefnd hver kjósi ser úr flokki sínum for-
mann og gjaldkera, en hati sameiginlega ábyrgð á sjóði sveit-
arinnar. 2 fundi ætlar þingið að sveitanefndir haldi lÍ ári hverju,
haust og vor, en fleiri þvi að eins, að þörf gjörist. það vill
þingið, að nefndir þessar stjórni og ráði öllum sveitarmálefn-
um og nauðsynjum, svo sem eru t. a. m. fátækra-málefni öll,
forsorgun snauðra manna, uppeldi og menntun munaðarlausra
barna (í þessu síðara atriði á þó sóknarprestur mestu að ráða),
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upprekstur geldpenings til fjalla, fjallskil, fjárleitir og réttún
fénaðar þess, sem á fjön er rekinn, grenjaleitir, refaveiðar,
vegabætur , og jafni niður á búendur kostnaði þeim, sem þetta
krefur eptir efnum og ástandi, einnig þeim hluta úr kostnaði
sýslnþarfa, sem felagsleg (communale) störf útheimta, er sýslu-
nefnd ætlast á að hver hreppur verði að bera.

Nefnd ætlar þingið kjósa eigi í hverri sýslu, til að hafa
yfirstjórn sveitamalefna í allri sýslunni, og séu í henni 6 menn
hið minnsta, þar sem svo eru margir hreppar í sýslu eða fleiri,
auk sýslumanns, sem jafnan sé sjálfkjörinn í hana, og formað-
ur hennar með atkvæðisrétti, sem skeri úr málum, þá atkvæði
eru jöfn. f Skaptafellssýslunum ætlar þingið verði að vera
tvær sýslunefndir, vegna samgaunguleysis þeirra í millum, og
að sýslumaðurinn se formaður þeirra beggja. það er þingsins
meining, að sveita nefndir kjósi einn úr sínum flokki í sýslu-
nefnd, svo margar, sem sýslunefndarmenn eiga að vera margir;
hið 1. ár sendi allar sveitanefndir menn í sýslunefndina, en úr
því se það undir úrskurði sýslunefndauna, hverjir hreppar megi
fríjast frá þeirri skyldu; þó mega aldrei færri vera sýslunefnd-
armenn en 6, þar sem hreppar eru svo margir, og einginn hrepp-
ur leingur fríjast en um 2 ár; rétt vill þingið að þær sveita-
nefndir, sem fríjaðar eru frá, að senda sýslunefndarmann, eigi
á, að senda fulltrúa úr flokki sínum á sýslu fund, til að bera
fram málefni sín, og skýra þau fyrir sýslunefnd, ef þeim þykir
þurfa, en eingan eiga þeir atkvæðisrétt á þeim sýslufundi.
Fund eigi' sýslunefnd 1 á ári, og því að eins fleiri, að formanni
þyki þörf og boði. Sýslunefnd skeri úr ágreiníngum, sem verða
kunna millum sveitanefnda sýslunnar, og hafi hið sama ætlun-
arverk fyrir sýsluna alla, sem sveitanefndir hafa í hreppunum,
t. a. m. vegabætur á aðalvegum eða þjóðvegum sýslunnar,
einkum fjallvegum og þar sem stórkostlegri vegabætur þarf að
vinna, en einstökum hreppi sé ætlandí, refaveiðar á afréttum
og víðlendum fjalllendum, almenn fjall- og'-fjár-skil alls geld-
fénaðar, fjárretta skipun og viðhald, góð regla við réttahöld, o.
a. fl., samt gjöri áætlun þess kostnaðar, sem þessi almennu
störf í sýslunni ár hvert útheimta, og jafni honum niður á
hreppana. Sveitanefnd hver skal tilkynna sýslunefndarformanni,
ef hún ætlar að bera upp á sýslunefnd sérstaklega, en þó al-
menning umvarðandi uppástúngu, svo tímanlega, að hann geti
gjört þáð kunnugt, áður en næsti sýslufundur hyrjar, þeim
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sveitanefndum, sem það ár eru fríjar frá, að senda mann úr
sínum flokki í sýslunefnd. Hvar á móti þíngið ætlar ser ekki
bera, að koma fram að svo stöddu með neinar uppástúngur um
hina æðstu stjórn og úrslit þessara málefna, þar fyrirkomulagi
hennar mun verða ráðið til lykta af yðar konúnglegu hátign
samkvæmt og í sarnhljóðun við þá stjórnartilhögun alls kon-
úngsveldis yðar, sem vísdómi yðar þóknast að ákveða með
lögum, og stöðu íslands í fyrirkomulagi þess.

þíngið leyfir ser því þegnsamlegast, að bera fram fyrir yðar
konúnglegu hátign eptirfylgjandi undirstöðu-atriði til sveita-
stjómarlagn, sem það með 20 atkvæðum hefur samþykkt að
verði lðgl'l til grundvallar lagafrumvarpi til sveitastjórnarlaga á
islandi:

1. með ]9 atkvæðum: að seeitanefnd vprði kosin í hoerjum.
hreppi af búendum, eptir atkvæðatJölda, á manntale-
þín!lum.

2. með IS atkvæðum gegn 3: að kosninaarrétt hafi allir bú-
endur, sem eru fullra 25 ár. að aldri, kafa óflekkað
mannorð og ekki þig.qja af sveit.

3. með 16 atkvæðum: að kjöl'geingi Iwfi þeir allir, sem
kosninqarrétt eiqa, pf þeir !Ijalda til sveitar.

4. með IS atkvæðum: að nefndarmenn séu skyldir, {Ið

taka móti kosningum, nema liigmætar kindrænir banni,
og beri sýslumanni, að meta þær.

5. með 13 atkvæðum gegn 5: að í sveitanefndunum seu 4,
6, 8 menn eptir búanda[jölda kreppanna.

6. með 17 atkvæðum: að Itelmín.qur fyrstu nefnda gángi frá
að 2 árum liðnum eptir hlutkesti;

7. með 19 atkvæðum: að nefndarmenn hafi forstöðu sveitar-
mála á hendi í 4 ár.

S. með IS atkvæðum: að nefnd hver kjósi ser formann úr
flokki sínum, er stjórni fundum og annist ritstörf kennar ;
!lialdkf!l'a kjósi Itún einni,q; en ábyrgð á sveitarsjóðnum
ltafi npfndin öll.

9. með 19 atkvæðum: að nefndarmann. megi kjósa á ný,
strax sem hann geingul' úr nefnd, en skorast megi kam:
þó undan kosninqu, þángað til hann !tefur jafnlángan
tíma oerið fri við nefndarstörf, sem hann. næst áður
!tafði þau. á hendi.

10. með 15 atkvæðum gegn 1: að soeitanefndír skuli laalda2
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lundi á ári, vor 0[1 haust, 0[1 þar að auki svo opt, sem
þörf krefur.

ll. með 17 atkvæðum: að nefndir þessar stjórni og ráði öll-
um sveitar (communal)-málefnum og nauðsynjum, og á-
kveði o.qjafni niður á búendur, eptir efnum þeirra og
ástandi, því fe, sem til þessa útheimtist.

12. með If atkvæðum: að sveitanefndirjafni 0[1 niður á búend-:
ur kreppanna, eptir efnum 0[1 ástandi, þeim kostnaði, sem
sýslunefndin jafnar á hreppana eptir áætlun sinni.

13. með 13 atkvæðum gegn 2: að nefnd vnði sett í knerri
sýslu (sýslunefnd), og séu í henni að minnsta kosti 6
menn, þar sem svo eru margir hreppar í sýslu eða fleiri.

14. með 18 atkvæðum : Sýslumaður er sjdlfkjðrinn í keerja
sýslunefnd; hann er formaður nefndarinnar, oglu{ur at-
kvæðisrett í öllu"Tl málum; atkvæði hans sker úr þeim
málum, þar sem atkvæði annars eru jöfn.

15. með 15 atkvæðum: Í Skaptafellssýslum se sin m'flld í
hvorri, og sýslumaður formaður þeirra.

16. með 15 atkvæðum gegn 2: Í hverja sýslunefnd kjósi hver
sveitanefnd einn úr sínum flokki kið f.1frsta ár.

17. með 13 atkvæðum gegn 1: þar, um eru fleiri en 6 hrepp-
ar í sýslu, skal það á sýslunefndanna valdi, að ákveða
með atkvæðaOölda, kvort fleiri hreppar, og þá huerjir,
sendi mann ci sýslunefndarfund á ári koerju,

18. með 13 atkvæðum gegn 2: að einainn hreppur megi fríj-
ast frá, að senda !iJlltr(w í sýslurcið, leinqur en fJ ár í
samfellu.

19. með 15 atkvæðum gegn 3: að hver seeitanefnd eigi rétt
ci; þótt ekki eigi hún það dr að senda sýslullefndarmann,
að senda fulltrúa sinn til sýslunefndar, til að upplýsa
0[1 Itaida svörum uppi f.qrir þau málefni: sem þá sveita-
nefnd varðar, en eingan ei[li þeir atkvæðisrétt ci þeim
sýslunefndarflIndum.

20. með 15 atkvæðum gegn 2: Fund skal sýsluni'fnd halda
einn ci ári hverju, og þar að auki skal formaður nefnd-
arinnar hafa reit til, að ákveða lund svo opt, sem þörf
krefur.

21. með 18 atkvæðum: Ætlunarverk sýslunefndanna sé: a,
að skera úr ágreiningi þeiln, sem verða kann milli sveita-
nefndanna í .fýslunni; b, kin sömu ætlunaroerk, að svo
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miklu Ip!lti~ sem gjörvalla sýsluna snertir, sem hsierri
sneitarnefnd eru ætluð í sínum hreppi; e, að gjöra aætl-
un um uppllæðþess kostnaðar; sem þessi almennu stðrf
i sýslunni ar hvert útheimta (sbr. 12. gr.).

22. með II atkvæðum gegn 7: Soeitastjðrnarnefnd í læer}:
um hreppi se sk!/ldug til, að skrifa formanni sýsbmpfnd-
arinnar til, með næqilequm f?lrirvara~ þe.qar hún hefur
áformað, að bera upp a sýslufuudi serstaklpga, en þó
almenning norðundi uppástunou, svo sýslusljórnarfor-
maður fleti~ áður en næsti sýslufundur hyljar, gjört það
kunnugt þeim hreppanefndum, sem eptir dður gjörðri
raðstiifun dttu að því sinni að fríjast við, að ldta mann
úr sínum flokki mæta a sýslufundi.

23. með 19 atkvæðum: að hin síðasta meðferð og úrslit sveita-
málefna her a landi verði ákveðin samkvæmt þessum
undirstððu=atriðum, og í samhlfððun við þa stjórnartil-
höf/un alls konúnqsooldisins og stöðu Ísland6 í fyrir-
komulagi þess, sem verður að lö.qum.

Beykjavík, 3. dag ágústmánaðar 1853.
AlIra-þegnsamlegast.

J. Siqurðsson. H. Stephensen,

Forseti: Af því það er þá ekki meira fyrir hendi í dag,
skal eg ákveða næsta fund á morgun kl. 12, og kemur þá
málið um peningaskort her á landi til ályktarumræðu, og, ef
mögulegt er, konún.qlpf/t frumvarp ti! laqaooð« um barna-
skolastofnun í Reykjavík einnig til ályktarumræðu.

Fundi slitið.

4. ágúst - þrítugasti fundur,
Allir á fundi. Gjörðabók frá síðasta fundi var lesin upp

og samþykkt.
Forseti: það, sem kemur til meðferðar á þessum fundi,

er málið viðvíkjandi peninqaskorti í landinu, sem kemur til á-
Jyktarumræðu og atkvæðagreiðslu.

Í þessu máli voru þessi tvö breytíngar- og viðauka-atkvæði
upp borin:
1. 17. Fiusens : að menn geti geymt ser peninga í bankanum,
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á móti því, að fá hjá bánkanum lága vöxtu (eins og í spari-
sjóðum).

2.• 1. Kristjánssonar: að frumvarp um fyrirkomulag stiptun-
ar þessarar verði lagt fyrir alþingi.
Atkvæðaskráin í þessu máli er svo látandi.

Atkvæðaskrá
í

peningamállnu.
1. Nefndin: að alþingi biðji konúng, að taka til yfirvegunar,

hvort eitthvert það bánka-fyrirkomulag gæti ekki komizt
á her í landi, eptir þeim grundvallar-reglum, sem stjórninni
þættu hentugastar, er gæti gegnt þeim nauðsynjum, sem
slíkar stofnanir almennt hafa á hendi.

2. að þessi atriði verði tekin fram:
a, Nefndin: að kaupmenn gætu feingið peninga her í

landi móti óyggjandi vixlabrefum,
b, Sama: að framandi landa myntsortum yrði víxlað

fyrir danska peninga, og dæmt um gildi þeirra.
e, Sama: að mögulegt yrði, að fá peninga lánaða her í

landi í móti nægu veði, og með þvi, að borga þá apt-
ur annaðhvort her i landi eða í Danmörku.

d, 1'. Finsen (samþykkt af nefndinni): al'! menn geti
geymt ser peninga í bankanum, á móti því, að fá hjá
bánkanum lága vöxtu (eins og í sparisjóðum).

3. J. Kristjánsson (samþykkt af nefndinni): að frumvarp um
(yrirkomulag stiptunar þessarar verði lagt fyrir alþingi.
Emmsðqumaður: Við nefndarálitið eru fram komin 2 breyt-

íngar - og viðauka-atkvæði, og hefur nefndin aðhyllzt þau bæði.
Annað þeirra er frá hinum 6. konúngkjörna þingmanni, og fer því
fram, "að menn geti geymt ser penín.qa í bdnkanum, á móti
því, að fá hjá honum lága vö.xtu, eins og í sparisjóðum".

1>etta viðauka-atkvæði hefur nefndin fallizt á, því hún
bjóst við, að, ef bánki og sparisjóður kæmust á, þá væri það
einmitt meðfram ætlunarverk þeirra, að taka á móti peníngum,
og borga af þeim lága vexti. .

Viðauka-atkvæði þingmannsins frá Suður-1>íngeyjarsýslu
hefur nefndin einnig fallizt á, jafnvel þó við hugsuðum okkur,
að gefa stj~rninni það á vald, hvort heldur hún legði frumvarp
fyrir alþíngi um þetta, ellegar sjálf ráðstafaði því án þess.
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Al'I öðru leyti fer eg ekki fleiri orðum um þetta að svo
stöddu.

P. Petursson: Ai'laluppástúnga nefndarinnar, undir I.
tölulið, finll~t mer svo almenn og ógreínileg, að eg held stjórnin
græi'li lítii'l á því, og að það verði henni til lítillar lelðbelningar
í, að sjá, hvernig landsmenn helzt mundu á kjósa, að þessu bánka-
fyrirkomulagi ber yrði varið, og það því heldur, sem 2 af
uefndarmðnnunum við uudlrbúnlngsumræðu þessa máls voru á
gagnstæðri meiningu viðvíkjandi fyrirkomulagi þessa bánka;
því hinn háttvirti 4. konúngkjörni þíngmai'lur vildi ekki láta
rót bankans vera her í landi, heldur að hann væri nokkurs
konar "li'ilialbank" af þjóðbánkanum i Danmörku. þingmai'lur
Skaptfellínga vildi aptur á móti, að bánkinn væri fullkomlega
umleudur, og fráskilinn öðrum,

Eg álít skaða, ai'l meiningar þessara 2 nefndarmanna hafa
ekki betur getað nuddað ser saman, eða tækifæri gefizt her á
þinginu, að ræða betur þessar svo gagnstæðu skoðanlr; þvi eg
held s~jórnin geti ekki grætt mikið á umræðunum, úr því þær eru
ekki skýrari, en þær hafa verið í þessu máli. Eg er þvi hrædd-
ur um, að þegar meiningarnar eru svona tvískipt ar, þá muni sá
meiningamunur ekki siður gjöra vart vii'l sig seinna her á þingi,
þegar menn ættu að fara að ræða frumvarp um stofnun bánka
her i landi, og að það muni því ekki verða hægðarleikur fyrir
stjórnina, að leggja það frumvarp um þetta efni fyrir þingii'l,
sem ekki mæti töluverðum mótspyrnum, hvernig svo sem það
væri lagað ; en þar fyrir er eg ekki móti þvi, að bænarskrá verði
send, ef þinginu svo sýnist; því það er eingu til spillt við það.

Forseti: *þar eð einginn tekur framar til máls, er álykt-
arumræðu þessari lokið, og bið eg því þingmenn að gánga til
atkvæða.

Síðan var geingið til atkvæða, og féllu þau þannig:
1. Uppástúnga nefndarinnar: saniþykkt með 20 atkvæðum.
2. a, 17 atkv. gegn 2.

b, - 18 - - I.
e, - 20 - - 1.
d, Viðauka-atkvæði V. Finsens (samþykkt af nefndinni):

samþykkt með 20 atkvæðum.
3. Viðauka-atkvæði J. Kristjánssonar (samþykkt afnefndinni):

samþykkt með 18 atkvæðum gegn 2.
Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur nú málið "um
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konúnglegt frumvarp til tilskipunar Ilm stofnun barnaskóla i
Reykjavík" til ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu.

Atkvæðaskrána hef eg látið prenta, og vona eg þíngmenn
hafi allir feingið hana. það sest á henni, að nefndin hefur
tekið aptur uppástúngu sína undir tölulið 3 b, um brennivíns-
skattinn, og get eg þess af því, al'!, ef einginn þingmanna tekur
þessa uppástúngu nefntfarinnar að S(\r, þá gefst nú þíngmönnum
tækifæri til, að stytta mikið fyrir ser umræður og atkvæða-
greiðslu í málinu, og spara kostnað með því, ef þeir vilja taka
aptur uppástúngurnar, sem standa i sambandi við þessa, og taka
til ýmsar álögur; því væru þær teknar aptur, þá þyrfti eingin um-
ræða að verða um þau atriðin. Eg hef getið þessa i því skyni,
að skjóta til hinna háttvirtu þíngmanna, hvað þeir vildu gjöra
i þessu efni.

'þessi breytingaratkvæði og uppástúngur voru fram komn-
ar i málinu:

1. P. Peturssonar:
Undirbre.1/tín!laratkvæði við ./. Guðmunds.fOnar: að stjórnin
veiti 8000 rbdd, lán til byggíngar barnaskóla, og til að kaupa
áhöld og útbúnað hans.

2. P. 8i!lul'ðssonar:
Að sami tollur (Ol; á brennivín, eptir uppástúngu H.
Stephensens) verði lagður á öll þau vínfaung, sem innbúar
Reykjavikurumdæmis drekka her i bænum, að fráskildll
öli, og vini því, sem brúkast til sakramentis-útdeilíngar í
kirkjunni.

3. H. Stephensens:
1. Breytíngaratkvæði við nl'fndaruppástúngu (nr. 2):".f. skild-

ínga tollur á pott hvern af brennivíni, sem selst með minna
máli, en 40 potta, greiðist að eins af því brennivíni, sem
drukkið er innan Reykjavíkurumdæmis af innbúum þess
umdæmis".

2. J7iðauka-atkvæði:
a,,,Á allan þann mó, sem skorinn er i landeign Reykjavíkur

af tómthúsmönnum þar, eða þeim mönnum öðrum, sem
einga graslóð bæjarins hafa á leigu, sé lagður tollur," S
skk. fyrir fet hvert af leingd mðgrafarinnar, en hún má
vera 10 feta breið".

lJ, "Fyrir hest hvern, sem þeir menn halda í Reykjavikurum-
dæmi, sem einga grasnyt hafa, gjaldist árlega 1 rbdd",
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e, "Fyrir uppsátur og vergögn gjaldist í Reykjavíkurum-
dæmi 2 rhdd, árlega fyrir hvert fiskiskip, stórt eða lítið,
sem sá á, eða fer með þar, sem ekki er grasbýlismaður
i þvi umdæmi".
4.• 1. P. Haosteins i

Að allir vextir af Thorchillii sjóbi verIIi lagðir til barna-
skóla i Reykjavik þannig, að fátæk utanbæjar- börn úr
Kjalarnesþingi, að þeirri tiltölu, sem mætti þykja hæfileg,
(;í i ókeypis kennslu og uppeldi í skólanum.

5. G. Brandssonari
Að sú uppástúnga nefndarinnar: "að barnaskólanum í
Reykjavik verði eptirleil'lis árlega lagðir 170 dalir af vöxt-
um Thorehillii sjóðsins", falli burt.

6. Nefndarinnar:
1. Að þingið þegnsamlegast beiðist þess, að frumvarpi þvi um

. stofnun barnaskóla í Reykjavik, sem lagt hefur verið fyrir
þingið, verði slegíð vá frest, þángað til ákveðnar verði nefnd-
um barnaskóla tekjur þær eða féstyrkur, sem samsvari
þörfum skólans, þannig, að frumvarpið verði aptur lagt fyrir
alþingi 1855, jafnframt því, að frumvarp eða áætlun um
slíkar tekjur eða styrk verði lagt fyrir þingið.

2. Al'l þingið fari þvi á flot, að stjórnin ánafni Reykjavíkur.
bæ á ári hverju 170 rbdd. af vöxtum Thorckillii gjafa-
sjóðs, þannig, að fe þessu, eptir að búið er að koma upp
barnaskóla í Reykjavik, skuli verja til uppfræðingar í skól-
anum fyrir hin mest þurfandi og fátækustu börn í bæjar-
ins umdæmi.

7•• /. Guðmundssonar:
1. Að stjórnin styrki sem fyrst til, að stofna barnaskóla í

Reykjavik,
a, með þvi, að ljá úr opinberum sjóði til skölahúss-bygging-

ar 5,000 rbdd., gegn 31 proc. vöxtum ár hvert, og gegn
þvi, að húsið komist í fulla ábyrgl'l fyrir eldsvoða fyrir
árlega greiddar bruna bætur j

b, að það fe, frá 400-600 rbdd. árlega, sem Reykjavík-
ursveit (Commune) skortir á að geta leyst af hendi
(með 4-6rbdd. meðgjöf með kennslubörnum, sem ekki
eru á sveit, og með þeim skélaskattí, sem staðarbúar
geta risið undir), til þess að halda skólanum við lýði
að kennslu o~ öðru, sem við þarf, verði nú fyrst um sinn
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greitt úr opinberum sjóði, þángað til verzlun landsins og
skattalöggjöfin er komin í fast horf, og betra skipulag
komið á þá tekjustofna, sem Reykjavikursveit á sjálf
kost á, og þángað til stjórnin er búin að ákveða eitthvað
víst um, hve nær og hvernig skuli verja Thorchillii
skólasjóði, sem næst tilgángi hans.

2. Að skólanauðúng verði gjörð að lögum í Reykjavikursveit
fyrir hvert það barn frá 7-14 ára, sem ekki sannast um
að njóti á annan veg nokkurn veginn viðlíka uppfræðingar
utan skóla, eins og kostur er á í skólanum.

Atkvæðaskráin er svo látandi :
Æt k u æ ð a s k r é

um
konúnglegt frumvarp til tilskipunar um stofnun barnaskúla í

Reykjavik.
1. Nefndin: að þingið þegnsamlegast beiðist þess, að frum-

varpi því um stofnun barnaskóla i Reykjavik, sem lagt hef-
ur verið fyrir þingið, verði slegið á frest, þángað til ákveðn-
ar verði nefndum barnaskóla tekjur þær eða féstyrkur, sem
samsvari þörfum skólans, þannig, að frumvarpið verði aptur
lagt fyrir alþingi 1855, jafnframt því, að frumvarp eða áætl-
un um slíkar tekjur eða styrk verði lagt fyrir þingið.

2. J. Guðmundsson: að alþingi beiðist þess, að stjórnin styrki
sem fyrst til, að stofna barnaskóla í Reykjavik (eptir frum-
varpinu).
P. Petursson (breytíngaratk væði við 2 a): að stjórnin veiti
8000 rbdd. lán til byggingar barnaskóla, og til að kaupa
áhöld og útbúnað hans.

a, J. Guðmundsson: að stjórnin ljái úr opinberum sjóði til
skólahúss-byggingar 5000 rhdd., gegn 3! proc. vöxtum ár
hvert, og gegn því, að húsið komist í fulla ábyrgð fyrir
eldsvoða fyrir árlega greiddar brunabætur.

b, Sami: að það fé, frá400-600 rbdd, árlega, sem Reykjavík-
ursveit (Commune) skortir á all geta leyst af hendi (með
4-6 rbdd, meðgjöf með kennsluböruum, sem ekki eru á
sveit, og með þeim skólaskatti, sem staðarhúar geta risið
undir), til þess að halda skólanum vill lýði að kennslu Ol
öðru, sem við þarf, verði nú fyrst um sinn greitt úr opin-
berum sjóði, þángað til verzlun landsins og skattalöggjöfin
er komin í fast horf, og betra skipulag komið á þá tekju-
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stofna, sem Reykjavíkursveit á sjálf kost á, og þángai'l til
stjórnin er búin að ákveða eitthvað víst um, hve nær og
hverni,q skuli verja Thorohillii skólasjéði, sem næst tilgángi
hans.

3 a, n. Stephensen (breytíngaratkvæði við 3 b): 4 skildinga
tollur á pott hvern af brennivlni, sem selst með minna
máli, en 40 potta, greiðist að eins af þvi brennivíni, sem
drukkið er innan Reykjavíkurumdæmis af innbúum þess
umdæmis.

b, Nefndin (tekið aptur af nefndinni): að stjórnin leggi fyrir
alþíngi 1855 frumvarp til tilskipunar um toll á öllum kaup-
túnum her á landi á brennivínsveitíngu og sölu í smákaup-
um, lagað í öllum verulegum atriðum eptir löggjöf fyrir
Noreg 6. sept. 1845, og að tolli þessum verði varið til þess,
að stofna og við halda barnaskólum í hinum einstöku lög-
sagnar-umdæmum landsins, þar sem tollurinn er goldinn.

e, P. Sigurðsson: að sami tollur (og á brennivlni, eptir uppá-
stúngu H. Stephensens) verði lagður á öll þau vínfaung,
sem innbúar Heykjavikurumdæmis drekka her í bænum,
að fráskildu öli, og víni því, sem brúkast til sakramentis-
útdeilíngar í kirkjunni.

4ll~ Fl, Stephensen: á allan þann mó, sem skorinn er j land-
eign Reykjavíkur af tómthúsmðunum þar, eða þeim mönn-
um öðrum, sem einga graslóð bæjarins hafa á leigu, se
lagður tollur, 8 skk. fyrir fet hvert af leingd mðgrafarinnar,
en hÚII má vera 10 feta breið.

b, Sami: fyrir hest hvern, sem þeir menn halda í Reykjavíkur-
umdæmi, sem einga grasnyt hafa, gjaldist árlega 1 rbd.

e, Sami: fyrir uppsátur og vergiign gjaldist í Reykjavíkur-
umdæmi 2 rbdrl. árlega fyrir hvert fiskiskip, stórt eða lítið,
sem sá á, eða fer með þar, sem ekki er grasbýlismaður í
því umdæmi.

5 a, J, P. Haostein: að allir vextir af Tkorohiliii sjóði verði
lagðir til barnaskóla í Reykjavík, þannig, að fátæk utan-
bæjar-börn, úr Kjalarnesþingi, að þeirri tiltölu, sem mætti
þykja hæfileg, fái ókeypis kennslu og uppeldi í skólanum.

b, (;. Brandsson: að sú uppástúnga nefndarinnar: "að barna-
skólanum í Reykjavík verði eptirleiðis árlega lagðir 170
rbdd. af vöxtum Tkorc1tillii sjóðsins", falli burt.

tJ, Nefndin: að þlnglð fari því á flot, að slj()rnin ánafni Reykja-
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vikurbæ á ári hverju 170 rbdd. af'vðxtum Tkorchlllii gjafa-
sjóðs, þannig, að fe þessu, eptir al'l búið er að koma UPI'
barnaskóla i Reykjavik, skuli verja til uppfræðingar í skól-
anum fyrir hin mest þurfandi og fátækustu börn í bæjarins
umdæmi.

6. .1. Guðmundsson: að skóla-nauðúng verði gjörð að liigum
í Reykjavikursveit fyrir hvert það barn frá 7-U ára, sem
ekki sannast um að njóti á annan veg nokkurn v'egilln
viðlíka uppfræðingar utan skóla, eins og kostur er á í skól-
anum.

7. Hið konúnglegu frumvarp óbreytt (eða með breytingum).
Fl. Stephensen: Eg á 1breytíngaratk væði vii'l tiil u lið 3 b;

eg kallaði það breytíngaratkvæði, meðan uppástúnga nefndar-
innar var vill lýði ; eu fyrst nefndin hefur tekið hana í sig apt-
ur, verð eg að kalla það viðauka-atkvæði, og vil eg ekki taka
þall aptur að svo komnu.

Framsðqumaður: Eins og forseti þegar hefur bent til,
hefur uefndín tekið aptur uppástúngu sína um brennivínstoll-
inn; hún hefur ekki gjört það, af því hún i nokkurn máta hafi
breytt sinni föstu sannfæringu um gagn það, sem mundi leiða
af slíkum tolli, heldur einkum vegna formgalla þeirra við uppá-
stúngu þessa, sem hinn háttvirti konúngsfulltrúi og hinn 5.
konúugkjðm] þingmaður bentu til við undirhúuingsururæðuna,
Eg bef þegar við undirbúningsumræðuna leitt athygli þing-
manna að þvi, að hin verulegasta uppástúnga nefudarinnar el'
sú, sem nú er nr. 1 á atk væðaskránni, að frumvarpinu verði
slegið á frest, þánga1'l til búið se að ætla skólanum nægar
tekjur. Nefndin hefur í 1. tölulið, þar sem talað er um tekjur
þær, sem ákveða eigi skólanum, haft orðin svo almenn, al'l
mer finnst öll breytingaratkvæðin um einstaklegar tekjur handa
skólanum megi helzt falla burt; þær sjnst hvort e1'l er á um-
ræðunum, og getur stjórnin þá valið úr öllum þeim uppástúngum,
sem hafa fram komið. þall er líka að segja um hreytíngar-
atkvæði hins háttvirta varaforseta, að þau snerta <ilögur, sem
eru þess eðlis, að þa/'; hlýtur að vera réttur hverrar sveitar,
að segja álit sitt um þær, áður en þær eru á lagðar, og álít
eg, að þingið hafi ekki rétt á, að samþykkja slíkar álögur,
þegar bæjarstjórnin hefur ekki gefið álit sitt um þær. Hvað
nú snertir breytingaratkvæðl hins háttvirta þingmanns Skapt-
fellinga undir 2•• tölulið, þá skil eg það svo, að það st: við-
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auka-atkvæði við sjálft frumvarpið, og það gjöri þess vegna
ráð fyrir, að frumvarpið verði þegar lögleitt, en konúngur se
jafnframt beðinn, að veita skólanum styrk af ríkissjóðnum ;
mer finnst þessi uppástúnga mjög ísjárverð ; því þegar svo
margar uppástúngur hafa fram komið um ýmsar álögur á
Reykjavíkurbæ sjálfan, þá er tvöföld óvissa fyrir því, hvort
stjórnin muni af ríkissjóðnum leggja skólanum nokkuð, og þá
gæti svo farið, að frumvarpið yrði beinlínis lögleitt, án þess
að skólanum þó væri séð fyrir tekjum þeim, sem gætu sam-
svarað þörfum hans, og álít ·eg, að þá væri illa farið. Við
uppástúngunnar 2 tölulið a skal eg að eins benda til þess,
að þar er ekki neitt talað um, hve nær eða hvernig lán það,
sem feingist til skólabyggíngar, ætti að borgast aptur, og það
er þó verulegt atriði; uppástúngumaðurinn hefur þó víst ekki
gjört ráð fyrir, að það þyrfti aldrei að borga það. Hvað áhrærir
breytingaratkvæði hins háttvirta varaforseta, 3 a, um brenni-
vínstoll af því brennivíni, sem drukkið er innan Reykjavíkur-
umdæmis, þá álít eg, að brennivínstollur, þó hann væri einnig
lagður á það, sem seldist í smákaupum, geti ekki átt ser stað
þannig, að hann væri einúngis í Reykjavík, og ekki meðfram í
hinum öðrum kaupstöðum, einkum þeim næstu. Uppástúngu-
maðurinn hefur bætt því við: "sem drukkið er af innbúum
þess umdæmis"; en eg skil nú ekki reft vel, hvernig hann vildi
sanna, hvað drukkið er af utanhæjar-, og hvað af innanbæjar-
mönnum ; eg held það yrði nokkuð torvelt, að ætlast á slíkt. Hvað
snertir breytingaratkvæði hins háttvirta þíngmanns Rángvell-
inga 3 e, þá álít eg sjálfsagt, ef'breytiugaratkvæðið um brenni-
vínstollinn verður samþykkt, að þá eigi þetta atkvæði sjálf-
sagt að koma með, og einkum verð eg að mæla fram með
niðurlagi þessa breytíngaratkvæðis - (Hlátur) -. Viðvíkjandi
mótollinum, sem stúngið er upp á í 4. breytíngaratkvæði, skal
eg geta þess, að tollur þessi lendir ekki á þeim, sem taka
upp mðinn, heldur á þeim, sem kaupa hann, og verða að gefa
meira fyrir hann en áður; en eg efa mikið það se rett, að
leggja þannig toll á helztu nauðsynjar lífsins, þar allir vita
þó, að eldiviður er talinn meðal nauðsynja; það mætti eins vel
leggja 1 rbd. eða 3 mörk á hverja korntunnu, og held eg mönn-
um mundi þó ekki detta það í hug; það er töluverður munur

á því, þegar maður á mómýri, og nábúarnir taka þar upp mó,
þá lÍ maður reH á, og það er eðlilegt, að hei'llta af nábúunum
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fyrir móupptektina það, sem honum sýnist, ef þeir geta ekki
feingið ser mó annarstaðar; en það er óeðlilegt, að kaupstað-
urinn leggi á kaupstaðarbúa. á sjálfa sig,toll fyrir mó, sem
tekinn er upp í landi sjálfs kaupstaðarins; eg held slíkur toll-
ur, á verulegar og óumflýjanlegar nauðsynjar, eigi, ef rétt er
skoðað, aldrei að leggjast á. Eg veit nú ekki heldur, hvað
mikið varaforseti gjörir ráð fyrir að þessi mótollur gefi af'sér ;
það er sjálfsagt, að það mætti fá mikið inn af honum, ef mikið
er lagt á hann; en þó maður legði 1 rbd. á hundrað hesta af
mó, sem af 20,000 hestum yrði 200 rbdd., þá er aðgætandi, að
launa þyrfti 1 eða 2 umsjónarmðnnum, og drægist þá töluvert
frá. Hestatoll er eg samdóma hinum háttvirta varaforseta um
að leggja ætti á, og mundi hann gefa af ser, ef til vill, eina
50 rbdd. Viðvíkjandi uppsáturstollinum, þá er þess að gæta,
að Reykjavík á lítinn sand, ekki nema fyrir neðan sjálf kaup-
staðarhúsin ; og gángi menn að eins ofan að fjörunni, þá munu
menn sannfærast fljótt um það, að í sjálfri fjörunni geta skip-
in eða bátarnir ekki staðið með nokkuð miklu flóði, heldur
verða þau þá að standa uppi á stakkstæðunum j en þessi stakk-
stæði hafa kaupmenn notað í mörg ár, hvort sem þau nú eru
útvísuð þeim, og eru að álíta sem eiginlega eign þeirra, eða
ekki, er vafasamt; en það, sem er víst, er, að þeir nota stakk-
stæðin, og býst eg þá við, ef uppsriturstollur væri tekinn, að
kaupmenn mundu þá brátt fara að heimta þátt í þeim tolli.
Um vergögn held eg að ekki geti verið mikið spursmál her,
eptir því litla plázi, sem bærinn á ráð á her handa skipunum.
Tollar þeir, sem stúngið er upp á, eru þannig bæði óvissir,
og líka eru þeir ónógir, og þá getur mer ekki fundist rétt, að
stinga upp á þeim. Á móti uppástúugu hins háttvirta 2. kon-
úngkjörna þingmanns, 5 a, um, að allur Thorchillii sjóður
verði lagður til Reykjavíkur, hefur nefndin í rauuiuni ekk-
ert, en hún varð samt heldur að óska, að Reykjavík felngi
sinn ákveðna hluta af vöxtunum. FYI'ir viðauka-atkvæðinu
nr. 6 get eg ekki gefið mitt atkvæði; uppástúnga þessi gjörir
nefnilega uppfræðingarnauðúngina harðari, en stiptsyfirvöldin
og, eg trúi, kennslustjórnarráðið hafa til ætlazt, nefnilega, að
einúngis þau börn skyldu vera skyld, að gánga í skólann,
sem ekki utan skóla ujóta nægilegrar uppfræðingar í bókleslri
og kristindðmi, og held eg sú regla se mikið góð, og það se
ekki rétt, að innleiða her strángari reglur; en hinn háttvirti
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uppástúngumaður hefur eflaust ekki heldur ætlað ser það, en
hann hefur þá ekki heldur tekið eptir þeirri athugasemd, sem
var um þetta atriði í nefndaráliti nu. Eg átti eptir að svara
einu, sem hinn heiðraði þingmaður Gullbringusýslu talaði aptur
og aptur um við undirbúningsumræðuna. Hann gat þess nefni-
lega, að Reykjavik hefði af vöxtum Tkorchiltii sjóðs fI'á 1830
-1848 notið alls hel' um bil 2700 rhdd., og skildist mer á
honum, að hann áliti, að fe þessu hefði ekki verið rétt varið,
og að það ætti eigilllega að heimtast aptur, Eg vil nú benda
honum til, að fe þetta var lagt til barnaskólans samkvæmt
kanselihref fl'á 1831; hvort. það var nú rétt eða ekki rett,
skal eg ekkert. segja um; en það verður her að fara, eins og
ætíð, þá eitthvað hefur verið rángt gjört, að maður heldur ser
þá til þess, sem hefur gjiirt rángt, ekki til !less, sem hefur
saklaus notið góðs af því, og verður þvi hinn heiðraði þing-
maður að halda ser til kanseliisins eða Iöggæzluréðgjafans í
þessu efni.

ll. Stephensen : Mál þetta, sem her ræðir um, hefur síð-
an 1846 verið til yfirvegunar, og tók því þingið fegiushendi við
frumvarpi her að lútandi frá stjórninni, og því hrást ekki, þegar
það kaus þessa 3 í nefnd, til að yfirvega málið; þvi altend 2
af þeim ættu að vera gagnkunnugir því; og svo held eg hrún-
in hafi hafizt upp á þinginu, þegar nefndin kaus ser 2 kunn-
uga menn til aðstoðar, svo það lítur út, sem nefndin hafi verið
vel skipuð.

Svo kom nefndarálitið fram á þinginu, og i því stingur
nefndin upp á þeim gjaldstofnum, sem gjöra eigi skólann
byrgan ; en eg se ekki hetur, en hún kippi fótunum undan því
öllu aptur, með því hún eða málsfærslumaður hennar ber það
fram, að hezt se, að segja stjórniuul, að fresta ætti málinu.

pað mun ekki verða að spá minni, að fHl framsögumanni
hafi kann ske tekizt, að hreifa lúngu einstakra manna her í
salnum, þá muni fleiri hreifast meðal þjóðarinnar, og jafnvel
útlendinga, þegar þeir sjá þessa að öllu dæmalausu meðferð
málsíns.

Eg stakk upp á þessum gjaldstofllum, af þVÍ eg heit (og
fleiri hafa kann sk e verið á sama málinu), að nefndin vildi
styðja stjórnina, til að koma málinu fram; en eg var þá, er
enn, og mun verða á þeirri meiningu, að Reykjavík eigi sjálf
að halda skóla sinn, en ekki hver fátækur bóndi um allt land,
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og þess vegna bar eg upp viðauka-atkvæði mín við uppástúngu
nefndarinnar undir tölulið 3 b, sem hún þá var að berjast fyrir
af alefli.

það mun að vísu satt, sem framsögumaður sagði, að slæmt
yrði, að mæla, hvað í hvern maga færi af hrennivíni; en þessi
ágæta bæjarstjórn her mundi þó nokkurn veginn gæta að því.
Eg get ekki álitið þetta viðauka-atkvæði mitt fallið, þó nefnd-
in hafi tekið uppástúngu sína aptur, og vona eg þíngmenn gefi
þessari uppástúngu minni gaum.

Framsögumaður sagði viðvíkjandi viðauka-atkvæði mínu
um mótollinn, Ulldir tölulið 4 a, að eg hefði ekki stúngið upp
á, hvað mikill hann skyldi vera; en eg sagði þó, og það stend-
ur í atkvæðaskránni, all það skyldi vera 8 skk. á hvert leingd-
arfet, þegar gröfin væri 10 feta breið, og þetta gjald veit eg
á ser víða stað. Hann sagði einnig, all það væri, eins og að
taka úr öðrum vasanum og láta í hinn j en þá held eg hann
hafi ekki lesill vel viðauka-atkvæði mitt, því þar stendur, að
skattinn skuli leggja á þá einasta, sem einga grasnyt hafa.
pessir tómthúsmenn ættu eptir meiningu hans sjálfir að skera
úr, hvaða álögum yrði jafnað á þá, en þíngið, að leiða það hjá
ser; en það hugsaði eg þíngið þyrfti fló ekki, þar sem einginn
hreppur á landinu velur ser fulltrúa á alþíngi fyrir sig eingaungu,
nema Reykjavík ein. Að öðru leyti veit eg ekki, hvað mikinn
rétt tómthúsmenn her eiga; því ef atkvæðafjöldi reði her í
Reykjavík, þá mundu þeir allt af hafa flest atkvæðin.

Framsögumaður sagði, all þótt sanngjarnt væri, að leggja
skatt á hesta, þá mætti ekki gjöra það, fyr en tómthúsmenn-
irnir gæfu það eptir, en þa?) þykir mer harla léttvæg ástæða.

Hvað uppsáturstollinn snertir, þá veit eg ekki, að hvað
miklu leyti kaupmenn eiga stakkstæði, eins og framsögumað-
ur gat um; en þb held eg, ef þeir ættu þau, að bæjarstjórnin
mundi ekki láta þau sleppa fyrir álögum.

Allar þessar álögur, sem eg hef stúngið upp á, finnst mer
vera svo sanngjarnar, að eg verð að ímynda mer, að þær fái
meðhald þlngslns ; því þall sýnist þó ekki vera ósanngjarnt, þó
t, d. fyrir vergögn séu borgaðir her 2 rbdd, árlega, þegar það
er eins og það, sem greitt er fyrir hverja vertíð annarstaðar.

Eg verð að vera framsögumanni samdóma í því, að réttast
sé, að billja ekki stjórnina um styrk til skólans; því stjórnin
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er ekki skyldari, að hjálpa Reykjavík, en öðrum umdæmum
landsins, sem þá gætu beðið um hið sama á eptir.

Breytingaratkvæði hins 5. konúngkjörna þingmanns finnst
mer vera svo ófullkomið, að því se ekki gaumur gefandi, úr
því ekkert er minnzt á, hvernig eigi að borga þessa peninga
aptur, eða hvað háir vextir skuli greiðast af þeim - (Forseti:
Uppástúngumaður þessa breytingaratkvæðis sagði þegar við und-
irbúnings-umræðuna, að það væri undir-breytingaratkvæði við 2a;
þess vegna er sjálfsagt hans meining, að það se sömu leigu bundið).

Breytíngaratkvæðinu 3 e gef eg jákvæði mitt, því eg iðr-
ast eptir, að eg fór ekki leingra; en þessi þingmaður hefur
haldið leingra á fram en eg, en þó í sömu stefnu.

Hvað Thorohillii sjóðinn snertir, þá ætla eg, að Reykjavík
haf kann ske ekkert tilkall til sjóðsins, þá heldur ekki eins
mikið og nefndin fer fram á, og þvi síður það, sem hinn 2.
kouúngkjörni þingmaður stingur upp á.

Eptir þvi, hvernig atkvæðaskráin er orðuð, þykir mer lík-
ast til, að málið falli, og þá á það ser einga uppreisnarvon
framar. Mer er heldur ekki ljóst, hvernig Reykjavík á fám
árum á að taka þeim framförum, að hún þá verði fær um, að
halda skóla, fyrst hún ómögulega á að geta það nú.

Mer finnst sárt, að þetta mál skuli nú falla, og það því
fremur, sem sagt hefur verið her áður, að allt landið hefði
gagn af þessum skóla, þó eg ætli, að nefndin hafi ekki ætlazt
til þess, þegar hún segir, að tómthúsmennirnir í Reykjavík vilji
upp ala staðarbúa eina. það er þó altend dæmi og hvöt fyrir
aðra, að stofna slíkt hjá ser.

G. Brandsson: Hinn háttvirti framsögumaður talaði áðan
á þá leið, að það heyrði ekki undir þetta þing, að leggja þá
mörgu tolla á Heykjavikurbúa, sem her er stúngið upp á, því
það væri ætlunarverk bæjarstjórnarinnar. Eg get nú verið
honum að miklu leyti samdóma í þessu; en þar af leiddi þá,
að málefnið sjálft hefði ekki þurft að leggjast fyrir þetta þíng,
af því það hefði verið einstaklegt sveitarmálefni fyrir Reykja-
vík, sem bæjarstjórn hennar hefði eingaungu átt um að fjalla
- (Framsögllmaður: Jú) -; annars finnst mer, að nefndin
hafi tekið ser stærra svið, en henni var ætlað í frumvarpi stjórn-
arinnar, sem nú er búið að þenja út á marga vegu; i því er
einúngis sagt, að barnaskóli skuli stofnsetjast í Reykjavík, og
að innbúar hennar skuli bera kostnaðinn að því leyti, sem fe
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það ekki hrökkvi til, sem til stofnunar og viðhalds skólans er
ætlað, og skuli jafna þessum kostnaði niður á bæjarmenn sam-
kvæmt tilskipun um stjórn Reykjavíkurbæjar, dagsettri 27. dag
nóvembermánaðar 1846, 19. grein. Af þessu er þá auðráðið, að
stjórnin ætlast til, að Reykjavíkurmenn, eins og innbúar ann-
ara hreppa, kosti kennslu barna sinna, og er það samkvæmt
skoðun hins háttvirta varaforseta á þessu máli, hverja hann
hefur skýrt og skorinort látið her í ljósi. Mer finnst nú aðal-
sparsmálið vera um það, hvort barnaskóli þurfi her endilega
al'l vera; því svo mikið veit eg, að álit embættismanna her
er þar um mjög misjafnt - (B. G. Thordersent Svo?)-.
Já, og eins um það, að hvaða notum skólinn yrði, þó hann
kæmist her á. Sumir hafa sagt, að heldri mennirnir mundu
ekki vilja láta börnin sín vera í samblendi með tómthúsmanna-
börnunum, ekki stúlkubörn með piltbörnum, og þá held eg
þyrfti að ætla sitt herbergið handa hverjum flokki barnanna,
og má ske eins marga kennara, no ekki letti það kostnaðinn
með húsbyggínguna. Hvað nú tollum þeim viðvíkur, sem talað
hefur verið um, þá held eg I,eir verði bæði óvinsælir og vand-
heimtir, og ervitt að sjá um það, að eingir sleppi undan þeim,
sem þá eiga að gjalda, og að einn verði ekki harðara úti en ann-
ar eptir réttum jöfnuð]. það brotaminnsta held eg væri, að hafa
sömu aðferð her, eins og annarstaðar við geingst, að fátækra-
sjóðurinn borgaði kennslu þeirra barna, sem foreldrarnir gætu
ekki kostað sjálfir, en að bæjarmenn að öðru leyti í sameiníngu
héldu skóla sínum við. Hvað viðvikur breytíngaratkvæði hins
annars konúngkjörna þingmanns, þá get eg ekki verið því með-
mæltur; því þó hann ætlist til, al'Jnokkur fátæk utan bæjar-börn
úr Kjalarnesþíngi fái ókeypis kennslu og uppeldi í skólanum,
þá er eg hræddur um, að það yrði lítill 1Larnanna hluti, þegar
ætti að fara að meta allt meðlag þeirra ep4lrr mælikvarða Reyk-
javíkur, svo að það, sem væri nög handa tveimur börnum ann-
arstaðar, gæti eg vel ímyndað mer að naumast dygði handa
einu her, og mundi þá mestur fjöldi fátæku utanbæjar-barnanna
úr Kjalarnesþíngi verða að vera án skólakennslunnar hérna.
Menn hafa talað um, að her væri dýrt að lifa, og mun það
satt vera; en ef það er fyrir fullorðna, þá mun það vera likt
fyrir börnin; svo er óvíst, hvað margir yrðu til, að senda börn
sín híngað í þennan skóla, einkum ef þau ættu að alast her
Ullp eingaungu handa Reykjavík, og skírskota eg meðal annars
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til þess, sem hinn háttvirti varaforseti hefur þar um sagt. það
hefur verið talað um, að áætlun nefndarinnar um kostnað til
skólans mundi verða of lág; hún hafði gjört, að af lflO börn-
um, sem væru í Reykjavík, mundu 100 fá kennslu í skólanum.
Sumir hafa nú haldið, að þau yrðu fleiri, og ef svo bættust
við nokkur utanbæjar-börn, þá held eg færi að verða þar þraung-
hýlt, og þyrfti þá líklega að stækka skólahúsið að nýju, svo
ekki minkaði það kostnaðinn. Eg hafði tvívegis tekið það
fram við undirbúningsumræðu þessa máls, að Reykjavík hefði
feingið úr Tkorchillii sjóðnum 2700 dali, og spurði eg þá eptir,
hvort nefndin ætlaðist til, að þeir yrðu gefnir Reykjavík; en
framsögumaður vildi þá ekki eða gat ekki neinu svarað til
þessa, Nú hefur hann sagt, að kansellið hafi úrskurðað Ueykja-
vík þessa peninga; en hann vantaði, að skýra frá því, hvort
þeir hefðu átt að vera gefnir eða lánaðir, svo eg er eingu nær
en áður fyrir þetta svar hans; að hann vildi vísa mer til kan-
seliisins, sem nú er ekki leingur til, til að fá betri upplýsingu
um þetta, eða leiðréttingu á því, var líkt, eins og að vísa manni í
þrotabú, til að heimta skuld sína, þar sem ekkert var að hafa.
þetta er mjög áþekkt því, þegar mönnum var hérna fyrir
skemmstu vísað til prentsmiðjureiknínganna, sem væru ut-
anlands, og má af þessu sjá, að það er þó talsverð samhljóðun
í innlendu stjórninni her á landi. Eg get reyndar ímyndað mer,
að yfirvöldunum Mrna hafi verið hægt um hönd með, að sníkja
ilt hið áminn sta kanselíbréf, til að helga með því meðferð
þeirra á Thorckillii sjóðnum; en eg verð fastlega að vera á
þeirri meiníngu, að kansellið hafi aldrei ætlazt til, að þessir
2700 dalir skyldu álítast sem gjöf til Reykjavíkur frá öðrum
innbúum í Kjalarnesþingi, og mer er næst að halda, að kanseli-
ið hefði heldur ekkert átt með, upp á sitt eindæmi, að, fara
þannig með Tkorc1tillii sjóðinn. Eg þarf og því síður að vera
i vafa um þetta, sem það er berlega játað í ástæðunum fyrir stjórn-
arfrumvarpinu, að þessi meðferð sjóðsíns hafi verið raung, og
að henni hafi þess vegna verið hætt, hvað þó mest mun hafa
verið að þakka stiptamtmanni Rósenörn, svo eg í rauninni
leitaði lángt yfir skammt, þegar eg vildi fá hjá framsögumanni
nefndarinnar upplýsíngu um þetta. Eg hefði i rauninni ekki
haft neitt á móti þvi, að Ueykjavik hefði feingið sinn skerf af
hinum áminnsta sjóði, þegar hún hefði verið búin að borga það,
sem hún hefur tekið úr honum fyrir fram; en á meðan hún stend-
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ur í skuld um það, verð eg að æt1a hún eigi ekkert að fá úr
honum, sízt á meðan þal'l verður ekki sannað, að þetta hafi
fremur verið gjöf en lán - [Framsðqumaður i Gjöf) -. því
verll eg öldúngis all mótmæla, og ber eg þar fyrir mig orð
sjálfrar stjórnarinnar, sem eg áll!1r hef tekið fram, og þarf því
ekki aptur að ítreka .

J. hreppst. S(qurðsson: Eg skal nú ekki tefja leingi fyrir
þinginu með mínum umræðum um þetta mál. Eg hef ekki
híngall til gjört þall. Eg verð samt að minnast þess, að eg
þykist sjá, að mönnum hati þótt, og þyki her enn, nauðsynleg-
ur barnaskóli í Reykjavík, og að her hefur verið barnaskóli
frá 1830 til 1848, en þá einúngis fyrir 20 böru, sem þá líklega
hefur þótt í fyrstu nægja. Nú sýnist, að her beri enn meiri
nauðsyn til barnaskólans, þar her skuli nú vera um 160 börn
á kennsluskeiði. Eg se líka, að barnaskólanefndiuni hefur þótt
her mikil nauðsyn á þessari stiptun, því hún hefur borill sig upp
fyrir alþíngi árið 1847, en það hefur visað henni til stiptsyfirvald-
anna, en þau hafa leitað með mál þetta til kirkju- og kennslu-
mála-srjórnardeildartnnar; líka hafa þánga1\ sent þeir 3 æðstu
höfðingjar hér úr staðnum, nefnilega land- og bæjar-fógetinn,
háytirdómarinn og dðmkirkjupresturinn, heiðui um, annaðhvort
lagaboð, eður þá frumvarp til alþingis, svo mál þetta yrði nú
útkljáð á þessu sumri. Stjórnin hefur níl líka OJ'ði1\vi1\ þess-
ari beiðni, og sent hingað frumvarpið; eg hugsaði því strax, þá
eg sá þa1\, að þessu málefni mundi verlla tekill her af höfðingj-
um og staðarbúum með miklum fögnuðl, og svo þótti mer
nefndarkosningin falla svo æskilega, að í hana völdust 4 þeir
málinu viðkomuustu og kunnugustu höfðingjar, sem líka höfðu
hellið um stiptun þessa; en þá eg las nú aptur nefndarálitið,
þá þótti mer undarlega hafa skipzt veður í lopti, þar nú þykir
allur ómögulegleiki á þessum hlut, og bellill er um, all máli
þessu verði slegið á frest, og eg veit ekki, hvali leingi sá frest-
ur á að standa; kann ske það verði eilífur frestur, og er það
merkilegt, að láta svo áríllandi mál farast fyrir svoleiðis. Eg
get nú ekki ímyndað mer Reykjavikurbúa svo auma, að þeir
gætu ekki komið upp þessum skóla, ef þeir vildu vel, og mer
þykir nú ekki sjá her á sú góða sveitarstjórn, sem verið var
að hrósa í gær í álitsskjalinu til konúngs, ef hún skal hafa látíð
safnast her saman þennan sæg af lausa mönnum eða tómthús-
mönnum, sem eg tel það sama, sem skuli vera svo aumir, að
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þeir hafi eingin sköpuð ráð til, að uppfræða kristilega börn sín,
og verði því að ala þau upp til þjónustu öðrum en guði
- (Hlátur) -. það má þó hver sveitarstjórn gæta að því, að
þeim er ekki hleypandi í hjúskap eða hússtjórn, sem ekki hafa
atvinnuveg, til að sorga fyrir ser og sínum, eða ekki geta kennt
börnum sínum nokkurn góðan guðstitiI; en eg get ekki trúað
menn her seu svo ilJa staddir, að þeir geti ekki borgað í kennslu-
laun með barni sínu t. a. m, 4 eða 6 rbdd. á vetri. Til að koma
upp skólahúsinu i fyrstu, þyrfti að hafa her góð samtök og
samskot. Eg veit til þess í sveitum, að það er stundum brúk-
að svo, að leitað er eptir fríviljugum gjöfum eða samskotum,
þá menn vilja styðja að einhverjum þjóðlegum eða sómalegum
fyrirtækjum eða stiptunum, eða hafa viljað ná einhverjum þarf-
legum hlut eður plázi til gagns fyrir eptirkomendurna, og hafa
fyrir utan húsfeður gefið til þess bæði vinnumenn og bændasynir,
já,jafnvel bændadætur,sem hafa verið í góðu standi-(Hlátur)-.
l\ler þykir nú, að nefndinni, sem mátti vera mál þetta svo mjög
umhugað, og haft hefur svo góðan tíma, allan þíngtímann,
heila mánuðinn út, hafi gefizt gott færi á, að leita slíkra sam-
skota, þar her er hægt, á lítilli stundu að kalla saman alla
bæjarbúa, þar ekki er meira ómakið, en að gánga í næstu hús.
Eg veit, að fólk her hefði orðið fúst á, að skjóta saman fe,
til að koma her upp barnaskólanum, svo afar-áríðandi stiptun,
sem hann væri ber, og eg veit menn hefðu getað það; því her
eru margir launaríkir höfðingjar og kraptmenn, sem þá mundu
hafa látið til sín taka, ekki síður en þá þeir skutu saman 6000
rhdd., til að koma upp gildaskálanum, sem eg veit nú ekki
hvað mikinn vísdóm af ser gefur. Af því eg er nú sannfærður
um, að barnaskóli se her nauðsynlegur, þá vil eg ekki láta
áformið niður falla, og er mer næst geði, að gefa atkvæði mitt
fyrir fyrstu grein frumvarpsins, "að í Reykjavík skuli barna-
skóla stofna"; því það er ekki heldur sagt, hvað fljótt það
skuli vera, svo eg vona, að bæjarstjórnin her fái slagrúm, að
finna nógan gjaldstofn innan Reykjavíkur takmarka, til að koma
honum upp; því það er her víst mögulegt, ef lag er við haft .

•/. Guðmundsson: Eg get ekki neitað því, að það fór að
fara um mig, þegar eg sá alla þá trossu af breytíngaratkvæð-
um, sem fram er komin í máli þessu. En mest furðaði eg mig á
því, þegar eg sá það, sem stendur á milli sviga í 3 b, og sá þar,
að nefndin var búin að kíngja þeim únga sínum, sem um dag-
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inn kostaði þíngið nærri því 5 stunda kostnaðarsama umræðu.
Eg verð að vísu feginn þvi, að þetta vanskapaða fóstur nefnd-
arinnar er horfið, en eg held, að 4 a, b, e stefni i sömu átt og
nefndarinnar apturtekna uppástónga, og ætti að verða henni
samferða.

Mig furðar og mikið á uppástúngunni undir tölulið 1 á
atkvæða skránni, af því eg man ekki til, að hún se grundvölluð
á neinu í undirbúningsumræðu málsins. Eg seþar að auki
ekki, hvað vinnst við það, og skil ekki meininguna í þessari
uppástóngu. Á stjórnin að bóa til áætlun um tekjur skólans
af gjaldstofnum Reykjavíkur? Eg held, að það mál se sveita-
mál, og heyri beinlínis undir bæjarstjórn Reykjavíkur. Og
eins og hinn heiðraði framsögumaður sagði áðan, og hafði þal'
rétt að mæla, að alþingi ætti ekki með, að ræða þetta sveita-
mál, eins held eg, að stjórninni komi það heldur ekki við.
l>etta var nó að vísu gagnstætt því, sem hann heIt fram í nefnd-
arálitinu og í undirbúníngsumræðunni, nm brennivínstollinn yfir
allt land; þá vildi hann álíta alþíngi leyfilegt, að ræða hann
af því, eptir því sem hann sagði, að hann væri "sveitaskalta-
mál" - (Jl. Finsen: en það var almennt mál yfir allt land) -j

ja vel; en eg skil þó ekki, að þíngið eigi með, fremur að ræða
almenn sveitaskattamál, en einstakrar sveitar. Eg held því,
að réttara sé, að fella málið með öllu, en greiða atkvæði um
þessa 1. uppástóngu. 'það væri bæði grátlegt og hlægilegt, ef
þessu máli væri nó í annað sinn frestað af þín!!i þessu, úr því
nú er búið að eyða til þess svo miklum tíma og ómaki, og
svo mikið er víst, að hinum beiðraða framsögumanni hefur í
þessu máli gefizt kostur á, að æfa sig. En hvað geta menn á-
unnið með því, ef þíngið fellst nó á 1. uppástúnguna á at-
kvæðaskránni, og frestar máli þessu enn að nýju? - annað eins
frumvarp og þetta, viðlíka nefndarálit og þetta er, með viðlíka
frágángi og undirbúningi, og áþekka kostnaðarsamar umræður
á ný, sem ekkert vinnst við, og svo frestun málsins enn eitt
sinn; eg se ekki fram á, að annað geti áunnizt.

Eg held því, að það se veruleg skylda alþingis, að reyna,
að koma málinu I eitthvert annað horf, en hin heiðraða nefnd
hefur stefnt því að. En af þeirri nefnd, sem hefur leiðzt í
jafnmarga króka, sem þessi hefur villzt í, gat eg reyndar aldrei
búizt við, að aðhylltist breytíngaratkvæM mín; þau fórn í of
hreina og beina stefnu til þess. Eg get ómögulega ætlað, að
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alþingi megi ekki biðja stjórnina, að hjálpa Reykjavik til,
að koma upp hjá ser barnaskóla, svona í bráð,. og flað sýnist
mer einmitt muni verba auðunnið eptir mínum uppástúngura.
Eg held og, að undir eins og stjórnin gjörl'li það,þá mundi
hún herða á Reykjavík sjálfri, til ab laga gjaldstofna sjálfrar
sín, og fjölga þeim svo, að styrkur stjórnarinnar gæti smám-
saman horfið; því. eg efast ekki um það, að Reykjavík kunni
með timanum að geta horlð sjálf skóla sinn, og því fer eg í
minni uppástúngu fram á lán til þess, að stofna hann, en ekki
gjöf. Hvað það snertir, sem framsögumaður talaði um breyting-
aratkvæði mitt, þá finnst mer það ekki standa á miklu, þó borg-
unarfresturinn se ekki til tekinn, og ekki virðist mer það vera
neitt illt í því, eða fjarstætt uppástúngum sjálfrar nefndarinnar,
þó eg fari fram á, að fá lánið gegn 3! proc. vöxtum, eða t, d.
51 proe., að meðtöldum 2 proc. afdrætti eða kvittun skuldar-
innar árlega, þar sem nefndin stakk upp á 6 proc. í þessu
skyni.

Úr því búið er að fella ella samþykkja 1. uppástúnguna,
þá se eg ekki, að neinum hinum, breytíngaratkvæðunum, sem
hvorki eiga að styðjast við frumvarpið né nefndarálitið , verði
greidd atkvæði, t. a. m, 5 a. Eg held og, að það sé allmikil
ofdirfð, að bera upp fyrir þingið þetta breynngaratkvæði, þegar
það er nýbúið að samþykkja og rita konúngl bænarskrá um
allra gagnstæða tilhögun á nokkru af vöxtum Thorcltillii sjóðs-
ins, síðan fara fram á, að verja honum til annars, rétt á eptir,
og eg held jafnvel þetta se ólöglegt eptir 63. gr. all)íngistil-
skipunarinnar; eg skora á hinn háttvirta forseta, að láta í ljósi
álit sitt um það - (Forseti: Mer finnst þó 63. greinin eink-
um tala um nýjar uppástúngur, og þó mer þyki þessi uppá-
stúnga, 5 a, nokkuð undarleg, af því að hún fer því fram, að
þingið yrði að biðja um tvennt, hvað móti öðru, ef uppástúng-
an feingi framgáng, þá held eg þó ekki hún heyri undir þessa
grein) -. Jú, því þetta er einmitt ný uppástúnga, sem vill
breyta nýgjörðri ályktun þingsins.

Se ekki nein skólanauðúng við tekin, þá held eg, að styrk-
ur stjórnarinnar til barnaskólans muni miklu síður fást; en
auðráðið er, að það mætti orða þessa uppástúngu, víst í álits-
skjalinu til konúngs, samkvæmt því, sem í nefndará1itinuer
tekið fram.

þ. Jðnassen: þalí hafa nú þegar margir rætt þetta mál,
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og sumir af þingmönnum hafa í ræðum sínam hallað á nefnd-
ina fyrir meðferð hennar á málinu, og borið henni á brýn, að
hún hafi kippt fótunum undan stjórnarfrumvarpinu. Eg álít þetta
sagt ófyrirsyuju, og að nefndin eingan veginn eigi þennan
vitnisburð skilið, en að uppástúnga hennar undir nr. I, sem
hnígur að því, að fresta málinu að svo stöddu, þángað til búið
se að útvega skólanum þær tekjur, sem samsvari þörfum hans,
sé það einasta úrræði, eins og málinu enn er komið. þess ber
all gæta, að nefndin tók við málinu, eins og frumvarpið ber
með ser, án hess að vísað væri á allrar tekjur handa skólan-
um, en þær, sem gjört er ráð fyrir að komi inn fyrir kennsl-
una og í skólaskatt af bænum; en þegar nefndin fór að íhuga
málið, komst hún fljótt að raun um, að þessar tekjur voru ó-
nógar; hún þurfti því að fara að hugsa um, hvaðan það gæti
feingizt, sem vantaði, og þá stakk hún meðal annars upp á
brennivinsskattinum, sem varð fyrir miklum mótgángi, og sem
nefndin nú er búin að falla frá aptur, vegna vandkvæða þeirra,
sem áhonum eru. Nefndin gjörir nú ráð fyrir, að þar eð mál
þetta er svo umvarðandi fyrir bæinn, muni bæjarstjórnin fara
að hugsa um málið, og reyna til, að finna einhverja nýja gjald-
stofna, sem skólanum verði komið ullP fyrir og haldið við af
eptirleiðis, það er í augum uppi, að þetta getur ekki komizt
í kring allt í einu eða í þetta skipti; það er meiri vandi en
svo, að koma þessu vel fyrir, og það má ekki hrapa ab því,
en vonandi, að það heppnist, þegar menn hafa tímann fyrir ser.
það getur líka "el verið, að menn við ýtarlegri yfirvegun málsins
komist til þeirrar niðurstöðu, að það megi koma skólanum fyrir
í minna broti, en nefndin hefur stúngið upp á, að það megi ætla
kennurunum við skólann minni laun, en upp á er stúngið, o.
a. þvíI.; enda ætla eg það í sjálfu ser hollt, að skólans kenn-
endur ekki verði gamlir og gráhærðir í þessari stöðu sinni, sem
er svo þreytandi, og því vel tilfallið, að þeir ýngist upp á
vissum árafresti. Framsögumaður hefur öldúngis rétt i því, að
það er sveitarmál (Communal-Anliggende), að koma her uPF
barnaskóla; það er bærinn, sem hlýtur al(standa kostnaðinn af
skólanum, eða að öðrum kosti verður bærinn að vera án slíkrar
stofnunar. pegar því spurstnál er um, að taka toll afmó, skips-
uppsátri og hestum her í bænum, virðist það liggja beint við,
að það se bæjarstjórnin, sem hlut á að máli, og undir hverja
það heyri, að ákveða og koma ser niður á slíkum tekjustofnum.
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þnil er hægt fyri.' hinn heiðraða þingmann úr Mýrasýslu,
:111 gefa, eins og hann segist ætla ail gjöra, atkvæði sitt fyrir
þvi, að skóli verði nú þegar stofnallur handa börnum í Reykja-
vík; þetta er, segi eg, hægðarleikur fyrir hann, þegar hann
ekkert þarf all greiða til skólans; en hitt er vandinn meiri, all
segja, hvaðan tekjurnar handa skólanum verði teknar; en þessu
hefur hann hleypt fram af ser. All bærinn fái, eins og stúngið
hefur verið upp á, 170rbdd. af rentum Tkorcldllii sjóðsins, er
all vísu í eðli sinu, þar sem Reykjavik er partur úr því gamla
Kjalarnesþingi, sem njóta á þessarar ~afar; en mer þykir það
miður ráðið, að deila tekjunum af þessum sj()ð svona í sundur,
og því felli eg mig betur vill uppástúngu hins annars konúng-
kjörna þingmanns, að verja öllum sjó/hmm til skóla í Reykja-
vík, ef eg ekki óttaðist fyrir því, að Kjalarnesþíng yrði þá út
undan, og þannig fyrir halla. þvi hefur líka verið hreift, að
Kjalarnesþings innbúar mundu verða tregir á þvi, að senda börn
í skóla í Reykjavik, og mer þykir það fara nærri líkindum, að
svo sé ; eg get því ekki verill þ\ti meðmæltur, all sjóðnum se
varið á þennan hátt, þó eg vilji honum se varill á einum stað,
og deilt sem minnst má verða, Eg ætla ekki að fara um mál
þetta fleirum orðum, en ítreka það aptur, all eg er samþykkur
nefndarinnar uppástúngu, að fresta málinu, og er sannfærður
um, all þai'l hefur gott af biðinni.

P. Sigurðsson: það var hvorttveggja, að breytíngarat-
kvæði mitt höndlaði um þau fínari glaðværðarefni, enda bar
ekki á því, að hinn háttvirti framsögumaður veitti því neina
ónotasemi, heldur strauk þvi ofur-fiulega. Eg get annars
aumkast yfir Reykjavík, hvali hamhurslega henni tekst, að bögla
ser upp barnaskóla. það eru nú liðin 23 ár, síðan her var
byrjað með barnaskóla, 'og síðan hefur hann ýmist verið að
brölta á knén, eða að sofna út af aptur, það er furða, að
þessum höfuðstað vorum skuli ekki gánga neitt í þessu, sem
er þó sá eini staður vor, sem nafnfrægur er orðinn innan lands
og utan fyrir það~ að hann þeinki og álykti, og hvar saman
eru safnaðir flestir þeir æðstu embættismenn og aðrir gæðing-
ar, og fjöldi húsmanna. þetta er því tilfinnanlegra, sem hann
aumi Eyrarbakki er kominn það lÍ undan, að vera þó búinn
að koma upp hjá ser barnaskóla, að mestu af eigin rammleik,
og það undir einvaldshreppstjérninnl gömlu; en her er sett
velskipuð sveitastjórnar - nefnd UP}l á nýja móðinn, hverrar
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æskilegu ráðstöfunarverkanir eru að líkindum farnar að sýna
sig. Hinum háttvirta framsögumanni þykir tvísýnt, hvort stjórn-
in yrði fús til, að kosta þennan skóla, Eg held það IIÚ líka,
að hún verði ekki fús til þess; því það gæti eins hver hreppur
á öllu islandi farið að biðja stjórnina, að leggja ser fe, til að
koma upp barnaskóla, því þeir sæju eingin ráð til, að mennta
úngdóm sinn, eða láta kenna honum sín kristileg fræði, og þá
mundi stjórninni þykja þessir beiníngapokar ærið margir, og
senda einhvern leuhlaðinn til baka. Eg held, að nefndin og aðr-
ir Reykjavikur-innhúar megi kunna þeim mönnum þakklr, sem
leitazt hafa við, að vísa á einhver þau byggingarefni hel' í
bænum, el' reynandi væri að nota, fyrst þe it' geta ekki vísað
á neitt sjálfir. Eg held það se ráðið snjalla st, að slá þessu
máli á frest, og því að eins ætti að leggja þetta mál fyrir þing-
ið 1855, að þá væru Hæg efni fyrir höndum, til að koma skóla
þessum á stofu, en annars ekki; því ef Ilíngið fyndi ástæðu, all
fresta þvi aptur, vegna þess efnin vöutuðu, þá væri sá tími,
sem misstist, til að ræða það á þingi, bæði nú og þá, tilfinnan-
legt útgjald fyrir landsbúa að óþörfu. Eg vil því mega leyfa
mer, að stinga upp á við hinn háttvirta forseta, hvort ekki
mætti ártalið ,,1855" falla úr, eða að leitað se atkvæða um gl'ein
þessa í tvennu lagi, og endi fyrri klausan með þessum orðum:
"sem samsvari þörfum skðlans": Hinn virðulegi fulltrúi Skapt-
fellinga fer ekki einasta fram á, að stjórnin kosti byggingu
skólans, heldur líka undir 2 b, að greitt se úr opinberum sjóði
það fe, sem til þess þarf, að halda skólanum við lýði að kennslu
og' öðru; svo eptir því ættu Reykjavikur-búar einir að fií mest-
megnis uppfræðslu barna sinna á kostnað stjóruariuuar eða
landsins, þar sem allir aðrir mega uppfræða þau á sinn eigin
kostnað. Hinn háttvirti framsögumaður gat þess, að styrkur sá,
sen) Reykjavík hefði áðul' notið af Thorc1tillii sjóðnum, mundi
kansellið hafa gefið þessum barnaskóla. Eg held, að kansellið
sálu ga hafi eingan rétt haft til {less, hafi það annars gjlll't það,
og sto hefur hann hel' á þíngi þótt rettarhár, þegar ekki þótti
tækt, að brúka neitt af vexti hans samkvæmt beiðni sjálfra
eigandanna, Að foreldrum verði nauðgað, að láta börn sín í
sk ól alin, ef þeir ekki geta veitt þeim jafna uppfræðíngu, held
eg yrðl mjög illa þokkað ; því geti foreldrarnir sjálfir veitt þeim
sæmilega menntun, þá verða þeir víst ófúsir, að láta nauðga
ser til, að láta börn sín í skólann.
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Framsðqumaður, það hafa verið fl'íí ýmsum hliðum felldir
mjög ýmsir dómar á nefndina, en eg held það se með öllu ó-
verðskuldað. Eg vil biðja þingmenn að hugleiða, hvernig frum-
varp þetta var lagt fyrir þingið; það var lagt fyrir, án þess
að nein áætlun væri lögð fram um kostnaðinn við barna-
skólann ; eg kenni ekki stjórninni um þetta, sem ekki var að
búast við að gæti búið til slíka áætlun; en það hefur aldrei
fl'á neinum hlutaðeigendum verill búin til eða send stjórnarráð-
inu nein áætlun. Eg vil nú skjóta því til álits manna, hvort það
var ekki beinlínis skylda nefndarinnar, undir þessum kríngum-
stæðum, að gjöra ser skýrt, hvaða skylda það var, sem ætli
að leggja á hlutaðeigandi bæjarbúa. Nefndin bjó þess vegna
til áætlun, og yfírvegaðí, hvað mikið Ueykvíkíngar væru færir
um að greiða, og hún kom til þeirrar niðurstöðu, að þeir væru
ekki færir um, eptir þvi sem nú stendur á, að kosta skólann
sjálfir; skólaskatturinn hefði átt að verða 9-1000 rbdd. á ári,
en bæjarstjórnin hafði gjört rái'l fyrir, að í beztu árum gæti
bærinn borgað að eins 600 rbdd.l þessu tilliti hefur einginn
mótmælt nefndinni; jafnvel þingmaður Skaptfellínga, sem fann
svo mikii'l að aðgjörðum neíudarinnar, hann er þó i raun og
veru eingan veginn svo ósamdóma nefndinni, sem hann lætur;
hann álítur Reykvíkinga ófæra til, ,að kosta skólann, allt eins
og nefndin, en hann velur að eins aunan veg, til að kornast úr
vandræðunum. Menn eru þannig samdóma um, að Reyk vík-
ingar sem stendur Seli ekki færir um, að kosta skóla sinn, og
frá þessari skoðull gekk nefndin út, og þá áleit hún, ail það
ætti ekki að leggja þá byrði á bæjarmenn, sem þeir væru ekki
færir um að bera. Eg álít það sé mjög bægt, ail stinga upp á
að lögleiða, og nefndin hefði getað gjört ser miklu hægra fyr-
ir með því; en þail el' meiri vandi, ail vera nógu varkár og
gætinn. Og eg sé ekki heldur, að það megi með nokkrum
rétti segja, eins og nokkrir bafa gjört, að nefndin vilji fresta
máli þessu um alla eilífð; þetta eru þó ekki nema 2 ár, og eg
ímynda mer þau 2 ár geti orðið til mikils góðs; þessi frestur
getur styrkt til þess, að skýra þetta mál og koma betra skipu-
lagi á þá tekjustofna, sem Reykjavík á sjálf kost á, og þegar
málið svo að 2 árum liðnum kemur til okkar aptur, þlí þurful1l
við ekki að vaða í svoddan reyk í máli þessu, eins og nú. Eg
verð reyndar að taka þátt, og það með alvöru, í þeit'ri miklu
sorg, sem hinn háttvirti varaforseti lét i ljósi yfir ftví, að má Ii
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þessu þannig væri slegið á frest; já, það er vissulega mjög
illt; því barnauppfræðingunni er mjög ábótavant í Reykjavik,
og þal\ er öldúugis nauðsynlegt, að skóli komist þar á sem
allra-fyrst; en eg álít það ekkert spursmál, að betra er, að biða,
og f~ 'já skóla, sem getur staðizt, en fá hann nú þegar, og
hita 113 nn svo, ef til "iII, liða innan skamms undir lok. Eg

. held ()ingið eigi ekki að samþykkja slíkt frumvarp, fyr en þall
liggur fyrir, hvernig skólinn geti staðlzt; annars kann ,þall ab
verða þýðingarlaust, að frumvarpið komi út.

Nefndin hafði reyndur kornið með uppastúngu, til að bæta
úr þörf skólans, nefnilega brennivínstollinn, en hún áleit það
réttast, að taka aptur þessa uppastúngu, af þvi svo mat'gir mæltu
á móti þessum tolli, og af því menn heldu, að uppástúngan
þar UIlI mundi spilla fyrir frumvarpinu. En ef I,íngið fellst á
1. uppastúnguna, þá hefur stjórnin tækifæri til, að yfirvega
bæði þennan og aðra tolla, og getur valið Ii milli þeirra. það
hefur verið talað mikið um þá ágætu sveitastjórn í Reykjavík,
en eg veit ekki, hvort þall er háð ella hrós, og get því ekki
svarað því. Að því leyti þess var til getið, al\ tómthúsmenn
gætu með atkvæðafjðldu úkveðið, hvaða álögur skyldi leggja á
þá eða ekki, þá vil eg að eins minna á, að í bæjarfulltrúa-
nefndinni eru 6 menu; þar af 1 tómthúsmaður og 5 borgarar,
svo ekki er hætt við, að sá eini tómthúsmaður ráði öllu. Einn
þíngmaðm' vildi láta borga skólakennslu úr fátækra-sjóðnum
fyrir fátæku bömin ; en þal\ el' aðgætandi, að fátækra-~jól'lIJrinn
fær tekjur sínar að mestu leyti af bæjargjöltlum, svo bæjar-
sjóðurinn sleppur ekki betur fyri I' þ'llI .

•1. P. Hansteln : Eg held, að hinn ágæti þingmaður Skapt-
feJlínga hafi lesið 63. greinina í alþingistilskipuninni, eins og
sagt er að skollinn lesi biflíuna. þar sem hann vill byggja '3
þessari grein, að breytingaratkvæði mitt sé ólöglegt.

Eg veit ekki til, að her hafi komið fram nokkur önnur
uppástúnga um hagnýtingu Tkorchillli sjó()sins að öllu leyti,
sem felld hafi verið með atkvæðum. Einúngis var ákvarðað
her UIII dagiun, að biðja skyldi um nokkurn hluta hans til
búnaðarskéla, og voru þó að eins 10 atkvæði fyrir því í móti 9;
mig minnir sj á lfur fulltrúi Skaptfellínga væri ekki á fundi, og
mundi hann víst ekki, maðurinn sá, hafa gefið atkvæði sitt
íyrir því, að taka frá blessui'lulJt börnunum það~ sem þau eiga
með rt~ttlJ, og leggja til búnaðarskóla. þar að auki gekk ann-
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ar þíugmai'lur út úr salnum, áður en að atkvæðagreiðslan fól'
fram, svo eg held menn geti geingið að því vísu, að stjórnin
gefi þessari bæn lítinn p;aum.

þessi sami ágæti þingmaður vill skjóta öllum peninga-
vandræðunum til stjórnarinnar, og hyggur hann sjálfsagt, ef
hann annars vill, að málefni þetta fái framgáng, að stjórnin
taki við þeim fegins hendi, og leysi úr þeim; slíku trausti hjá
J1H~I'til stjórnarinnar hef eg ekki að hrósa, og má hann því
vera orðinn meiri vinur hennar en eg.

Eg hef áður látið í ljósi, að eg held það se fullkomlega
samkvæmt tilgángi gjafarans og orðatiltækjum gjafabréfsins,
að verja vöxtum sjóðsins, eins og eg hef stúngið upp á. En
viðvíkjandi því, að börnin geti ekki lært sveita vinnu, ef þau
gánga í skóla í Reykjavík svo lángan tíma ársins, þá held eg
hægt se, að stytta tímann fyrir sveitahörnin, og lofa þeim tím-
anlega burtu á vorin.

Eg verð að mæla fastlega með þessu breytingaratkvæði
mínu, og það þvi heldur, sem mer virðist það vera það einasta,
sem komið getur skólanum upp, og stutt stofnun hans.

P. Petursson: Eg get ekki séð, að það se svoddan á-
greiningur milli 1 og 2, eða milli uppástúngu nefndarinnar og
breytingaratkvæðis þingmannsins úr Skaptafellssýslu, að eg geti
ekki gefið hvorutveggja atkvæði mitt. Eg ímynda mel' féstyrk
þann, sem nefndur er i uppástúngu nefndarinnar, og í seinna
breytingaratkvæði þingmannsins úr Skaptafellssýslu, sem lán,
og það vita allir, að stjórnin þráfaldlega lánar fe móti veði
til ýmsra þarflegra fyrirtækja, eins og eg sjálfsagt gjöri ráð
fyrir, að Reykjavíkurbær borgaði aptur lán þetta mel'! árlegu
afdragi auk rentunnar. þegar eg hugleiði það ætlunarverk,
sem nefndinni var feíngið, þá get eg ekki kastað þúngum steini
á hana fyrir það, hvernig hún hefur leyst það af hendi; hún
átti að segja álit sitt um, hvort þingið ætti að ráða stjórninni
til, að stofna her barnaskóla, þannig, að kostnaðinum skyldi
jafna niður á bæjarmenn, að þvi leyti fe það hrykki ekki til,
sem ákveðið væri til stofnunar og viðurhalds skólans. þegar
nú nefndin komst til þeirrar niðurstöðu, að bæjarmenn væru
ekki, eins og nú er ástatt, færir um, að bera þennan kostn all,
og að það væri ógjörníllgur, að jafna honum niður á bæjarmellll
og hæta honum þannig við f)all gjöld, sem þeir nú greiða i
allrar þarfir bæjarins, þá se eg ekki, hvernig hÚII með góðri
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samvizku gat rál'lið þinginu til, að leggja það til, að sá þúngi
væri lagður á bæinn, sem Mn áleit óbærilegan j þau einu úr-
ræði, sem Mn hafði, voru því að minni mein ingu þau, að biðja
um, að því væri frestað, að lögleiða frumvarpið, þángað til nægi-
legar tekjur væru feingnar skólanum til stofnunar og viðhalds,
annaðhvort fyrir tilstyrk stjórnarinnar og lán frá henni, eða
með því, að taka ber upp nýja gjaldstofna. Í breytingarat-
kvæðunum her á eptir er stúngið upp á ýmsum slíkum gjald-
stofnum; en af þvi bæjarstjórnin ekki hefur enn haft tækifæri
til, að láta um þá álit sitt í ljósi, þá hefur nefndin ekki get-
að tekið þá til greina, eða bent þinginu á þá. það hefur her
á þínginu verið tekið dæmi af Reykjavik og öðrum hreppum
í landinu, og samanburður verið gjörður milli hvorratveggja,
og sagt, að það væri merkilegt, að Reykjavik skyldi ekki af
eigin kröptum geta komið eins miklu til leiðar, og hver annar
hreppur] en þessi samanburður er ekki byggður á rétturn grund-
velli; þvi Reykjavik verður að hafa annan mælikvarða við fyr-
irtæki sín, en hver annar sveitahreppur; af þvi hún er bær,
verður Mn að hafa tillit til þess, hvað bæjarlífið útheimtir;
þess vegna getur hún heldur ekki haft smákofa fyrir barna-
skóla, heldur verður að ætla fe honum til byggingar, svo hunrlr-
uðum eða jafnvel þúsundum dala skiptir; þar að auki er það
aðgætandi, að þó her séu miklir peningar hafðir í verslun og
öðrum viðskiptum manna á milli, þá munu her þó verða fáir
auðmenn, þegar á botninn er hvolft, og fáir, Sem séu færir
um, al') bera öllu meiri álögur, en þeir nú hafa. Öðru máli
hefði verið að gegna, ef nefndin hefði seð ser fært, að hafa á-
ætlun um það, er til skólans þyrfti eptir öðrum mælikvarða;
hefði hún einúngis ætlazt til, að börn þurrabúðarmanna og
nokkurra annara fátæklinga skyldu gánga i þennan barnaskóla,
þá hefði bærinn verið fær um, að standast þann kostnað; því
þá hefði skólahúsið mátt vera svo miklu minna, og allur til-
kostnaður að því skapi langtum minni; en það er með berum
orðum tekið fram i frumvarpinu, að ðll bðrn~ sem eiga heima
í Reykjavík, eigi að geta notið kennslu í þessum skóla. Við-
víkjandi breytíngaratkvæði mínu Tið 2 O~ þá hefur hinn hátt-
virti forseti tekið það fram, að eg bar það upp sem undirbreyt-
ingaratkvæði við breytíngaratkvæði þingmannsins úr Skapta-
fellssýslu, og því er það svona ótiltekið, og álít eg þarflaust,
að skýra þetta betur. það hefur verið talað her um, að af
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því mundi rísa kostnaður, ef stjórnin bæri þetta barnaakóll1-
frumvarp fyrir næsta alþíngi; en eg get ekki séð, að til þess
mundi gánga mikill kostnaður eða tími; því þegar tekjur banda
skólanum eru feingnar, og það býst eg vilí að þá yrM, þá er
það ekki lángrar stundar verk fyrir þingið, alí ráða til skðla-
stofnunarinnar; því að barnaskóli komist her á í Ueykjavík,
munu flestir álíta þarflegt o~ gott í sjálfu ser.

ll. G. Thordersent Eg verð alí taka undir með þeim, sem
álíta það sorglegt, ef málefni þetta skyldi falla; því eg veit,
að okkur öllum nefndarmönnum hefur legið það mjög svo
á hjarta, og vib höfum velt þTí fyrir okkur á allar lund-
ir. pað er ekkert komið fyrir, sem eg þarf að svara; því
þó mer væri gefin meiri mælska, en mer er, þá gæti eg ekki
mælt meira með þvi, en bæði hinn háttvirti framsögumaður
og fleiri hafa gjört; enda hefur líka sumt bvall komið fyrir
í dag, sem eg þykist áður hafa svarað við undirbúníngsum-
ræðuna, og fæ mer ei geil til nú all taka upp aptur.

Eg vil einúngis leiða athygli þíngmanna að því, að bæn ar-
skrá verður send um stofnun búnaðarskóla, og ef eingin bæn-
arskrá yrði send um barnaskóla, þá held eg stjórninni mundi
þykja það undarlegt, og naumast samboðið réttum hugsunar-
reglum, þar sem barnaskóli er þó altend fyrsti ,'ísiriun til allrar
menntunar í hverju landi.

Forseti: Viðvíkjandi þvi, sem hinn 5. konúngkjörni þíng-
maður mælti, skal eg nú þegar geta þess, að eg fæ þó ekki
betur sel\, en að 2. atriði a og b se fallið, efuppástúnga nefnd-
arinnar undir 1. tölulilí fær samþykki þíngsins; eg læt þetta í
ljósi nú þegar, til þess all þingmönnum gefist færi á, að segja
um það álit sitt, ef þeir væru mer ekki samdóma í þessu.

E. Kríld: Eg skal nú ekki lein~ja þingræðurnar, þó ýmsir
þingmenn hafi vakizt upp, til ab lesa harmagrát yfir nefndinni,
eður því, hversu hún hafi leyst af hendi starfa sinn, og ekki
heldur kveða lofkvæði á móti þeim. pað voru einkum þing-
mennirnir frá Borgarfjarðar- og Skaptafells-sýslu, sem voru ab
hnjáta að nefndinni, og Jet þá þingmabur Mýrasýslu ekki standa
á ser fremur venju, að rekja spor þeirra, eða tolla í tizkunni,
Eg skal nú ekki tefja mig á, að svara þessari ræðu þingmanns-
ins, sem núna að minnsta kosti mátti eptir hans lagi heita stutt;
því eg fann, sannast að segja, mjög fátt svaravert í ræðunni,
hversu sem hann hefur ætlalí að llrýða hana með hinu mjiig
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svo öheppilega og ófima dæmi, sem hann tók af'bændadætrun-
um í standi, eptir því sem hann kallaði þær - (Hlátur) -.

!>íngið þurfti heldur ekki all fara vestur í Mýrasýslu, til
að fá fulltrúa hennar til þess, að lýsa bændadætrunum þar; því
þess háttar kom þínginu ekki við, ella fá hann til, að ráða ser
til, að stofna hamaskóla samkvæmt hinu opt nefnda frumvarpi
stjórnarinnar, eins stutt og fáort og það var; því til þess þarf
ekki stóran mann eða sterkan, all segja: "það skal stofna barna-
skóla her í Reykjavík", en gefa eingin rál\ til, hvernig eða
með hvaða meðölum það verði mögulegt.

Viðvíkjandi breytíngaratkvæðunum, þá held eg, að, ef uppá-
stúnga nefndarinnar undir tölalið 1 á atkvæðaskránni verður
samþykkt, þá séu þau flestöll að nokkru leyti óþörf, og skal
eg því ekki fara um þau mörgum orllum.

þíngmaður Skaptfellinga og fleiri hafa sagt, að það væri
ófært, að biðja um frumvarp aptur, og álít eg það vera, eins og
ef þeir hefðu sagt, að málill væri svo (Ir garði ftiört núna, að
það þurfi ekki frekari umræðu við; en það skal þó vanda, sem
leingi skal standa, og þó stofnunin frestaðist núna fram yfir
árið 1855, vil eg heldur kjósa þal\, ef hún kæmist þá vel á fót,
en ef núna væri hrapað að þvi, að stofna skólann, og úr honum
yrði svo má ske ekki nema eitthvert kák.

Eg held, að breytíngaratkvæðunum um skatt og álögur verði
það öllum til fyrirstöðu, þar flær álögur ættu heldur að legfti-
ast til fátækra-sjóðsins her, en til barnaskólans, og það hefði
eg má ske kunnall betur við, að svo hefði verið gjört; því
Reykjavík þarf má ske á því að halda til margs annars, eink-
um þegar frjálsa verzlunin kemst á. Viðvíkjandi tollinum, sem
hinn heiðraili varaforseti vill leggja á brennivínið, þá er eg á
sömu skoðun enn um það, og eg gat um við undirbúníngsum-
ræðu þessa máls, að mer virðist honum núna mjög svo mis-
lagðar hendur, þar sem hann vill láta Reykvíkinga gjalda toll af
hverju staupinu, en gefa Borgfirðingum og öllum öðrum einka-
leyfi til, að drekka sig fulla hérna i bænum, og það af því
brennivíni, sem Reykvíkingar þó eigll,og hafa híngað flutt.

A hreytíngaratkvæði þíngmanns Ráogvellínga er talsverður
galli; því eptir þvi, sem það er orðað, mætti má ske skilja það
svo, all hann ha6 haldið, að ölværi brúkað til sakramentisútdeil-
íngar í kirkjum í staðinn fyrir vín, og skil eg ekki, hvernig
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þillgið ætti að fallast á svona hueixlanlegt dæmi, og þetta gæti
álitiat.

Viðvíkjandi þvi, sem hinn háttvirti 4. konúngkjörni þíng-
maður heit, að þeir 170 rbdd., sem nefndin fór fram á að Reykja-
vikur- barnaskóli feingi úr TltOl'ckillii sjóðnum, hlypi i bága
við það, sem þingið fellst á í búnaðarskólamálinu, skal eg leyfa
mer, að geta þess, að þá var einúngis farið fram á, að fá styrk
úr þessum sjóði handa fátækum úngmennum í þeim skóla úr
Kjalarnesþingi, að undanskildri Reykjavík, svo þetta hvort-
tveggja getur vel samrýmzt.

Hinn 2, konúngkjörni þingmaður heIt, að þó TltOl'ckillii
sjóðurinn væri allur tekinn til barnaskólans, þá mundi það ekki
koma í bága "ið ákvörðun þingsins þar að lútandi um búnað-
arskólann, og taldi hann breytingaratkvæði sinn til gildis, að
þegar atkvæði hefðu verið greidd i búnaðarskélamálinu, hefði 1
þingmaður ekki verið á fundi, og annar geingið út á undan at-
kvæðagreiðslunni. Eg held nú, að einginn geti réttlætt sig
með því, að hann hafi ei verið við atkvæðagreiðsluna, eður á-
litið þá ályktun þingsins miður lögmæta fyrir það, þó einn eða
tveir þingmenn hafi skotið ser undan atkvæðagreiðslu, með þvi
að gánga út, á meðan á henni stóð; en hvað sem því líður, þá
skal eg geta þess við þennan heiðraða þingmann, að hann verð-
ur al'l muna f)að, að þingið samþykkti, al'! senda konúngi bæn-
arskrána um húnaðarskólann, og í henni var skýrlega tekið
fram, "að fátækum úngmennum úr Kjalarnesþingl, að undan-
skildrl Reykjavik, yrði veittur styrkur úr Thorchillii sjóðnum".
Eg skil nú ekki, hvernig þíngið getur, ser vanvirðulaust, eins og
etið þetta fyrra ofan i sig, með því núna að biðja um, að honum
sé öllum varið til barnaskóla í Reykjavík, og þessa vona eg
allir þingmenn gæti nú, þegar atkvæði skal greiða um þetta
breytíngara tkvæði.

J. Kristjánsson: Mer sluppu þau orð af vörum við undir-
búningsumræðuna í máli þessu, að nefndin hefði komizt í ráð-
þrot, og talaði eg þau orð meir af viðkvæmri vorkunn, en að
eg vildi fá henni þetta til brigzlis. Síðan það skipti sýnist
mer málefninu hafi í eingu tilliti verið bjargað við; eins og
þal'! var komið þá í óvænt efni, þannig er það enn. Eg segi
fyrir mitt leyti, eg kemst öldúngis að sömu niðurstöðu og nefnd-
in, og get ekki gefið atkvæði mitt rett út í bláinn fyrir því,
að barnaskólann skuli stofna her í Reykjavík, meðan eg se
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ekkert fe vera til, til stofnunar og viðhalds þvílíkri stiptun.
Að vísu er því farið á flot í atkvæðum og breytíngaratkvæð-
um, að biðja stjórnina um fjárstyrk, 'og eg játa það, að eg hef
her áður á þínginu látið í ljósi óbifanlegt traust mitt á stjórn-
inni um mikinn fjárstyrk til eflingar velmeguninni í öllu land-
inu, ella til að stofna búnal'larskóla, en her finnst mer allt öðru
máli skipta. Barnaskóli í Reykjavík er svo einstök stiptun,
eða fyrir einúngis einstaka menn; þess vegna get eg ekki ætl-
azt til styrks af stjórninni í tilliti til hans.

Enn fremur benda nokkur atkvæði á ýmsa gjaldstofna, og
ráða til, að leggja á þá skólaskatt; en eg er eingu að nær; eg
get ekki sk ili II í því, að þessar uppástúngnr séu hugsaðar með
nógu yfirlögðu rá~i; því til þess var hvorki tími ne tækifæri,
svo sem þurft hefði.

Loksins er (atkvæðið 5 a) i góðri meiningu gripið til
Thorchillii sjóðsins, til þess ekki þurfi að fresta skólamálinu.
Eg hef reynt til, að velta þessari uppástúngu fyrir mer, og
finnst mer, að mer verIIi það æ ljósara, sem eg hugsa leingur
út í það, að með þeirri meðferð á sjóðnum yrlli farið mjög af-
geypa við tiJgáng hins göfuglynda gjafara. það er gjört ráð
fyrir þvi að vísu, að fátæk börn yrðu tekin úr öllu Kjalarnes-
þingi í þennan kaupstaðarskóla, og all að komnu börnin ættu
að verða aðnjótandi sérlegrar umsjónar skólakennarans. En eg
er á þeirri meiníngu, að Kjalarnesþíngill, fyrir utan Reykjavík,
mundi missa meira vill þessa ráðstöfun í tilliti til flestra barna
sinna, heldur en því svari, er það mundi græða, er sveitabörn-
in yrðu tekin úr friðsömu foreldra-heimili, og svipt móðurlegri
aðhjúkrun, umsjón og uppfræðingu, og orði trúarinnar frá hjarta
og vörum méðurinnar, og flutt i skólann. því þó skólinn
yrði góður, lenda sveitabörnin þar þó í miklum barnaflokki,
og hljóta all vera þar undir vendi og staf skólakennarans.
það mun vera sannmæli, all harnaskólar séu fyrsti vísir og
undirstalla annara skóla í útlöndum, en her á landi hagar allt
á annan veg til. Og sú mun vera og verða reyndin, að for-
eldra-húsin hérna á Íslandi séu betri barnaskólar, en barna-
skólarnir miklu erlendis, og ön alþýða betur að ser her en þar,
að minnsta kosti i andlegum efnum.

Á. Einarsson: Eg var búinn all einsetja mer, að standa
ekki upp eptir þessar laungu umræður; en af því svo mikið
hefur "erill talað um Thorcltillii sjóðinn, og atkvællagreiðslu

893



þá, er fram fór honum viðvíkjandi í bændaskólamálinu, þá verð
eg ~ð geta þess, að mer þætti það merkilegt, ef þíngið færi nú
að álíta atkvæðagreiðsluna ölöglega, sem samþykkt var af
þinginu áður, og það álít eg, ef I,íngið færi nú al'lgefa atkvæði
sitt fyrir 5. breytíngaratkvæði a, að það væri í ~álfu ser öld-
úngis sundurþykkt, þar' það hefur áður gefið atkvæði fyrir
nokkru af leigum sjóðsins tíl búnaðarskólans, efhann kæmist á.
það hefur verið sagt her áður, að þó nokkuð væri tekið til
búnaðarskóla af Thorcltillii sjóðnum, og þó konúngsúrskurður
feingist um það, gæti skeð, að hann mætti ónýta; en hvað þá,
ef allur sjóðurinn væri tekinn til eins hrepps, nefnilega til
Reykjavíkur einnar, nefnilega barnaskólans, sem þessi styrkur
frá TltOrchillii ~jóðnum er þó nýlega tekinn fra. J)eim kon-
úngkjörna 4. þingmann] þótti það reyndar víðkunnanlegea, að
ekki þyrfti að skipta sjóðnum i sundur; en rettlætistilfinníngin
gat þó ekki dulizt bjá honum, og þvi virtist honum, afl barna-
skólinn i Reykjavík gæti ekki feingið allan sjóðinn.

Sá 2. konúngkjömi þingmaður furðaði sig á því, hvert
traust þingmaður Skaptfellínga bæri til stjórnarinnar með fjár~
styrk til skólans, og sagðist ekki hafa eins gott traust til
hennar i þessu efni, og er það undarlegt, að þingmaður Skapt-
fellínga hefur betra traust til stjórnarinnar, en sá 2. konúng-
kjörni þingmaður, og hefur stjórnin þó sýnt nýlega, að hún
var ekki Mús, að bæta við laun nokkurra islenskra embættis-
manna.

~Ienn hafa talað um, afl það væri sveitarmál i Reykjavík,
að leggja á þá umtöluðu tolla eða skatta til barnaskólans; en
i ástæðunum fyrir frumvarpinu stendur, að þafl séu einúngis 2
atriði, sem þinginu komi eiginlega við, nefnilega, að Reykja-
vikurbúar skuli vera skyldugir, að stofna barnaskóla á eigin
kostnað, og ræð eg af þessu, að þíngið verði að segja álit sitt
um þessa kostnaðarálðgu, eins og hverja aðra nýja skatta-álögu,
samkvæmt tilskip. af28. mai 1831 (samanb. alþíngistilsk. 1. gr.);
því annars er hætt við, að gjaldþegnar spyrðu krefjendur að,
á hverjum lögum krafan væri byggfl.

Hvað skólaþvíngunina ábrærir, þá er auðseð, að slíkur skóli
væri þýðingarlaus, ef þeir væru ekki skyldaðir til, að láta börn
sín i hann, sem ekki uppfræða þau sæmilega á annan hátt,

K(Y/lúngsfulltrúi: Eg skal einúngis benda hinum heiðruðu
þingmönnum til þess, hvernig eg held að máli þessu bezt verði
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rá~i~ til lykta eptir umræðum þeim, sem um þal'l eru orðnar,
og breytíngaratkvæðum, sem fram eru komin við álitsskjal
nefndarinnar. Vi~ undirhúnlngsumræðu málsins sýn<1ieg fram
á, að öldúngis nauðsynlegt mundi vera, að samþykkja 1. uppá-
stúngu nefndarinnar, þegar einginn þingmanna treystist .til, að
hera hrigður á þal'l, sem nefndin samhljóða hafði borið upp,
að Reykjavíkurbæjarmenn væru ekki færir um, að stofnsetja og
við halda barnaskóla sínum einúngis með skólapeningum og
niðurjöfnun á bæjarbúa, og að það þess vegna yrði nauðsyn-
legt, að fá það fé, sem vantar til skólans upp á annan máta.
Mer virðist það því enn nú vera nauðsynlegt, að þingið biðji
um, að málinu verði frestað, þángað til visað verður með ein-
hverju hentugu móti á fe það, sem vantar til skólans; og það
væri 'með öllu þýðingarlaust, að fara því nú á flot, að hið kon-
únglega frumvarp yrði nú þegar gjört al'llögum, og mega þing-
menn geta þvi nærri, að eg, eptir stöðu minni, ei mundi hafa
fallizt á, að lögleiðíngu hins konúnglega frumvarps yrði frest-
að, ef mer eptir kringumstæðunum ei hefði virzt það óumflýj-
anlega nauðsynlegt.

Hvað hinar mörgu uppástúngur og breytíngaratkvæði, sem
fram eru komin í málinu, áhrærir, þá vil eg ráða þinginu frá,
að gjöra þau að uppástúngum sinum, heldur einúngis taka þau
af þeim, sem þingið ekki fellir með atkvæðagreiðslunni, sem
bendíngaratriði inn í álitsskjal sitt til konúngs.

Forseti: þar eð ekki fleiri taka til máls, álit eg ályktar-
umræðu þessa máls lokið, og bið því þingmenn að gánga til
atkvæða. --

Síðan var geingið til atkvæða, og fcllu þau þannig:
Tölul. 1, Nefndarinnar uppástúnga, sem var skipt i 2 kafla:

a, "að þingið þegnsamlegast beiðist þess, að frum-
varpi þvi um stofnun barnaskóla í Reykjavík, sem
lagt hefur verið fyrir þingið, verði slegið á frest,
þ.íngað til ákveðnar verði nefndum barnaskóla tekj-
ur þær eða fjárstyrkur, sem samsvari þörfum skól-
ans", samþykkt með 17 atkvæðum gegn 3.

b, Síl'lari hluti greinarinnar: "að frumvarpið verði
aptur lagt fyrir alþingi 1855, jafnframt þvi, að frum-
varp eða áætlun um slíkar tekjur eða styrk verði
lagt fyrir þi'lgið", "ar samþykktur með 12 at-
kvæðum móti 5.
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þar eð þessi uppástúnga nefndarinnar var samþykkt, IÍ-

leit forseti, að 2. töluliður, með viðauka-atkvæðum þeim, sem
fram við hann voru komin, væri fallinn.

Síðan var geingið til atkvæða um hinar eptirfylgjandi upp-
ástúngur, i þeirri meiningu, að þingið skyldi benda á hina ýmis-
legu tekjustofna i álitsskjali sinu til konúngs, efþeir yrðu sam-
þykktir; kom fyrst til atkvæða töluliðurinn 3 a, og var hann
felldur með 15 atkvæðum gegn 2.

3 b hafði nefndin tekið aptur, og töluliðinn 3 e áleit for-
seti fallinn með 3 a.

Töluliður 4 a var felldur með 7 atkvæðum gegn 6, en þar
eð her kom ekki fram meiri hluti atkvæða, let forseti gánga til
atkvæða með nafnakalli, og bað þá að segja já, sem vildu að-
hyllast uppástúnguna, en hina nei.

já (sögðu):
J; P. Havstein.
P. Petursson.
P. Sigurðsson.
H. Stephensen.
J. Thorstensen.
J. hrepp st. Sigurðsson.
Á. Einarsson.

nei (sögðu):
V. Finsen.
G. Einarsson.
þ. Sveinbjörnsson.
H. G. Thordersen.
þ. Jónassen.
J. Guðmundsson.
1\1. Andrésson,
G. Brandsson.
E. Kúld.
Ó. Sívertsen.
J. Samsonsson.
St. Jónsson.
J. Jónsson
J. Kristjánsson.

Var þá uppástúngan fallin fyrir 14 atkvæðum gegn 7.
Töluliður 5 a: Eptir uppástúngu þíngmanns Skaptfellínga

og þingmanns Snæfellínga lét forseti greiða atkvæði um þessa
uppástúngu með nafuakalli, eptir sömu reglum og áður.

já (sögðu): nei (sögðu):
:þ. Sveinbjörnsson. V. Fínsen .
.T. P. Havstein. G. Einarsson.
P. Petursson. H. G. Thordersen.

þ. Jónassen .
.J, Guðmundsson.
P. Sigurðsson.
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nei (sögðu):
M. Andres!ion.
G. Brandsson.
H. Stephensen .
.T. Thorstensen .
.J. hreppst, Sigurðsson.
E. KúJd.
Ú. Sivertsen.
Á. Einarsson .
.T. Samsonsson.
St. Jónsson •
.l..JÓnsson.
J. Kristjánsson,

og var uppástúngan þannig felld fyrir 18 atkvæðum gegn 3.
ð" áleit forseti einúngis sem neitan við ó C~ og að atkvæðið

um hann væri falið í atkvæðinu um 5 e,
Síðan var geingið til atkvæða um töluliðinn ó e, og var

hann felldur með 12 atkvæðum gegn 8.
Tölulið 6 tók uppástúngumatlur aptur.
Tölulið 7 áleit forseti fallinn með nr. 1.
'þar eð ekki var fleira til meðferðar á þessum fundi, sagði

forseti fundi slitið, og ákvað fund næsta dag kl. 12, og að þá
yrði tekið fyrir til undirhúningsamræðu konúnglegt álitsmál um
jarðamatið.

Fundi slitið.

5. ágúst - þrítugasti og fyrsti fundur.
Allir á fundi, nema þingmaður Reykvíkinga, jústizráð J.

Thorstensen, sem hafði tilkynnt forseta, að hann gæti ekki
komið á fund vegna sjúkdóms.
. Gjörðabók frá síðasta fundi lesin upp og samþykkt.

Forseti: pað, sem eptir dagskránni kemur nú til meðferð-
ar, er konúnglegt álitsmál um jarða matið lÍ íslandi til undir-
búningsumræðu. Framsögumaður, þíngmaðurSkaptfellínga, gjörir
svo vel, að lesa upp nefndaráJitið.

Var þá nefadarálitið afhent framsögu manni, J. lögfræðingi
Guðmundssyni, er las það upp svo hljóðandi:
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Kouúngur VOI' hefur eptir f,egnlegri uppástúngu ráðherra
síns ytir innanrikismálunum, dagsettri 21. maí þ. á., lagt fyrir
alfJingi í þetta sinn, sem álitsmál. jarðamat það, ásamt rannsókn
þess, sem fram fór her yfir allar jarðeignir í landinu árin 1849
og 1850, samkvæmt tilsk. 27. maí 1848 og erindisbréfinu rentu-
kamrnersins 1. sept. s. á., og hefur því hii'>heiðraða þing kosið
oss undirskrifaða í nefnd, til þess, að segja álit vort og uppá-
stúngur nm þetta vandamikla málefni.

An þess nefndin vilji eða geti gjört mikið úr hæfilegleik
sinum, til að meðhöndla þetta mál, eða úr þeim ráðum og uppá-
stúngum, sem hÚII er orðin ásátt um að bera upp um það fyrir
hinu heiðraða þingi, þá finnst henni ekki með öllu ótilhlýðilegt,
að geta þess, að varla hafi að hennar áliti verið unnt að kjósa
haganlegar í þessa nefurl að þessu sinni, en nú varð. því ab
í henni eru menn, sem að jafnri tiltölu þekkja nokkuð bæði
til þess, hvernig jarðamatið fór fram, og hvernig til hagar
jörðum og landslagi í hinum ýmsu fjórðúngum og héruðum
landsins.

Hefði því undirbúningur þessa máls af hálfu stjórnarinnar
til nokkurn veginn vinnanlegrar meðferðar her á þinginu ekki
verið svo lítill sem einginn. og hefði ekki nefnd þessi (hvar af
margir af oss hafa þar að auki haft mörg önnur vandasöm
mál til meðferðar ai'l þessu sinni, eins og þinginu er kunnugt)
verið bundin við svo nauman tíma í samanburði við, hvað verk
þetta, sem oss var falið, er umfangsmikið og yalldasamt, þá
mundi vist nefndinni hafa tekizt, að taka þetta mál til skipu-
legri og nákvæmari meðferðar, heldur en þannig var nú kost-
ur á.

Nefndin hefur samt gjört ser, eptir því sem faung voru á,
hið ýtrasta far um, að kynna ser þetta verk, bæði í einstökum
IJörtum þess og afleiðingum (Hesultater}, og yfir höfui'l að tala
sem eina heild, til þess hún gæti komizt að nokkurn veginn
ljósri og grundvallaðrl sannfæríngu um, hvort og að hve miklu
leyti jarðamatsverk þetta mætti verða notandi, annaðhvort eins
og það er nú, eða með þeim ýmsu lögunum og tilmiðlunum
(Modificationer) eða Ieiðréttingum (Rectificationer), annaðhvort
þeim, sem arntmennirnir her á landi í álitum sínum til stjórn-
arinnar hara tekið fram, eða sem innanrikisráðgjafinn í hinu
áminnsta þegn lega áliti sínu til konúngsins hefur bent til, eða
sem annars vegar ýmsir landsmenn í álitsskjölum og uppástúug-
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um til þessa þíngs, og hins vegar nokkrir nefndarmenn hafa
hreift; hverjar ýmsu uppástúngur og bendingar nefndin hefur
þannig átt kost á að kynna ser og yfirvega, að hvað miklu leyti þær
mundu geta fullnægt jarðamats-tilgángtnum yfir höfuð, eða gjört
þetta jarðamat viðunnulegt og nokkurn veginn áreiðanlegt.

Eu fjöldi og margbreytni [iessara ýmsu uppástúngna og bend-
Inga, hvort sem hver þeirra fyrir sig er hafandi eður ekki (en ver
munum ber á eptir færa riik að, all hve miklu leyti oss virðist
svo eður ei), bera, all nefndinni virðist, ljösastan vott um það,
sem líka rállgja6 innanrikismálanna hefur skýlaust tekið fram í
hinu áminnsta álitsskjali sínu, .,að á þessu. lIfir.qripsmikla

jarðamatsverki eru Ull svo oeruleqir gallar O!I ójiirnur~ að
það verður ei.qi notað, sem grundvöllur til nýrrar jarða-
bókar fyrir Ísland, nema teðir gallar fyrst verði bættir",

Nefndinni varð að vísu brátt ljóst, bæði af jarðamatsverk-
inu sjáltu, ogálitsskjölum amtsyfirvaldanna um það, all hún
yrði eindregið all fallast á þessa meiningu ráðherrans. En þar
næst fannst henni fyrst og fremst nauðsyn, að komast að sem
fastastri sannfæríngu og raun um, hvort þessir gallar væru
svo marghreyttir og verulegir, all ekki yrði auðið, að bæta þá
eða lagfæra, heldur yrði, ef nýtt og brúkanlegt jarðamat ætti
að komast her á, að hverfa frá undirstöðu þessa jarðamats,
raska bæði henni og því sjálfu frá rótum, og hafa að eingu
allan þann tilkostnall og fyrirhðfn yfir höfull all tala, sem til
þess gekk, og þá vandvirkni og alúð, sem það var leyst af
hendi með, víst í nokkrum héruðum, eða í annan stað, hvort
gallar þessir og ójöfnnr væru ekki þess eðlis, og ekki mikil-
vægari og margbreyttari en svo, all þær mætti jafna, án þess
til þess geingi, eins og ef nýtt jarðamat ætti all byrja frá stofni,
afar-mikill kostnaður og einkar-mikill tími og fyrirhöfn. því
hefur nefndin álitið ser skylt, fyrst og fremst af öllu að rann-
saka þessa galla og misfellur jarðamatsins og eðli þeirra og
undirstöðu, svo að hún yrði því fremur fær um, að geta bent
á, hvort þeir yrðu bætti I' eða lagfærðir, og með hverju móti eða
aðferð það mætti ske,

Hinir verulegustu gallar og misfellur á jarðamatinu, sem,
eins og ráðherrann segir, olla því, að það verður ekki notað til
þess, sem það var ætlað, eiga all nefndarinnar áliti vafalaust,
eins og líka ráðherrann virðist að henda til í hinu fyr nefnda
álitsskjali sinu, hina fyrstu og verulegustu aðalrót sína í
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þeim undirstððu - mælikvarlla, sem lögg:jöfill og reglurnar
1848 ákváðu : "hið sannqjarna verð jarðanntl í kaupum
og sölum", þar næst í því, ai'l reglur þær, sem stjórnarráðið
(rentukammerið) lét út gánga til jarðamatsmanna og yfirmats-
manna, voru svo helzt til of óákveðnar og almennar, að:varla
mátti vænta, að þær yrðu skildar, og þeim fylgt á einn og
sama veg alstaðar, sizt þegar jarðamatsmönnum var ætlallur
svo afar-naumur tími, til ilð kynna sel' til hlítar réttan skilníng
þessara reglna, og ráðrúm til, all gjörabrállar- tilraunir ~til,
að heimfæra þær, og þegar svo mörgum va~ ætlað svona ófor-
hugsall og uudirbúningslaust, all fylgja þeim, sem hlutu að~hafa
nærfellt eins margbreyttar og öldúngis sérstaklegar skoðanir
og einstaklegar, hæði á I't'~ttllm skilningi þessara reglna, og á
hinum Wgákvellna aðalmælikvarða fyrir jarðamatlnu, eins og
þeim áui að fylgja fram í serstökulll og fjarlægum héruðum,
með sérstöku og ólíku ástandi og :ísigkomulagi hæhi jarða og
arðs þeirra og algeiuga verðs, sem aptur hlýtur að vera tölu-
vert mismunandi, bæði eptir þeim misháa, en þ{) vanalega
leigumála í hverju héraði, án tillits til, hvort hann er ofhár eður
lágur eptir jarðargæðum, i samanburði við það, sem á ser stað
í öðrum 11I'l'OlIum, og svo eptir fleirri mjög misjöfnu peninga-
nægð og þar af leiðandi eptirsókn eptir, að kaupa jarðir og
selja. Í þriðja lagi álítur nefndin, all laga- ákvarðanirnar 1848
hafi, eins og líka nú er komið fram, gjört helzt til of mikið úr,
vænt of mikils af, og byggt of mjög á hinum mikla kunnug-
leik og hæfilegleik skynsömustu og reyndustu manna í hverri
sveit, til að geta lagt hæfilega undirstöðu undir það jarðamat,
sem gæti orðið samhljóða og sanngjarnt, og þess vegna brúk-.
anleqt yfir allt land, án nokkurrar frekari lagfæríngar eða
leiðréttingar heldur en þeirrar, sem tilskip. 27. maí 1848, § 5,
ákveður. þetta mat, sem hillum skynsömustu og reyndustu
mönnum í hverjum hrepp og síðan í hverri sýslu var falið,
hlaut allt af, en þótt jarðamatsreglurnar hefðu verill miklu greini-
legri og einskorðaðri, en þær voru, þó að verða meira eður
minna bundið við serstaklega (relativ) skoðun og þekkingu á
ástandi, leigumála og almennu sanngjörnu verðlagtjarða að eins
í þeim hrepp og þeirri sýslu, þar sem ætlunarverk og þekk-
ing hinna serstöku jarðamatsmanna einkum og svo all segja
einílllgis var bundin við, og hlaut því að skorta það tillit til
óliks ástands jarða í öðrum héruðum og sýslum, sem jarðamatið
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þó eingan veginn ma an vera, ef það á að geta orðið Svo á-
reiðanlegt og viðunanlegt, og að svo almennum notum, sem til
var ætl azt og nauðsynlegt er.

Aðalmisfellur jarðamatsins koma nú í ljós, eptir því
sem nefndinni hefur reynzt, öldungis í hina sómu stefnu,
og þessir gallar á hinum lögákveðna aðalmælikvarða fyr-
ir jarðamatinu, og á reglunum og ákvörðunum fyrir að-
feril þess og undirstöðu, hlutu að leiða með stk Hinn
lógákveðni aðalmælik varði, "að virða jarðirnar, eins og
þær geingju sannqjarnleoa að kaupum og ""ölum", hefur með
þeim einu og sömu almennu og óákveðnu reglum, sem hinum
einstaklegu héraðsbúum víðs vegar um land allt voru gefnar,
til þess að kOIDa honum við, verið skilinn og heimfærður í sjálfu
jarðamatinu eptir mjög misjöfnum og sundurleitum skoðunum,
og frá næsta ólíku og fráleitu sjónarmiði.

þannig hefur í nokkrum héruðum sanngjarnt af.qjald,
með meiri eður minni hliðsjón af afgjaldi því, sem þar var al-
geingt og tíðkanlegt. verið lagt til grundvallar, sem vextir, hvar
eptir jarðaverilið sjálft mætti meta (t. d. í Strauda-, Mýra- og
Hnappadals- og Húnavatns-sýslu og Borgarfjarðarsýslu P), í
öðrum héruðum hefur hið sama verið lagt til grundval1m', en
þó svo, að jarðamatsmenn hafa, til þess að finna hið sanngjarna
jarðargjald, fyrst ráðgjört og lagt niður, hvað mikinn fénað jörð-
in bæri, og grundvallað á þessu fjármegni hið sanngjarna afgjald,
sem mætti álíta vexti jarðarverðsins, o. s. frv. (t. d. í báðum þíng-
eyjars. og í Norður-Múlasýslu, þó meðfram með tilliti til meðal-
hundraða í jörðunni). Ísumum héruðum hefur hin sama undirstöðu-
regla að miklu leyti, eptir því sem sýnist, verið höfð, en
aptur frá hinu sanngjarna jarðagjaldi eða því verði, sem eptir því
ætti ah verða á jörðinni, verið dreginn tilkostnaður og fyrirhöfn
fyrir, að færa ser gæði hennar, og einkum hlunnindi, í nyt (t. d.
í Dala-, Snæfellsnes- og Barðastrandar-sýslum). Í öðrum sýsl-
um hefur ekkert eða mjög lítið tillit verið haft til hinna nú-
verandi eður ímynduðu jarðargjalda, heldur ýmist til fjármagns
þess, sem jörðin fram flytti, án ákveðinnar verðhæðar fyrir hvert
slíkt hundrað fenai'larins, sem jörðin bæri (t. d. að nokkru leyti í
Skaptafells-sýslunum ?), eða með tiltekinni, en þó mishárri verð-
hæð fyrir hvert slíkt hundrað fénaðarlns, eins og í Árnes-, Ráng-
árvalla-, Eyjafjarðar- og Skagafjarðar-sýslu (í þessari sýslu er þó
sleppt öllu tilliti til hrosspenings, sem jörðin getur fleytt auk
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hins fénaðarins). Að siðustu var í nokkrum sýslum matið eptir
sanng.iörnu verðlagi, sem mætti ímynda ser á jörðunni í kaup-
um og sölum, án sérstaklegs eða beinlínis tillits, hvorki til sann-
gjarns jarðargjalds. nc fénaðar þess, er jörðin ~æti fleytt, t. d.
að nokkru leyti í Skaptafellssýslunum, í Gullbríngu- og Kjós-
ar- og Borgarfjarðar (1) -sýslu ; en þó var þessi aðferð í ein-
stöku sýslum aptur að nokkru leyti bundin við ímyndað meðal-
hundraðatal. sem á jörðinnl ætti að vera, t. d. í ísafjarðar- og

. NOI'ður-Múla-sýslu.
það gefur að skilja, að þegar skilningurinn á hinum lög-

skipaða aðalmælikvarða. eg sjónarmið það, sem hann var bund-
inn víð í framkvæmd jarðamatsins, varð svona sundurleitur,
eins og nefndin hefur nú sýnt, þá hafi ekki verið síður sund-
urleitt sjónarmið það, sem lagt var til grundvallar fyrir, að taka
til greina vill matið hin einstöku atvik, sem reglur stjórnarinn-
ar frá 1848 tóku fram að yrði að taka til greina við hækkun
eða lækkun jarðarverðsins yfir eða undir það, sem jörðin mætti
álítast verð án þessara sérstöku atvika, t. d. hlunnindi, eða
misbrestir og áföll jarðanna. Jarðamatsbækurnar eru um þessi
atvik og þá skoðun, sem hafi verið geingið út frá með tilliti
til þessara verulegu atriða, mjög mis1jósar og flestar mjög ó-
ljósar. En svo mikið má af þeim ráða, að í þessu hafi sjónar-
mið jarðamatsmanna í hinum ýmsu héruðum ekki verið síður
sundurleítt ; og nefndarmenn hafa nú með því, að bera sig
saman um þetta efni, komizt að raun um, að ekki síður sund-
urleitum grundvallarreglum 113fi verið fylgt um fletta í hinum
ýmsu herlIðum, heldur en í því, að heimfæra hinn lögákveðna
aðalmælikvarða við jarðamatið yfir höfuð.

þessar sundurleltu grundvallarreglur, sem hafa verið hafð-
ar við, og öldúngis ólíku sjónarmið, sem hefur verið geingið
úr frá í hinum ýmsu héruðum, til þess að heimfæra aðalmæli-
kvarða laganna 1848 fyrir jarðamatinu og hinar almennu reglur
frá stjórninni, hafa ollað því, sem þannig hlaut að verða upp
á, að jal'ðamatið er mjijg mishatt og misjafnt; þegar það er
borið saman innbprðis í m illi h in 11 a ým J' U s Ý s ln a. þetta
hafa og amtmenn landsins tekið fram í álitsskjölum sínum til
stjórnarinnar, hver í sínu lagi og hver fyrir sitt amt, og bent
til, að þessa aðalgalla yrði óumf1ý'janlega nauðsynlegt að lag-
færa. Hvar ,í móti eingan veginn má missa sjónar á, að
a~almat (undimiat) hinna skynsömustu og reyndustu manna í
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hverjum hreppi, og fyrir rannsékuarmat (yfiJlmat) af úrvali
þessara manna yfir gjörvalla sýslu hverja, hvorttveggja með
forgaungu og leiðbeiningu eins og sama embættismanns (sýslu-
mannsins), hefur yfir höfuð að tala gefið nokkurn vel/inn sam-
h{jóða mat í flestum sýslunum .rjálfum, koerri út af tsr-
irsi,q.

þetta síðara og mikið verulega atriði gjörir það, að nefnd-
arinnar áliti, og amtmenn landsins hafa einnig verið sömu
meiningar, að jarðamat þetta má nota sem undi1'~'fijðuti/la!l-
færingar á þeim göllum og aðalmisfellum, sem einkum eru
fólgnar og koma fram í hinu fyrra atriðinu; og eins, til ai\
finna út, og gjöra mögulegt, 31'1 lagfæra aðra einstaklega galla,
sem hafa risil'l af ólíkum og sundurleitum skilningi hinna ein-
stöku greina í jarðamatsreglunum sjálfum, 1. a. m.:

1. þar sem sanngjarnt afgjald hefur verið lagt til undir-
stöðu fyrir vírðingunni, Iniort prestsmátan eígi að draqast frá
afgjaldinu, áður en verðið er sett á jörðina, sem viðast mun hafa
verið gjört, eða jörðin að virðast eptir gæðum sínum, og þeim
fénaði, sem hún ber, án alls tillits til prestsmbtunnar, eins
og sumstaðar hefur verið.

2. Hvort tillit ætti að hafa til kúgildaþúnga jarðanna, og
telja þau með fenaðinum, sem þær fleyta, þar sem fjármagnið,
er jörðin ber, var lagt til grundvallar fyrir virðingunni (og sýn-
ist svo, sem þessu hafi verið víðast fylgt í flestum þeim her-
uðum), eða hvort ætti einnig að leggja leigu af mátulega mörg-
um og lögleyfðum kúgildum á jörð hverri til grundvallar, þeg-
ar verð jarðanna væri metið eptir sanngjörnu afgjaldi; og mun
skoðun og aðferð matsillanna á þessu hafa verið nokkuð ólik
og sundurleit. þar sem sú reglan (að leggja sanngjarnt afgjald
til grundvallar) var við höfð.

3. Hvort hjáleigur hafi verið rétt metnar í sameiningu með,
eða aðskildar frá heimajörðinní eða aðalbúlinu, sem þær liggja
undir, því þetta virðist einnig að hafa verið bundið við mjög
sundurleitar grundvallarreglur og misskiptan skilníng á reglum
stjórnarinnar.

4. Mut á hinum ýmsu hlunnindum jarðanna; og
5. 1\Iat á misbrestum þeirra og áfölluru, sem einnig virðist

hvorttveggja að hafa verið skoðað og metið frá mjög sundur-
leitu sjónarmiði, eins og ver höfum þegar tekið fram.

En áður en nefndin gefur sig við, að útlista hinar ýmsu
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uppástúngur, sem hreifthefur verið, til þess að lagfæra og
bæta þessa verulegu galla jarðamatsins, þá niðurstöðu, sem hún
hefur komizt að í þessu efni, og henni finnst hvað líklegast
og tiltækilegast, til að ná þeim tilgángi, sem nú var bent að,
finnur hún ser skylt, að segja að nokkru álit sitt um þær uppá-
stúngur, sem her eru komnar fram á þínginu frá nokkrum inn-
búum í Dalasýslu, og sem nefndinni hafa verið sendar til með-
ferðar, en það er bænarskráin með uppástúngu nr. 47 og bæn-
arskráin nr. 48; því þessar bænarskrár fara í allt aðra stefnu,
heldur en til þessa hefur þótt hafandi, bæði her og í öðmm löndum,
um mat jarðeigna, nefnilega þá, "að ekkert jarðamat þurfi að
uera, nl! eigi að vera her á landi". Og mundi nefndin ekki
finna tilefni til, né ser skylt, að gjöra mikla málaleingingu UIIl

þetta efni, ef nokkra nefndarmenn ekki uggði, að hin sama
skoðun ætti sér, ef til vildi, víðar stað meðal þeirra manna her
á landi, sem að eins hafa hugsað ser þann einasta tilgáng
jarðamatsins yfir höfuð að tala, að það væri og ætti að eins að
vera undirstaða undir fastákveðið skattgjald, sem hafa þar að
auki skoðað allt jarðamat einkanlega frá hlið þeirra misheppn-
uðu tilrauna, sem hafa orðið uPIl á um það her á landi, bæði
nú síðast og fyrri, og sem að síðustu þykir það ekki ti] vinn-
andi, að fá áreiðanlegt jarðamat fram sakir kostnaðarins, sem
af því hljóti að leiða. En nefndin álítur, að þessi skoðun StJ

nokkuð laus og ógrunduð yfir höfuð að tala , að fleiri og veru-
legir hagsmunir megi standa af áreiðanlegu jarðamati en sá,
að með því móti fáist að eins fastur og óhvikuJl g:jaldstofn
undir víst nokkurn hluta skaUgjaldanna; en hinir aðrir hags-
munir eru einkum hæði sanngjarn og fastur stofn, sem er jafn
fyrir alla að réttri tiltölu, fyrir þeim hluta tiundarinnar, sem
gelzt til prests, kirkju og fátækra, nokkurn veginn undirstaða
fyrir verðupphæð hverrar fasteigna r, en þetta tryggir aptur og
greiðir ön þau hin innbyrðis viðskipti manna á milli, sem á-
hrærir þær eignir, og að síðustu fæst með nokkurn veginnjöfnu,
galla litlu og sanngjörnu jarðamati meiri eður minni undirstaða
til hliðsjónar fyrir sanngjarnri skuldsetningu og byggíngarskil-
málum jarða, sem er svo ómissandi til þess, að hemja að nokkru
þá hina tvíræðu og vafasömu byggíngarskilmála, sem nú al-
mennt tíðkast her, og til þess, að koma í veg fyrir ýmsa þá
óáuægju, óvissu, og jafnvel tortryggni, sem hér leiðir af, og
JlÚ l.Í sér víða stað milli lánardrottna og leiguliða. því hlýtur
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nefndin að vera eindregið þeirrar meiningar, aðjarðamat hljóti
að komast á, og að þvi megi koma á her á landi sem annar-
staðar, og sem fyrst að verða má, eins og líka ráðherrann í
hinu áminnsta á1itsskja1i sínu til konúngs virðist beinlínis að
ætlast til; og nefndin verður því fremur að vera föst á þessu,
sem henni finnst hvorki, að hin undangeingnu jarðamöt her á
landi sanni það beinlínis eða órækt, að ekki se vinníngur, að
hafa her fram viðunanlegt jarðamat. né að af því þurfi að leiða
svo óbærilegur eða ókljúfandi kostnaður, að hann se ekki vel
tilvinnandi, ef jarðamatið gæti orðið leyst viðuunnlega af hendi.
Nefndin styrkist því heldur í meiníngu sinni um nauðsyn og
mögulegleika jarðamats her, sem það fyrirkomulag og undir-
staða til skattgjalds, sem þessar bænarskrár úr Dalasýslu stinga
upp á, er þar að auki mjög reykult og ísjárvert. því þó það
se haft fram á í þessum uppástúngum, að "á ári hl1erju skuli
búandi jarðar Iuierrar telja fram jörð sína, og hundraðatal
hennar skuli sett og innskrifað árlpga eptir því afgjaldi
jarðarinnar, sem annaðhvort er dkveðið eptir árlegum leigu-
mála, grundvölluðum á skrifle.qum leigusamníngum, eða, ef
eigandi býr sjálfur á jörðunni eða embættismaður, eptir land-
skuldarrlialdi því, sem jarðabókin af 17ÚO ákveður", þá ætl-
ar nefndin, að eingan veginn se vissa fyrir, ne verði fyrir það
girt, að aðrir sanmíngar kunni ekki að eiga ser stað og öðru-
vísi, en þeir, sem hafa mætti, til að sýna þannig fram á hrepp-
skilaþingunum; og þó "eiður væri við lagður", þá mundi sú á-
kvörðun naumast tryggja betur, að rétt væri skýrt frá þessum
gjaldstofni, heldur en ori'lið hefur upp á með framtal lausafjár-
ins. þessi undanskot undan því skattgjaldi og tiundargjaldi,
sem ætti að koma af jörðunni, eptir gæðum hennar og veru-
lega leigumála, gætu og orðið með mörgu öðru móti, t, a. m.
með afarhárri festu til jarðarinnar í eitt skipti fyrir öll, og þeim
mun minna jarðargjaldi árlega, eða með árlegri, en i auka-
skilmálabréf ákveðinni festu, þegar leiguliði tæki jörðina heima.
Gæti orðið því hættara við, að jarðeigendur færu all tiðka, frem-
ur en nú er, þessa aðferð, sem ekki er nú öldúngis dæmalaus,
sem þeim væri lagt það á sjálfs - vald eptir uppástúngunum,
að hafa við þessa og aðra aðferð, til þess að gjöra sem minnst
úr gjaldstofni þeim, er þeir mættu nú sjálfir ákveða eptir vel-
þóknun, og ætti að gjalda af skatt og tíund; þar til og með
yrði eptir þessari uppástúngu fyrir allt að því 1 allra jarðeigna
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eður meiru lagður sá mælikvarði fyrir upphæð þessara gjald-
stofna, nefnilega "leigumáli sá, sem jarðabókin af 1760 ákveð-
ur" (hver jarðabók vel ab merkja ekki til tekur neinn leigumála
á ótal jörðum, t. a. m. mörgum kirkjustöðum og heimajörðum
klaustranna, o. fl.), sem þó uppástúngan sjálf að öðru leyti
lýsir y6r að se óhæfilegur, þar eð hún vill láta leggja til grund-
vallar á öllum öðrum jörðum leigumala þann, sem nú er eða
verða kann; og þannig gæti t. a. m. vel borið að Því, að jörð
sú, sem síðan 1760 hefur tekið miklum umbótum í hömlulll
eins leiguliða eptir annan, og væri því kominn á hana svo hár
leigumáli, sem samsvaraði umbótum hennar, og hefði því jörð-
in haldizt. eptir uppastúngunni í háu hundraðatali um mörg und-
anfarin ár, ai'! þessi hin sama jörð fyrir þai'!, að eigandinn flytti
sjálfur á hana, og þó hann héldi á fram að umhæta hana, og
þannig rífka verð hennar, yrðl allt i einu má ske með meir en
helmingi minna hundraðatali en hin undanförnu ár, þvi þ:1, þeg-
ar eigandinn er kominn þar, og á eingum leigusamningi verður
byggt (sjá uppástúngu 1. og 5.), á einúngis "ai'! fara eptir af-
gjaldi því, sem jarðabókin 1760 akveður" (uppást, nr. 3). þar
til fer þessi uppástúnga því fram undir 4. tölulið, "að öll inn-
stæðu-kzígildi jarða, eins og kirkna-kúgildi,skllli tiundast'",
sem þó er öldúngis gagnstætt núgildandi lögum (til sk. 14. mai
1834) og mjiig gamalli, almennri og rikri landsvenju. og sem
þess vegna yrM víst mjög ísjárvert og óvinsælt að raska.

þannig finnst nefndinni þessar uppástúngur bera með ser
bæði óþolandi mótsagnir, lf'ggja til svo stórkostlegar og óvin-
sælar breytíngar á gildandi lögum og almennri venju, fara fraDi
á óvissu og hvikulleik þess eina gjaldstofns, sem má ákveða
með nokkurn veginn sanngjörnum og vissum mælikvarða, og
Ieiða gjald þegna einnig þar i freistni, með al'l segja rángt til,
og færast undan einnig því gjaldinu, sem aldrei hefur verið,
og aldrei þarf að vera kornið undir tilsögn og velþóknun sjálfra
þeirra.

Nefndin er af þessum og öðrum fleiri ástæðum, sem hún
hefur að nokkru tekið fram her að framan, eindregið á því, að
það se með öllu nauðsynlegt og ómissandi, að viðununlegt jarða-
JIIat komist :1, eins hel' sem í öðrum löndum.

Ráðherra innanríkismálanna virðist og eindregið vera á
sama máli, eins og ver höfum þegar skýrt frá, og nefndin finn-
ur ser þá fremst af öllu skylt, að leiða athygli hins hefðraða

906



þings að þeirri aðalbendingu, sem hann tekur fram í niðurlagi
hins fyr áminnsta álitsskjals til konúngsins, um þann líklegasta
aðal mælikvarða Iyrlrsanngjörnujarðamati her, nefnilega "tekj-
ur þær af jörðinni, sem gjöra ma rað f.1/rir (btil !.mrjumtitle
,3orbafgí\}t) eptir öllum þeim skýrslum, sem fast kunna", eður
með öðrum orðum: "of.qjald jarðanna metið a þann veg, sem
það væri hæfilegt a hverri jörð ~ eptir bæði gæðum hennar
o.q landsvenju, en ekki beinlinis eptir þvi, sem það er nú",
Og nefndin verður þvi fremur að aðhyllast þessa skoðun, sem
það voru ekki allfáir þingmenn 1847, þegar jarðamats-löggjöfin
var fyrst rædd, sem aðhylltust hana og fylgdu henni fram, og
margir landsmenn voru og eru enn á sama máli, og afþví þessi
skoðull á málinu kemur ekki að eins heim við skoðull og sann-
færingu nefndarmanna, heldur álítur nefndin, að eins og þessi
aðalmælikvarði í þeim héruðum, þar sem hann var nú lagður
til grundvallar, hefur reynzt hinn áreiðanlegasti til þess, að
leiða fram nokkurn veginn sennilegt og viðunanlegt mat í þeim
sýslum, eins muni hann og yfir höfuð all tala reynast þau einu
tækilegu úrræði, sem hafa megi, og koma svo við, all með hon-
um geti náðst innbyrðis samhljóða og viðunanlegt jarðamat yfir
allt land, ef þessum aðalmælikvarða að eins væri fylgt fram
{reuliseret] eptir einum o.qsörnum grundvallarre.qlum alstað-
ar, en ekki of einstaklega bundnum við öldúugis serstakar
skoðanir hinna serstöku héraðsbúa á sérstaklegu ástandi og leigu-
mála jarðanna í hinum einstöku sveitum og sýslum, eins og
þó nú varð að vera, þar sem hann var við hafður.

Að þessari niðurstöðu hefur nefndin ekki kornizt svo, að
henni hafi yfir sézt, að yfirvega og rannsaka, að þeim afleið-
ingum, sem upp á mundu verða, þá tvo allra aðalmælikvarða
og aðferðir til þess, að Ieiðrétta og jafna þetta nýafgeingna jarða-
mat, sem upp á hefur verið stúngið í álitsskjölum til stjórnar-
innar af amtmanninum í norður - og austur - amtinu og amt-
manninum í vesturamtinu. Hinn fyrri hefur einkum stúngið
upp á, að hafa afgjaldið, sem nú er á jörðinni, til undirstöðu-
mælikvarða til þess, að jafna með hið misjafna viri'língaverð
jarðanna, svo, að samanlagt afgjald, eins og það er nú, allra
jarða í hverju byggðarlagi, væri lagt til undirstöðu fyrir sann-
!!Jörnu verðlagi, og þess vegna sanugjörnu virðingarverði jarð-
anna í hinu sama byggðarlagi, og að virðíngarverðið, sem nú
kom fram í jarðamatínu, verði að því skapi hækkað eða lækk-
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að, sem þessi undirstöðu-mælikvarði mundi þannig benda til,
bæði í hinum einstöku sveitum og sýslum. Þegar menn nú urðu
að einbinda sig við þann aðalmælikvarða fyrir jarllamalinu,
sem löggjöfin og reglurnar frá stjórninni 1848 tóku fyrst og
fremst og eingaungu fram, og á meðan ekkert tilefni var gefið
frá stjórninni til hins gagnstæða, þá urðu menn að halda ser
til þessa lÖ.'1lJoðnamælikvarða, "að meta Inierja jörð eptir þvi~
sem Idtn ,qeingi sannqiarnleqa að k a up um og sölum",
bæði í f\Ví, að meta jarðirnar, og laqfæra matið, sem á honum
átti að vera grundvallað ; og eins og það víst hefði verið af-
saknnlegt, ef ekki meðfram fullt tilefni til þess: a1) flestir eða
allir jarðamatsmenn hefðu eptir þessum aðalmælikvarða lag-
anna komízt að þein-i niðurstöðu, að sanngjarnlegt verð hverr-
ar jarðar að kaupum og sölum væri það, sem gæfi kaupanda
von um skaðlausa vexti jarðarverðsins með því afgjaldi, sem
komið væri á jörðina, og seljanda þá von um vexti af sölu-
verðinu á annan veg, samsvarandi því jarðarafgjaldí, sem hann
missti af, þegar hann seldi, eins virðist þessi skoðun og uppá-
stúnga amtmannsins í norður - og austur- arntinu um, að jafna
jarðamatið allt eptir jarðagjöldunum, Sem nú eru, að hafa verið
öldúngis samkvæm þeim upprunalega lögskipaða mælikvarða
fyrir jarðamatinu. Uppástúnga þessi er því, að nefndarinnar
áliti, ekki takandi til greina einkanlega og einúngis afþví, að
hinn lögskipaði aðalmælikvarði 1848 fyrir jarðamatinu getur,
eins og ráðherrann sjálfur hefur bent til, og nefndin nú hefur
sýnt fram á, ekki orðið áreiðanlegur grunrlvöllur fyrir sam-
hljóða, sanngjörnu og viðunanlegu jarðamati yfir allt landið,
einkum fyrir það, að sá aðalmælikvarðl, eins og líka þessi uppá-
stúnga amtmannsins til lagfæríngarinnar, ráð gjörir að sjálf-
sögðu, að jafngóðar jarðir, hvar sem er í landinu, sim með jafn-
háum leigumála , og yrM því að vera alstaðar nokkurn veginn
jafn hagur og óhagur, að kaupa þær og selja fyrir víst verð,
sem því mætti álíta sanngjarnt að kaupum og sölum. Og úr
því nefndinhefur eindregið orðið að leggja til, að stúngi1) verði
upp á hinum aðalmælikvarðanum, "ltæfilp.qu jm'ðaajaldi, sem
.q}öra má rað fyril'''~ svo sem þeim eina tiltækilega, til þess
að lagfæra með galla jarðamatsins. þá getur hún ekki heldur
aðhyllzt þessa uppástúngu amtmannsins fyrir norðan, en þótt
hún se öldúngis samkvæm og í sömu stefnu, sem aðalmæli-
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kvarði laganna 1848, en sem nefndin nú verður öldúngís að
ráða frá að verði fylgt. I

Amtmaðurinn í vesturamtinu hefur í álitsskjali sínu til stjórn-
arinnar um hill nýja jarðamat nákvæmlega sýnt, í hverju hlut-
falli tala hinna fornu jarðarhundraða í hverri sýslu stælIi til
hins lIýja jarðamatsverðs. og sýnt, hvaða meðalverð yrði eptir
því í hverri sýslu á hverju fornu jarðarhundraðí , en þal'l er í
sumum sýslum amtsins rúmir 17 rbdd., en í öðrum "ýslum 30 rbdd.,
og svo þar í milli; hefur amtmaðurinn með þessu fyllilega sýnt
og sannað, hve virl\íng jarðanna er misjðfn þar í amti. Hann
hefur og sýnt, all ekki mundi heppnast, all jafna þetta jarða-
mat með því, all taka hin áminnstu meðalverð jarðarhundraðanna
i hverri sýslu, leggja þau saman, og deila síllan með tölu sýsln-
anna (sem eingan veginn er heldur rétt reikningsaðferð, af
því hver sýslan um sig er með svo misjöfnu hundraðatali sam-
anlögðu), og deila síðan virðingarverði hverrar sýslu með þessu
aðalmeðalverði, sem þá kæmi fram, nefnilega 23 rbdd., og sem
þannig mætti má ske álíta sennilegt verll á hverju meðalhundr-
aði í amtinu, því þar með mundi of mjög aukast tala hundrað-
anna frá því, sem nú er í þeim sýslum, sem matið væri í hærra
lagi, en minka aptur of mjög í þeim sýslum, þar sem matið
væri heldur lágt.

því hefur amtmanni þessum fundizt það mundi verða
sá eini rétti og tiltækilegi vegur til þess,. að lagfæra svo
matið í vesturamtinu, að það yrl'li al'l notum, all deila aðalvirð-
ingarsummu hinna ýmsu sýslna með deilirum, hverra upphæð
nálgaðist það meðalverð hvers jarðarhundráðs í hverri sýslu,
sem hann hefur fundið all væri eptir jarllavirðíngu þessa mats.

En nefndinni er ekki öldúngis ljóst, all hve miklu leyti
mundi hafa tekizt, að jafna jarðamatið í vestnramtínu á þennan
veg, þó all aðalmælikvarðanum frá 1848 hefði verið haldið. En
það finnst henni auðsætt, að þegar yfir allt land er Iitið, þá
mundi þessi aðferð, til þess að bæta galla jarðamatsíns, ogjafna
misfellur þess alstaðar, naumast hafa reynzt einhlít; því hún
virðist of mjög að styðjast við svo sem sjálfgefið, sem þó fer
fjærri að er, all hinn forni jarðadýrleiki ella hundraðatal se
nokkurn veginn jafn alstaðar eptir jarllargæðum, en þetta < fer
mjög fjærri, eins og kunnugt er, bæði innbyrðis í sýslum, og þó
einkum milli sýslna Innbyrðis, þall er t. a. m. kunnugt, að í
l\Iúla- og Skaptafells-sýslunum eru jarðir yfir höfuð að tala með
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miklu lægri hundraðatðlu, en í flestum öðrum sýslum, og að
hin fornu stólsgéz eru með töluvert hærri hundraðatölu, en t.
a. m. hinar upprunalegu hænda-eignarjarðir.

þetta virðist nefndinni vera einkar-athugavert við þessa
uppástúngu, og gjöra, að henni mundi vart verða komið vill,
til að lagfæra jarðamatið yfir allt land, hvorki þó jafnvel hin-
um lögákveðna mælikvarða IS48 hefði verið haldið, sem eptir
grllJl(lvallaneglum sínum alls ekki var, og gat ekki verið, hund-
inn við eða haft tillit til hins misjafna forna hundraðatals, og
því síður nú: þegar nefndin verður að ráða til, að hverfa frá
þessum mælikvarða, en aðhyllast hinn, sem ráðherrann hefur
hent til, "þið Ilæ(ilf'ga jarða-af!da1d, sem gjöra má ráð f,l/rir" j

því þetta er því síður bundið við ella fer að neinu eptir hinu
forna hundraðatali.

En til þess, að koma við og hafa þennan síðast nefnda
undirstöðu-mælikvarða, bæði fyrir jarðamatinu yfir höfuð, og til
að bæta úr þeim göllum og misfellum, sem eru ii þessu síð-
asta jarðamati, hefur ráðherrann ekki bent á neina aðferð, og
finnst nefndinni, að hún megi helzt vera með þrennu móti:

1, að jarðamatsnefnd. sem se útbúin með glöggu og eindregnu
erindisbréfi, og öllum þeim skýrslum, sem fáanlegar eru, og
geta lotið að ætlunarverki hennar, ferðist þegar um allt land,
og meti á hverri jörð "það gjald, sem !!Jöra má ráð fyrir að se
rétt og sanngjarnt", án alls tillits til hins síðast afgeingna
jarðamats.

2. að eillsvarnir menn í hverjum hrepp meti upp aptur, og
án alls tillits til hins síðasta jarðamats, allar jarðir svo, að þeir
leggi til undirstöðu fyrir virðingunni "það gjald, sem gjöra má
ráð fyrir að sanngjarnt se", en eiðsvarnir yfirmatsmenn í hverri
sýslu, með forgaungu sýslumanns, rannsaki aptur og jafni þetta
hreppa mat, og setji það í rétta samhljóðun og hlutfall yfir alla
sý~lllna; síðan komi amtmenn, með tilstyrk allra sýslumanna í
hverju umdæmi, samhljóðull og innbyrðis jöfnuði á jarðamatið,
hver í sínu amti, en amtmenn fyndist því næst allir í Reykja-
vík nokkrum vikum á undan alþíngi, og jöfnuðu þetta mat í
ömtunum innbyrðis, áður en það yrði lagt fyrir þingið til þeirr-
ar síðustu meðferðar og úrslita, sem tilskip. 27. mai 1848, § 5,
ætlar því.

Hin 3. aðferð finnst nefndinni mætti vera sú, en þótt
þessum aðalmælikvarða væri ltaldið og hann lagður til grund-
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vallar, sem ráðherrann hefur bent til, og nefndin verður all
fallast á ab eigi ab halda, svo sem verður: ab hafa þetta síð-
asta jarðamat sumpart til stltðníngs~ en sumpart halda því
óbreyttu eða lítt breyttu~ bæði á hverri þeirri jörð~ og eink-
um í Itverju því neraði eða $ýslu~ fJar sem gallar jarðamats þessa
og ójöfnur eru ekki og reynast ekki svo auðsénar og veruleg-
ar, að þessu verði með eingu móti við komið.

Hin fyrsta aðferð, sem ber er bent til, er, eins og kunnugt
er, hin vanalegasta í öllum löndum, og vist í ~iálfu ser hin
áreiðanlegasta, þegar hún er að öllu svo undir búin sem skyldi,
hæði að mannvali því, sem jarðamatill er falið á hendur, að
glöggu og vönduðu erlndlsbréfi, og ab öllum fáanlegum skýrsl-
um um undanfarið fjármagn jarðanna, skuldsetningu þeirra, o.
fl.; þessari aðferð var og þegar haldið fram með miklu afli og
allgildum ástæðum af einstöku þíngmönnum, þegar hin nýja
jarðamatslöggjöf var rædd 1847. En bæði tillit til hins .mikla
kostnaðar, sem af slíku jarðamati mundi leiða, og til þess,
hversu þær 2 öldúngis samkynja jarðamatstilraunir misheppn-
uðust her um 2 seinast liðin aldamót, og svo má ske einkum
það aðgeingilega í þeirri ástæðu, sem þá var boðin fram af
stjórni uni, að þeir skynsömustu og reyndustu og kunnugustu
menn i hverjum hrepp hlytu að vera færastir til, að meta jarð-
irnar, og þó með lángtum minni kostnaði fyrir land allt, allt slíkt
tillit og skoðun mun einkum hafa knúið þingið til, að fallast á
þá aðferð jarðamatsins, sem stjórnin þá, 1847, stakk upp á,
en sem nú að afleiðingunum til, og þegar verk þetta er skoðað
í heild sinni, reynist með svo verulegum misféllum og ójöfu-
um, líkt og hin jarðamötin um aldamótin, að það verður með
eiugu móti notað, eins og það er, eða að minnsta kosti án
töluverðra og verulegra umbóta, Allt um það þykir nefndinni
nú næsta ísjárvert, og verulegt því til vandkvæða, að stinga upp á,
að öldúngis nýtt og frá rótum byrjað jarðamat skuli nú fara fram
yfir allt land fyrir umreisandi jarðamatsnefud; því það er ekki að
eins hinn afarmikli kostnaður og hinn mikli timi, sem til þessa
mundi útheimtast, ef nokkur von ætti að vera um, að það yrði
leyst viðunanlega og áreiðanlega afhendi, sem gjörir slíka uppá-
stúngu viðsjála, heldur og einkum þab, að slíkt jarðamat mundi nú,
hvernig sem það tækist, verða fyrir óvinsæld og tortryggni flestra
landsmanna, einmitt fyrir það, að öllum hinum betri og skyn-
samari hluta þeirra var fyrir svo fáum árum falið eptir sínum
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sáluhjálpar-eiði, að meta jarðirnar sanngjarnlega, og, ef að nú
þetta mat væri al staðar, og hvað vel og rétt, sem það kynni að
hafa tekizt í sumum héruðum, gjört ógilt, og nýttjarðamat, því
víðast gagnstætt, kæmi nú þegar að vörmu spori fram frá 2 eða
3 umreisandijarðamatsmönnum, þá mundi það mat mjög leingi
sakna þess trausts og álits og vinsældar, sem slíkri almennri
undirstöðu fyrir hillum ýmsu skyldum manna í innbyrðis við-
skiptum og opinberum gjöldum er svo öldúngis ómissandi.

:Með þessum athugasemdum við hina fyrstu jarðamatsað-
ferð hefur nefndin að mestu sýnt, hve iskyggileg einnig hin
önnur aðferðin hlyti að reynast í öllum afleiðingum sínum, þar
sem hún 1yti að því, eins og hin fyrri, að ónýta hið seinast af-
geingna jarðamat, og hafa ekkert tillit til þess, en mundi þó
reka að brunni hinna sömu gallanna og misfellanna, sem nú
gjöra þetta nýja jarðamat óbrúkandi í heilu lagi, þeim nefni-
lega, að skoðun hinna ýmsu jarðamatsmanna í hreppunum, sem
ættu að meta og ákveða þær sanngjörnu tekjur, sem gjöra mætti
ráð fyrir, mundi verða eins og fyrri helzt til of serstaklega
bundin vill það, sem í þeim hreppi væri bæði að áliti manna
og j raun og veru algeingast. Mundi því koma fram, einkum
í heilu umdæmi, eins sundurleitar skoðanir og mat á 'fJsann-
.qjörnum leif/umala", eins og nú hefur orðið upp á um 'fJsann-
gjarnt [arðuruerð'", hverjar sundurleltu skoðanir einmitt hafa
gjört þetta nýja jarðamat svo ósamkvæmt, og þess vegna ó-
brúkanlegt yfir höfuð all tala, eins og það er. par til ætlar
nefndin, að eingau veginn megi eiga vist, ne að fyrir það verði
girt með neinum áreiðanlegum reglum, að þessir nýju jarða-
matsmenn, sem opt og víða mundu verða flestir hinir sömu, og
áður möttu jarðirnar til 'fJsann.qjarnsuerðs'", hafi ekki, þegar
þeir eiga nú all fara að meta hið 'fJsanngjarna af.qjald", meira
eður minna tillit til þess verðs á jörðinni, sem þeir áður með
eiði hafa staðfest að þeir áliti sanngjarnt. Að minnsta kosti
er bæði afsakanlegt og jafnvel eðlilegt, þó þetta yrði upp á.
En ef svo færi, yrði þetta nýja mat víst einnig í þessu mjög
áþekkt hinu fyrra.

Hinn einasti tiltækilegi vegur til þess, að hafa fram nokk-
urn veginn viðunanlegt og yfir allt land nokkurn veginn sam-
hljóða jarðamat, verður því að nefndarinnar áliti sá þriðji, sem
bent var til ber all framan. Nefndin hefur þegar leitt nægileg
rök að því, all eins og bæði hinn lögákveðni mælikvarði og
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reglurnar frá stjórninni fyrir jarðamatinu hlutu al\ fram leiða,
í hinum ýmsu sýslum, eptir því ólík.t og ósamhljólla jarðamat,
þegar þall væri borið saman sýslna í milli og amta, eptir því
sem óumflýjanlegt var að þessi aðalmælikvarði og almennu
reglur hlutu að verða skoðaðar, skildar og heimfærllar, hæði á
sinn veginn í hverju héraði, og með sérstaklegu tilliti til ser-
staks ástands hinna ýmsu landsplaza, þar sem þær átti all
heim færa, svo hafi og fyrir þessar reglur og þá ákvörllun, all
hinum skynsömustu og bezta mönnum í hverjum hrepp var
falið, all meta eptir þeim jarðirnar, sem þeir einir þekktu bezt,
og aptur hinum skynsömustu og kunnugustu mönnum í gjör-
vallri sýslu hverri falið, all rannsaka þetta jarðamar. undir for-
ustu eins og sama embættismanns, áunnizt sú mikilvæga og
verulega niðurstalla (Resultat), að í fleiri sýslum landsins, et
rkld í flestum, hofi þetta jarðamat orðið með svo mikilli inn-
byr/Ji.f samhljóðun og jöfnuði í hverri sýslu út af f.1/rir sig,
að á þessu megi nokkurn ve.qimt 6ll!/gja í flestum þeirra.

Hinn verulegasti aðalgalli á jarðamatinu í heild sinni, og
sem því er öldúngis nauðsynlegt all umbæta og laga, er þann-
ig sá gallinn, all þegar jarðamatið er borill saman í hinum ýmsu
sýslum innbyrðis, þá ervirl\íng jarðanna mjög misjöfn, en þó
8VO, all þetta kemur auðsjáaulega mest og bezt, og miklu
fremur af hinum ýmsa skilningi á mælikvarðanum og reglun-
um fyrir jarðamatinu, og af hinu ólíka og serstaklega sjónar-
miði, sem geinglð hefur verill út frá, heldur en af þvi, all jarð-
eignirnar séu yfir höfull all tala svo miklu lakari, ella svo
miklu of hátt ella lágt leigðar í einni sýslunni en annari, svo
all t. a. m. í sumum sýslum séu rétt virtar þær jarðir, sem nú
eru með 9-12 procent-Ieigumála afvirðíngarverðinu, eðajafnvel
sumstallar þar yfir, en aptur í sumum sýslum svo virllíngin, all
jarðargjaldið se ekki nema 4 procent af henni eða tæplega þall.
)?ví svona mishátt reynist jarðamatið í hinum ýmsu sýslum, í
samanburði vill jarðargjöldin, sem þar eru nú, og hefur nefndin
fyrir hinar lögákvel\nu skýrslur yfir jarðagjöldin, til endurgjalds
alþíngiskostnaðinum, se/\ ser fært, a/\ rannsaka þetta hlutfall i
flestum sýslum, og komizt að þeirri nillurstöðu um þall, sem
nú var getill, og svo þar í milli.

Fyrir hinar sömu tilraunir hefur nefndin einnig getall geing-
ill úr skugga um,.að í einstöku sýslunam sjálfum muni jarlIa-
matið vera ekki sem bezt eamhljðða eða jafnt, þegar matið í
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hreppunum er borið saman innbyrðis. Auk þess, sem t. a. m,
matið i Snæfell ••ness-, Dala - og Barðastrandar-sýslum er næsta
lágt i hverri um sig, í samanburði við það, sem er í hinum
öðrum sýslum í vesturamtinu, eins og amtmaðurinn hefur líka
tekið fram í .••kýrslu sinni til stjórnarinnar, svo virðist þai\ og
að vera með nokkurri Innbyrðis ósamhljóðun í hverri þessari
sýslunni um sig, einkum í Snæfellsnessýslu, sem amtmaðurinn
hefur einnig drepið á, og hvar af það hefði komið, Hið sama
ætlar nefndin verði uPI' á um einstaka hrepp i Norður- l\lúla-
sýslu, og um fleiri hreppa í Suður-Múlasýslu, eins og nmtmað-
minn í norður - og austur-amtinu einnig hefur bent stjórninni
til i sinni skýrslu. En þó það virðist í fljótu máli, sem hinu
sama sc ai\ skipta í Skaptafellssýslunum, þá sýnist nokkurn
veginn sennileg rök vera komill fram fyrir því í ~ýrslu sýslu-
mannsins, sem þá var þar, að hin sýnilega misjafna virðing i
hreppunum innbyrðis se fólgin bæði í verulegum áföllum, sem
jarbir í þeim plázum liggi undir, og svo einuig í öðrum Teru-
legum mismun jarðargæðanna i hinum ýmsu hreppum. En í
slíkum innbyrðis mismun jarða matsins i einstökum sjslum,
hverrl út af fyrir sig, kemur fram hinn annar fJalli, sem þarf
að uinbæta,

Hinu :1. flokkur af misfellum við þetta síðasta jarðamat.
sem einnig er öldúngis nauðsynlegt að jafna og laga, er fólg-
inn í hinn serstaklega (re/alive) og ólíka og sundurleita sjón-
anulði, sem jarðamatsmenn í hinum serstöku sýslum hafa geing-
ið út frá, og í þeim öldúngis ólíka og sundurleita skilningi,
sem þeir hafa haft á reglum stjórnarinnar, og hinni sundurleltu
lIðferð á, að heimfæra þær, þegar þeir hafa verið að meta: 1, bænda-
kirkjueignir, þar sem sumir hafa dregið prestsmötuna frá, en
aðrir ekkert tillit haft til hennar; 2, kúgildi jarða yfir höfuð,
þar sem sumstaðar hefur verið haft tillit til leigunnar af þeim,
en sumstaðar ekki; 3, höfuðból og hjáleigur, sem á sumum
stððum hefur verit'! sleingt saman, en aptur á öðrum stöðum
hafa höfuðbðlin verit'! rnatin ser, og hjáleigumar ser; 4, hlunn-
indi jarðanna, sem hafa verið rnatin með mjög misjöfnum mæli-
Kvarða, og verður nefndin serstaklega í þessu atriði ab taka
fram húsrnauna-tolla á ~áva~jörbum, sem er mjög óljóst um,
hvort og aöhve miklu leyti matsmenn hafa haft tillit til eður
ekki; og 5, hin verulegu áföll og rýrnun jarðanna.

Til þess atl bæta um þessa galla, er nefndin eindregið á
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því, eins og áður er sagt, ab hvorki þurfi að ónýta allt hið
næst-aígelngna jarðamat, heldur megi einmitt hafa af því mik-
inn stuðning til þess, a~ jafna og laga þessar misfellur, og því
se ekki heldur það einasta úrræði, til all jafna þær, f)al'l, að
nú þegar væru teknir til þess umrelsandi menn yfir allt land,
sem bæði mundi valt1a afar-miklum kostnaði fram yfir það,
sem nefndin ætlar al'l í raun og veru útheimtist, til að bæta um
flesta og mestan hluta þf'ssara galla, og sem þar að auki yrðu
því að eins færir um, að laga þessa galla og misfellur til hlítar,
og koma nægilegri og fullri samhljóðun á jarðamatíð yfir gjör-
vallt landið, að þeir annaðhvort fyrst verðu miklum tíma og
tilkostnaðl, til að kyn Ila Ser þetta jarðamat , og allar hinar
verulegustu misfellur þess, bæði mell því, al'l rannsaka það ná-
kvæmlega, og kynna ser hinar ýmsu aðferðir um það og fram-
gángsmáta frá rótum, og með því, að skrifast á um þessi efni
vil'l hina áreiðanlegustu, hyggnustu og reyndustu menn í ýms-
um fjórMngum, ella að þeir, ef þeir byrjuðu strax án undir-
búníngs ferðir sínar, til all lagfæra jarðamatið, væru útbúnir
með mjög nákvæmu, einskurðuðu og glöggu erindisbréfi, sem
ekki mætti vænta að yrl'li búið til svo nákvæmt og fullkomið,
sem skyldi og þörf væri á, nema einmitt af þeim mönnum,
sem væru áður búnir all kynna ser til hlítar þetta jarðamat og
hinar ýmsu misfellur þess, og hvaðan þær væru sprottnar.
peUa nákvæma rannsak lÍ öllum hinum ýmsu og sundurleltu
aðferðum við jarðamatið, [ieim sérstaklegu sjónarmiðum, sem
gelngið hefur verið út frá, og þeim göllum og misfellum, sem
þaðan eru sprottnar (en á þessleiðis nákvæmu rannsaki yrði þó
erindishref hinna umreisandi jarðamatsmanna að vera byggt,
ef flað ætti að vera svo nákvæmt og algjört sem skyldi), get-
ur nefndin t. d. ekki ætlað hinni íslenzku stjórnardeild, bæði
vegua þess, hvað það útheimtir serstaka reynslu og þekkíngu
lÍ ólíku ásigkomulagi jarða og ástands í hinum ýmsu héruðum
landsins, og af því stjórnardeildin er of fjarlæg, til að geta
leitað hinna sérstaklegu nauðsynlegu upplýsinga bjá hinum
skynsömustu og reyndustu og færustu mönnum, til að gefa
þær, og þar að auki mundi henni ekki ætíð heppnast, sakir
hinnar sömu fjarlægðar og ókunnugleika til slíkra manna, að
hitta á þá, sem til þess væru færástir.

Nefndin hefur því komizt að þeirri niðurstöðu, að ráða hinu
beiðraða þíngi til, að biðja konunginn, ltl'l setja nefnd þriggja
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Manna hér i lteJ'kjavík, sem þingið nú stingi upp á með meira
eu helming allra atkvæða, til þess, að þessi 3 manna nefnd
sumpart lagi sjálf og umbæti, og sumpart, að svo miklu leyti,
sem hún treysti st ekki sjálf til þess, undir búi til lögunar og
umbóta þá galla og misfellur, sem þeir nefndarmenn finna,
bæði fyrir ýtarlegt rannsak sjálfra þeirra á jarðamatinu, all á
þvi reynast, og með því all skrifast á um þessi efni, og leita
um þau upplýsinga hjá einstökum hinum skynsömustu og
reyndustu mönnum í hinum .( laudsfjórðúngum.

Ver nefndarmenn teljum nefnilega nokkurn veginn 1'íst,
uð ef þessi 3 manna nefnd yrl\i heppilega kosin (en ver treystum
hinu heiðraða þíngi bezt, að stinga up}) Ii þeim undir samþykki
konúugs], muni á þennan veg geta tekizt að lagfæra og bæta
um meiri eða mestan hluta þeirra galla og misfellna, sem nú eru
á jarðamatínu, og sem ver höfum tekill from her að framan. En
jafnframt getum ver ekki samt sem áður talið eins víst, að þess-
um þremur mönnum auðnist, að jafna svo alla þá galla og mis-
fellur, á ht'l'1jufflstað, og i hverju IteraM Ianrlsins, að ekki
geti rekið að því, að einn eða tvo menn verði all síllustu ab
senda til einstöku héraða, til þess að kynna ser á sjálfum
staðnum uppruna og tilefni þeirra misfellna, sem þar reynast
á, en sem þeír 3 hafa ekki svona hérna á staðnum treyst ser
til að ráða úr, hvorki eptir upplýsingum frá skynsðmum og
kunnugum mönnum í sjálfum héruðum, ne eptir þeim almennu
upplýsingum, sem þeir hafa útvegað ser á annan veg, og eptir
þeim almennu reglum, sem þeir hafa komið ser niður á til
þess, að lagfæra og bæta um galla jarðamatsins yfir höfuð.

En nefndin verður að álíta víst, all hvorki gæti þai'l orllið
til margra héraðe, sem þessir erindsrekar þeirra þyrftu all fara,
né að þeir þyrftu all dvelja leingi á hverjum stað, og yrl'li
þannig, þó að þessu bæri, hvorki svo óbærilegur kostnallur eða
tímatöf, að hann væri ekki vel til vinnandi, til þess all fá
sem mestan og áreiðanlegastan jöfnuð yfir jarðamatið allt, né
neinn líkur tilkostnaður og fyrirhöfn því, sem umreisandi jarða-
matsnefnd, til þess að lagfæra jarðamatið frá upphafi, mundi
leiða með ser. þesf\ir erindsrekar 3 manna nefndarinnar mundu
líka geta lokið því fljótar, og með því meiri vissu, störfum sín-
um, þar sem þau yrðu öumflýjanleg, sem þessi nefnd mundi,
fyrir sitt undangeingna ýtarlega rannsak á jarðamatinu og til-
raunir á d laga það, o. s, frv., geta bæði með nokkurn veginn
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vissu bent þessum erindsrekam sínum á, læar þeir einkum
þyrftu að afla ser nauðsynlegra upplýsinga um, bæði ástand jarða,
o. s, frv., og þá aðferð og undirstöðu, sem hafi verið lögð þar til
grundvallar fyrir þessu seinasta jarðamati, og hvernig þeir ættu
að afla ser þess konar upplýsínga, nefníl. með eríndisbréfi, sem
væri byggt á hinum sömu aðalreglum, og 3 manna nefndin
hefði sett ser sjlilf, til all lagfæra eptir jarðamatið yfir höfuð,
og sem hún ein yrði fær um að semja svo glögglega og ná-
kvæmJega, sem þörf er á, sakir þeirrar rannsóknar og lagfær-
inga, sem hún væri þegar sjálf búin að gjöra á jarðamatinu, 0'
þeirra upplýsinga, sem hón væri búin þar all lótand'i all afla
ser úr öðrum héruðum.

Nefndin hefur þegar bent til her að framan, all hún yrl'li
að álíta hin aðgeingilegustu og vissustu og jafnvel einustu úr-
ræði og veg, til að lagfæra aðalgalla og ójöfnur þessa jarða mats,
þann, sem ráðherrann hefur bent til, ",tekjur þær af jörðullum,
sem ajöra má ráð fyrir", eður hæfilegt afgjald þeirra, ,eptir
þeim upplýsín.qum, sem fáanlegar oæru". þetta verður og nefndin
að leyfa ser að fela þínginu, að það taki fram i álitsskjali sinu, er
það ritar konúnginum um þetta máJ, sem beina uppástúngtl., SVg

að þeir 3 menn, sem settir yrðu, væru bundnir við, all leggja þenn-
an mælikvarða til aðalundirstöðu fyrir lagfæringum sinum.

Og ver nefndarmenn finnum oss hvorki skylt né fært, að
taka fram neinar smágjörvar eður serstaklegar reglur fyrir því,
hvernig þessum mælikvarða eigi serstaklega all koma við, bæðl
í einstökum tilfellum, ella yfir höfuð að tala, og ver ætlum, að
hið beiðraða þing mundi naumast komast að neinni glöggri eður
fastri niðurstöðu, þeirri, er bera mætti upp um beinar uppá-
stúngur i þessum efnum, þó ver nefndarmenn gætum tekið
fram nokkrar slíkar reglur, og gæfum með þeim tilefni til um-
ræðu Ii þingi. Nefndin vonar, að ekki verði misst sjónar
á, að þar sem hún hlýtur nó að stinga upp á, að ein 3 manna
nefnd verði kosin, til all lagfæra jarða matið yfir allt land, þá
megi eiga vist, all reglur þær, sem hún setur ser fyrir lagfæríng-
unum og Ieiðrettíngunum eptir þessum aðalmælikvarða, verði
bæði almennar og komi almennt niður, og á einn veg alstað-
ar, annaðhvort fyrir það, sem hún ser ser fært að leysa af hendi i
þessu efni, eða fyrir erindsreka sína á þeim stöðum, sem hún
treystist ekki sjálf til all fullgjöra lagfæringarnar. Og· með
þessu álítur nefndin ekki að eini fyrirbyggt, heldur 0i ömögu-
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Iegt, að nokkurt líkt scrstaklel!;t, "ið einstöku hrepp eða hcmð
bundið (relatiot) tillit geti átt sér stað i þessum lagfæringum,
eins og nú komu fram i jarðamatinu. og sem einmitt og eink-
anlega gjöra þessar lagfæringar nauðsynlegar, þar sem þó þessu
serstaklega tilliti aptur verður haldið óröskuðu í jarðamatinu
víðast og yfir höfuð að tala, að svo miklu leyti, sem það er
grundvallað á sérstakri þekkingu jarðamatsmanna á mismun-
andi gæðum og göllum hinna einstöku jarða í sama hreppi, og
hinna einstöku hreppa í sömu sýsluuni. .

það gefur og að skilja, að flÓ aðalmælik varði sá, sem rni'l-
herrann hefur bent á, og nefndin verður ai'! aðhyllast, IllUIIi nægja
til þess, að hinir sömu 3 menn geti leiðrétt aðalójöfnuð þanu,
sem er á jarðamatlnu, bæði milli sýslnanna innbyrðis yfir
allt land, og milli hinna einstöku hreppa í þeim fáu sýslum,
þar sem þar á reynast ójöfnur, [iá hvorki nægir sá mælikvarðl,
ne á við, til ai'l lagfæra galla og misfellur á jarða matinu, sem
nefndin hefur tekið fram i 3. flokkinum her að framan, um hið
misjafna mat á bæudakirkjujðrðum, kúgildum, o. s. frv.

Til þess að jafna allar slíkar misfellur, mun 3 manna nefnd-
iu, eptir það hún er búin að leita um undirrót þeirra, og þær
ýmsu aðferðir, sem hafa verið við hafðar í þeim efnum, allra
þeirra upplýsinga og skýrslna, sem auðið verður að fá, einnig
geta sett ser sj;ílfri þær hentugustu og beztu aðalreglur, til að
jafna hverja tegund þessara galla um sig, sem megi koma við
alstaðar á einn og sama veg, og þannig einnig geta komið
nokkurn vegilln samhljóðun á þessar greinir jarðamatsins. En
nefndin álítur bæði óllarft og ser of vaxið, að kveða upp um
þessar reglur neinar uppástúngur.

Nefndin hefur þegm' opt sýnt fram á, að, ef þessi 3 lllanna
nefnd yrði sett, þá hlyti hún að leita ser ýmislegra áreiðan-
legra og gWg/;l;ra upplýsinga, ekki að eins frá sýslumönnum
og amtmöunurn, sem yri'li að gjöra að skyldu, að láta þeim
þær skýrslur og upplýsinga I' í te, sem þeim væri auðia, og
nefndin beiddist eptir, heldur einnig úr ýmsum héruðum lands-
ins, bæði fjær og nær. Vildir þessum upplýsingum, nákvæmni
þeirra og áreiðanlegleik yri'li það mjög mikið komið, hvað mikl-
ar og e;óðar lagfæringar Hefndin sjálf gæti leyst af hendi. því
hefur oss og flestum komið ásamt, að 3 manna nefndinni
YI·ði leyft, að kjósa ser tiltekna menn, t. d, 3 i hverju amti,
til fless að mega, gegn vissri hæfilegri þóknun, eiga aðgáug
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að þeim um þær skýrslur og upplýsingar, sem henni finnst
nauðsyn á al'Þafla ser, bæði um ástand ýmsrll héraða yfir hiif-
ull að tala, þær ýmsu reglur og aðferð, sem jarðamatsmenn
hafi brúkall í hinum ýmsu sýslum, o. fl. þvi finnur nefudin
nauðsyn á, all þingið gjöri uppástúngu um, að 3 manna nefnd-
inni verði leyft, að ~já ser út, gegn hæfilegri þóknun, 3 menn
í hverju amti, til að skrifast á við, og leita hjá nauðsynlegra
upplýsinga, einkum i vesturamtinu og norður-og austur-amtínu.

Nefndin hefur þegar bent til, að þessi aðferð, til all lag-
færa [arðamatið, mundi ekki að eins verða hill líklegasta og af-
farabezta, heldur og einnig hin láng-kostnaðar-minnsta. Ef
þeir 3 væru teknir einkum meðal embættismanna í Reykjavík,
þá mundi ekki þurfa að launa þeim þennan starfa stórkostleg-
um launum, heldur að eins hæfilegri þóknun, t. a. m, 3-400rbdd.
hverjum þeirra, og má ske að auki til skriffanga og skrifara-
launa 100rbcld. Ver ímyndum oss einnig, að þeir menn, sem
3 manna nefndin kysi ser, til að skrifast á við, og leita hjá
nauðsynlegra upplýsinga, mundi nægja 50 rbdd. þóknun, hverj-
um þeirra, og að má ske ekki þyrfti nema 1 slíkan mann i
suðuramtinu, þar sem nefndin el' sjálf, og hefði að líkindum
allmikinn kunnugleik á því, sem hún þyrfti að leita ser upp-
lýsinga um annarstaðar. Lagfæring þessa jarðamats mundi
því, að þvi leyti, sem nú verður fyrir sM (því um kostnað
þann, sem af umreisandi erindsrekum nefndarinnar mundi leiða,
ef að því bæri, að þeirra þyrfti við, verður, eins og auðskilið
er, ekkert ráðgjört um svona fyrir fram), leiða af ser þenn-
an kostnað:
a, til 3 manna nefndarinnar og kostnaðar við ritstörf 1000 rbdd.
b, til þeirra 7 manna, sem nefndin þarf að eiga visa,

til að skrifast á við, 50 rhdd. til hvers þeirra, 350 rhrld.
= 1350rbdd.

Og verður nefndin að ráða þinginu til, að hiðja konúnginn, al'l
þessi kostnaður verði lagður út fyrir fram úr jarðabókarsjóðn-
um, til að lagfæra og jafna galla jarðamatsins.

Af öllum þeim ástæðum, sem nú eru til færðar, leyfir
nefndin ser að stinga upp á, að hið heihraða þing leggi til og
taki fram i álitsskjali sínu til kouúngsins um þetta mál,
eptirfylgjandi uppástúngur ;
1. Að k01dl1lflUl' láti sem fyrst, að »erða má, logfæra og bæta

um hina uerulequstú flalla oq mlsfellur farðamatsins, sem
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fm' fram Mr á landi árin 184.9-50, einkum. svo, að
þessi almenni mælikvarði, ."tekJur þær, sem gjöra
má ráð fyrir af jörðunum, eptir þeim skýrslum,
sem fáan legal' eru", verði lagður til grundvallar fyrir
lagfæringum aðalgallanna hins misjafna jarðamats í hin-:
um ýmsu sýslum.

~. Að til þess, að la.'Ia og bæta um, hæði þessa aðalgalla
og aðrar misfellur [arðamatsins, verði sett þegar í haust
nefnd 3 manna, þeirra, er alþín.qi nú stingur upp á.

3. Að hverjum þessara 3 manna verði veitt :JOOrbdd. þókn-
un fyrir þennan starfa.

4. Að þeim verði einni!! veittir 100rbdd., til að standast
kostnað við ritstörf öll, sem að ætlunarverki þeirra lúta.

6. Að þeim verði le.lJft, að kjósa ser 3 menn í hverju amti,
uesturamtinu 0.'1 norður - Of/ austur - amtinu, og, ~f við
þykir þurfa, 1 í suðuramtinu, til þess að skrifast á við,
0.'1 leita hjá allra þeirra upplýsinga og skýrslna viðz,ikj-
andi jarðamatinu, sem þeim þykir þörf á.

6. Að þessum 7 aðstoðarmönnum verði hverjum um sig veitt
50ródd. þóknun.

7. .Að allan þann kostnað, sem getið er í 3., 4. og 6. upp-
ástúllgu, megi greiða f.lJrir fram úr jarðabókarsjóðnum.

8. Að amtmðnnum og sýslumönnum landsins verði gjört að
skyldu, að láta þessari 3 manna nefud allar þær skýr .••L:
ur 0.'1 upplýsingar í te, sem unnt er, og hún beiðist.

9. Að konúngur leg!/i samþykki sitt til, að 1 eða 2 menn,
annaðhvort nf nefndarmönnum sjálfum, eða þeim, UTIl

nefndin stingur upp á við stjórnina, ferðist á opinberan
kostnað til þeirra kérað«, sem nefndinni f.l/ndist og færði
rök að fyrir konún!/i, að henni væri ekki unnt að laf/-
færa í jarðamatið á annan veg, með því l!l'indisbrefi, sem
nefndin stýngi upp á, en konún!!ur síðan samþykkti.

þar að auki leyfir nefndin ser að stinga upp á við hið heiðraða þing:
að alþín!!i mí, eptir meir ert Itelmíng allra atkvæða stín!!i
upp á þeim :J mönnum, sem það biður konúnf/ um að setja
á þessa nefnd.

Reykjavik, 2. águsl 1853.
•I. Guðmundsson, J. Jónsson. Ó.8ivertsen. Á. Einarsson.

Skrifari nefna. og f r umsögumaður. G. Brand. .••ison. J. Samsonsson.
u. .dlUlre.·j'soll. þ. 8vein~jijrnssou.
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)ó eg í ýmsu tilliti ekki geti verið meðnefndarmönnum
mínum samdóma, vil eg samt af ástæðum þeim, sem eg skal
greina frá á þinginu, aðhyllast uppástúngur þeirra til þingsins.

Reykjavík, 3. ligtist 1853.

J. P. Hanstein,
formaður.

Framsögumaður: Eg skal fúslega játa það, að nefndar-
álit þetta er nokkuð fjölort, og má ske fjölorðara, en það hefði
þurft að vera. Eg, sem nefndin fól það á hendur, að semja
og rita álitsskjal þetta, áleit það meiru varða í svo' mikilvægu
og flóknu máli sem þessu, að taka ljóslega og skýlaust fram
stefnu nefndarinnar, heldur en að berjast við, að hafa það stutt

fáort.
Aðalþánkagángurinn í álitsskjali nefndarinnar er sá, að

jarðamatið hafi marga verulega galla, og se ekki hafandi, eins
og það er, þegar yfir allt land er litið; en aptur se þó margt í
því svo gott, að því se eingan veginn alveg kastandi. það er
einkum einn verulegur kostur, sem það hefur, og sem eg vil
taka fram, en það er, að vegna þess, að, samkvæmt boði stjórn-
arinnar 1848, hinir kunnugustu menn voru skipaðir til, að meta
jarðirnar, þá er innbyrðis mismunur á gæðum jarðanna i hverj-
um hrepp og hverri sýslu út af fyrir sig kominn fram í mat-
inu. Annað mál er um það, að reglurnar hafa verið misjafnt
skildar, og bæði þær og aðalmælikvarðinn fyrir jarðamatinu
heimfærður á sinn veg og eptir ólíku sjónarmiði í hverri sýsl-
unni út af fyrir sig, og af því leiðir þann aðalókost, sem á
jarðamatinu er, nefnilega öjöfnuður sá, sem á þvi verður, þegar
það er skoðað i heild sinni um land allt, og hver sýslan borin
saman við aðra. Nefndin hefur þvi tekið þá aðferðina, sem
henni þótti hagkvæmust, og það er, að halda því fram, að jarða-
mati þessu verði ekki alveg kastað, heldur lagað og jafnað,
og því hefur hún stúngið upp á þessari 3 manna nefnd í Reykja-
vík. það er sjálfsagt, að þetta er mikið og vandasamt verk
fyrir þessa 3 menn; þvi að líkindum eru það mjög fáar sýslur,
sem jarðamatið gæti verið óhaggað í, þó það yrði lagt til grund-
vallar, heldur mundi þurfa að breyta matinu rett á hverri jörð,
eptir einum og sömu reglum. þó að nú nefndin yrði að vera
á því, að, ef þessi 3 manna nefnd yrði heppilega valin, þá
mundi hún að vísu geta lagfært mikið, þá áleit hún samt ekk
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hyggilegt, að glora ekki ráð fyrir stöku stöðum, sem 3 manna
nefndin gæti ekki með hinum tilteknu aðstoðarmönnum komið við
þessari lagfæringu, og því leiat henni, að stinga upp á þessum um-
reisandi mönnum. Aðalmeining nefndarinnar var sú, a1l gjöra
strax ráð fyrir, til hvaða ráða skyldi grípa, þegar svo bæri und-
ir, til þess, að koma í veg fyrir ný umsvif og vandræði, og
hvorki var þai'l meining nefndarinnar né mín, að þessarar um-
reisandi nefndar mundi opt eða víi'la við þurfa, eða til margra her-
aða, eða að hún þyrfti ai'l dvelja leingi á hverjum stað.

Hvað kostnaðinn áhrærir, sem af þessari 3 manna nefnd
mundi leiða, þá vil eg geta þess, að elngin áætlun um hann
kom til tals á þeim 10 eða II fundum, sem nefndin átti með
ser. En þegar eg fór að rita nefndarálitið, sá eg, að slík kostn-
.aðaráætlun var nauðsynleg, og fannst mer og fleirum, sem eg
átti þá tal vii'l um það mál, að þau verk, sem 3 lllanna nefnd-
inni voru ætluð, væru svo yfirgripsmikil og vandasöm, að varla
mundi mega ætla, að neinn vildi gánga ai'l þvi fyrir minna, en
300 rbdd.

Eg sk"'al ekki fara fleirum orðum um mál þetta, fyrri en
umræðurnar kunna að gefa mer tilefui til þess .

.I. P. Hanstein : Eg bað um orðið einúngis til þess, að skýra
[iingmðnnum frá ástæðum mínum fyrir, að eg hef aðhyllzt uppá-
stúngur minna heiðruðu meðnefndarmanna, þó eg í ýmsu tilliti
hafi átt örðugt með, að vera þeim samdóma, og þótt þeir ekki
hafi viljað fallast á það, sem eg hef fram fylgt á fundum vorum.
Ástæi'lurnar eru þessar: Í nefndinni voru 5 bændur, en bændur
störfuðu mestmegnis að jarðamatinu. er fram fór árin 1849 og
1850, sem ver Iler eigum að segja álit vort um; bændur með
öðrum jarðelgendum eiga að bera þann kostnað, sem af því
hefur leitt og enn fremur leiðir af lelðréttingu þess, og bændur
eiga að búa undir jarðamatinu framvegis, hvernig sem það svo
verður afhendi leyst; þessa vegna vildi eg ekki vera móthverf-
ur uppástúngum meðnefndarmanna minna, þó mer lítist eingall
veginn vel á þær.

þ.• lðnassen i Þegar jarðamatið fyrst kom til umræðu her
á þingi, var flvi sllái'l, að það mundi eiga lángt í land, því
var líka spáð, að af aðferð þeirri, sem við átti að hafa, mundi
leiða, að málið eptir á mundi verða innbyrðls ósamhljóða, og
yfir höfuð óáreiðanlegt. þetta er nú komið fram, og enda í
rýmra skilningi, en þá var gjört ráð fyrir. 'það er nefnilega
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nú svo komið, að það er mikill vafi á því, hvort ekki muni
réttast, að kasta jarðamatsverkinu öldúngis, og má með sanni
segja, ef það yrði niðurstaðan, að hafi sumum þótt sum mál
lykta her sorglega, að þetta þá Iykti hörmulega. Að þetta se
ekki of hermt, það vottar nefndarálit það i málinu, sem nú var
lesið upp fyrir þinginu, og þetta nefndarálit er samið af þeim
þingmönnum, sem bezt voru færir um, að fjalla um málið, og
þeir hafa haft þall til meðferðar allan þíngtímann, og her um
bil helmingur þín gm anna hefur setið i nefndinni; en hver verð-
ur svo hjá þeim niðurstaðan'( Hún verður sú, að jarðamatið.
eins og það er, se óhafandi, en til þess að ka~ta þvi þó ekki
algjörlega, stingur nefndin upp á því, að setja 3 manna nefnd,
sem mætti kalla sitjandi nefnd, ber i Reykjavík, og henni er
ætlað, að yfirfara allt jarðamatsverkið, að laga misfellurnar, og
koma í það innbyrðis samhljéðun; en svo eru henni til styrktar
ætlaðar 2 nefndir út í landinu, sem hún skrifist á við um vant-
andi skýrslur og upplýsíngar, og loks er þó gjört rái'l fyrir,
að aðalnefndin í Reykjavík kunni að þurfa ai'l taka ser ferð á
hendur út um land til þess, að skoða jarðirnar, og kynna ser
allar kringumstæður. þetta er nú, ef til vill, það einasta úr-
ræði til þess, að halda lífi i jarðamatinu, en eg er þó eingan
veginn sannfærður um, að jarðamatinu verði með þessum hætti
við hjargað. Nefndinni i Reykjavík er ætlað, eins og eg tók fram,
að laga allt jarðamatið, og koma í það fullri samhljóðun; þann-
ig verður nefndin, að eg ætla, að laga og breyta verði næst-
um á hverri jörð í landinu samkvæmt afgjaldinll á jörðunum
hæfilega metnu; þvi virðingarverð jarðanna og afgjald þeirra
stendur nú sem stendur i eiugri innbyrðis samhljóðun. þetta
á nefndin al') gjöra á IJIle sínu, og þessu vandaverki á hún að
hafa lokið til næsta þíngs; en hvar er nokkur vissa fyrir þvi,
að nefndin, þó hún yrði sett, geti komið þessu af, eða þó held-
ur fyrir því, ai'l nefndiuni takist, að leysa verk sitt svo af
hendi, að ekki verði, þegar aðgjörðir hennar koma til þingsins,
sama niðurstaðan og nú, að þinginu þyki þá allt verk hennar
öhafandi, og þurfi þá al') yrkja upp á nýjan stofn'( eða eru
nokkur líkindi fyrir því, að nefndinni takist betur, en kunnug-
um og skynsömustu mönnunum í hverri sveit hefur tekizt, að
leysa af hendi jarðamatið '( Eg held þetta geti verið miklum
efa undirorpið; en nú vil eg gjöra rái'l fyrir, að nefndinni tak-
ist, að laga jarðamatið þannig, að málið aptur geti tekizt fyrir
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á þinginu í næsta sinni, svo að þvi búnu yrði farið að búa til
jarðabókar- frumvarp. l>etta frumvarp gjöri eg ráð fyrir yrM
þá prentað, svo það gæti orðið kunnugt almenningi, og öllum
gefist kostur á, að átta sig i þvi, og a~ gjöra athugasemdir sín-
ar við frumvarpið, og al\ þetta frumvarp verði svona látið biða
4-5 ár, áður en algjörlega væri farið að búa til jarðabókina.
En getur þá ekki farið svo, að þær margbreyttu skoðanir, sem
gjöra má ráð fyrir kæmu fram við jarðabókarfrumvarpið, yrðu
svo margar og svo fráleitar hver annari, að það yrði ókljúfandi,
að koma þeim saman og sameina þær allar í eina heild; eg
held þetta lika geti verið vafamál. Með þessum orðum mínum
vil eg þó ekki leggja beinlínis á móti uppástúngu nefndarinn-
ar; því mer þykir viðurhlutamikið, að kasta jarðamatinu, ef
nokkur kostur er á, a~ bjarga því við, og það er þó mögulegt,
að uppástúnga nefndarinnar geti gjört það, þó efi geti að vísu
á því leikið.

Eg viðurkenni að öðru leyti, að nefndarálitið er samið með
mikilli alúð, þó það, ef til vill, sé nokkuð margort, og er það
víst af því, að nefndin hefur viljað skýra málið sem bezt, og
gjöra það sem greinilegast fyrir þinginu.

Að lyktum, og áður en eg sezt niður, skal eg leyfa mer
þá athugasemd, að þetta mál er mer þess ljós vottur, að annað
eins vandaverk, og jarðamat er í hverju landi, réttast er falið
einum og sömu mönnum um allt land. l>etta var tekið fram
af einum þingmanni, þegar jarðamatið kom fyrst til umræðu
her á þingi árið 1847, og þvi var miður, að þingið ekki þá að-
hylltist þessa skoðun á málinu. Mer er næst afl halda, að það
reki að þessu á endanum; það er óskandi, að þessar verði ekki
mála lyktir.

H. Stepkensen : l>ví er nú miður, að eg er of ókunnugur
jarðamatsmálinu til þess, að geta talað svo um það, sem eg
vildi, og þar að auki hefur hinn háttvirti 4. konúngkjörni þíng-
maður sagt margt af þvi, sem eg vildi talað hafa, svo þess fá-
orðari get eg verið. En samt sem áður finnst mer það þó skylda
min, að láta í ljósi meinlugu mína um málefni þetta.

Innanríkisráðherrann hefur bent á, að hentugasta og bezta,
og má ske sú einasta aðferðin, til að fá jöfnuð á jarðamatið,
væri sú, að taka til greina og byggja á hæfilegu afgjaldi
jarðanna. l>etta var meiníng margra á alþingi 1847, en {IÓ
varð það upp á, að fara eptir söluverði, sem bæði seljandi og
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kaupandi álitust skaðlausir af. Eptir þessum tillögum alþingis
samdi stjórnin ýmsar reglurfyrir jarðamatsmennina, en nú se eg
ekki betur, en að nefndin hafi játað, að þessar reglur hafi ekki
verið góðar, þar eð menn hafi villzt á þeim og misskilið þær,
og mer finnst hún vera komin inn á skoðun innanrikísráðherr-
ans, nefnilega, a/\ sanngjarnt afgjald jarðanna væri lagt til
grundvallar fyrir matinu, og það var nú min meining 1847, og
er enn mín meiníng 1853. Nefudin hefur þess vegna að minni
ætlun gjört vel í því, að látast hafa þessa skoðun. En þegar
hún er búin að húðfletta þetta jarðamat, sem er, og það líklega
með fullum ástæðum, þá vill hún undir eins á eptir taka það
og leggja "til grundvallar. ~all er nú í fyrsta sinni, sem eg
hef heyrt, að byggjandi væri á því, sem vitlaust er frá botni
og grunni. Nefndin vill kjósa 3 menn i sitjandi nefnd, eins
og hinn heiðraði 4. konúngkjörni þingmaður kallaði hana, fyrir
300 rbdd. hvern. Ef nefndin hefur nú meint, eins og mer
finnst liggja næst orðum hennar, að þetta se borgun fyrir allt
verk ill, þá eru það 30 rbdd. um árið, sem hver þeirra fær; þvi
eg er viss um, að þeir verða ekki búnir all ljúka starfa sínum
aC á minna en 10 árum, og meta hverja jörð út um allt land.
Nefndin i Reykjavík mun varla sitja svo hátt, aA hún sjái alla
þá galla, sem eru á jarðamatinu; því eg þykist, viss um þessi
nefnd, sem nú er, hafi ekki seli 10. hvern galla á því. Mer
þætti og fýsilegt mjög að vita, hvort nefndin ætlar, að 3 manna
nefnd þessi skuli nú þegar verða sett niður af þinginu, án þess
stjórnin staðfesti kosningu hennar; þvi eigi stjórnin að stað-
festa hana, þá dregst nokkuð í tímann með það, en henni mun
ekki veita af, þó hún gæti tekið til starfa fyr en seinna. Se
það nú meining nefndarinnar, að þessi 3 manna nefnd taki
þegar til starfa, þá á hún víst að búa ser til erindisbref sjálf.
~all er líka öldúngis nýtt fyrir mínum eyrum. Og þar að auki
á sitjandi nefndin að búa til erindisbréf handa hinni fljúgandi
nefnd, og mun þar sannast hið fornkveðna, að sveltur sitjandi
kráka, en fljúgandi fær; þvi hin fljúgandi nefnd kann þó að
fá dálítil kynni af stöku jörð út um landið, þar sem hin sitj-
andi nefnd fær þau eingin. Að amtmenn veiti nefnd þessari
allar þær upplýsingar, sem þeir eru færir um, þykir mer sann-
gjarnt. En hvað snertir þennan eina aðstoðarmann í suður-
amtinu, þá get eg vel ímyndað mer, að hann verði ekki svo
nákunnugur hverri jörð í amtinu, að hann fái gefið allar þær
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upplýsingar, sem þurfa kynni; því eg get ímyndað mer, að
amtmaðurinu í suðurumdæminu væri ekki svo miklu kunnugri
jarðagjöldurn sanngjörnum í sínu amti, en hinir amtmenniruir
í sínum, og að eins geti farið um kunnugleika nefndarinnar
sjálfrar í suðuramlinu, eins og í norður - og vestur - amtinu.
Nefndi n hefur tekið sanngjarna jarða-afgjaldið sem aðalundir-
stöðu fyrir jarhamatinu. það mun nú óvíða vera gjört í því
mati, sem nú er, svo her þarf þá að breyta grundvellinum með
öllu.

Eg man ekki með vissu, því eg er svo gleymi nn orðinn
- (Framsögumaðllr: það höfum við nú heyrt af ræðu þíng-
mannsins, að harm er gleyrninn) -, hvort nefndin ætlast til,
að jarðamatsmenn þurfi að hafa tillit til fjarlægra héraða. pó
minnir mig, að svo se, að hún ætli t. a. m., að Barðstreudingar
þurf að hafa tillit til jarðamats í Múlasýslu. Eu eg er viss
um, að jarðamatið er ekki nærri því samhljóða í hverjum hrepp.
Sumstaðar eru bæði sveitajarðir og eyja - eða hlunninda - jarðir
i sama hreppnum, og ef IIÓer fylgt einni reglu á báðum, verð-
ur ðjöfuuður úr því. Eg hef t. a. m. heyrt, að eigandi Akur-
eyja á Breiðafirði hafi sagzt líða 81 rbdd. skaða á þeim á ári,
en þó var sagt í skýrslum jnrðamatsnefndarlnnar eptir aldamótin,
að þær gæfu af ser 100 pund dúns, og jafumikið fiður, Ef að
nú í þessum hrepp væru einnig sveitajarðir, og þetta væri tekið
til greina við matið, þá hlyti þar að verða ójöfnuður á. í jarða-
matillu þarf eins að vera jöfnuður, alstaðar gl'Undaður á sann-
gjörnu jarðagjaldi. Aðferð nefudarinnar er því að minni ætlun hin
allra-ótiltækilegasta, sem verða má; því þó hin sitjandi nefnd
sæti í 20 ár, þá væri henni ekki auðið, að laga alla gallana
á jarðamatinu eptir þessari undirstöðu, sem hún nú sjálf tekur
ser. :þessi aðferð er og hill kostnaðarmesta, því tíminn er svo
lángur. Nefndin hefur ekki viljað láta bændur meta jarðirn-
ar upp aptur, af því hún heit, að þeim mundi falla svo illa,
að laga gall ana á því verki, sem þeir væru einu sinni búnir
að gjijra sem eiðsvarnir menn. Eg gæti nú vitað, í hverju
bændum mundi verða það hughægra, að nefndinli Reykjavík
umturnaði öllu því, sem þeir hafa gjört í þessu, heldur en að
þeir væru sjálfir látnir kippa því í liðinn. Eg held því, að
hin önnur uppástúnga inuanrlkisrsðherrans se hin réttasta. pað
er að vísu ætlun mín, að, ef farið væri eptir því afgjaldi, sem
nú er á jörðunum, þá mundi það olla mikillar villu, og það
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hef eg verib allt af sannfærður um; því afgjöld jarðanna þau,
sem nú em, fara ekki ætíð eptir gæðum þeirra í raun og veru.
En eg ætla, að hver skynsamur bóndi geti seð, hvað se sann-
gjarnt eptirgjald af hverri jörð, og eg held, að það se varla
neinum ætlandi nema þeim, og þeim undir eins hægra, að ætl-
ast á um það, heldur en hvers virði jörðin er móti peningum.
Eg gæti vitað, hverja hin fljúgandi nefndin á að spyrja -
(Framsö.qumaður: Hún á einga að spyrja) -. Ef hún á
ekki að spyrja presta né sýslumenn, þá verður hún að halda ser
til bændanna um þær upplýsingar, sem þörf gjörist; því ekki
mun hún geta upplýst hvað eina sjálf. Eg skil því alls ekki,
hvað þessir sendimenn geta lagað, og eg ætla, að fyrir þeim
verði nefndinni í Reykjavik eins ókunnugt, hvað se sanngjarnt
afgjald af hverri jörð á landinu eptir 10 ár, eins og í dag.

Ef nefndin ætti að semja jarðabók yfir allt Ísland, þá
ætla eg, að 100 rhdd. fyrir ritstörf og skriffaung verði ærið lít-
ið. Eg er því að vísu ekki vel kunnugur, hvað ritstörfin hafa
kostað vil'l jarðabækurnar áður, en svo mikið hef eg sM, að það
er æði-mikið verk á þeim, og ætlandi, al'l þær hafi kostað mikið,
þal') má nú mikið vera, ef uppástúnga nefndarinnar getur leitt
til eins mikils sannleika, og ef margir menn ræru i hverjum
hreppi, sem hjálpuðust til, að meta jarðirnar upp að nýju.

En eg skal ekki ræða .meira um þetta al'l sinni, en vera
má eg geymi mer rétt til .breytíngaratkvæðis á einhvern veg
vil'l uppástúngur nefndarinnar; því mer gel'ljast þær eingan
veginn.

KOllúnf/s(ulltl'úi: Eg skal, ál'lur en umræðumar fara leingra
á fram, geta þess, að mál þetta, sem nó er um rætt, er mjög á-
riðandi fyrir landið, og æskilegt, að einhver ráð yrðu fundin til,
al'l bjarga við jarðamatinu og laga það án mjög mikils kostn-
aðarauka. Eg vil því skora á þá af hinum heiðruðu þingmönn-
um, sem ei fella sig við uppástóngurnar í nefndarálitinu, að
brjóta þær ei einúngis niður, heldur leitast við, að byggja eitt-
hvað upp aptur, og koma fram með einhver þau breytingarat-
kvæði, er málinu, að þeirra hyggju, gætu borgið upp á sem
beztan hátt; hvar hjá eg einnig vona, að þingmenn gæti þess,
hve stuttur tími nú er orðinn eptir, og hvað þess vegna er
nauðsynlegt, að þeir ræði höfuðatriði málsins, en spilli ekki
tímanum með þráttunum um orð eður alls konar smá ónaul'lsyn-
leg atriði.
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J. hreppst. Sigu,.ðsson: þegar það kom fyrst fyrir mig,
að eg varð að skipta mer af þessu jarða mati, og eg fór ab í-
grunda þetta mál, þá komst eg niður á þessa skoðun, all sá
eini og rétti mælikvarði fyrir réttu jarðamati væri sanngjarnt
afgjald jarðanna j það er þess vegna, að eg með gleði hef nú
bæði séð, að innanríkisráðherrann hefur tekið þetta fram, sem
þá hentugustu undirstöðu jarðamats. og nú heyrt á nefndar-
álitinu, að þessi skoðunarmáti hefur orðið ofan á hjá nefndar-
mönnum, sem að eru bæði vitrir og vel að ser, og viða að úr
landinu. þegar við 3 jarðamatsmenn, sem áttum að vera í
þeirri sveit, sem eg á heima i, áttum að fara að starfa að þessu
verki, þá gjörðum við okkur fund, og sátum saman í 2 daga;
þóttumst við aldrei geta korníð fyrir okkur góðri undirstöðu-
reglu, fyrri en við tókum það ráð, að setja upp reikningsdæmi,
hvað hver jörð væri mátulega leigð í sveitinni; eptir þal'! vor-
um við fljótir að finna verð hverrar jarðar; því 4 rbdd. létum
við vera sem rentu af hverjum 100 rbdd. höfuðstól, og þessari
reglu mun hafa verið helzt fylgt víða í Mýrasýslu, víst í vestri
parti hennar; enda hef eg ekki heyrt kvartað mjög mikið yfir
mikilli ósamhljóðun á jarðavirðingu þar innan sýslu, þó það se
í eínga staði misfelluJaust; því það kann að vera, að sumum
hafi þótt svo, að yfirmatið hafi ekki umbætt allt, sem það
hefði átt að gjöra, eða getað gjört, og ab í það hafi hvorki
verið heppilega né löglega valið, Samt er það það helzta, sem
eg hef heyrt knutrað um í Mýrasýslu, að allt matið hafi verið
of hátt, og er það öll von, síðan menn heyrðu af jarðamatinu
i næstu sýslum, t, a. m, Snæfells og Dala. Í fyrstunni var eg
ekki svo mikið fyrir, að meta lágt jarllirnar; því eg gat þá
ekki sM, að það gæti neitt skaðað, þó alstaðar væri metið hátt;
eg sá ekki, að jarðahundruðin yfir höfuð þyrftu ab fjölga fyrir
þvi; því það var þá ekki annað, en að leggja aptur fleiri ríkis-
dalina út í hvert jarðarhundrað, þá til þess kæmi, og mundi
alþingi ætíð fá tækifæri til, að gjöra þá uppástúngu; en nú, þá
eg hef séð, að í sumum sýslum hefur verill metið svo miklu lægra,
þá hef eg þótz! sjá, að eingin ráð yrðu til, ab gjöra jöfnuð á milli
sýslna her í landi, ðnnur en þau, að taka nú sinn mælikvarða
fyrir hverja sýslu, binda hverja sýslu við sitt gamla hundraðatal,
líta nú eptir, hvað hundraðið i hverri sýslu að meðaltali hafi
verið virt við jarðamatið, og biðja síðan stjórnina, að láta þetta
meðaltal gilda í hverri sýslu, nefnilega, að leggja út marga dali
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j jarðarhundraðið í þeim sýslum, sem hátt hefur verið matið í,
en fáa dali í hundraðið í þeim sýslum, sem lágt hefur verið
matið í, t. a. m. 17 í einni, en 30 í annari, eins og nefndar-
álitið hefur nú drepið á. Eg heyri nú líka, að amtmaðurinn í
vesturamtinu hafi látið í ljósi þessa sömu skoðun; þetta er líka
vel kleyft, því það eru ekki nema 19 eða 20 .sýslurnar, og
þyrftu þá ekki að vera nema eins margar línur með sinn taxt-
alin hver; hundraðatalan kæmi þá sama út á heila landinu,
nema það sem hún jykist við á þeim jörðum, sem áður voru
hundraðalausar. en jarðir stigju þá upp og niður í héruðum,
eptir því sem jarðamatsmenn hafa virt þær, og færu flá af ó-
jöfnur, sem áður voru millum jarða; því jarðamatsmenn hafa
virt jafnt jafngóðar jarðir, þó önnur hafi áður verið 10 hundruð,
en hin 5 eða 20. Eg held þvi, að það megi nota jarðamatið
með þessari aðferð, og nokkurri annari lögun, sem nefndin
hefur bent á; annars hefur hún í áliti sínu svo greinilega talað
um jarðamatið, kosti þess og galla, að þess vegna mega víst
verða styttri umræður um þetta mál. Eg held það se því ó-
gjörningur, að forkasta þessu jarða matsverki ; því margir skyn-
samir hafa þó starfað að því, og margir munu þótzt hafa vand-
að llað eptir beztu samvizku, þó sitt augnamið hafi verið haft
j hverju plázi. pað er víst með mörgum misfellum, en það kann
að mega laga þær nokkuð eptir því, sem nefndin hefur stúugið
upp á, og þó eg sjái nú ekki, hversu þessi sitjandi Reykja-
vikurnefnd fer að kippa öllu í lag, og eg sjái, að her komi nýr
kostnaður, þá treystist eg samt ekki, að vera þessu fyrirtæki
mótfallinn; því nokkuð kann með því að lagast, og það er þó
tilraun, og vert er þai't, að reyna að vanda það, sem leingi á
að standa. Eg verð því að hallast að nefndarinnar uppástúngu;
en það liggur samt í mer, að aldrei verði einn og sami mæli-
kvarði yfir allt land feinginn út úr þessu jarðamati , svo vel
fari.

St .• JÓnsson: pað er nú og hefur leingi þótt hægðarleik-
ur, að rífa eina byggingu niður, en örðugra, að byggja hana
upp aptur, svo betur fari, og svo fer þeim einnig, sem nú eru
ákafastir í, að rífa niður jarðamatið, sem nú er orðið til; en þeir
gjöra lítið til, að byggja upp annað betra. Nefndin hefur lýst
því yfir, að nokkrir gallar væru á jarðamatinu, en henni þykir
það þó ekki óbætandi. Skipið er líka óbrúkandi með gatinu
á, en það er ekki óbætandi fyrir það, og það er mikill munur
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á því, hvort jarðamatið nýja el' óh afand i og ónýtt, eða hvort
það þarf endurbótar við. það hefur verið tekið fram, að lík-
legast væri, að koma með sanngjörn eptirgjöld af jörðun-
um, og byggja á þeim. Eg skil nú ekki, hvernig komizt verð-
ur eptir þessum sanngjörnu eptirgjöldum, nema með þvi, að
meta kost og Hist hverrar jarðar, eins og gjört hefur verið við
jarðamatið, sem nú er, þar sem leitað var að verði jarðanna,
0'" eæ sé ekki betur, en að þessi aðferð komist i.illlúngis að~ "
sömu niðurstöðu sem hin fyrr]. Mer sýnist því annaðhvort að
gjöl'a, að hjálpa við því mati, sem nú er, eða að taka afgjöldin,
sem nú eru, og sjá þó allir, að villan yrði her um bil hin sama,
eða nokkru verri, og bætti það þó á nýjum kostnaði. þó þess
megi leingi biða, að þetta mat yrði alveg bætt, þá má þó eiga
það ölllúngis vist, að miklu leingur má hiða hins, að betra
jarðamat fáist af þeirri undirstöðu, sem nú er borin upp; þvi
það mun að líkindum aldrei verða, ef þetta væri alveg rifið
niður, og kastað sem öldúngís ónýtu. það vm' aldrei búizt við
því á þinginu 1847, að þetta mat mundi verða gallalaust í fyrstu,
heldur hinu, að þá galla, sem á þvi yrðu, mundu menn geta
varazt síðar, og það yeði þannig undirbúningur undir annað
fullkomnara. Eg skil ekki heldur í þvi, að þetta jarðamat fái
staðið um aldur og æfi, og ekki skil eg það heldur, að ferða-
nefndin bæti mikið um. Mitt atkvæði verður þess vegna fyrir
því, að því se ekki kastað, sem er. það er búið að reyna her
jarðamöt áður, og allir vita, hvernig þau hafa tekizt, og er mer
þó næst skapi að halda, að þau hafi kostað helmingi, eða jafn-
vel tveimur þriðjn pörtum meira, en þetta seinasta.

ll. Stephensen i 'þingmaður Eyfirðinga hefur sýnt fram á,
að þetta jarðamat se eins og það á að vera; en þá þykir mer
uefndin hafa vel'Íð ærið sljóskygn, þar sem hún kallar það
óhafaudi. þingmaðurinn sagði nefnilega, að hið sanngjarna. af-
gjald væri fólgið i jarðamatinu, sem nú er verið að ræða um.
En eg heill, að réttasta og bezta aðferðin væri sú, að tekinn
væri listi yfir sanngjarnt jarða-afgjald í hverjum hreppi, og að
bændur gjöri það. En ef menn tortryggja ráðvendni hæud-
anna, þá þarf eg að fá sönnun fyrir, að aðrir, sem hærra standa,
séu í nokkru ráðvandari. Eg get ekki fallizt á meiningu þing-
manns Eyfirðinga; þvi hvað sem þetta mat kostar, álit eg það
þó ðhafandi; því mér- finnst það vera að kaupa við miklu verði
mikinn ójöfnuð, Eg vil þvi taka mer breynngaratkvæði við
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uppástúngu nefndarinnar á \)á leið, að sýslumaður og prestur
kjósi 3 menn í hverjum hreppi, til al'l segja álit sitt um sann-
gjarnt afp,jald hverrar jarðar, og síðan se yfirnefnd, ti] að yfir-
líta þall, og sameina það fyrir alla sýsluna. Eg ímynda mer,
að hreppanefndir þessar gjörðu áætlunina um leið, og tekið er
framtal, sem gjört er á hverju ári undir alþingistolls-greiðsluna,
og kostaði það þá, ef til vill, ekkert. Sama kynni og að verða
um sýslunefndina, að hún gjörði sinn hluta starfs þessa fyrir
ekki neitt, og yrði þá þó kostnaðurinn í ölIu falli minni, en
þeir 13,500 rbdd., sem nefndin hefur ætlað 3 manna nefndinni í
Reykjavík, auk alls annars kostnaðar, sem af hennar aðferð
leiðir.

G. Brandsson: Tveir af þeim heiðruðu þingmönnum, sem
talað hafa í þessu máli, gjörðu ser mikið far um, að rífa mörg
og mikil göt á nefndarálitið, en aptur hafa aðrir tveir orðið til
þess, að kasta á það spjör, til að hylja með nekt þess. Ann-
ar hinna fyr nefndu, nefnilega hinn 4. konúngkjörni þingmaður,
reyndi til með ýmsu móti, að óuýta það, sem nefndin hafði
stúngið UPI> á; en eg gat ekki fullkomlega skilið, hvað það
var, sem hann þá vildi setja í staðinn, til að laga með jarða-
matið - (Framsö!/umaðul': Hann skildi það ekki sjálfur) -.
l\ler heyrðist á annan hóginn liggja sú meining í orðum hans,
að hann vildi ekkert jarðamat hafa, og er það þá að nokkru
leyti samkvæmt því, sem bænarskráin úr Dalasýslu fór fram á,
um hverja talað er í nefndarálitinu; en það er eitt atriði í henni,
sem nefndarálitið leiddi hjá ser að geta. um, en sem þó er ekki
ómerkilegt, til að sýna eitt með fleiru, á hvað góðum grund-
velli uppástúngur hennar eru byggðar, og það var það, að það
skyldi her eptir verða álitið 1 hundrað í hverri jörðu, sem gæfi
af ser jafngildan og jafngóðan eyri þeim, sem vanalega væri
goldinn eptir kýr - eða ásauðar-kúgtldið, nefnilega 20 álnir, og
að jarðarafgjaldið skyldi ætíð vera lJlí partur höfuðstólsins, en
tíundin þar af Tð-lí partur 'hins sama höfuðstóls. Ef þetta væri
nú aðhyllzt, hlyti að verða eitt af tvennu, sem hvorttveggja
væri illt, annaðhvort það, að jarða-eptirgjöld yrðu svo óbæri-
lega há, að leiguliðar gætu ekki undir þeim risið, eða að gjöld
af jörðunum til hins opinbera yrðu svo lítil, að þau dygðu
hvergi nærri, nema með því móti, að lausafénu væri mjög mik-
ið í þýngt fram yfir það, sem nú er. Eg vildi ekki undan-
fella, að minnast lítið eitt á þetta, svo menn þess heldur gætu
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f';,~l\ annmarka þess, Að öðru leyti fannst mer hinn árninnsti
4. konúngkj1irni þíngmallut' ekki vera fjarlægur þeirri ferða-
nefna, sem talað hefur verið um, en sem þó flestum þing-
mönnum mun þykja mjög varúðarverð. enda greindi nefndar-
mennina mest á um hana; það er því einúngis mögulegleiki
hennar, sem ekki er útilokaður úr nefndarálitinu, en það mun
öllum auðsætt þar af, að ekki verði til hennar gripið, fyr en
cingin önnur betri úrræði finnast til, að bæta með galla jarða-
matsins á stöku stöðum.

Hinn háttvirti varaforseti hefur mikið talað um hin sann-
gjörnu j arða-afgj öld, og viljað sýna, að þau ættu einmitt að vera
fóturinn undir hinu nýja jarðamati, sem hann nú vm stofna;
en þingmaðurinn frá Eyjafjarðarsýslu sýndi ljóslega fram á
það, að sanngjarnt jarðarafgjald og sanngjarnt söluverð hlyti að
mætast, enda er eg honum samþykkur i þessu, og eins í því,
að, þegar metnar VOt'Ujarðirnar núna seinast, þá muni menn
hafa villa hvar haft þetta hvorttveggja í huga. Varaforsetinn
hefur talað margt um erindsreka þá, sem nefndin hefur stúng-
ið upp á, en þó hefur hann ekki komið með neitt verulegt,
sem þessu gæti hnekkt; helzta meining hans er sú, að vilja
gjörsamlega ónýta nefndarálitið, og ber það fyrir sig, að nefnd-
in hafi sagt sjálf, all jarðamatlð, eins og það nú er, væri óhaf-
andi; þetta er satt; en nefndin hefur aldrei sagt, að það væri
óbætandi, eða að á þvi væru svo miklir gallar, all því þyrfti
að steypa gjörsamlega. Hann hefur þessu næst stúngið upp á
þriggja manna nefnd í hverjum hrepp, til að meta sanngjarnt
afgjald af hverri jörð, og síðan sýslunefnd, til að umbæta þetta
og laga, hvar með hann telur sýslumenn þá, sem hæfir þættu
til þess; en mer varð ekki ljóst af orðum hans, hvort hann þá
ætlaði að búa til þriðju nefndina, sem ætti að meta hæfilegleika
sýslumannanna. Hvað nú þessi sanngjörnujarða-afgjöld áhrærir,
þá kom þall til tals í nefndinni, að tilraun yrði gjörð með, að
komast eptir þeim á þann veg, að þegar hreppstjórar semdu
skýrslur þær, sem leggjast ættu til grundvallar fyrir alþíngis-
tolJinum, þá yrbi bætt inn í þær einni rúbrikku, i hverja skrif-
að væri þetta sanngjarna jarða-afgjald, sem hreppstjórar, og
má ske bændur með þeim, ættu all meta, og síðan átti nefndin,
sem her yrl'li sett, að hafa þetta eitt með fleiru til hliðsjónar;
en að öðru leyti hélt þó nefndin, að þetta yrM valt ab reiða
sig á; því skoðanir manna um þetta mundu verða álíka mis-
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jafnar og um söluverð jarðanna, og ef fletta yrði nú sömu
mennirnir, og áður möttu jarðirnar, þá heit nefndin, að þeir
mundu hafa talsvert tillit til verðsins, sem fleir hefðu áður sett
á þær, svo þetta var aldrei gjört að neinu föstu atriði í nefnd-
arálitinu. þar sem hinn háttvirti varaforseti taldi kostnað
þann, sem yrði af þvi, að nefnd væri sett her í Reykjavik,
13,500 dali, þá hefur honum víst orðið mismæli ; því nefndin
hafði ~jört ráð fyrir, að hann ~rði 1,350 dalir.

þingmaðurinn frá Mýrasýslu talaði um sanngjarnt afgjald af
jörðum, sem metið hefði verið, og síðan lagt til grundvallar jarða-
matsins í sýslu hans, og kemur þetta heim við það, sem i fleir-
um sýslum mun hafa verið gjört. Hann heit, að laga mætti
jarðamatið með því móti, að láta hverja sýslu í landinu hafa
sitt gamla hundraðatal, og að skipt yrði síðan virðingarverði
hverrar sýslu eptir þessum mælikvarða; en það er í augum
uppi, að þessi aðferð CI' .óhafandi; því hundraðatali jarðanna í
hverri sýslu munar svo mikið í samanburði við gæði jarðanna,
og eins þegar sýslumar eru bornar saman sín í milli. Í .l\lúla-
sýslunum t. a. m. er miklu lægra hundraðatal á jörðum í sam-
anburði við gæði þeirra, heldur en nokkurstaðar annarstaðar á
landinu; eins er UIII afruald jarða þal', og söluverð á þeim
manna í millum, að því munar svo miklu frá því, sem venja
er til annarstaðar, og svona getur það má ske verið víðar; eu
Ilað verður bágt, að koma (I\,j í samhljóðun, meðan hver er
látinn meta jarðir í sinni sveit, og ekkert almennt yfirlit el'
gjört yfir það.

P. Petursson: Eg skal nú ekki leingja mikið þingræð-
urnar að þessu sinui, það var hvorttveggja, að nefndin hafði
mikið vandaverk fyrir höndum, enda sýnir uefudarálitið það, að
hún hefur viljað vanda verk sitt. Hún hefur komizt til þeirr-
ill' niðurstöðu, að ekki skyldi með öllu fleygja (Jví seinasta
jarðalllati eða ónýta það. þó eg hafi heyrt margt og mikið tal-
að um þetta jarðamat, er f'g því þó ekki nógu kunnugur, né
þekki nógu vel jarðamatsbækurnar til (less, að eg þorl að leggja
dóm á niðurstöðu þá, sem nefudln er komin til, og á þessari
aðalundirstöðu og ályktun uefudarinnar, að ekki (HIrti með öllu
að fleygja jarðamatíuu, heldur muni mega lagfæra það, verð
eg að byggja þær f:iu athugasemdir, sem eg skal leyfa mer að
gjöra við þetta mál; þetta 'get eg og því fremur gjört, sem eg
með 8álfllm mer er sannfærður um, að (less i aðferð nefndar-
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innar se rétt, að kasta ekki jarðamatinu með öllu; því í ein-
stöku hreppum og sýslum er það án efa mjög vandað, 'þai'l hef-
ur verið tekið fram af nefndinni, lið aðalmælikvarði fyrir sann-
gjörnu jarðamati ætti að vera afgjald jarðanna, metið á þann
veg, sem það væri hæfilegt á hverri jörð, bæði eptir gæðum
hennar og landsvenju, en ekki beinlínis eptir því, sem það er
nú, og er eg {tví öldúngis samdóma, og hef haft sömu skoðun,
síðan eg fór fyrst að hugsa um. þetta mál. Eg er og á því
með þingmanni Eyfirðinga, að afgjaldið muni víðast hvar vera
lagt til grundvallar eða tekið fram í jarðamatínu, sem er. Af
því eg get ekki komið með nýja eða betri uppástúngu, eu
þá um 3 manna nefndina, til að endurskoða og lagfæra jarða-
matið, þá verð eg og að vera með henni. En mer finnst nefndar-
álitið vera nokkuð óákveðið í því tilliti. Af því eg er nú ekki
fullkornlega viss um, hvaða stuðning þessi nefnd muni geta
haft af jarðamatinu, sem nú er, og eg se ekki í uefndarálitinu
neina ákvörðun um það, hve nær nefndin skuli vera búin að
ljúka starfa sinum, þá er mer og ekki ljóst, hvort nefndarmenn
eiga að fá þessa 300 rhdd. fyrir fram, eða eptir að þeir hafa
lokið starfa sínum. 1.\Ier þætti því vænt um, ef einhver hinna
heiðruðu nefndarmanna vildu gjöra nokkra uppástöngu um
timaleingdiua, sem nefndinni væri ætluð.

Eg se nú, að, þó þessi nefnd hafi nokkurn stuðning af
jarða matinu, þá þarf hún samt að búa til nýja jarðabók, og
ætla eg, að það verk se umfángsmeira og kostnaðarsamara, en
nefndin hefur gjört J'áð fyrir. En það aptrar mer, að bera upp
nokkurt breytíngaratkvæði um laun nefndarmanna þessara, að
starfstími þeirra er ekki til tekinn. En þó vil eg leyfa mer,
að bera upp það breytingaratkvæði við 3. uppástúngu nefndar-
innar: ."að lagt se lÍ rald konúnqs, eptir því, I/Vað l'f!l'k
nefndarinnar se ?/fil'!J1'ipsmikið, að ákveða ltæfile.'Ia og sann-
.rUw·na þóknun handa þessum 3 mönnum", eða ."að IlVeI'
þessw'(l nefndarmanna fái 300rbdd. drleqa f!/rh' starfa sinu,
0.'1 1001'bdd. til ritstarfa":

Mer þykir það og óviðfeldið í nefndarálitinu, að aðstoðar-
mönnum nefndarinnar út um landið skuli öllum vera ætlað jafn-
mikið, nefnilega 50 rbdd. hverjum; þvi það er aullseð, að I,eh'
hafa ei allir jafnt fyrir starfa sínum, þar sem sumir kunna að
þurfa að ferðast til ýmsra staða, en sumir ekki, oft vil eg því
hera upp það breytingaratkvæði við þá uppástúngu: ."að þes,)'-
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um i aðsloðarmölIllulIl vaði borguð (!/rir/tö(n þeirra eptir
sanngjörnum relkninqi, of/ sem ekki md nema meiru fm 50
rbdd. f.l/ril' kneru".

Ekki se eg, í hverju það el' nytsamt, að hafa eriudsreka
þá, sem upp á er stúngið; því eg ætla, að þeir geti eingar betri
upplýsingar gefið en aðstoðarmenuirnir, en að ómögulegt se, að
8á fyrir, hvílíkan kostnað af slíkum sendi ferðum kunni að leiða,
og viI eg því bera fmð breytingaratkvæðl upp við það: "að þess-
ari .ql'ein nefndarinnar oerð! sleppt", eða til vara: "að nefnd-
in ((ii 900 rbdd. til ómnflýjanlefl1'a sendiferða út um landið".

Við 8. gr. nefudarinnar áskil eg mer og það viðauka-
atkvæði, að þar se bætt inn í "biskupi o.qpró(östum"; því eins
og nmtmenn og sýslumenn geta gefið upplýsingar um klaustra-
gózin, eins getur biskup og prófastar gefið þær um kirknagóz,
og á þeim þyrfti nefndin ei síður að halda.

iU. Andrésson: það er hvorttveggja, að hinn háttvirti
varaforseti mun hafa ætlað svo til, að hans Jánga og kröpt-
uga ræða skyldi hafa áhrif á þíngmenn, þar sem hann val' að
leitast við, að rífa niður jarðamatið, enda verð eg að játa það,
að hún var farin nokkuð að hrífa á mig, sérdeilis eitt orð, þar
sem hann kallaði jarðamatið öldúngis vitlaust frá rótum. þó
eg hafi heyrt marga hallmæla jnrðumatinu, þá hef eg Iló eingan
heyrt fara um það þvillkum orðum, og eg get ekki haldið, að
þetta se rett álitið; að á því seli mikilvægir gallm', er satt,
og það hefur nefndin viðurkennt, en að þeir séu með öllu
ðbætanlegir, get eg ekki fallizt á.

Eg var farinu að ímynda mel', að eptir þann harða for-
. tlæmíngartlóm, sem jarðamatið fekk í ræðum hins heiðraða
varaforseta, mundi koma n.ý og betri byggíng; en [legal' breyt-
iugnratk væði hans var fulJfætt, þá brá mel' í brún; því eg hafði
hugsað, að það yrði einhver merkileg skepna, en að mínu á-
liti er það ekki svo; þvi eg hygg, að á hinu nýja jarðamati,
sem hann vill setja ístabillll, yrðu einnig margir og verulegir
gullar, jafnvel þó við (Ia/) ætti einúllgis ab hafa til undirstöðu
jarða-afgjöldiu ; víðast mU1Il1i reka að sömu mönnunum, sem
áður höfðu metið jarðirnar, og væri þá mjög líklegt, að þeirra
síðara álit yrði líkt hinu fyrra, því fremur, seli) margir jarða-
matsmenn munu hafa haft til hliðsjónar, hve mikið afgjald
þeir rilitu hæfilegt á hverri jörðu, þegar þeir virtu halla; en
allt eins um jorðagjöldiu, sem jarðaverðiu, mUII vera mis-
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munaudi meining i þeim héruðum, sem ern fjarlæg hvort öðru,
og þá kemur sama ósamhljóðun fram, sem nú er verið að
kvarta yfir, og varla mundi hið nýja jarðamat takast betur
fyrir það, fló allir ættu að vinna· að Ilví kauplaust. Eg fyrir
mitt ..leyti get ekki trúað þvi, að ómögulegt se, að endurbæta
svo jarðamatið, að það verði brúkanlegt um svo sem 20 ára
tímabil; en ekkert jarðamat getur varað leingi, vegna þeirra
breytinga, sem jarðirnar sifellt taka; þvi sumar batna, en aðrar
vesna,

St .• JÓnsson: í tilliti til þess, sem mer fannst liggja i orð-
um hins háttvirta varaforseta áðan, að eg hefði borið það fyrir
sem ástæðu, til all halda nýja jarða matinu, að það hefði kostað
svo mikið, þá vil eg geta þess, að það var eingan veginn
aðal ástæða mín; en hitt er satt, að mer þykir ísjárvert, al'l
hleypa nú nýjum kostnaði ofan á þann, sem orðinn er, og vist
er töluvert mikill, og hafa þó alls einga vissu fyrir, að það
yrði að nokkru meira liði, eða hefði farsælli afleiðingar. Að
öðru leyti held eg, að það séu nú ekki margir þeir (róm ir,
skynsamir og rdðrandir bændur í hreppunum. sem ekki voru
þar, þegar jarðamatið seinasta fór fram; því það er ekki sá
tími síðan, svo eg held, að það mundi nú lenda á sömu mönn-
unum, að meta afgjöldin af jörðunum i hverjum hreppi, og tel
eg óvíst, að þeim takist betur, þó þeim se nú fleygt í nasir,
að það verk, sem þeir höfðu gjört eptir aflögðum sáluhjálpar-
eiði, væri óhrúkandi; Ilví eg se heldur ekki, hvernig þeir geta
gjört þetta verk, nema að brúka sömu undirstöðu, nefnilega
gagn og gæði jarðanna. Hinum 2. konúngkjörna þingmanni
þótti isjárvert, að vera gegn uppástúugum nefndarinnar vegna
kringumstæðanna í tilliti til bændanna, og það held eg se nokk-
ur ástæða. Eg held bændum þætti betra, að verk þeirra yrði
lagfært, heldur en kollvarpað með öllu; því það eru einkum
misjafnar skoðanir, sem valdið hafa þeim göllum, sem á jarða-
matinu eru, og mer er sagt en ekki sýnt, hve nær betra kann
að fást í stað þessa jarðarnats, ef því er nú kollvarpað.

ll. Stephensen: þingmaður Ál'I1esínga sagði, að eg hefði
sagt, að jarðamatið væri vitlaust frá rótum, en það sagði eg
aldrei, og þess vegna er öll ræða hans um það ómerk. Eg
heimta ekki jafnt jarða-afgjald af öllum jafnhátt metnum jörð-
um um land allt; þvi munur getur verið á þeim, þó þær séu
metnar jafnhátt, eptir því, hvar þær liggja, nær eða fjær þeim
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stöðum, hvar afgjaldið getur orðið að peningum, og getur fram-
sögumaður borið um, hvort ekki se svo, þar sem hann þekkir
til, svo sem í Skaptafellssýslu.

þingmaður Eyfirðinga sagði, að það væri ekki aðalástæða
sin kostnaðurinn móti þvi, að ónýta jarðamatið. heldur hitt, að
jarðamatið á eptir yrði ekki betra.

Nefndin hefur sagt, að sumstaðar væru teknir 128, sum-
staðar 4a, og þar á milli i jarðarafgjald, eptir þvi, sem jarð-
irnar eru nú metnar til peníngahæl'lar; en þó svo se, held eg
þessi 3 manna nefnd í Reykjavík geti ekki komið lagi á þetta,
þegar hún er öll á einum stað. Eg se ekki betur, en að mað-
ur eigi heldur að fara i hvern hrepp út af fyrir sig, og spyrja
bændur, þvi þeir eru þó kunnugastir; en viðvíkjandi þessum
reisandi mönnum, þá held eg sama verði niðurstaðan, hvort
þessir menn eru sendir, og hvíslað að þeim upplýsingum, eða
þær eru skrifaðar á haustþíngum.

þingmaður Eyfirðinga sagði einnig, að mestir gallar væru
á jarðamatinu í einstökum sýslum, en eg held nefndin viti ekki,
hvort ein einasta jörð se rétt metin; en ef villan væri, eins og
hann heit, sprottin af rángskildum reglum, þá held eg ei ••falda
reglan mín verði bezt.

P. Sigurðsson: Mig furðar ekki, þó bæði þeim nefndar-
mönnum og öðrum þingmönnum, er sjálfir hafa matið jarðir í
landinu, sárni, þegar tekið er svo óþirmilega ofan i lurginn á
þessu jarðamati. Nefndin hefur þó sjálf orði/') að viðurkenna,
að svo miklar ójöfnllr og missmiði séu á verki þessu, að mikið.
sé vanséð, hvort því verði svo við hjálpað, að nokkur mynd
geti orðið á því á endanum. Nefndin hefur nú aðhyllzt þá
grundvallarreglu, og innanrlkisráðherraun bent til þess sama,
sem eg og ætíð hef álitið að líklegust mundi vera, að reyna til
að finna það afgjahl, sem hver jörð mundi vera sanngjarnlega
leigð með. En þessi regla var ekki nógu ljóslega tekin
fram i erindisbrefi því, er jarðamatsmenn áttu að gánga eptir,
og þar til val' langt of mikill hraði við hafður í þessu vanda-
sama verki, þar þeir sumstaðar máttu byrja starf þetta, rett á
eptir það búið var að útnefna þá. þar nú erindisbretið líka í
sömu grein talar um verð það, er kaupandi og seljandi væru
skaðlausír af, þá mun þetta hafa ollað, að skoðun manna varð
svo misjöfn, og matið eins; því fyrst hefur verð jarða hækkað
svo geypilega á þessari 'öld fram yfir það, sem landaurar eða
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hundrað í frlðu hefur stigið, og svo verið margbreytt söluverð
~í sömu jörðinni, hafi hún verið opt seld, og líkar jarðir að
gæðum hafa selzt með ólíku verði, Að jarðir hafa svona
stigið í verði, er sú ein orsök meðal annara, að síðan losaðist
um verzlunina, og einstakir menn eignuðust skildíng, er þeir ekki
þurftu að brúka jafnótt aptur , gátu þeir með eingu móti öðru
gjört ser þá arðsama. en að koma þeim í jarðarverð. það kann
nú mega segja, að kaupandi og seljandi hafi orðið skaðlauslr,
þó jörðin hati verið seld með geypi-verði, og sem gekk yfir
þau sönnu gæði hennar; því geti aptur kaupandi fært upp af-
gjald jarðarinnar, meir en sanngjarnt er, þá kemur skaðinn
niður á 3. manni, leiguliðanum, er nú má svara ósanngjarn-
lega hárri rentu, Nefndin heldur, að ekki muni finnast stór-
vægilegar misfellur innan sýslnanna; en eg held hún hafi ekki,
og geti ekki, seð tíunda partinn af þeim. Eg se heldur ekki,
að sitjandi nefurl her í Reykjavík geti svona á hné ser lag-
fært misfellur innan sýslna; hitt kann henni heldur að takast,
að koma einhverri lögun á ójöfnur þær, er nú eru svo stór-
kostlegar milli sýslna og héraða. Nefndin stingur upp á, að
þessi Reykjaviknrnefnd taki ser menn til hjálpar og ráða neyt-
is, svona eins og uudirtyllur, í ömtunum, og til nefnir 1 í suður-
nmtinu, og sá háttvirti varaforseti heit hún hefði hugsað ser
hann í Rángárvallasýslu, því þar væri hann svo sem í miðju
nmtinu. Eg segi nú fyrir mig, og eg held fleiri Rángvellíng-
ar yrðu á sömu skoðun, að það hafi þó verið ólíkt betra, að
.vera á fyrri dögum, þegar gapastokkurinn sálugi var uppi,
settur í hann nokkra tíma fyrir syndir sínar, einkum smá-
syndir, en að láta gjöra sig að þessu píslarvættisverkfæri; því
þó maður sá færi hamförum, eins og gömlu kapparnir, og það
hæði í jörð og á, þá held eg honum tækist þó ekki, að jafna
allar misfellur lÍ jarðamati í suðurnmtinu. þar sem nefndin
stingur upp á, að senda verði í sýslur þær, er ekki verði öðru-
vísi jafnaðar misfellur, þá mun sú sending orsaka meiri kostn-
að en gagn; því hvar' á flugu nefnd þessi að öðlast upplýsíngu,
utan hjá kunnugum mönnum í sjálfri sýslunni. Eg verð því
að áskilja mer rétt til þess breytíngaratkvæðis, að hvar sem
Reykjavikurnefnd þessari sýnist þess við þurfa, að senda í
sýslur, til að lagfæra jarðamatið, þá se sú lagfæring gjörð af'
3 eða 5 manna nefnd, sem til þess se kosin í sjálfri sýslunni.

G. Brandsson: Eg held hinn háttvirti varaforseti hafi mis-

938



skilið nefndarálitið, ekki síður en mit; og þingmanninn frá
Eyjafjarðarsýslu, og gott, hafi hann ekki misskilið sjálfan sig;
þvi þar sem sagt er i nefndarálitinu, að á sumum stöðum hafi
menn komizt að raun um það, að virðingarverð sumra jarða hafi
verið svo misjafnt í samanburði við afgjöld þeirra, að þar sem
á einni þeirra hafi eptir þessu verið leigan 4 af hverjum 100
dölum, þá hafi á annari verið 12 rbdd, af sama höfuðstól, þá
vildi hann láta þetta heita sönnun fyrir þvi, að menn hefðu
ekki haft tillit til hins sanngjarna jarðarafgjalds; en þess ber
vel að gæta, að í nefndarálitinu er hvergi sagt, að þetta afgjald
jarðanna hafi verið sanngjarnt, svo þetta dæmi hans sannar í
rauninni ekkert.

Hinn 5. konúngkjörni þingmaður sagði, að það Tæri ekki
til tekið, hversu leingi þessi sitjandi nefnd her í Reykjavik
ætti að vera ar. laga jarðamatið; en mig minnir ekki betur, en
að í nefndarálitinu væri til tekið, all þvi ætti að vera lokið
fyrir næsta alþingi, og V8\' kaup það, sem hún átti að hafa
fyrir starfa sinn, miðar. vill þetta tímabil. það hefur verið tekið
fram, bæði af þingmanni Eyfirðínga og fleirum, hversu illa
bændum mundi koma þall, ef jarðamatið, eins og það er nú,
væri mer. öllu gjört ónýtt, og farið svo að byrja annað nýtt,
sem ekki mundi heldur verða gallalaust, og svo gæti það
geingið koll af kolli eptir ýmislegum grundvallarreglum, sem
ætíð mundu í einhverju verða ófullkomnar, eins og öll manna-
verk.

Mer sýnist þvi full nauðsyn á, að flýta þessu máli; menn
eru nógu leingi búnir ar. búa undir þvi gamla jarðamati frá 1760,
og má ske sum,;" sem er enn þá eldra og vitlausara, og það er
öll von, þó það hefði þarfnazt umbóta fyrir laungu síðan, eink-
um þar það aldrei hefur verið á1itið svo vel úr garði gjört, að
það gæti orðið staðfest af konúngi, þó það hafi verið notað,
af þvi þá var ekki annað betra til. þetta sýnir, að jarðamat
hefur mistekizt fyrri en nú, en það er ekki þar fyrir sagt, að
þetta siðasta ekki geti orðið og ætti að verða betra, en það er;
en væri það nú borið saman við hin eldri jarðamöt, o~ timi sá
og kostnaður, sem geingið hafa til þess nú og fyrri .•þá er mer
næst geði að halda, að þetta síðasta jarðamat. með öllum sinum
ófullkomlegleikum se þó í sumu betra en hin fyrri, og hvað
þá, þegar þall nú yrði lagað að nýju; þó menn megi búast við,
að þa'" þá verði ekki með öllu gallalaust, þá er ekki svo sem
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það eigi allt (Ifað vera óumbreytt. það hefur verið talað um, að
ekki mundi veita af, altend sumstaðar, að meta um aptur á hver]-
um 20 ára fresti, og ef svo yrði, þá eru mikil líkindi til, að gall-
ar þeir, sem nú kynnu að verða á jarða matinu, yrðu nákvæm-
lega teknir til greina og lagaðir.

Konúngs(ulltrúi: Eg skal fara fáum orðum um nefndar-
álitið, og leitast við að leiða umræðurnar, sem komnar eru
nokkuð á víð og dreif, aptur að réttu takmarki. Í nefndar-
álitinu er miunzt á álitsskjal mitt til stjórnarinnar áhrærandi
jarðamatið, og máta þann, er eg hafði bent til, hvernig þvi má
ske mætti vii')bjarga i vesturamtinu. Nefndin hefur meint, að
með þessum máta gæti jarðamatið ekki lagazt yfir land allt,
og þar i verð eg að vera henni samdóma. l\línar athugasemdir
lutu einúngis að jarðamatinu í vesturamtinu, og voru byggðar
á þvi, sem eg þá hélt og held enn þá, að þall vel mætti stand-
ast, að hundraðatala jarðanna í amti þessu yfir höfuð mætti vera
hin sama eptir I,,'i nýja jarðamati, sem hún verið hefur eptir
hinni síðustu jarðabók, að viðbættum þeim jörðum, á hverjum
eingin hundraðatala hefur verið; en eptir þeirri þekkingu, er
eg hef á jarðadýrleikanum í hinum ömtunum, er mer efi á,
hvort það muni vel fara, að halda sömu hundraðatölu í hverju
amti fyrir sig, sem þar að undanförnu hefur verið gilda látinn.

Eg skal þvi næst gjöra fáeinar athugasemdir við höfuð-
atriði málsins. Hin fyrsta og mest áríðandi spurning er án efa
sú, hvort hið nýja jarðamat se svo gallamikið, að það eigi með
öllu að ónýta, eður misfellurnar á því séu ekki meiri en svo, að
það með góðum ráðum og tilhögun se vinnandi verk, að bæta
þær. Nefndin hefur nú aðhyllzt þessa síðari skoðun, og eptir
minni sannfæríngu hefur hún gjört rétt í því. f mörgum hrepp-
um, já i sumum sýslum, að nokkrum brestum undanskildum,
er lagfæringar kunna að þurfa, held eg jarðamatið hafi farið svo
nærri réttu lagi, að lítil sem eingin ástæða virðist vera til, að
ónýta það, og að lítil, má ske eingin, líkindi eru til, að nýtt
endurmat á slíkum jörllum takist betur, eða fari nær réttum
sanni, eptir hvaða reglum sem það væri gjört; og að þessu
leyti verð eg fyrir mitt leyti að álíta það mjög ísjárvert, að fella
með öllu jarðamatið; enda mundi það í þeim héruðum, hvar,
eins og annarstaðar, hinir beztu og skynsömustu mellll hafa
unnið að jarðamatinu, og hvar það einnig er almenn sannfær-
ing manna, að jarðamatið se sanngjarnt og viðunanlega af
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hendi leyst, verða mjög óvinsælt, ef jarðamatið yrði með öllu
ónýtt, og kostnaðinum til þess að öllu spillt, án þess nokkur
vissa væri fyrir því, all annað betra feingist í staðinn aptur.

Hitt er þar á móti víst, að eins og á jarða matinu eru marg-
ir og miklir einstaklegir gallar, eins er Ilai'l líka víst, að fJað
er mjög misjafnt, þegar litið er til heilla sýslna, héraða eða
stærri umdæma. En eg held, ai'l þetta mætti bæta, og þá helzt
á þann hátt, sem nefndarálitið stingur upp á, með því að skipa
nefnd manna, er rannsaka og lagfæra skuli jarða matið, eptir
að hafa feingið allar þær skýrslur, sem nauðsynlegar eru, bæði
frá embættismönnum, jarðamats - og yfirmats-mönnum, samt
öðrum skynsömum og upplýsturn mönnum, er nefndin álítur
nytsamlegt að leita upplýsinga hjá. Slíkar nefndir, ser í lagi
til að rannsaka vandasöm og margbrotin málefni, eiga ser einn-
ig stað í öðrum löndum, t. a. m. á Einglandí, og grundvallar-

, lög Dana gjöra einnig ráð fyrir þessu; og því þykir mer það
ekki eiga illa við, þó nefndin hafi stúngíð upp á þessari aðferð,
til að rannsaka og laga jarða matið.

Nefndin hefur fallizt á það höfuðatriði fyrir jarðamatinu,
sem innanríkisráðherrann í álitsskjali sínu til konúngs frá 21.
maí þ. á. (af hverju álitsskjali eg hef meðdeilt hinu heiðraða
þíngi hin verulegustu höfuðatriði) hefur bent til að vera mundi
eiga aðalundirstaða jarðamatsins, nefnilega sanngjarnlega met-
inn ágóði af jörðinni, og eg er einnig eindregian þeirrar mein-
ingar, að þetta se sá einasti rétti grundvöllur; en bæði er það
mer sjálfum kunnugt, og eins má sjá þall af umræðum nokkurra
þingmanna, að jarðamatsmennirnir á nokkrum stöllum hafa haft
tillit til þessarar aðalundirstöðu, jafnvel þó þeim, sem vænta
mátti, hafi nokkuð misjafnt tekizt, að meta hana rétt; því það
er ei hægt, að virða neina jörð á Íslandi til penínga eptir sann-
gjörnu sölulagi hennar, nema því að eins, að menn viti, hver
hinn rétti ágóði se af henni. þetta er nú aptur ein ástæða
fyrir því, að eg fyrir mitt leyti álít það ðgjörandí, að kasta
öllu jarðamatinu. og byrja það aptur á ný, án þess að vita,
hvort það þá tækist betur.

Nefndin hefur, auk þeirrar uppástúngu, sem hún hefur
aðhyllzt, bent til þeirra tveggja máta, er brúka mætti, til að
meta alltjarðagózið í landinu upp á ný; 1, að sett væri jarða-
matsnefnd, er ferðast ætti um allt land, og meta allar jarðir
þess. þessa aðferð hefur nefndin ei aðhyllzt , og eg held af
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góðum ástæðum. Slíkar ferðanefndir (omrdfell~e :t1l~ation~colII-
mlsjiencr) hafa aldrei, og geta, eptir hlutarins eðli og ásigkomu-
lagi lands þessa, aldrei vel gefizt; og eg voga 81'1 segja, al'l
jarðamatið eptir nefndina, sem ferðaðist her um landið eptir
aldamótin seinustu, var miklu fjær sönnu og rettu lagi, en hið
síðast gjörða jarðamat. 2, að eiðsvarnir menn meti aptur á ný í
hverjum hreppi allar jarðir eptir réttum ágóða jarðanna; en eg
er hræddur um, að þetta nýja mat takist ekki betur, en það,
sem seinast var gjört, og að þegar það er komið i kring, muni
ei þurfa minni fyrirhöfn, til að lagfæra það, svo vel se, enhitt,
sem nýlega er á undan geingii'),

Eg skal nú snúa mer að uppástúngunum í álitsskjalinu og
einstöku atriðum þess. Hafi eg rétt skilið nefndarálitið, er það
meining nefndarinnar, að endurskoðunarnefndin skuli semja
sjálf sitt erindishref pessu verð eg að vera mótfallinn; því
það striðir á móti öllum viðteknum reglum, þar það er stjórn-
arinnar, al'l semja slík erindisbrer. í 2. uppástúngunni er því
farið á flot, al'l alþingi með atkvæðafjölda skuli stinga upp á
þeim mönnum, el' skipa skuli i nefndina; þessi mátí er nokkuð
óvanalegur her, og eg veit ei, hvort stjórnin, þó hún annars
fallist á, að skipa nefnd til endurskoðunar og endurbóta jarða-
matsins, vill taka hana til greina; en hitt verð eg að álíta víst,
að stjórnin hafi rétt til, að skipa þá menn í slíka nefnd, er
henni þykja bezt hæfir, og þess vegna að gánga ót fyrir uppá-
stúngur alþingis. í tilliti til 3. uppástúngu, um laun nefndar-
manna, þá held eg réttast, að til taka ekkert víst þar um, en
fela stjórninni á hendur, að greiða þeim það endurgjald fyrir
ómak þeirra og fyrirhöfn, er hæfa þykir, og sama virðist mer
gilda eiga um 4. uppástónguna. Só 5. og 6. uppástungur
nefndarinnar falla mer ekki vel i geð. Eg se einga nauðsyn
til, að nefndin taki ser slíka 7 launaða aðstoðarmenn, sem
þessar uppástóngur fara fram á, heldur álít eg bezt henta, að
nefndin fái þær nauðsynlegu skýrslur til rannsóknar og lag-
færingar jarðamatinu hjá embættismönnum, einkum sýslumönn-
um, samt jarðamatsmönnum og yfirmatsmönnum þeim, er að
jarðamatinu ba fa unnið, og öllum þessum málefnum eru kunn-
ugastir. Einnig verð eg að vera 9. uppástóngu nefndarinnar
mótfallinn; þvi hún held eg verði til lítillar nytsemdar; en
skyldi þingið vilja halda henni, verður þó nauðsynlegt, að orðið
"konún.qi" í miðbiki uppástúngunnar verði sleppt, og í stað
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ar~ur sett 'fjstjórnitmF; þvi nefndin mun þó ekki ætla Ser að
skrifast beinlínis á vill konúng .

•1. hreppst. Sigurðsson: Eg get að sönnu trúað þvi, sem
nokkrir af þingmönnum hafa sagt, að i sumum sýslum hafi
verið lagt til grundvallar við jarðamatið sanngjarnt eptirgjald
jarðanna, og munu það líka vera þær sýslurnar, sem jarðalllat-
inu mun siður vera ábótavant i; en þvi er miður, að þessi regla
hefur vist ekki verið alstaðar við höfð, og t, a. m. mun það varla
hafa getað verið i Snæfells- eða Dala-sýslum; þvi eg þekki þar
ýmsar jarðir, sem eru svo góðar, að þær bæði mega vera með
fullkomnum skuldum, og líka eru það, en eru þó fjarska-lágt
metnar í samanburði við samslags jarðir í .Mýrasýslu i- en eg
veit, að jarðamatsmenn þar hafa samt haft fyrir ser einhverja
vissa reglu; eg vil geta til, að það kunni að hafa verið sölufag
það, er þar hafi um undanfarin ár tiðkazt; en það getur verið
í einu plázl miklu lægra verð á jörðum í kaupum og sölum,
heldur en í öðru, vegna þess, að þar séu færri ríkismenn eður
minna af peningum, og þvi se minna boðið í jarðir, og óhægra,
að selja þær dýrt; samt eru jarðirnar eins góðar, og eins gott
að búa á þeim, og eins verðugt að gjalda eptir þær, og þar við
á þeirra dýrleiki að bindast. Af þessu og þvílíku getur hafa
komið þessi mismunur; en mer þykir líklegt samt, að i sumum
sýslum og sveitum kunni jarðamatið að geta að mestu staðizt,
en aptur i stöku stöðum kunni að hljóta að virða upp aptur,
og vil eg, að nefndin, sem sett yrði á milli þinga, hefði þá rétt
til, að biðja sýslumenn, að setja þar valinkunna menn, til að finna
það sanngjarna jarða-afgjald; þvi það 'álit eg þær beztu upp-
lýsingar, sem hún þyrfti að fá, og ætti að fá, og verð eg að
áskilja mer rétt til breytingaratkvæðis á þá leið. þvi eg er
samþykkur áliti hins háttvirta varaforseta i því, að bændum
veiti 'miklu hægra, að átta sig í þvi, þar sem þeir eru kunnug-
ir jörðum, hvað hver jöl·ð se mátulega leigð að landskuld og
kúgildum, heldur en hvað hún se réttilega kaupandi undir
ýmsum kringumstæðum. Á reisandi jarðamats.kommissíon hef
eg litla trú, og gef henni þvi ekki meðmæli; því eg veit það
á mer, að þar sem eg er kunnugur jörðum, get eg nokkuð sagt
rett um það, hvað þær séu rétt leigðar eða metnar, en þar sem
eg kæmi sem ókunnugur ferðamaður, væri eg hreint ónýtur til
þess, jafnvel hvað vel sem mer væri greint frá jörðunum, hvað
þá ef rángt væri nú frá sagt.
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P. Petursson: Eg vil einúngis geta þess, að þegar eg
áðan nefndi jarðabók, þá var það ekki meiníng mín, að nefndin
ætti að búa til nýja jarðabók, heldur sagði eg það í tilliti til
ritstarfanna, að nefndin þyrfti nefnilega að skrifa upp hverja
jörl'l með eptirgjaldi hennar, og færa inn í bók, sem væri til
þess ætluð.

Eg er yfir höfuð samdóma hinum hæstvirta konúngsfulltrúa,
að nefndin ætti ekki S:.iálfab setja ser erindisbréf en hins
vegar verður það mjög torvelt fyrir stjórnina, að gefa þau; því
hún kynni þannig að binda hendur á nefndinni.

Ef erindisbréf stjórnarinnar ætti að ákveða um einstakar
reglur, þá yrði þal'l að vera með almennum orðum; því það er
svo örðugt fyrir stjórnina, að gefa reglur fyrir hinu sérstaka,
svo sem, hvernig meta skuli hlunnindi jarða, og fl., sem svo
misjafnlega er varið.

Konún.qs(ulltrúi: Eg skal geta þess, að eg er ei svo
mjög fyrir la ung eða smásmugleg erindisbrH, en álít það veru-
legast, að þau taki fram öll höfuðatriði skýrt og greinilega;
en hitt er víst, að þau í slíkum málum verða að vera út gefin
af stjórninni.

Frarnsögurnaðllr: Viðvíkjandi því, sem hinn hæstvirti
konúngsfulltrúi hreifði fyrir skemmstu um það, að þriggja
manna nefndin eigi sjálf að búa til erindisbréfið handa ser, þá
vildi eg geta þess, að þetta stendur hvergi í nefndarálitinu ;
þar er að eins sagt, al'l ver nefndarmenn höfum ekki séð til
neins, að taka fram neinar smágjörvar reglur fyrir því, hvernig
þriggja manna nefndin eigi að koma við og heimfæra aðal-
mælikvarðann, "þær hæfilegu tekjur, sem gjöra má ráð fyrir";
þennan mælikvarða hefur nefndin beinlínis stúngið upp á að
þeir þrír skuli fylgja og leggja til grundvallar fyrir lagfæríng-
um sínum, og eg held, að stjórnin muni ekki svo auðveldlega
geta fundið annan betri; en hún getur, ef henni lizt, tekið
fram aðrar reglur, sem 3 manna nefndin ætti að hafa við, til
þess að heimfæra hann.

Eg held 5. niðurlagsatriðið sé nauðsynlegt; því ef 3 manna
nefndin þyrfti einhverra sérstaklegra upplýsinga við, sem ekki
væru fáanlegar í embættisskjölum þeirra, þá mundi amtmönnum
og sýslumönnum þykja ervitt, að útvega þær, hve nær sem
þeir væru beðnir. Nefndin hugsaði ser, að þessum 3 í hverju
amti mundi veita mikið hægra, að veita slíkar serstaklegar
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upplý~,ngar,bæði af sjálfum ·ser til, og með því, að skrifast á
við aðra, sem þeir treysta bezt i þeim efnum, og síðan gefa
aðalskýrsl9rum það, sem um væri spurt, og þykir mer í~jár-
vert, ef þeir ættu að gjöra allt því um líktþðkuunarlaust, Apt-
ur þykir mer það vel tilfallið, sem konúngsfulltrúi benti líka
á, að setja i 9. uppástúngunefndarálitsius "stjórnina" í staðinn
fyrir: ."lwlllínginn".' .

Hinn háttvirt] varaforseti hefur auðsjrianlega misskilið eða
gleymt mörgu afþví, sem el' í nefndarálitlnu (enda sagði hann
j einni ræðu sinni, að hann værigleyminn, og hefur. fyllilega
sannað það. með ræðum sínum í dag), þvi haun byggði flestallar
þeirra á því, sem hvergi stendur i nefndaráliti nu, nefnilega, að
jarða matið, sem siðast fór fram, væl'i með ölluóJlOfandi, og
af þessu leiddi hann aptur hitt, sem hann í raun og veru sagði
strax á eptir, "að það væri merkilegt, ef það, sem væri vitlaust
frá rótum, væri til nokkurs hafandi, eða ef á þvi yri'li byggð
nokkur lagfæring". þetta sagði varaforseti, og bann byggir
þannig sjálfur á. fölskum grundvelli frá rótum; því ekkert af
.þessu finnst í nefndarálitinu. En hann er það sjálfur, en aldrei
nefndin, sem vill raska þessu jarða mati frá rótum; því uppá-
stúnga hans fer þvi fram" að metið verði upp aptur, eptir sann-
'Kiömu afgjaldi, í hverjum hreppi, en vill ekki sjá eða með
neinu móti láta ser skiljast, að þetta mat, sem hann stingur upp
á, hlýtur að leiða til hinna sömu ójafna og misfelIna, sem þetta
jarðamat gjörði, .og sem hann einffdtt þess vegna vill ónýta.

H. Stephensen: Viðvíkjandi því, sem þingmaður Gull-
bringusýslu heit, að eg hefði villzt, með að taka til 13,500 rbdd.,
þá verð eg að geta þess, að það var meining m~, að nefndin
mundi starfa að þessu i 10 ár, .og brúka til þess lÍ ári hverju
1350.rhdd., og 10 sinnum 1350 veit hann þó líklega að verður
13,500.

En þar sem hann sagði, að eg hefði ekki einúngis misskilið
sig og þingmann Eyfirðinga, heldur líka sjálfan mig, þá hefur
nefndin kannazt við, að jarðarafgjaldið se nú frá' 4, til I~ rbdd.
af 100 dölum vírðíngarverðsfns, en jarðargjaldið er þó ekki svo
misjafnt, að það verði 3 eða 4 sinnum meira af einni en ann-
ari.· þetta er vissastúr votturinn, að virðing jarðanna nú er
úr hófi misjöfn, og að mínum skilningi svo óáreiðanleg, að
ekkert verður á henni byggt,ogþví hef eg, sannarlega
skilið sjálfan mig, hvað sem honum og fulltrúa Eyfirðinga líður.
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Hinn háttvirti konúngsfulltníi sagði" aö ef uppástúngu
minni yrði fylgt, mundi all vísu sanngjarnt jarl'la-afgjald kom-
ast á i hverjum hrepp, en þá er eg ánægður; því komist það á i
hverjum hrepp, þá er þab líka um allt land. Hann hafði og
skilið nefndina eins og eg, all hún ætlaðist til, all 3 manna
nefndin í Reykjavík byggi sjálf til handa ser erindisbréf, og
þykir mer þall eitthvað undarleg ráðstöfun.

Villvíkjandi því, er framsögumaður bar ekki á móti því i
fyrstunni, ab nefndin ætti að búa til jarðabók, þá leit svo út,
þegar hinn háttvirti konúngsfulltrúi nú bar á móti því, sem
framsögumaður yrM feginn ab velta þessari byrði af nefndinni,
og hefur honum líklega sýnzt á eptir, að þessir 100 rbdd. fyrir
ritstörf mundu. tæplega.' nægja til þess. Niðurstaðan verður
annars sú, sem hinn ll. konúngkjörni þingmaður sagði, að nefnd-
in þarf ekki annars vill, en að fá áreiðanlegar skýrsl"r um
sanngjörn jarða-afgjöld.

All öðru leyti má eg segja framsögumanni það, ab það,
sem er eins skakkt og sjálfu ser ósamkvæmt, eins og nefndin
hefur sagt ab jarðamatið væri, það er eingan veginn hæft til
ah byggja á álögur á heila þjóð.

M. Andresson: Eg held eg hafi ekki tekið mjög rángt
eptir hinum háttvirta varaforseta; því vist sagði hann: nmtlaust
frá rðtum", eða: "í botn og grunn", sem er hið sama, og um
jarðamat var hann ab tala, en ekki annað, Líka sagði hann
síðarI ræðum sínum, ab það væri öldúngis óbrúkandi, en því
get eg aldrei orðið samþykkur; það er annað, ab það se óbrúk-
andi án endurbóta, en annað hitt, all því se þess vegna burt
kastandi, og. að einginn styrkur verði af því hafður, Eg tók ori'>
hins hæstvirta konúngsful1trúa í þeirri meiníngu, ab matið á
jarllagjöldunum mundi verða byggt á því, sem venja væri í
hverju byggi'>arlagi, og því mundi koma upp líkur ójöfnuður og
áður, þó aðferðin ætti ab vera önnur, og er það samkvæmt
minni meiningu.

H. Stephensen: Hinn háttvirti konúngsfulltrúí sagði sann-
gjarnt, en ekki venj'ulegt jarða-afgjald, og vil eg benda þíng-
manninum, sem nú mælti, á það, því þai'>fer mjög svo á mis.

Konún.qsfulltrúi: Út af umræðum þeim, sem fallið hafa,
skal eg geta þess, að eg meinti sanngjarnar tekjur af jörl\-
unum, en ei það afgjald, sem nú er, þvi það fer vil'la hvar
ekki nær rettu'laci,en hundraðatalan á jörllunum, sem nu er.
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En þegar meta á þann reUa ágóða af jörðunum, og þegar þetta abi
gjöra af mörgum mönnum,þá er hætt við, að allir fylgi ei söm••
skoðun eða framgángsmáta, og að þá verði nauðsynlegt, all hafa
einhverja tilhögun, til að jafna eptir á allar þær misfelJur, er á
verða.

Á. Einarsson: Eg ætla hvorki að tala um minnisleysi ne
skapyrði varaforseta, Mer þótti það ekki sem samkvæmust
bugsun í ræðu og breytíngaratkvæði varaforseta, að bann vildi
ekki, að prestar mettu það sanngjarna jarða-afgjald, afþeirri á-
stæðu, að það væri prestum i hag, líklega af þeirriástæðu, að þeir
eiga að taka tíundirnar, en nú hefurvaraforseti stúngið upp á, að
sýslumaður og prestur velji þá 3 menn í hreppunum, til að
meta þau sanngjörnu jarða~afgjöld;en væri þessum tíundartak-
endum ekki bægt, að kjósa þá menn, er þeir héldu að bæst
mundu' meta afgjöJdin, ef þeir væru svo skapi farnir, þar það
hærra mat ætti að vera þeim báðum í hag?

Varaforseti heit, að jarðamat þetta mundi ekki kosta neitt;
en ætli þeim mönnum, er mettu rétt, þætti ekki hart, að gjöra
það ókeypis, þegar aðrir hefðu feingið fulla borgun fyrir, að meta
rángt? - (J. Guðmundsson: Gott!) -. Varaforseti sagði, að
milli sýslnanna-væri svo ójafnt matið, að eptir virðíngunni gæfu
jafngóðar jarðir af ser afgjald 4a í annari sýslunni, sem gæfu af ser
i annari 128; en þegar menn væru komnir að f)essati misjöfnu
virðíngu milli sýslnanna, mætti jafna hana með reikníngsdæmi,
efmatið væri jafnt í sjálfum sýslunum innbyrðis, og er þetta
eitt afætlunarverki Reykjavíkurnefndarinnar.

Hvað því viðvíkur, að Reykjavíkurnefndin ætti að geta
skyldað einstaka bændur til, all gera skýrslur og upplýsingar
kauplaust, þá þótti nefndinni það bæði hart og ísjárvert, þar
þeir þá kynnu siðurað leggja mikla alúð viti það verk, er opt
gæti valdið bæði töluveroom skriptum og, ef til vildi, ómaki;
en af þessum skýrs1u1I1heit nefndin að ýmsar upplýsingar gætu
feingiztj þar.á móti þesui mörgum í nefndinni tvísýnt, hvaða
gagn að haft yrði af ferðanefndinni, þó það þætti isjárvert, að
gjöra Reykjavíkurnefndinni slíkt með öllu ómögulegt, ef henni
þætti það ft3uðsynlegt. Mér skildust svo orð varaforseta, sem
hann vildi láta meta jarðirnar, eins og venjulegt afgjald .væri
á þeim, þar sem þær lægju, og því Játa þær vera ójafnar i verði.
þó jafngóðar væru í raun og 'Veto, ef sin lægi í hverju-heraði.
þar sem ólíkur væri Jeigumalinn; en við þetta er það aðgætandi,
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a~ þó þetta væri sanngjarnt i tilliti til eptirgjalds og sölu, er
þll~ ekki í tilliti til tíundar og annara skatta, er leggjast kynnu
á hundraðatalið.

Sá hæstvirti konúngsfulltrúl hafði all sönnu ekki mikið á
móti því, að þingii'l veldi, ella benti til, hverjir í Reykjavíkur.
nefndina væru valdir, enda held eg, ab slíkt væri ekki I1\jðg
ósamkvæmt þvi, er konúngsfulltrúinn á alþíngi 1845 rállgaMst
um við helztu þingmenn, hverja kjósa skyldi í skattanefndina,
og skil ekki, all þall spillti fyrir kosningu nefndarinnar, þó allt
þíngii'lJeti vilja sinn i ljósi um það.

Konúngs{ulltrúi: Eg skal geta þess villvíkjandi því, sem
þingmaður Strandasýslu sagM,· all konúngsfulltrúinn hafði þá
myndugleika frá konúngi, til all skipa þá menn i nefnd, er
honum þættu bezt tilfalInir .

.I. Jonsson: Eg ætla hinum háttvirta varaforseta hafi nú
orðið það, sem honum hafi aldrei fyr orðið á þingum, og það
er, all hann haf ekki nægilega kynnt ser hið nýjasta jarðamat
i þess verulegu atriðum, ekki nægjanlega kynnt ser nefndar-
álitið, og jafnvel má ske ekki nægjanlega kynnt ser bref inn-
anrikisstjórnarherrans til konúngs, hvar eg meina aullsjáanlega
ætlazt til, all þíng þetta reyni, að leggja ráðin á, hvemín þessu
jarðamati verði víð hjálpað, og komið i betri innbyrðis jöfnuð
og samhljólIun, en það nú hefur, en eingan veginn bellill um
nein ráð til, að út heigla því sem mest, eður gjöra þall ónýtt
með öllu, og ekki heldur er beðið um reglur og ráð, til ab byrja
eptir annað nýtt frá rótum, eins og hinn hæstvirti varaforseti
er þó búinn að stinga upp á, og fylgir nú fast fram, sem þeim
einustu úrræðum.

föllum ræðum sínum hefur hann þó ekki skýrt þinginu
frá þvi, hvar ella í hverjum landslnshéruðum eða sýslum að
jarðamatið kynni all mega standa óbreytt i öllu hinu verulega,
hvar því kynni ab vera nokkuð, og hvar mjög mikið ábótavant;
ab þessari þekkíngu meinar nefndin sig þó all hafa komizt, og
að þeirri þekkingu þarf þó i hið minnsta hver maður all kom-
ast, áður en hann geti dæmt, all "það {rá botni og grunni s e
svo vitlaust~ að því verði ekki við hjálpað"; en þessi dómur
er allt offljótlE'gur og ósvífinn; þvi þó hinn háttvirti varafor-
seti vilji láta þessa sína útheiglunkoma niður á jarðamats-
mönnunum í landinu, hverra margir hafa með auðsjáanlegustu alúð
og hreinskilni leyst þalt af hendi, þá ætti hann all gæta þess,
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að dómur þeiisi nær til lángtuJIl fleiri ; hann nær yfir höfuð al)
tala til <allra þeirra, sem rætt hafa og ritað, eður lagt a ein-
hvern hátt ráð til undirbúnings og aðferðar matsins; það nær
þvi til alþingisins 1847, allra þeirra embættismanna i landinu,
sem gefið höfðu stjórninni, fyr eða seinna, álit sitt og hending-
3\' i þvi efni, og loks til stjórnarinnar sjálfrar, sem ah endingu
gaf reglur og lagaboð fyrir þVÍ; því þetta allt liggur meira og
minna til gl'undvallar fyrir matinu.

Eg má segja hinum háttvirta þingmanni það, að nefndin
þykist hafa komízt að þeirri reynd, að jarðamatið.jafnvel Í tals-
vert mörgum sýslum, og má ske meiri hluta landsins, se svo
úr garði gjört, að það mundi mjög óráðlegt og abyrgðarmikið,
að raska því eður ónýta það, að fráteknu má ske á allra ein-
stökustu jörðum, þar sem auðsjáanlega hefði misheppnast að
meta t, a. m. einhver viss eða fágæt hlunnindi jarða, af þeim
ólíka skoðunarmáta manna á þeim, sem kann að hafa verið í
hverju heraði fyrir si~. Eg ætla að vísu ekki að nefna þær
sýslur á nafn, þvi nefndin hérna Í Reykjavík, ef hún' kemst á,
mun fljótt sjálf þekkja þær. Hillum háttvirta þingmanni þótti
tæplegast prestunum Í landinu trúandi fyrir uppástúngum til
jarðaafgjalds-matsmanna, afþvÍ þeir ættu að taka.tlundirnar ; en
þá er mer ekki skiljanlegt, hvernig hann fer að koma því sam .•.
an í hugsun sinni, að bændurnir, sem eiga að meta af~ölrlin
- (Mikið gott) -, og sjálfir eiga að svara þeim á eptir, og
mörgum fleiri greiðslum, sem þá ættu að hafa hin þallllig metnu
afgjöld til grundvallar, hvernig hann þá, segi eg, fer að trúa
þeim fyrir, að ákveða hin einustu hæfilegu afgjöld jarða, hvar
á verð þeirra skyldi að lokum vera byggt. Hann fór því á
flot, að sá, sem metur jörð t. a. m, í Barðastrandarsýslu, geti ekki
haft tillit til matsins í l\lúlasýsluj en hvað getur sá, sem metur
jarðaraf.qjald .í Barðastrandarsýslu, fremur haft tillit til af-
gjalda-matsins í Múlasýslu? En þess er nú að gæta, að þegar
ein nefnd er orðin tHi landinu i þessu skyni, fær hún undir
hendur jarðamatið bæði úr Barðastrandar- og Múla-sýslum, og al-
staðar úr landinu, og þá hlýtur hún að sjá þá öliku skoðunar-
hætti, og þær ólíku undirstöðureglur, sem hvorir öðrum fjar-
la:gir menn hafa brúkað, og sem hafa orsákað ólíkt mat, og
þ,í getur húnrah nokkru leyti ályktað, hvað hinn mismunandi
skoðunarháttur og aðferð hefur haft mikla áverkun á jarðaverð-
iu i hverjum stað, og því um leið farið nærri þvi, hvert verðið
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hefði hlotið að verða í hverri sýslu, ef einum og sama skoð-
unarmáta hefði verið almennt fylgt, og þó þetta IOC vandaverk,
ætla eg það vinnandi verk, og langtum vissara, að eiga þó
undir því, heldur en ef uppástúngu þíngmannsins yrði fylgt, og
helzt og einkum ef sú yrði reyndin á, sem eg ætla að ekki væru
neinar yfirgnæfandi ástæður til, að róta matinu yfir höfuð, nema
á nokkrum sýslum, og sem varla mundu yfirstiga einn þriðja
hluta alls landsins, og það er opt búið að taka það fram, í

.hverjum skilningi nefndin álítur jarðamatið óbrúkandi, eins og
það er, það er að skilja, þegar litið er yfir allt land, en ekki hverja
einstaka sýslu þess. það má heldur eingan veginn búast við,
all jarðamat, hverjir sem að því vinna, og bvernin sem að
þvi er farið, verði nokkurt alfullkomið verk, sem þó að lokum
hafi ekki meiri eða minni ófullkomlegleika með ser; en menn
verða her, eins og i hverju öðru, að hætta þar við, sem hin tak-
markaða skynsemi, takmarkaða þekkíng hlutanna, og hinir tak-
mörkuðu kraptar manneskjanna komast ekki leingra.

H. Stephensen: þíngmaðurinn frá Strandasýslu furðaði
~ig á því, að eg skyldi stinga upp á, að sýslumaður og prestur
veldu menn þá, sem eg ætlaði að meta skyldu sanngjörn af-
gjöld jarðanna, þar sem þeir væru þó báðir tíundatakendur, og
þvi beggja hagur, að sem hæst væri matið. En mer finnst
vera ærinn munur á því, að velja menn til einhvers, og gjöra
það sjalfur; þvi eg get ekki ímyndað mer, að kjósandi hafi
þann, sem hann kýs, eins í valdi sínu og sjálfan sig; að minnsta
kosti veit eg það um mig, að eg hef opt verið kosinn, en aldrei
bundið mig þar fyrir við annara sannfæringu en mína eigin.
Hann heit og, að þessir menn mundu ekki vilja meta fyrir
ekkert, en eg ætla, að það séu nú þó menn i hverri sýslu,
sem meta jarðir til afgjalds fyrir ekki neitt, og mundi þeim
ekki verða að þessu mikill ómaksaukl, þó þeir gjörðu það um
leið. En þar sem hann heit, að það mundi valda ójöfnuði, ef
sanngjarnt afgjald væri tekið af jörðum i hverjum hrepp, þá
má eg segja það, að, ef eg á 2 jarðir jafndýrar að réttu verði,
þá vil eg hafa sama afgjald af báðum, þó önnur se kölluð 16
hndr., en hin 20 hndr. Hann heit líka, að það væri hægðarleikur,
að jafna þann ójöfnuð, sem nefndin hefur tekið fram, á milli 4
og 12 af hundraði (Proc.), og það er að visu satt, að það er
ekki örðugt reikningsdæmi eptir hans ætlun. En ef að sú
jiirðin, sem er metin að gefi af ser 4 af 100, er rétt metin, en
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hin 3 sinnum of Iligt, sem gefur 12 af hundraði, þá verður
ójöfnullurinn ekki numinn af með einföldu reikningsdæmi, heldur
kemur hanM þá niður á báðu jarðirnar, svo hvorug verður rétt
metin á eptir.

þar sem þíngmabur Norbur-þingeyínga bar mer það á brýn,
ab eg se ókunnugur máli þessu með öllu, þá má eg þó benda
honum á þa II, að eg hef ekki syndgað neitt á mót] frumvarp-
inu, þó eg stýngi upp á því, að jarðamatið yrði gjört ónýtt;
því frumvarpið býður þinginu, að segja álit sitt um málið, en
skorbar -þall alls ekki við neitt visst álit, sem þa~ skuli hafa
á því.

þar sem hinn sami þingmaður sagði, ab eg hefði sagt, að
jarllamatinu væri ekki við hjálpandi, þá er það satt, al'l sú er
sannfæring mín, að jarðamatinu, sem nú er, se ekki við hjálpandi,
og verði ekki við hjálpað. Hann sagði, að eg hefði ekki til
greint neina galla á jarðamatinu. þall hefur nefndin gjört
svo fyllilega, all mer þótti það, ab bera í bakkafullan lækinn,
að bæta á það. En eg get þó sagt honum einn galla á því.
Eg þekki 2 40 hndr. jarðir, sem liggja sin hvoru megin vill
sömu ána, og eru álitnar öldúngís jafnar að gæðum. En önn-
ur þessara jarða er matin á 700 rbdd., en hin á 700 spesíur
ella 1400 rbdd. þetta kalla eg galla á jarðamatinu. Sumstaðar
hafa kúgil4!in verið metin mell jörðunum, eins og eg held að
rett se (því leiga þeirra er, í hið minnsta á Suðurlandi, allt
að helmingi allrar jarðarlelgunnar), en sumstabar ekki. Sum-
staðar segir nefndin ab prestsmatan se talin með í matinu, en
sumstabar sleppt. Sumstaðar eru bjáleigur taldar-með höfuð-
bólum, en sumstaðar er sitt i hvoru lagi; þetta er einnig galli
á jarðamatinu, og að minni ætlun beint á móti þvi, sem boðið
er í erindisbrefum jarðamatsmannanna. þab er og enn gaUi
á jarbamatinu, og sem nefndin kannast við, al'l hlunnindi jarð-
anna eru matin .eptir sinni reglu á hverjum stað, Sumstaðar
er gjört mikið úr áföllum og skemmdum, sem jarðirnar liggi
undir, en sumstallar er þessa lítils eða ekkert getið. Amtmað-
urinn í vesturamtinu befur i skýrslu sinni til stjórnarinnar
getið þess, áb, þegar matið væri boril'l saman innbyrðis milli
sýsluanna, þá væri á þvi ærinn ójöfnuður. Eg hef nú sýnt
hinum hefðraða þingmanni fram á, ab mer hefur ekki með öllu
verið ókunnugt um, eða sezt yfir, að nokkrir gallar væru á
jarðamatinu, þó eg ætlaði mer ekki i fyrstunni að vera að tína
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þá upp fyrir þinginu. þingmaðurinn sagði, a(\ margar sýslur
væru svo matnar, að ekki þyrfti að hreifa við þeim,' en það er
eptir að sanna það, og eg er sannfærður um, að það' er eingift
sýsla á öllu landinu, sem ekki þurfi að bæta um jarðamatið í.

þótt bælli þessi þingmaður og fleiri hafi dréttað því all mer,
all eg hafi sagt, al'ljarðamatið væri vitlaust frá botni og grunni,
og vildi láta þessi orð, sem eg hef raunar aldrei talað, ná nið-
ur al'l stjórnarráðunum, og öllum þeim fyrstu umræðum um mál
þetta, þá veit eg raunar ekki til, all þetta jarða mat hafibyrjað
fyrri en 1849. þar sem þingmallurinn sagði, ali bændur væru
líka tíundargjaldendur, eins og prestar eru tiundatakarar, þá
vil eg geta þess, all eg þekki þar til, sem prestur tekur tíund
af 40 eða 50 jörl'lum, en bóndi hver svarar ekki tíund nema
af 1, svo það er býsna-munur.

G. Brandsson: Mel' finnst allt af, að hinn háttvirt! varafor-
seti se þeirrar meiningar, að það ný'ja jarðamat, sem hann vill
láta byggja á sanngjarnlega metnum a fgjöld U1D' hverrar jarðar,
muni verða svo fullkomið, al'l því verð] í elngu ábótavant; en
eins og mönnum hefur getað skjátlað, að meta þær rétt til peulnga-
verðs, svo get eg til, að sama verði niðurstaðan, þegar fara ætti
að meta afgjöldiu, og þá yrllí sami erviðleiki, að koma þessu i rétta
samhljóðun, og nú er á, að jafna og laga jarl'lamatið.f>ar sem
hann sagði, all bæði eg og þingmaður Eyfirðinga hefðum sagt,
all alstaðar hefði vel·ill sanngjarnt afgjald jarðanna lagt til
grundvallar fyrir mati þeirra, þá er þetta ekki rétt hermt af
'honum; vill sögðum einúngis, að menn mundu viða hvar hafa
haft nokkuð tillit ti] sanngjarns leigumála á jörðunum, og-mer
getur ekki skilizt betur, en svo hafi hlotið að vera, þar sem
menn ekki geingu að verki þessu hugsunar- og reglu-lítið; og
væri leitað upplýsingn um þetta í sýslum þeim, þar sem jarða-
matið hefur tekizt bezt, þá get eg til, að þetta sannaðist. Vara-
forsetinn taldi það eitt með fleiru sem galla við jarðamatlð, að
hjáleigur hefðu lÍ sumum stöðum verið metnar út af.fyrirsig,
en aptur annarstaðar í sameiningu við höfuðbðlin ; eg veit nú
ekki betur, en þetta hafi getað verið samkvæmt reglum þeim,
sem jarðamatsmönnunum voru settar, þar sem i þeim stendur, að
landamerkjalausar hjáleigur skuli meta með heimajörðunum, en
hinar, sem hafi landamerki ser, skuli meta sem jarðir ser, og
get eg til, að þetta se orsök þeirrar óreglu, sem varaforsetinn
kvartar yfir að vtð hati verið höfð í þessu ; ættu nú þeir mörgu
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menn, sem hann hefur stúngið upp á, að fara að meta að l'IýJ.1
jarðirnar i hverri sveit og sýslu, hvaða ábyrgð yrði þáfyi'i;
því, að þetta tækist betur en hið fyrra jarllaniat? og hver ætti
að lokunum að dæma um gildi þess? Eg get vel ímyndað
mer, að allt af kæmu fram nýjar og nýjar skoðanir, sem rækju
sig hver á aðra, hversu opr sem matið væri; og yrði þá með því
má ske hin seinni villan argari hinni fyrri.

Á; Einarsson: það er hvorttveggja, að mer hefur ekki
verið kennd hugsunarfræðin, enda get eg ekki liikilið samkvæmn-
ina í ræðu varaforseta, þegar hann vill ekki láta presta meta
sanngjarnt afgjald á jörðunum" af því það væri þeim í hag,
að þal'l væri metiðbáttyen vill, að sýslumaður Ofl prestur kjósi
menn ina til þessa; eg vil spyrja hvern skynsaman mann,
hvort þeim er ekki; gefið rrieðþessu líkt tækifæri, til að
verka: á virðingu afgj;i ldsins, eins og þó presturinn hefði mátt
meta afgjaldlð með öðrum; því það er auðvitað, að það liggur
til grundvallar við hvern kos'níngarrett, að maður kýs þá menn-
ina, .sem maður heldur að hafi líkasta skoðun ser á þvi, er maður
vill koma til leiðar.

En þar sem hann talaði um, að skrifa upp af.(uöldill, þá er
það nokkuð annað, að skrifa þau upp núna eptir byggingar:"
bréfum, tH að taka eptir skýrslum þeim alþillgistollinn, en að
meta sanngjarnt a f/!:ialdá hverri jörð.

, Varaforliieti hefur reyndar viljað, að eg 'hefði sagt meira en
eg sagði; því eg tók ekki ójöfnuðinn fram um þær 2 jarðir,
ei' hann var að tala um (sem gæfu af ser ójafnt afgjald, en
væru þó jafngóðar), nema j tilliti til tiundarlnnar og skattanna,
'er lagðir væru á hundraðatallð, og það, finnst mer hann hafi ekki
hrakið; en ójafna 'rirðínginá þeim 2 jörðum, er hann tók til
dæmis, sína í hvorri sýslu, sýna einmitt, að það mátti hæglega
jafna, ef innbyrðis-matið í syslunIlln vær! jafnt, og menn vissu,
hvað lagt var til grundvallar við virðinguna, og þal'ler það,
sem menn hata komizt að, að helzt væri gagn al'l þvi nýja jarða-
mati víðast,

n. Stepkensen: Eg get ómögulega skilið það, að með
aðferð þingmannsins úr Strandasýslu fáist nokkurn tíma jöfnuður
á mati þeirra jarða, sem önnur er rett matin með 4 procent-ei-
gjaldi, en önnur það of lágt, að jarðargjald hermar gefur 12procent;
því þegar þetta er lagt saman,og deilt, svo með fjöldanum (4 + .
12 = 16: 2.= 8), þá komast báðar jarðirnar frá réttu mati. En
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hvað misskilning okkar á þvi, að kjósa og vera kosinn, snertir,
þá er eg fastur á þvi, ab það se mjög sitt hvað.. eins og eg hef
líka áður tekið fram.

P. Petursson: Eg. ætla, ab þab muni verða örbugt með
hverri helzt aðferð, sem höfð er, að gjöra jarðamatið éaðfinn-
anlegt, eða til frambúðar; þvi sumar jarl'lir vesna og gánga
úr ser, en sumar batna, hlunnindi minka og aukast, svo eptir
þvi lækka eða hækka jarðirnar i raun og veru i verði. pað
liggur líka i hlutarins eðli, að jarðamat her geti aldrei orðið ser-
lega nákvæmt, af því menn geta her ekki skipt jarðveginum
eptir gæðum, eins og i Danmörku og víðar, og virt jarðirnar
eptir þvi, hvernig jarðvegurinn er á hverjum stað, Her getur
því að minu áliti einúngis verið spurningin um það, hvernig
jarðamatinu verði kornið svo heim, að það verði viðunanlegt i
bráð, og hafa megi nokkurt tillit til þess, þegar skattalögin
verða samin.

Ó. Sioertsens Undirbúningsumræður þessa máls eru þegar
svo margyrtar, að eg vil sizt verða til, að : leingja þær mikið.
pví, sem hreift hefur verið svo kappsamlega, ab fella og fyrir-
líta nefndarálitið, er nú svarað af mörgum á þinginu, og svo
lítur út, sem nefndarálitið fái inni i skoðunarheimkynnum þess-
ara, þótt þvi svo harðlega væri úthýst á einum stafi. Eg vil
þvi einúngis minnast á eitt, sem fram borib var áðan, og aðrir
hafa ei tekið fram, en þó mun það koma i ljós í þingtiðlndunum,
þa fl, að eigandi Akureyja haf sagt sig hreppa 81 dals skaða
árlega af, að nota arfi eyjanna. Eg held þetta hljóti ab vera
of hermt á hann, og að hann hafi talið til þessa skaða ab eins
með tilliti til þess, ab honum þótti eptir þessari tiltölu verða
skaðinn, ef gilda ætti hið háa jarðamat, sem honum þótti, þegar
matsmennirnir virtu Akureyjar.

H. Stephensen: Eg vil einúngis bæta þvi vib breytingar-
atkvæði mitt á eptir: .,/J valinkunnir ~'kynsamir bændur": "sem
ákveði Jarðaajaldið til tölu vissra ákveðinna aura", og að
y6rmatsmennirnir leggi jarðagjaldið til peninga, og reikni út
jarðaverðin til ríkisdala eptir vöxtum 4 pro Cento.

Forseti: þar eð nú tekur einginn til máls, er þessari
undirbúningsumræðu lokið, og skal eg þá leyfa mer að ákveða
fund á morgun kl. 12., en seinna i dag mun eg boða þing-
mönnum dagskrána, svo þeir sjái, hvað þá verbur tekið fyrir.

Fundi slitib;
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.6. ágúst - þrítugasti og annar fundur.
Allir á fundi, nema þingmaður Reykvíkinga, jústi7;ráb J.

Thorstensen, og hinn 2. konúngkjörni þingmaður, . amtmaður
J.P. Havstein, sem höfðu tilkynnt forseta, al\ þeir gætu ekki
mætt sökum sjúkdóms. Gjörðabók frá siðasta fundi lesin upp
og samþykkt,

Konúngsflllltrúi: Eptir al'l hafa talað við. hinn háttvirta
forseta, er eg nú kominn að raun um þal'l, að þinginu er ó-
mögulegt, að enda við jarðamatsmálið í lögskipuðu formi, samt
að semja í þvi og fá samþykkt álitsskjal til konúngs, svo
snemma, að þinginu, eins og eg áðllr hafði ákveðið, verði slitið
næst komandi mánudag, ef mál þetta á ekki að verða eptir ó-
afgreitt, hvað mer þykir -ðvlðurkvæmilegt, þar það er hil'l mest
áríðandi, er í þetta sinn hefur verið fyrir þingið lagt. Eg hef
því fundið það óumfÍýjanlega nauðsynlegt, upp á væntanlegt
allra-mildilegast samþykki hans hátignar konúngsíns, að leingja
þíngtímann til næst komandi miðvikudags eður þess 10. þ. m.;
en þá vil eg biðja hinn háttvirta forseta að ákveða fund til
þlngsuppsagnar kl. 12.

Forseti: Eg hef feingil'l uppkast til bænarskrár frá alþíngi
til konúngs um peningaskort her á landi og bætur á honum.
Eg skal leyfa mer að lesa bænarskrána upp fyrir þinginu.

Forseti las þá bænarskrána upp og samþykkti þíngið hana
svo hljóðandi:

Til k o n ú n g s.
Til alþingis befur komið bænarskrá, sem beiddi þíngil'l að

leggja á hagkvæm og hentug rál'l til þess, að nægir peningar
gætu feingizt til brúkunar her í landinu.

þinginu þótti bæn þessi svo nauðsynleg, og á svo miklum
rökum byggl'l, að það kaus 3 manna nefnd i málið, og ræddi
það síðan á tveim aðalfundum á lögskipaðan hátt, og leyfir nú
alþingi ser allra-þegnsamlegast, að bera frarp um það álit sitt
á þessa leið.

þíngið sannfærðist um, að peninga-eklan væri svo mikil,
að menn víða i kaupstöðum ekki gætu feíngíð peninga, til að
borga með opinber útgjöld, og hefur það hin mikilvægustu á-
hrif á öll viðskipti manna í milli, og gjörir fyrirstöðu öllum
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framkvæmdum, smáum og stórum; liggja til þessa margar or-
sakir, en þó einkum sú, all fjárhagur flestra islenskra kaup-

. .' - - _. ~
manna og verslunaraðferð gjörir þeim örllugra og áhataminna,
að flytja hingað peninga en vörur, einkum hinar svo nefndu
kramvörur ; þar með er og verð.lag á íslenzkum vörum í verzl-
ullinni opt hærra en svo, að.: hlutaðeigandi kaupmenn _þykist
geta borgað vörurnar jafnháu verði .með peningum,og þar af
leiðir aptur, að þeir ekki flytja peninga út hingað, en það er
undir verzluninni í hverju landi komið, að peningar út breiðist
meðal .Iandshúa.

Áseiuni árum hefur peninga-eklan farill . vaxandi, og nú
er svo komið, að þeir mega heltaopt ófáanlegir í veraluninní ;
hvílíkur hnekkir slíkt se. í öllum viðskiptum manna, þarf varla
útlistunar við, eins og það li~gur. beint fyrir, að verzlun sú við
utanríkis-þjóðir, sem nú er hér. i vændum, komi oss því all eins
að fullum notum, all á þe-su verði ráðin bót.

það er auðskilið, að- útlendum mönnum mundi þykja það
mjög óhagkvæmt, að verða að flytja híngaðalla þá peninga,
er þeir þurfa tilverzlunar sinnar, þvert á móti því,. sem al-
mennt á ser stað i öðrum löndum, þar sem menn eiga kost á,
að koma með og nota til verzlunar sinnar áreiðanleg víxlabréf,
og geta kaupmenn komizt að þeim mikilvægu hagsmunum með
því, að þurfa ekki að taka peninga með ser að,. heiman, eða
greiða af þeim vöxtu, fyr en þeir þurfa þeirra með.

þar að 3ukier þess að gæta, að þegar verzluu viðfleil'i
þjóðir kæruist hel' á, mundi bæði peningaskorturinn verða enn
tilfinnaulegri, eins og þá mætti búast við, að ýmsar útlendar
myntsortir mundu koma her inn i landið, sem nú næstum ó-
mögulegt er ail fá vixlað, og er enda mjög að óttast, að falsklr
peningar þá má ske bærust inn i landið, sem landsbúum mundi
verða mjög örðugt að þekkja frá góðri og gildri útlendri mynt.

pínginu barst í hendur uppástúnga frá einum af hillum
helztu kaupmönnum her í bænum, um stofnun veðbanka her á
landi, með veði i. klaustra - og kirkna- gózi. En hversu mikil-
væg sem þessi uppástúuga er í efni sínu, og hversu æskilegt
sem það gæti verið í sjálfu ser, að aðalatriði ,hennar kæmust
til framkvæmdar á sem hentugastan og vissastan hátt, þá gat
þó þíngiðekki fylgt henni fram þannig vaxinni, þar eð því virtist,
að henni væri samfara svo mikil ábyrgð, og svo mörg atriði hennar
óákveðín og óupplýst, að það gat ekki ætlazttil, að yl'lar konúngleg
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hátign gæfih~ni, þanniglagaðr], allra-hæsta samþykki. En þar
á móti hefur alþingi þá von, al'l ybar hátign muni sjá ráð til, að
bæta úr þeirri mikit. þörf landsins, sem rís af peningaskortin-
um, og skipa svo fyrir, að samið verði og lagt fyrir þingib
frumvarp um, að her yrði sett sú bánka-stofnnn á fót, a föstum
grundvelli byggð, .sem gæti bætt úr hinum mestu nauðsynjum
j þessari grein, og einkum í þeim <1 atriðum: að kaupmenn
gætu feingiðher peninga móti óyggjandi víxlabréfum; al'l utan-
ríkis-peningum yrfli vixlað fyrir innanríkis-penínga; að peninga-
lán feingist móti nægu veði, og ab menn gætu sett peníugaé
leigu, svo sem i sparisjóbum er tiðkanlegt,

þingið leyfir ser því allra-þegnsamlegast ar. bil'lja ybar há-
tign um:
1. með 20 atkvæðum gegn 1: að eitthvert það bánka-f.qrir-

komulag gæti komizt á her á landi, eptir þeim grundvall-
arreglum, sem yðar hátign þættu hentugastar, er gæti
gegnteptirf.qlgjandi nauðsynjum, sem slíkar stofnanir al-
mennt hafa á hendi:

a. mer. 17 atkvæðum gegn 2: að kaupmenn .'1ætu fein.'1ið
peninga hér í landi móti óyggjándi víxlabrefum;

b, með 18 atkvæðum móti 1: að framandi landa mynt-
sortum yrði víxlaðf.lJrir danska penínga, og dæmt
um gildi þeirra;

e. með 20 atkvæðum gegn 1: að mÖllu/egt yrði, að fá
peninga lánaða her i landi móti nægu veði, og með
þvi,. að borga þá aptur annaðkoort ner í landi eða i
Danmðrku ;

d. með 20 atkvæðum gegn 1: að menn geti geymt ser
peninga í bánkanum á móti þvi, að fá !ljá bánkanum
/ágatJöxtu (eins og í sparisjóðum).. . !

2. með 18 atkvæðum gegn 2: að frumvarp um fyrirkomulag
stiptunar. þessarar verði lagt IY1'ir .alþingi.

Reykjavík, 6. d.ágúst 1853.
Allra-þegnsamlegast.

J. Sigurðsson. .1. Thorstensen.

Forseti: Eg hef líka feingill uppkast til bænarskrár frá
alþingi til konungs í undirskriptarmálinu, og skal eg einnig
leyfa mer að lesa það upp fyrir þinginu.
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Forseti las þá bænarskrána upp, og samþykkti þíngið
hana svo hljóðandi:

Til konúngs .
. Alþingi bárust að þessu sinni tvær bænarskrár, með sam-

tals rúmlega 200 nöfnum, þess efnis, að alþingi itreki enn á
ný þá allra-þegesamlegustu bæn frá alþingi 1847 og 1849 um,
að yðár h;itign allra-mildilegast staðfesti sjálfúr með undir-
skript yðar hinn íslenzka texta þeirra lagaboða, sem her verða
sett.

peUa mál, sem bæði alþingi og öllum íslendingum er
mjög umhugað um, fól þingið 3 manna nefnd ta meðferðar, og
eptir það hún hafði borið upp um það álit sitt, var það ýtarlega
rætt á tveimur aðalfundum, og leyfir nú þingið ser, að tjá yðar
hátign um það álit sitt og bænir á þessa leið.

Alþingi 1847 og 1849 hafa borib fram fyrir yðar hatign sam-
kynja bæn j þegnsamlegum bænarskrám, og að vísu befur yðar
hátign, 'fjf!ptir því sem var ástatt", orðið að synja íslendingum
þessarar bænar enn á ný í allra-mildastri auglýsíngu yðar, 23.
maí 'þessa árs. En alþingi og allir þegnar yðar hát.ignar her
á landi treysta því enn staðfastlega, að yðar hátign fyrir vís-
dóm yðvarn og landsföðurlegu umönnun fyrir náttúrlegum
og vafalausum rettindum og nauðsyn vor íslendinga, munið
sjá veg til, að sigrast á þeim ervillleikum, sem kynnu að 'vera
á því, sem her er farið fram, og að y1l31' hátign muni vinnast,
áður lángt líður um, að rýma frá þeim kringllmstællum, sem
bænheyrslunni hafa verið til fyrirstöðu hingað til.

l>víenn vakir sú éhifanlég sannfæring' brjósti aUra þegna
yr.ar konúnglegu bátignarlter á landi, ~ sú hafi verið tilætlun
yðar hásælu feðra, og se enn landsfOflurMg tilædUfl yðar, vor
mildi konúngur, ab, eins og allar dómsgjörðír og dómar her á
landi hafa frá· alda öðli farið fram á íslenzku máli, eins og
aðal-Iandslögin eru einúngis á íslenzku máli, eins og mörg
lagaboð, einkum á lS. 6ldinni og ft'aman af þessari, geingu út
á íslenzku meðundirskriptog- innSigli koeúnganna sjálfra, eins
og það er bein skipun sjálfra hinna ýngri laga einvalds-kon-
únganna, að lögin eigi að gángaút á islenzku, og megi ekki
þinglýsaherne lögleiða nema á íslenzku máli (tiJsk. 11. jóH
18PO og konóngsúrsk. 31. okt. 1831), og eins ógalþíngis-til-
skipunin leggur fyrir, að ekkert lagaboð megi þar ræða til lög-
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leiðslu her, nema það se á islenéku, og að, allar tiliögur og
bænarskrár þíl)gsins skuli gánga til yðar hátignar Ii íslenzku
máli, svo eigi og öll löggjöf her á landi að vera einúngis á
máli landsmanna, á íslenzku máli, helguð og staðfest með
undirskript löggjafans sjálfs; þvi enn reynist sem fyrri íslenzka
og óstaðfesta útleggíngin á nýrri lagaboðunum miður nákvæm,
og sumstaðar öðruvísi, en hinn staðfesti danski texti, sem jafn-
aðarlega er þó látinn ráða. Og alþingi og íslendingar treysta
því staðfastlega, að yðar konúngl eg hátígn muni mildilegast
lita þvi fremur á þessa verulegu nauðsyn og náttúrlegan rett
þeg,na yðvarra her á landi, og að yðar hátign muni þvi fremur
vinnast, að rýma í burt þeim kringumstæðum, sem því hafa
verið til. fyrirstöðu hingað til, sem aðrir samþegnar vorir, þeir
'er tala öðru máli en danskri túngu, t, a. m, Slésvíkurmenn,
hara feingib og fá enn lög sín á málilsjálfra þeirra, með undir-
skript konúngsins (konúngsbref 14. maí 1840).

Nokkrir þingmenn voru þeirrar meiningar, að, þó þeir að
öfJruleyti væru samdóma um nauðsyn og gildar ástæður þessar-
ar bænar í sjálfu ser, þá væri bæninni samt ekki haldandi
fram' í þetta sinn; því með svo feldum orðatiltækjum ráðgjörði
þingið og teldi víst það, sem þingið enn ætti óvíst, að"einn ráð-
p:jafi yrði settur yfir hin íslenzku mál, en meiri hluta þingmanna,
þótti ekki þetta atriði næg ástæða til, að víla fyrir Sel', að
bera fram enn á ný fyrir yðar konúnglegu hátign allra-þegnsam-
legasta bæn um þessa miklu þjóðarnauðsyn vora, í óyggjan-
legu trausti til yðar konúnglegu hátignar mildilegu og rétt-
látu umhyggju fyrirreitindum, þörfum og sældum aUra þegna
yðar og allra landshluta rikis yðvars,

Samkvæmt framanskrifuðum ástæðum leyfir nú alþíngi ser,
með 14 'atkvæðum moti 7,að beiðast þegnsamlegast enn á ný:

1ð lagab()ð þau, setn ker eptir verða út gefin 'og sett á
lslandi, verði einúngis díslenzku mdli, undirskrifuð af
yðar hdtlgn og þeim ráðherra, sem yðar hdtign mætti
þóknast að setja ufirkin íslenzku mál.

Reykjavik, 6. ágú,t 1853.
Allra-þegnsémlegast.

J. Sigurðsson J. 'GuðmtmdssON.

Forseti: ,~á el' eptir daRSkránni ·llð 'taka·' til undirbúnings-
umræðu málið um (fjálsa verzlun á' isl/indi: '
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Framsðgumaður, þingmaður Skaptfelllnga gjörlr svo vel,
að lesa upp nefndarálitið. ' " '.

, Nefndarálitið var því næst afhent framsðgumanni, lög-
fræ i'língi J. Guðmundssyni, og las hann það upp svo hljóð-
andi.

Bænarskrá ein frá hinum almenna fundi á, þingvöllum við
Öxará 29. júni þ. á. barst alþingi að þessu sinni um {lað, ,,,,að
þingið minnti tdjórnina enn nú einu sinni sköruh'ga á nauð-
syn vora og reit til nerzlunarfrelsis",

Til þess, að hafa þetta mál til meðferðar, hefu~ hið heiðraða
þing kosið oss undirskrifaða í nefud.. og leyfum ver oss nú að
kveða upp um það álit vort á þessa leið. '

Nefndinni finnst, að vel beri að gæta þess, sem einnig var
þegar hreift í inngángsumræðu málsins her á þinginu, að eptir
þvi, sem máli þessu er nú komið, {lurfi ekki beinlínis að
y,minna" stjórnina á þetta mál, af þvi vor mildi konúngur hefur
auðsjáanlega látið ser vera einkar- umhugað um, að máli þessu
yrði framgeingt, og það bæði svo fljótt, sem verða mætti, en
þótt vegna ýmsra: kringumstæða, sem hans hátign var ekki unnt
að sjá fyrir eðagjðra við, hafi orl'lið að fresta þvi um hríð, og
einnig á þann veg, og að mestu i þá stefnu, sem alþingi hafði
óskað, og landsbúum mundi og vel gegna.
, Nefndin álítur því, að aðalætlunarverk sitt i' þessu máli,
og einnig hins heiðraða þíngs, eigi. nú að vera það, jafnframt
,og það í nafni sínu og allra landsbúa inni konúngi vorum þegn-
samlega ,og lotníngarfulla viðurkenningu sína og þakkir fyrir,
hvað 'mikinn og verulegan gaum hann hefur gefið óskum og
tillögum alþingis og lands~úaí þessu mikilvæga aðal máli ís-
lendinga, a~ tjá konúngi vorum, hve einhuga áhugi vaki enn
'í br.ióst~.allra þeirra á, ab máli þessu mætti' ve~ða framgeingt
, sem fyrst að' auðið er, og á þann veg og í þá aðalstefnu, sem
hann hefur nú 'sjálfur fyrir stjórnendur sinastefnt þessu máli,
og bera' upp fyrir bann það, óhvikula traust landsbúa, að bann
muni mildilegast sjá ráð til, að sigrast á þeim mðtspyrnum, sem
virðist að hafa komiðfram, bæði til. að, fresta þessu máli, og
þeim afdrifum þess, sem konúngurinn til ætlast, og allir lands-
menn helzt og einhuga kjósa. í annan stað finnst og nefnd-
inni það ekki að eins eiga vel við" heldur vera rett, að hið
heiðraða þing í álitsskjali sínu, ,er það ritar konúnginum um
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þetta mál, taki að nokkru fram, án þess þó að gjöra um það neinar
beinar uppástúngur, hæði þau aðalatriði, sem landsmenn sakna,
og þykir fyrir frjálsa og haganlega verzlun her á landi veru-
legur hnekkir að vanti í frumvarpi því um þetta mál, sem stjórn
konúngsins hefur lagt fyrir ríkisþíng Dana, og síðan á að
verða að lögum, og sem landsbúum að öllu öðru leyti geðjast vel
all, og yfir höfuð að tala munu una vel við, þó þessarar rýmk-
unar yrði að sjá á bak í bráð, og einnig sýni að nokkru fram
á, hve bæði ástæðulausar og þar til og með háskalegar, ekki að
eins fyrir alla frjálsa verzlun her á landi, heldur og jafnvel fyrir
Dani sjálfa, að eru mótspyrnur þær og aðrar tilraunir, sem
einkum hafa komið fram af hendi reiðara og kaupmanna, sem
eiga ella þykjast eiga nokkuð að skipta við Ísland, í bænaskrám
til ríkisþíngsins, til þess að raska frá rótum, bæði hinni frjáls-
legu og landsbúum her hagfeldu stefnu í máli þessu, sem
stjórnin hefur fylgt fram í frumvarpi sínu ab tillögum alþíngis,
og til þess að nema í burtu og af má úr fyrirkomulagi verzl-
unarinnar allt það, sem gæti gjört hana hagfelda og viðunan-
lega, bæði fyl'ir landsbúa sjálfa, og þá kaupmenn, sem vildu
setjast að eða komast upp her í landinu sjálfu.

pað er hinu heiðraða þingi kunnugt, bæði af dönskum og
inulendum dagblöðum, að stjórn konúngs vors lagði fyrir
rikisþingið í öndverðum janúar þ. á. frumvarp til frjálsrar versl-
unar her á landi, og að þetta frumvarp fór ab flestöllum aðal-
atriðum til i hina sömu stefnu, og frumvarp það, sem þjóðfund-
urinn 1851 samdi um þetta mál eptir atkvæðum flestra þjóð-
fundarmanna. En þó er það i tvennu, sem þetta frumvarp
stjórnarinnar er verulega, og, að nefndarinnar áliti, fyrir hag-
felda frjálsa verzlun tilfinnanlega frábrugðið uppástúngum þjóð-
fundarins; en það er um:
I. hvar útlendum farmönnum verði gefinn kostur á að leysa

Ieiðarbrefin her á landi; og
2. hverja staði þeir megi si,gla upp her til verzlunar.

Í frumvarpi þjóðfundarins var stúngíð upp á, að kostur
yrði gefinn á, að leysa leiðarbréfin, ekki að eins hjá verzlunar-
fulltrúum (Consuler) Dana í öðrum ríkjum, heldur einnig ber
á landi hjá amtmönnum og hjá lögreglustjórninni á þeim 6
aðalverzlunarstöðum, sem stúngið var upp á að útlendíngar
mættu og ættu fyrst að sigla upp, áður en þeir færu að verzla
annarstaðar. 'það er og auðráðið aC umræðum ýntsra~ þjéðfundar-
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manna um þetta mál, al'l mörgum þjól'lfundarmiinnum fannst,
eins og ver líka meinum að se hið sanna, að öll leiðarbréf og
skyldan, að leysa þau, mætti hverfa, bæði stjórninni, verzlun-
inni og öllum að skaðlausu; þvi sú aðalástæða, sem af hálfu
stjórnarmannanna hefur 'Verið hald ib fram fyrir nauðsyn leíðar-
hréfanna, eptirlit þal'l, sem stjórninni þannig gæfist færi á að
hafa með því, hverjir útlendingar kæmu her til verzlunar, og
sú trygging fyrir réttu og sönnu lestagjaldi útlendra skipa, sem
þau þykja veita, virðist í raun og veru hvorki svo veruleg eða
ómissandi, né ástæðurnar svo órækar, sem til þessa hefur verið
farill fram á; því auðsætt má virðast, al'l eins og þess konar
leiðarbrðf eiga annaðhvort hvergi ella þá mjög svo óvíða stað,
þur sem verzlun er gefin frjáls öllum þjóðum, eins megi og án
þeirra ver-a her, ef verzlunin væri gefin frjáls; og þar til mætti
það, all nefndarinnar áliti, nægja, all verzlunarfulltrúar stjórnar-
innar i (ii'lrum löndum út byggi skip þau, sem til íslands vilja
fara til verslunar eða vöruflutninga, með skírteini um það, hvað
miklu það fleyttl að dönsku lestatali, annaðhvort með því, að
rita þetta á vöruskrána, ella með sérstökum vitnisburði. Og
þó að skip bæri her all, sem ekki hefði ætlað !'er hingað, en
vildi níl, úr því það væri komið her, ljá sig falt til flutninga
}H\ðan, þá munu flestöll skip og flestra þjóða útbúin með þeim
skilríkjum um eignarheimild fyrir þeim og stærð eptir þess
lands mælikvarða, sem það á heima í, all lögreglustjóraruir i
aðalkaupstöðunum mundu jafnan vera færir um, að ákveða eptir
þessum skilrikjum, hvaða lestatal ætti að vera á skipinu eptir
því, sem Danir telja. En allt um þetta fann ekki þjóðfundur-
inn fulla ástæðu til, al'l bal da þessari meiningu fast fram gegn
ástæðum stjórnarmannanna, úr því bæði þeir og eins stjórnar-
herrann sjálfur i frumvarpinu, sem lagt var fyrir þjól'lfundinn,
hafði gjört svo aðkvæðamikið úr nauðsyn og ðmissanlegleik
lelðarbréfanna yfir höfuð al'l tala, og létu þeir ser þv] nægja,
að halda hinu sem fastast og eindregnast fram, að útvegun og
leysíng leiðarhréfanna, ef þeim væri haldið, gæti aldrei Ol'lIib
verzlunarfrelsinu að verulegri fyrirstöðu; þvi fylgdi og þjóðfundur-
inn því fram, eins og alþíngi 1849, að kostur yrði á, að fá
leiðarbrefin ber á landi, ekki að ein!'! hjá amtmönnunum, heldur
einnig hjá lögreglustjérumun lÍ þeim 6 aðalkaupstöðum landsins,
sem stungið var UPl) á bælH 1849 og ISSI all útlendir menn
ættu fyrst all sigla upp.
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Ef stjórn konúngsins (Ivi enn finnur jafnfullar lÍ!!Itælll1r
og fyrri fyrir nauðsyn Ielðarbréfanna, þá viri'list nefndinni, að
þessi uppástúnga um, að. kostur verði gefinn á, all leysa þau
eiunig Iljá lögr«,>.glustjórullum i aðalkaupstöðunum, vera mjög
veruleg og nauðsynleg. það má t, a. m. vera nokkurn veginn
auðsætt hverjum manni, hvaða hnekkir ef ekki bein frágángs-
sök, þai'l má verða fyrir, útlenda menn, sem ber að Ielðarbréfa-
lausa, annaðhvort á í~afjörð eða Seyi'lisfjörll, en nú vilja, úr
því þeir eru þar komnir, annaðhvort fá að verzla þar, eða taka
strax farm, og ljá með hann skip sitt á leigu til útlanda, ef
þeir [mrfa fyrst að bíða (less þann 2 eða 3 vikna tíma, sem til
þess geingur, að leiðarbréfið se leyst og sótt austur í Stykkis-
hólm frá Ísafirði, eða norður að Friðriksgáfu frá Seyðisfirði.

Ef því stjórnin fyndi ekki nú þegar ella von bráðar á-
stæðu til, að hverfa frá þessari ákvörðun um leiðarbréf yfir
hliful'l all tala, sem 1,6 væri óskandi, flá er samt vonandi, og
nefndinni virðist, all þingið eigi að taka um þall fram á rökum
hyggða ósk, án þess þó ili'l henni fylgi nein bein uppástúnga,
í álitsskjali til konúngs, að öllum þjóðum, sem þó leiti til að
verzla her, verði gefinn kostur á, að leysa leiðarbref á þeim
ahalverzlunarstöðum her á landi, þar sem þeim verðue leyft
að koma.

Bæði þjóðfunduriun fór þvi fram í frumvarpi sínu til verzl-
unarlagauna, eins og alþingi 18-19 í bænarskránni, sem það
ritað] um þetta mál, að útlendir menn mættu versla á öllum
löggiltum höfnum her á landi, ef þeim að eins væri gjört al'l
skyldu, al'l sigla fyrst upp þá 6 aðalkaupstaðl, sem teknir voru
fram, og sýna þar og sanna lögboðin skilríki sín. Nú hefur
stjórnin haldið því fram í frumvarpinu, sem lagt var fyrir rík-
isþíngið, að útlendum kaupmönnum leyfðist að eins, að sigla
upp og verzJa á þessum 6 kaupstöðum, sem stúngið "ar upp
á 1849 og 1851, en einga allra verzluuarstaði, nema þeir ein-
ir, sem flytja timbur. þó nú stjórninni þyki hæpið eða óráll,
að leyft yrði hverjum útlending sem er, að koma inn á hverja
lö~giha höfn til verzlunar, einkum svona fyrst í stall, og að
öllu óreyndu, hvernig þeir gefast, þá telur nefndin öldúngis
auðsætt, all þetta leyfi til þess, all sigla upp að eins þessa 6
aðalkaupstaði, er miklu of þraungt,. ef frjáls verzlun á ab geta
orMð á þessu mjög strjáJbyggða landi að svo verulegum notum,
sem til er ætlað. Að minnsta kosti sýnist full ástæl'la til, all
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TOM þess og óska í álitsskjalinu til konúngs, al\ hver fjórð-
únganna, Norðlendínga- og AU5ótfirilínga- fjórðílflgur, verði ekki
f)'rir þreingri kjörum í þessu efni, heldur en hinir fjóri\úngarn-
ir; en það yrði fH}, ef að eins þessir 6 staðir yrðu leyfðir til
uppsigliugar ; því þá væri ekki í Norðlendínga-fjðrðúngi nema
Akureyri, og í Austfirðinga-fjórðúngi nema Seyðisfjörður, sem
útlendingar mættu sigla upp, þar sem þó 2 kaupstaðir yrðu í
hverjum hinna fjórðúngalllla. Nefndin verður þvi að ráða
þinginu, að taka fram til konúngs þá ósk og von, að ef verzl-
un útlendra Iljóða verðl einbundin við tiltekna kaupstaði, þá
verði þeim þlÍ von brábar leyft, að sigla upp í Norðlendinga-
~j{,rMngi Suuðárkl'ók auk Akureyrar, og í Austfiri'línga-fjórð-
llllgi Ðjúpavo!/ (Berufjörð) auk Seyi'lisfjarðar, og þail þvi frem-
ur, sem meginhluti Skaptafellssýslu, sem sjálf er kauptúns-
laus, og á mjög lángt ail sækja á aðra kaupstaði, gæti með
þessu móti notið að nokkru, fremur en ella, beinlínis þeirra
hagsmuna, sem mundi leiða af frjálsri verzlun her fyrir öll
önnur beruð Iandsins.

J?lIð hefur ekk i getað dulizt, hvorki fyrir þingmönnum ne
öllrum landsbúum, sem hafa átt kost á, að kynna ser hin
dönsku dagbliib síðan í vor, hve mikill far sumir hinir dönsku
kaupmenn og reiðarar. einkum þeir, sem eru búsettir í Kaup-
mannahöfn hafa gjört ser um, í og með bænarskrám og ávörp-
um til ríkisþíngs Dana, ail leiða þvi þingi fyrir sjónir, hver
skaði væri búinn jafnvel allri verzlun og siglíngum Danarikis, en
einkum Hafnarbúa, ef konúngur vor gæfi verzlunina ber á

'landi lausa á þann veg, sem frumvarp stjórnari linar fer fram.
J?essir menn hafa jafnvel líka, eptir því sem komið hafa fram
um skýrslur í dagblöðunum, sein eru að öllu óhraktar af
þeirra hendi, og því virðist mega byggja á, viljað leiða rök að
þvi, ail sóma hinnar dönsku þjóðar væri hneysa búin, ef jafn-
lítill hluti konúngsveldisins, sem ísland er, skyldi ná að setja þau
lög, eða gefa tillögur og tilefni til þeirra, sem væru jafnísjárverð
og skaðvænleg fyrir verzlun Dana yfir höfuð að tala, eins og
þau lög mundu verða, og fyrirkomulagið á íslenzku verzluninni,
sem frumvarp þjóðfundarins og frumvarp stjórnarinnar, sem
þar á var byggt, fer fram. Hafa kaupmenn þessir og reiðarar,
eptir því, sem næst verður komizt af blöðunum, einkum tekið
fram í ávörpum þeirra til rikisþingsins 2 atriði, sem þeim
þykir mest um vert, til sönnunar sínu máli; en það er 1, að
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þó jaf1wðartolli mefli kalda fram lIfir höfuð að tala, þá ~'e
hann óhofandi ",ið hnerja þd þjóð, sem hefur í lögum sinum
ójafnaðartoll við allar þjóðir, eins og t. d. SB um Spdmierja ;
og 2, að þetta 2 rbdd. lestaqjald se of fdflt og of lítið, og
muni ('ingu, hvorki Íslaud né rikis-sjáðinn:

það var vafalaust ekki aðeins hið eina ..retta sjónarmil'l, held-
ur og að öllu samboðið speki vors mildasta konúngs, og lands-
föðurlegu umönnun hans fyrir hagsæld og verulegum framför-
um Íslands, sem hann setti ser þegar í frumvarpi því til
verzlunarlaga vorra, sem hann let leggja fyrir þjóðfundinn, til
þess að laga með fyrirkomulag verzlunarinnar her á landi, 'fJeð
sú fÖflun færi (ram frd sjónarmiði sjdlfs Í~·l([nds". Og nefnd-
in ætlar vist, að ekki beri annað á milli, annars vegar milli
tillaga alþingis og l'jóðfundarins, og frumvarps stjórnarinnar,
sem á þeim tillögum er byggt, en hins vegar milli tillaga þess-
ara reiðara og kaupmanna til rikisþingslns, en þetta eitt, að
þeir skoða alla lögun verzlunarinnar her á landi og fylgja henni
fram frá sjónarmiði sjdlfra þeirra, svona búsettra iKaupmanna-
höfn, og þess hagnaðar, sem þl'im megi standa af verzlun her,
en hvorki þvi sjónarmiði, hvað Íslandi sé hagfeldast. ne kaup-
mönnum yfir höfuð ne gjörvöllu konúngsveldinu. þetta ætlum
ver sé nokkurn veginn ljóst að se aðalatriðið, sem í millj bel'.

Á meðan aðalmarkaðurinn fisksins, sem aflast lÍ Íslandi,
árlega er á Spáni, og á meðan það má vera öllum ljóst, sem
er, að í Kaupmannahöfn geti fiskur héðan því að eins verið
útgeingilegur gegn nokkurn veginn skaðlausu verði, /I/') þáng-
að berist ekki meira af honum en svo, sem I,ilrf höfuðborgar-
innar krefur, heldur se jafnan annar vegur opinn meðfram til
þess, • að koma fiskinum með sem minnstum afarkostum til ai'l-,
almarkaðarins, þá má þai'l vera nokkurn veginn auðsætt hverjum
manni, ai'l ef verzlunina á að laga her og ~jöra frjálsa svo, að
landsbúum' se sjálfum í hag, og þeim kaupmönnum, sem eru
mest og fastast við riðnir þetta land, þá standi það á afarmiklu
fyrir þessa verulegu grein verslunarinnar ber, fisk verzlunina ,
að hún Sf bundin sem minnstum afarkostum og misbrestum.
þetta mundi þ(; fara fjær-i, ef'Spanverjum væri gjiirt, ai'l greiða
þeim mun meiri toll eður skipgjald her, heldur en Dönum og
öðrum þjóðum, sem þeir gjöra þess mun í sínum tolllögum,
hvort fiskurinn er fluttur inn á Spán á slJánskulll skipum, eður
á skipum annara {ljóða, hverrar sem eru; því þetta skakkar
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ekki minna en svo, all allt all þvi 3l rbrl. munar á hverju sk ip-
pundi, en það mundi verða all meðaltali árlega (fyr~t af'l hc?lan
flytjast suður á Spán um 10: <.>00skippund af fiski lÍ ári hverju)
milli 30-40,000 rhdd., sem Islendingar feingju meira fyrir fisk
sinn, ef Spánskum væri ekki meinað, að sigla her upp með
sömu kjörum og öllrum þjóðum. En ef þeim vii'l uppsiglingu
hingað væri ~örðir samsvarandi afarkostir þvi, sem svarar ó·
jafnallartollinum á Spáni, og sem mundi verða rúmra 50 rbrld.
gjald af hverju lesta rúmi, þá mundu þeir að vísu alls ekki
koma her fremur en nú, og landsmenn mundu þá enn um ÍJ-

komnar aldir verða að sjá lÍ bak þessum 30-40,000 rhdd, hag
árlega af 6skverzlun sinni, sem þeim væri geflun kostur á, ef
Spáuskir mættu sigla hingað afarkostalaust ; en eingan veginn
mundi allt um þal\ hin danska verzlun yfir böfuf'l að tala, eða
hinir kaupmennirnir og reiðararnlr i Kaupmannahöfn upp skera
jafnmikinn hag af sliku svo gott sem beru banni gegn Spausk-
um að koma her; þvi fyrst liggur á þeim allt af'l3! rbd. meira
tollgjald á hverju skippuudi, ef þeir Ilytja fiskinn til Spánar á
dönskum skipum, heldur en væri, ef hann væri fluttur á "I,állsk.
um; þar næst mun teljast svo til, all þó skipieigu alla undir fisk
þann, sem hellan flyzt til Spánar, megi að öllum tilkostnaði
óreikuuðum, telja rúma 30,000 rhdrl., þá er tilkostnaðurinn svo

mikill, eð vart munu reiðarar hafa af þeim flutningum íbreinan
ávinning meira en 5-6000 rbdd., án þess þó se tillit haft til
þess, hvort þeir geti ekki i stað þeirra ferða notal\ skil' sin til
annara og arðsamari flutninga. En þó Kaupmannahafnar reii'l-
arar og kaupmenn yrðu að sjá á bak þessum 5-6000 rhrlrl,
hreinum ávinningi, sem þeir geta i mesta lagi talið ser af fisk-
flutningi héðan til Spánar, þá virðist þó auðsætt, að heldur
ættu þeir, ef nokkuð er, af'l verða fyrir þeim ímissi, heldur en
landsbúar fyrir þeim 30-40,000 rbrld, halla árlega, sem þeir
bíða, ef Spánskum verl\ur ekki leyft, að sigla hingal\ jafnafar-
kostalaust og öðrum þjóðum.

Hin önnur aðalbreytíng, sem kaupmennirnir og reiðararnir
hafa farið fram í ávörpum sínum til ríkisþillgsins, er sú, að lesta-
gjaldið verði hækkað frá 2 rbdd. til 5 rbdd. þeim þykir ekki
minna gjald en 5 rbdd, hvorki muna tekjur íslands ne ríkissjóð
Dana. En auðráðið er af þefm greinum í blöðunum, sem um
þetta voru ritahaI', ah uppástúuga þeirra um þessa hækkun
le>ót:.g,jalfl"ins er beinlínis bundin einkum vil'! 2 aðrar breytingar-
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uppástúngur, sem þeir hafa tekið fram í ávörpum sínum til
ríki~þíngÞins, auk. þeirrar, sem fyr er getið, Ulll ðjafnaðargjaldið
á spánskum skipum, 1. að ðll cerzlun útlendl'a Ofl innlendra
lausakaupmanna si! af tekin, og 2. að læorki verði lögfliltir
neinir 7Iýir oerzluuarstaðir um !dn næstu 20 ár, ne að neinir
'I.,öruflutníngar líðist frá öðrum kauptúnum landsins inn á firði
eða víkur.

Um þetta síðasta (vöruflutníngana) hík stjörn konúngs
vors einga uppastungu fram í frumvarpi sínu til ríkisþíngsins,
af þvl, sem í ástæðunum segir og rétt er, að þetta atriði eigi
ekki undir úrgreiðlsu rikisþingsins, ag skulum ver því ekki
fara fleirum orðum um þessa uppástúngu kaupmanna. En auð-
rái\ið er hitt, að þeim finnst vel til vinnandi, og ser að öllu
skaðlaust, að greið.", hærra lestagjald. ef þeir áynnu, að öll
verzlun lausakaupmanna yrði af tekin, og að einginn landsbúi
mætti verzla við útlenda menn, þó verzlunin yrði gefin laus,
því þá væri með öllu sM fyrir, hæði að koma verzluninni i svo
þraungt horf fyrir landsbúa, sem aldrei hefur verið her síðan
1785, og að allur aðalhagurinn af frjálsri verslun væri í hömlum
kaupmannanna í Höfn, eða þeirra, sem þá jafnan mundu finna
bæði ser fært og hagfeldast að búa þar, og draga þángað héðan
úr landi allan arll verzlunarlnnar, og að fyrir það væri giI1,
afl innlendir kaupmenn gætu reist sig og þrifizt og setið
þessum föstu kaupmönnum áveðurs með því, að keppa við þá;
þannig mundi verða girt fyrir alla verzlunarkeppni (Concur-
1'ellce) í svo að segja öllum kaupstöðum landsins; því i flestum
þeirra eru ekki nema svo sem 1 eða 2 verzlunarbúðir, eim; og
kunnugt er, en eigendur þeirra mundu þá fá í hendur það
einveldi verzlunarinnar, hverjir á sínum stað, sem mundi standa
miklu nær verslunareinokun, en verslunarfrelsi því, sem til er
ætlað; þvi þa!'! er og, eim, og kunnugt er, einkum kostur sá,
sem menn geta átt á, að verala vil'! lausakaupmenn, sem hefur
gjört, og mundi margfalt fremur, pf verzhmin væri gefin laus,
gjöra það mögulegt, að innlendir kaupmenn kæmust her upp,
og nymdu bólfestu í sjálfu landinu, og þá jafnframt ágóði og
arður verzhmarinnar ; en ef eingir innlendir kaupmenn eða
borgarar ættu kost á, að komast lÍ fót, þá væri einnig girt með
öllu fyrir þá verzlunarkeppni (Concurrcllce), sem þaðan væri
von, og ab eins getur átt ser stað, ef nokkuð fleiri en 1 eða 2
kaupmenn væru .; hverjum verslunarstað.
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það er því nokkurn vegi un auðráðil'l, al'l Kaupiuhafuar-kanp-
menn hafa með tillögum sínum og þeim breytingum, sem þeir
halda fram i ávörpum sinum til ríkisþíngsins, einkum viljal'l girl\a
fyrir hvers kyus vezlunarkeppni her á landi, heldur stefna öllu
málinu og fyrirkomulagi verzlunarinnar her á landi al'l þvi eina,
að hún væri eptir sem áður eiuúngís og eingaungu í þeirra hönd-
um, og að þeir hefðu af þvi aðalhaginn, þó hún yrði gefin
laus að nafninu til við útlendar þjóðir. Og einginn þarf að undr-
ast það, þó þeir með þessum fyrirvara bjóði fram 5 rbdd. lesta-
gjaldið i stað 2 rhdd. gjaldsins, og leiði stjórlliufli og ríkisþíu~-
inu fyrir sjónir, hve mjög af ser se teflt, bæði tekjum Íslands
og ríkissjóðnum öllum í óhag, ef lestagjaldið væri haft svona
lítið. Nefudlnul finnst óþarft, að taka nú fram allar þær a-
stæður, sem komu þjóðfundinum til, að ákveða gjaldið ekki
meira en þetta, úr því konúngur vor hefur fallizt á þær að öllu.
En ekki þykir nefndinni of aukið, að taka her fram, að þegar
verzlunarmáJið er komið í kring, og hún orðin svo frjáls og
hagfeld landsbúum, sem nú el' stefnt að, þá muni skattalöggjöf
landsins verða bratt tekin til algjörlegra endurbóta, og þá jafn-
framt verða tekið til ýtarlegri yfirvegunar, hvort ekki reynist
aðgeingilegur og sanngjarn gjaldstofn hin ýmsu ölfaung og önnur
énauðsynja- og munaðar-vara, sem til landsins flyzt, og eiga
má vist að ekki mínki á aðflutuingur eða kaup, ef verzlunin
yrði verulega frjáls; liggur þá beint við, að þeim mun meiri
óbeinlinis-skatt mætti leggja á þess kouar gjaldstofn, sem hon-
um væri minna í þjngt frá upphafi með lestagjaldinu. Á þennan
veg mundi miklu auðgefuara, að auka tekjur landsins á eðli-
legri og síður tilfinnanlegan hátt fyrir alla hina snauðari lands-
búa, en þanu, sem kaupmenn stínga nú upp á, að leggja 5
rbdd. lestagjald á alla vöru, hvort sem hún er i1þörf og mun-
aður einn, eða öldúngis ómissandi, og hvort sem í lestarúminu
er flutt um 30-40 rbdd. virði, eins og af salti, kolum og timbri,
eða margra hundraða ríkisdala virði, eins og er UIll marga mun-
aðarvöru.

Á þessum og því um líkum rökum, sem nefndin hefur nú
tekið fram, virðast breytíngaruppástúngur kaupmannanna og
reiðaranna í Kaupmannahöfn í ávörpum þeirra til ríkisþíngsins
að vera byggðar, og nefndin verður að ráða þinginu til, að taka
hið helzta af þessu fram i álitsskjaJi sínu til konúngsins,jafnframt
o~ það lýsir yfir því óbifanlegu trausti sínu og allra landsbúa,
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all hann ekki láti þvi um líkar ástæðulausar mótbárur, sem
risa all eins frá sérstaklegu sjóuarmiði á hagsmunum einstakra
manna, af þvi þeir vilja helzt berast fyrir á einum tilteknum
stall, raska all neinu hinni landsföðurlegu og visdómsfullu stefnu,
sem hann hefur fyrir stjórn síua bent all þessu allalmáli vor
íslendinga.

Eins og nefndinni hefur fundizt réttast, að meðhöndla mál
þetta á þennan veg, sem hún nú hefur gjört, án þess að ráða
þingin~, all bera upp um þall neinar beinar ella serstakar uppá-
stúngur, eins varð hún og að álíta bænarskrá þá (nr. 45), sem þing-
jll fekk henni til meðferðar, úr Mýra- og Hnappadals-sýslu, og
sem fer þvi fram, "að öllum uerzlnnarmtmaum, eins lausa-
kaupmönnum sem öðrum, verði le!/ft, að siqla upp Straum-
{jörð og uerzla þar"~ vera of sérstaklegs eðlis og fara fram
of einstaklegu atriði i aðalmáli þessu, eins og þvi er nú komið,
til þess all hún fyudi ástæðu til, að ráða þinginu til, a/\ gjöra
um það beina eða serstaka uppastúngu.

Samkvæmt öllum hinum framanskrifuðu ástæðum verllur
nefndin all ráða þinginu til, að rita konúngi þegnsamlegast á-
litsskjal um þetta mál, og biðja hann:

oð kOIlÚngllrinn~af vísdómi sinum og landsföðurlegri um-
önnun f.l/rir sannrl velrarnan vor Íslendinqa, vilji mildi-
legast~ þef/ar honum þykir timi til kominn, taka til f/rl!lua
þær bendingar um frjdlsn oerzhcn á Íslandi, sem í dlits-
skjalinu eru teknar [ram, en flýta f.l/ri,. af.'1reiðslu þessa
mdls, samkvæmt frumuarpi þvi~ sem hmm mildilegast
hefur ldtið le.qgja fram f.l/l'ir ríki.\þíllf/ Dana.

Reykjavtk, þann 4. dag ágústmán. 1853.
H. Slfph enseli , J, Guðmundsson ~

formaður. framsögumaður.
Eg er öldúngis ósamþykkur inngángí þessa~litsskjaJs,

þar sem minnzt er á hinn svo nefnda almenna þíllgvallafund
og áminningu hans til stjórnarinnar; en að öðru leyti legg eg
það til, að þingið i þetta skipti einúngis beri fram þá bæn
fyrir konúnginn, all hann mildilegast hlutist til, að frumvarp
þall um frjálsa verzlun á islandi, o. s. frv., sem lagt hefur
verið fyrir ríkisþing Dana, fái sem fyrst lagakrapt.

ut supra.
J. P. Haostein.
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FramsÖf/umaður: það er, eins og þingmenn SJa, aðal-
meining nefndarinnar, ai'l gjöra eingar beinar uppástúngur um
þetta mál núna, heldur einúngis taka fram viðurkenning þings-
ins og þakldæti til konúngsins fyrir það, hversu mildilega
hans hátign hefur þdkuazt að taka tillögum alþingis um þetta
mál, og ósk og von þess um, að mótspyrnur annara, einkum
hinna dönsku reiðara og kaupmanna, nái ekki að verða greiðri
og heillarikri afgreiðslu máls þessa framar meir til fyrir-
stöðu.

P. Pétursson: Eg vil leyfa mer að bera upp uppástúngu
viðvíkjandi niðurlagi uefudarálitslns, að það verði orðað þannig:

'!JAf framautðldum ástæðum le!/lir nefltdin ser að ráða
þinginu til, allra-þeg1lsamlegast að bera þá bæn fram fyrir
kOllÚnrlinll:
að hmm, af vísdómi sínum 0.'1 landsföðurle!/ri umönnun
flldr sannrioelfarnan vor Íslendiuqa, allra-mildilegast
vilji bæ![ja þfdm mótsP!I"num burtu, sem reistar luifa verið
gegll frumvarpi því til fljálsrar »erzlunar á Íslandi, el'
hann allra-mildilegast hefur látið bera undir ríkisþín!1
Dana, svo þetta frumvarp sem f.71rst fái laga.'1ildi", og
."að kann, þegar honum þykir tími til kominn, allra-mildi-
leflast taki til greina þær bendingar, sem te/mar eru fram
i álitsskjalillU , 11mfljdlsa nerzlun her á landi",
Eg skal ekki færa ástæður tíl fyrir þessari uppástúngu, á

meðan eg heyri ekki, hvort nefndin muni fallast á hana eða
ekki.

Framsðqnmaður: Eg hef að mínu leyti ekkert á móti
þessari uppástúngu, nema það, að mer finnst hún ekki vera sem
réttust orðuð, þar sem hún er stýluð upp á orð nefndarinnar,
þvi eg ætla, að hún ætti að vera svo orðuð, að hún yrði inn-
færð í bænarskrá þingsins til konúngs.

P. Petursson: Uppástúugan er ekki annað en breyting á
orðaskipun nefndarinnar i niðurlagsgrein álits hennar.

Framsögumaður : Eg meiuti a i'l eins, hvort þingmaðurinn
vildi ekki bera uppástúnguua svo upp, eins og hún yrði sett i
álitsskjal eða bænarskrá þingsins til konúngs.

P. Pétursson: Eg gat ekki, borið hana upp sem breyt-
ingu við þá bænarskrá, sem ekki er til, heldur varð eg að laga
hana eptir nefndarálitinu, og eg sé ekki neitt á móti þvi; þvi ef
þingið fellst á mina uppástúngu, þá kemur hún í staðinn fyrir
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niðurlagsgrein nefndarinnar i álitsskjallð til konúngs, og eg fer
ekki fram á anna ll, en einúngis orðabreytingu.

Forseti: Eg ætla þai'l væri bezt, að uppástúngumaður bæri
sig saman vill nefndina um þetta, og þá mun þessi misskiln-
iugur fljótt geta jafnazt.

Framsögumaður: Eg áleit ai'l eins óþarft, að gjöl'a breyt-
ingu við ástæður nefndarálitsins, heldur heit eg, al'! breytingin
ætti einúngis að vera við uppástúngu eður niðurlagsatriði í
nefndarálitinu, og það var þetta, sem eg vildi taka fram.

P. Petursson: Eg skal gjarnan taka aptur upphafsorðin in
uppástúnguuni, ef það þykir betur fara; því það gjörir í raun
og veru hvorki til ne frá.

G. Einarsson: það eru að eins tvö atril'li í nefndaralit-
inu, sem mer eru ekki vel Ijl)s, og eg vildi leita upplýsingar
um lljá nefndinni; hið fyrra er þa1\, hvort hún áliti ekki nauð-
synlegt, að geta þess, að yrði lestagjald á hingað fluttum vðr-
um hækkað úr þvi, sem nú er ætlað til i frumvarpi því, sem stjórn-
in hefur lagt fyrir ríkisþingið i Danmörku, hvort slikt hækkunar-
gjald á tollinum upp úrþvi,sem her hefur verið samþykkt, þurfi ekki
að berast undir alþingi áður, þar eð ríkisþingið hefur þó ekki að
minni vitund neinn skattsálögurett á landi hér, Hið síðara viðvík-
ur þeirri verzlun, sem er IH!rbeinlínis innlend. Mer virtist, eins og
ekki væri tekið skýrt fram, að þal'l atriði verslunatiunar ætti al'l
vera beinlínis innlent málefni, og ekki koma til ríkisþípgsins at-
kvæða, en kann ske mer hafi misskiIizt það. Mt~Í'virðist ekki
betur, en kaupstaðaréttindi og kauptúnafjöldi her á landi séu
þau mál, sem alþíllgi á um að fjalla, og bera bæli sína um
einúngis upp við konúngiun,

Framsögumaður: Hinn heiðraði þingmaður ser af frum-
varpi stjórnariunar fyrir ríkisþingil'l, sem hann nú heit á, hvaða
skoðun konúngurinn og stjérn hans hefur haft á þessum at-
riðum málsius, sem hann nú hreifði, og að í frumvarpinu er
meðal annars tekin fram kaupstaðatalan og lestagjnldið. þetta
hefur þvi konúngurinn og stjórn hans álitið rett. að leggja undir
úrslit rikisþingsins. Eg verð því að ætla, að það væri óhyggi-
legt, og jafnvel r;ingt af þínginu, að áskilja ser um þessi at-
riði nokkurn atkvæðisrétt, eptir þal'l rikisþingið er búið að gjöra
út um þau; og eg held því, að nefndin haf farið öldúngis I'ett
að í þessu. Annað mál er um vöruflutníng inn á firði og vikur,
enda hefur stjórninni ekki þótt það heyra undir ríkisþingið,
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eins og hún hefur líka beinlínis tekið fram í ástæðum frum-
varpsins.

Konúngsfulltrúi: Eg verð að vera öldúngis samdóma
þeim beiðraða framsögumanni í þvi, sem hann sagði um, að
stjórnin hefði ei lagt ákvarðanirnar um inuanlandsflutnínga
her milli kauptúna fyrir rik isþingið, af þvi það var innlent mál-
efni, sem einúngis kom Íslalldi við. Eg verð einnig að vera
því samdóma, er hann sagði um, að það væri með öllu óráð-
legt, að fara nokkru á flot um það, að leggja verzlunarmálið,
sem viðkemur iilhl ríkinu, fyrir alþingi, eptir að því er ráðið
til lykta á ríkisþínginu; því það getur upp á eingan máta átt
ser stað. Staðfesti konúngur ályktanir ríkisþíngsins í þvílíku
máli, verða þær að lögum, er gilda, þángað til þeim verður
breytt með nýju lagaboði.

St. Jónsson: það fer optast svo, þegar menn eiga mikil
kaup saman, að hver hugsar á sinn hag, og svo mun vera enn
í verslunarviðskiptum Dana við Íslendínga. það er orðið ljóst,
að kaupmenn og aðrir, sem eiga hlut að máli á þeirra siðu,
hafa gjört sitt til, að hindra, að við Íslendingar feingjum frjálsa
verzlun, með þvi, að leggja þær tálmanir í veginn, sem þeir
hara getað, nefnilega, að vilja hindra verzlun lausakaup-
manna, og að bjóða 5 rbdd, tollinn. þetta er nú allt eðli-
legt, þegar litið er til verslunarlunar, eins og hún hefur verið
híngað til; því Danir gætu boðið mikinn toll, ef þei!' mættu þá
einir ráða verzluninni; því þá el' hægurinn hjá, að vinna hann
upp á landsmönnum. Nauðsyn til verælunarfrelsis her á landi
má þó vera hverjum manni ljós, sem þekkir til verzlunar árið
1815, og þar í kríng um, og opt endrarnær, þegar 1 kútur af
salti seldist á 7 mörk, 1 pund kaffi 9 mörk, 1 pund tóbak 2
rbdd., 1 pottur messuvíns 9 mörk, og íslenskar vörur þó ekki
nema: 1pund tólg ]6 skk., 1 pund ull 18-20 skk., 1 par smá-
baudssokka 28 skk., og púlssokker 20-24 skk., og allt eptir
þessu, bæði af útlendri vöru og innlendri, og gæti eg margt
fleira talið, ef þörf sýndist á. það mætti segja eg hefði ekki
gilda vissu fyrir prisum [ieim, sem eg nefndi, en eg hef fulla
vissu fyrir þeim úr villskiptabókum frá þeim árum. það má
að vísu segja, að það hafi verið mest ónauðsynjavara, sem eg
nefndi, og er það nú að nokkru leyti satt, en þó eru nú þær
tíðirnar, að margir þykjast ekki geta lifað góðu lífi án þeirra,
og hvað saltið snertir, þá er það nauðsynjavara, og eg man vel
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til, hvaða vandræði menn komust í af skorti {less, þegar 1
kútur salts kostaði 1 rbd. 16 skk.; þá voru menn að reyna, að
brúka ~ó, til að salta í kjötið, og fleiri lík úrræði voru menn
all reyna, sem vonlegt var, ser til skaða, og, ef til vill, til heilsu-
tj()n•••, að eg ekki tali um, hvaða gagn menn hefðu haft af
saltinu sumarið 1822, til að salta hey, ef það hefði verið nóg
til af salti þá, og feingizt með þolanlegu nrði, þegar heyið
varð mest úti í Norðurlandi, og þar af leiðandi fjárskurllur.
Að vísu er nú mikil bót orðin á verzlun frá þeim tímum, sem
eg minntist á, og ætla eg það mikill að þakka lausakaupmönn-
um; þvi þegar kaupmaður Clt. Hansen fór að sigla norður fyrir
land, komst salt fyrst ofan í 16 skk, kúturinn, sem áður hafði
aldrei verið minna en 24 skk., og hefur ekki borill á öðru, en
að kaupmenn hafi getað selt með þeim pris síðan, og það lýsir
ser berlega, að þar sem þeir koma ekki, þar er lakast verð á
vörunum. þetta allt ætla eg muni sanna þaII, að okkur se
mesta nauðsyn á, að fá verzluninni komið í sem bezt horf, og
fara því fast fram, sem nefndarálitið bendir til, að frumvarp
það, sem vor mildi konúngur lagði fyrir eíkisdaginn, verði sem
fyrst lögleitt; því eg óttast, ef t. a. m. lausakaupmönnum yrði
synjað um verzlun her, þá gæti það leitt all þvi, að hún kæm-
ist í líkt horf og áður, og væri það aum tilhugsun.

G. Einarsson: Eg verð og all vera á sama máli og þingmað-
ur Eyfirðínga; mer líkar nefndarálitið yfir höfuð vel. En jafn-
vel þó hæði hinn háttvirti framsögumaður og konúngsfulltrúi
hafi nú skýrt málið villvíkjandi kaupstallafjöldanum og lesta-
gjaldinu, þá vil eg þó benda þínginu á, hvort ekki mundi æski-
legt, að áhugi vor á máli þessu yrði betur tekinn fram í bænar-
skránni til konúngs, en gjört er í nefndarálitinu, svo að stjórn-
in og rikisþíngið sæju berlega, að oss væri mjög annt um, að
mál þetta feingi í ana staði ákjósanlega enda lykt fyrir oss.

G. Brandsson: Mer fannst það vera einkum tvennt, sem
þíngmaður Eyfirðinga vildi sanna með sögu þeirri, er hann
sagði af verzluninni norðanlands, annað það, að ver værum illa
farnir , meðan eingaungu ættum að búa við verzlun einstakra
kaupmanna úr einstöku landi, sem jafnan mundu mest gá að
því, hvað þeirra eigin hagsmunum væri helzt til eflingar, en
hirða minna um, hvort verzlun þeirra væri notasæl fyrir land
vort og sjálfa oss. Dæmið, sem hann færði fram, sýnir það
einnig, að því færri kaupmenn sem eru á b~rjum stað, því
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hægra eiga þeir með, að einoka verslunina, af því þá eru of
fáir að keppa um hana móti þeim. í öðru lagi sýndi þessi
þingmaður fram á, hversu hæpið væri fyrir oss, að eiga verzl-
ullina undir Dönum einum saman; því ef Danmörk lenti istriði
við eitthvert voldugt ríki, þá mundi það bezt sjást, hvað verzl-
un Dana yrði oss ónóg, og eru þess minnileg dæmi frá árun-
Uni 1807 til 1812, eða jafnvel leiugur; því þá hefðu menn her
á landi líkast til dáið af húngri, ef óvinir Dana, Einglendíng-
ar, þrátt fyrir það, sem þeim og Íslendingum var bannað af
hinni dönsku stjórn, hefðu ekki bætt að nokkru leyti úr þessu
með þvi, að eiga við oss kaupskap.

Eins og kaupmenn vorir að uudanförnu hafa ekki látið sitt
eptir liggja, að spilla þvi, að ver feingjum frjálsa verzlun, svo
hafa þeir haldið á fram hinu sama allt til þessa, sjálfsagt sumir
þeirra, og sýnir það, að þeir muni vera hræddir um, að þeir
hefðu ekki einsamlit hagnaðínn, ef kaupmenn annara ríkja
færu að keppa við þá, og ætti þetta að vera ný hvöt fyrir oss,
til að halda þess öflugar á fram með óskir vorar um verzlun-
arfrelsið ; (,ví þó mótspyrnur kaupmannanna séu margar og
miklar, þá eru þó orðin líkindi til, að þær verði um síðir bug-
aðar, ef ver látum ekki hugann bila, og höldum þvi einbeittir
á fram, sem ver erum sannfærðir um, að oss geti orðið að
góðum notum.

P. Sigurð.s·son: Eg verð að vera á sama máli og sá hátt-
virti 5. konúngkjörni þingmaður, að það se haft sem aðalatriði,
að biðja stjórnina að halda fram sömu stefnu, og hún hefur nú
svo mildilega fallizt á í frumvarpi því, er hún Jet leggja fyrir
ríkisdaginn, en þau atriði, sem nefndin tekur fram, og okkur
íslendingum þykir þó á miklu standa; séu sem heridingarateiðl ;
þvi án þess geti ekki verzlunin heitið fuJIkomlega frjáls. Mer
líkar nefndarálitið og bendingar þessar mikið vel; eg viI og
lýsa ánægju minni yfir því, hversu vel og frjálslega stjórnin
hefur tekið í mál þetta, og aðhyllzt i öllum aðalatriðum álit
meiri hluta þjóðfundarmanna, og hversu hún nú skoðar verzl-
unina frá sjónarmiði þessa lands; en eg verð líka að undrast
yfir, hversu kúgunarandi danskra kaupmanna er enn glæðileg-
ur, og reyna allt, er þeir megna, til að halda okkur Íslending-
um innilokuðum undir verzlunar-einveldi sínu; því þegar þeir
séu, að stjórnin tók svona frjálslega stefnu með málið, sem
var að miklu leyti samkvæm margitrekuðum bænum lands-
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manna, þá má segja, al'l nú hafi alvarlega skotizt fram á þeim
skollahárin; en það mun reynast ber sem optar, al'l þeim mun
vera mest umhugað um hag sjálfra sin, hvað sem okkur liður,
og þvi er mer þab óskiljanlegasr, er eg se íslenzku smá kaup-
mennina okkar vera að dindlast aptan "ib stórkaupmenn Dana,
og krassa nöfn sin undir þvílík bónarhref, sem fara þess á leit
við stjórnina, að hún enn haldi okkur og sjálfum þeim föstum
i klóm eínokunarverzlunar um ókomnar ára- og líklega alda-
raðir;

FramsGgllmaðll7': Viðvíkjandi því, er þíngmamfi Dala-
sjslu þótti mer ekki hafa tekizt Tel, ab skýra atril'lib um lesta-
gjaldið og kaupstaðafjöldann, sem hann hreifði áðan, og skor-
aði á mig um að upplýsa, þá verð eg að játa, að eg treysti
mer ekki til, að gjöra það betur. En það var vel, að því var
hreift her, svo tíðindin beri með ser, ab þíngmenn hati veitt
þessu eptirtekt.

Forseti: þar el> einginn tekur nú til máls, álít eg þessari
undirbúningsumræðu lokið.

Eg hef feillgil'l uppkast til bænarskrár frá alþingi til kon-
Ímgs viðvíkjandi kosningarlagamálinu. Framsögumaður, þíng-
maður Skaptfellínga, ruödr svo vel að lesa það upp.

Bænarskráin var síðan afhent framsögumanni, lögfræðíngi
,1. Guðmundssyni, sem las hana, og þiJlgið samþykkti svo
hljéðandl :

T ii k 0 nón g s.
Úr ýmsum héruðum landsins hafa alþingi borizt að þessu

sinni 6 bænarskrár, mel> mörgum undirskriptum, er biðja al-
þingi, að bera upp fyrir yðar konúnglegu hátign uppástúngu
eða bænarskrá um breytingu á þeim kosningarlögum , sem nú
gilda til alþingiskosninga. 'þó bænarskrár þessar færu með
nokkuð mismunandi orðum og uppástúngum fram á þessa breyt-
ingu, þá bar þeim öllum saman i þvi, sem hefur verið almenn
skoðun landsmanna áður, og er enn, og sem einnig kemur heim
við fulla og fasta sannfæringu alþingis, ab brýn nauðsyn se á,
all rýmka einkum bæi'li kosnlngarréttinn og kjörgeingisrettinn
til alþíngÍli.

'þingið kaus þvi þegar einhuga 3 manna nefnd, til al'l undir-
búa og bella upp álit sitt um þetta mál; hefur þingið síðan
rætt það ýtarlega á tveimur aðalfundum, og leyfir ser nó, að
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bera upp um það ~vrir yllar konúnglagri hátign álit sitt, o~
þar á grundvallaðar bænir á þessa leið,

Hið fyrsta, sem þinginu fannst nákvæmlega gaumur gef-
andi i þessu máli, var það, hvort beiðast ætti nú þess, sem ein
bænarskráin fór fram á, all lögleidd yrðu til alþingiskosninga
framvegis kosningarlögin til l,jóðfulHlarins, 28. sept. 1849. En
þingið komst brátt að þeirri sannfæringu, að alls ekki séu nein-
ar yfirgnæfandi ástæður fyrir því né gjörlegt, að leggja til, að
lögleidd verði til alþingiskosninga þessi sérstaklegu kosning-
arlög, sem að eins voru til búin og sett fyrir' einn serstakan
fund, er voru ætluð önnur störf en alþingi, og sem þar til var
samsettur af nærfelt helmingi fleiri möunum, en á all)ingi eru
Iögákveðnir, þvert á móti er þillgið fleil'l'ar fullrar sannfæring-
ar, að á meðan alþíngisstiptunin stendur svona i óbreyttum
skorðum, og jafnvel þó það hlyti nokkra rýmkun i tilliti til
löggjafarvalds í málefnum sjálfs landsins og öðrum verkahring
sínum, sem almennt er óskall og víst óskandi, þá muni samt
aflarabezt og réttast, að halda IIÚ fyrst um sinn, bæði aðalá-
kvörnunum alþlngistilskipunarinnar )'61' höfuð að tala, og eins
kosningarlögum hennar i öllum þeim greinum, þar sem ekki
almenn viðurkenning, byggll á verulegum rökum, gjörir breyt-
inguna öldúngis nauðsynlega.

Af þessum ástæðum fannst þinginu hvorki nauðsynlegt né
eiga við, að búa nú til uppástúngur til frumvarps nýrra kosn-
ingarlaga, heldur all það kæmi ser að eins niður á hinum helztu
og verulegustu atriðum til breytingar á kosníngarlögunum, sem
yðar konúnglega hátign væri beðin all taka mildilegast til greina
i því frumvarpi til nýrra kosníngarlaga, sem þíngið vill nú allra-
þegnsamlegast leyfa ser að biðja að verði lagt fyrir alþíngi 1855.
þvi fannst og þinginu ekki reit. að leggja kosningarlögin 1849
til grundvallar fyrir þeim breytíngum, sem þall stingur nú upp
á, heldur hin upprunalegu kosníngarlög til alþingis, 8. marz
1843. Og af þessum sömu ástæðum finnur og þingið ekki nauð-
syn á, né eiga við, all biðja yðar konúnglegu hátign um aðrar
breytingar, en skynsamlega og nauðsynle.qa rýmkun á kosníng-
arréttinum, og á skilyrðum f.lJrir kjörgeingi til alþingis.

Álit og sannfæring þingins um nauðsyn þessarar breyt-
ingar á ekki eingaungu all styðjast við það, sem bænarskrár
þær, er nú komu til alþingis, lýsa yfir um þetta efni, heldur
komu samkynja umkvartanir fram þegar fyrir hið fyrsta alþingi
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1845 úr mörgum héruðum landsins, og síllan fyrir hvert l'llþíngi,
yfir bandi þvi á kosningarréttínum og kjörgeínginni, sem al-
þingistllskipunin 8. marz 1843 gjiirir all skilyrði fyrir þessum
rétti : 10 hndr, jarðeign, eða 201mdr. æfi festa, eða sú húseign í
kaupstað, sem væri 1000 rbdd. virði eptir löglegri virðingargjörð,
ekki eldri en 2 ára. þessi lðgákvel'mu bönd vöktu þannig þeg-
ar frá upphafi megnt ógeð, og þóttu bæði miklu of þraung og
næsta óeðlileg, eins og her i landi er komið efnahag manna
og upplýsingu.

Viðvíkjandi réttlnusn til, al'l meqa kjósa menn til alþíngis,
leyfir þá þingill ser allra-þegnsamlegast eptirfylgjandi athuga-
semdir.

Eins og þíngið hefur ekki fundið ástæðu til, að leggja til
eða beiðast,að yðar konúnglega hátign lögleiddi til alþingis-
kosninga kosningarlögin 28. sept. 1849, með svo öldúngis ó-
bundnum kosningarrétti, sem þar er veittur, eins verður þingið
og all leyfa ser að taka fram, að þvi hlýtur all þykja næsta Í-
skyggilegt og ógjörandi, að veita kosningarrétt (illum þurra-
búðar- og einhleypum mönnum í hinum fjölbyggIIu sjóplázum
landsins, sem opt geta átt hægast með, að sækja kjörfundinn,
og gætu þannig einir og gjörsamlega ráðill kosningunum fyrir
allt kjördæmið, ella þeir einstöku menn, sem vildu vinna þessa
kjósendur til atkvæðagreiðslu ser í vil.

Hins vegar hefur flinginu þótt mjög aðgæzluvert, all leggja
til, all kosntugarrétturinn verði bundinn við nokkurn ákveðinn
gjaldstofn, t. d, vill skiptitiund, eða við ákveðna gjaldsupp-
hað, t. a. m. til fátækra, yfir höfuð að tala; þvi þó skiptitíundin
gefi fullrúman kosningarrétt upp til allra sveita, þá eru mjög
margir þeir bændur, sem hafa grasnyt við sjó, hæði greindir og
dugandís-sómamenn, og sem í eingu standa á þaki hinum.hetrí
sveitahændum, er opt eiga ekki svo mikinn fenað og skilla-
stól samtals, að það nemi skíptitíund; mundi því þessi ákveðni
gjaldstofn útiloka of marga nýta kjðsendur i þeim kjördæmum,
þar sem meiri hluti búandauna eru helzt sjóarbændur. Aptor,
ef ákveðin upp hæli lÍ fátækra-útsvari væri gjörð all almennu
skilyrði fyrir kosníngarréttinum, þá mundi þal'l, allt hvali það
væri ekki haft svo lítið, að þal'l yrði eins og ekkert band, úti-
loka frá kosningarrétti meiri hluta allra dugandis- bænda Í
hinum efnaðri hreppum, af því sveitarþýngsli eru í þeim hrepp-
um opt svo lítil, og sveitarútsvör búanda svo væg, að þau
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nema !4VO lítilli og opt eingri annari upphæð árlega, en hinni
einföldu fátækra-tíund. En þar á móti eru sveitaþýngslin miklu
meiri í sjóplázuuum, og koma meðfram niður á þurra búðar- og
lausa-mönnum eptir ástandi þeirra og efnahag, og mundu því
flestir þessir menn, sem þíngið hefur þó sýnt fram á hve Í-
skyggilegt og varúðarvert mundi reynast að veita kosningar-
fett, ná þessum rétti, ef hann væri bundinn vill svo litla upp-
hæð sveitarútsvars, sem þörf er á vegna bænda upp til sveit-
anna. Af þessu vonar þingið að Iika verði auðsætt, að, efupp-
hæð sveitarútsvarsins væri lögð til grundvallar alstal'lar eða um
allt land, þá yrði kosningarrétturinn að koma svo ójafnt niður,
ai'l i einni sveitinni gætu ekki mestu dugandis-menn orðið að-
njótandi þessa réttar, þar sem aptur hver og einn ætti kost á
að kjósa í hinni sveitinni, af þeirri einu orsök, að þar væru
meiri sveitarþýngslin.

þó að þessi gjaldstofn fyrir kosningarréttinum kunni í fyrsta
áliti uð virðast miður tryggjandi, þykir þinginu eíngan veginn
mega missa sjónar á því, að þjððin er nú orðin vanari kosn-
ingum, og hefur fyrir hin afgeingnu alþingi meiri og glöggvari
þekkingu á þeim kostum, sem gott fulltrúa-efni þarf að hafa
til að bera, heldur en hún hafði upphaflega, og eru því meiri
líkindi til, að vel takist kosningar, þó bandið se svona rýmkað.

En jafnframt því, að þannig verður að álíta þennan gjald-
stofn til kosningarréttarins nægilegan fyrir alla alþýðu manna
her á landi yfir höfuð að tala, og hvorki þraungva honum um
of, ne heldur rýmka hann, þá varð þingmönnum jafnframt auð-
sætt, að hinn sami I!:jaldstofn væri ekki hæfilegt skilyrði fyrir
kosningarrétti annara serstakra stétta, sem þó væri mjög ísjár-
vert, óvinsælt og ráng\ að útiloka frá þessum rétti. þíngið
Tarll þvi einhuga á því, að, en þótt húlausir væru, og ekkert
gyldu til opinberra þarfa, ættu að eiga kosningarrétt: a, allir
embættismenn, sem hefðu embættisbréf frá konúngi eða stipts-
yfirvöldum landsins, og b, vísindamenn, sem hafa tekið lær-
dómspróf við háskólann erlendis eða embættispróf við presta-
skólann í Reykjavík, ef þeir eru eingum háðir; að þar til ættu
að eiga kosningarrétt, þó.tt búlausir væru, allir kaupstaðarborgar-
ar (þvi með svo feldu hafa þeir unnið löglega. stöðu í borgara-
lego félagi), ef þeir ab eins gyldu að minnsta kosti ,. rbdd.
árlega til sveitar, og stæðu ekki í skuld um sveitarstyrk. Og
að siðustu varð meiri hluti þín~manlla á því máli, að isjánert
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væri, að útiloka frá kosningarrétti alla tómthús - eða þurrabúðar-
menn án allra undanteknínga, og hvað {>arfir og nýtir sem
þeir væru, og vildi því þíngil'l, all hver sá úr þessum flokki
manna ætti kosningarrétt, sem gyldi 6 rbdd. árlega til sveit-
ar. En með þessum verulegu rýmkunum á skilyrðum fyrir
kosningarréttinum er þíngið einnig eindregið- á því, að hin
önnur skilyrði, sem 4. gr. alþingistilskipunarinnar tekur fram
fyrir kosníll/liarrettiJlum, séu ekki að eins viðunandi, heldur
eigi vel við, og eigi því ekki. að hagga UIU þau.

þíngið leyfir ser þessu næst að vekja athygli yðar konúng-
legu hátignar að bandi þvi, sem á kjörgeinginni er eptir alþíngis-
tilskipunarinnar 5. gr., og sem ekki hefur vakið minna ne síður al-
mennt ðgeð, en bandið á kosningarrettlnum, Sú skoðun hefur ver-
ið og er almenn her á landi, eins og víðar í útlöndum, að skyn-
samleg og hæfilega takmörkuð bönd á kosningarréttinum, og
sem koma heim við andlegt og veraldlegt ástand landsbúa,
se í raun og veru næg trygging fyrir, al'l vel verði kosið, þótt

. kjörgeingin sjálf verði óbundin við allan fjárstofn, eða við ann-
all en ákveðinn aldur, óflekkað mannorð og sjálfræði fjár síns.
pessa skoðun verður þíugill að aðhyllast, og álíta, að hún eigi
einkar \'el við her á landi, þar .sem vitsmunir, reynsla, og
þekking á ýmsum högum lands vors er eingan veginn samfara
eða öaðgrelnanlega sameinuð jarðeign og annari auðlegð. En
þar eð þingið hefur ekki getað komizt hjá, 31'1 stinga upp á,
eg biðja yðar konúnglega hátign mildilegast al'l taka til greina
jafnmikla og verulega rýmkun kosningarréttarins, og nú vora
færð rök að, þá finnst því i~járvert, en þótt það verði eindreg-
ið að leg~a til, að kjörgeingi verði óbundin við (járeign, að'
taka ekki fram ella stinga upp á einhverju því, er megi tryggja
góðar kosningar, og svo, al'l þær lýsi yfir vilja meiri, og
því optast betri hluta kjósandanna í hverja kjördæmi. því
hlýtur þíngið allra-þegnsamlegast að leyfa ser, að leggja tilt
að einginn -&1 verði rettkjörinn til alþingismanns, sem ekki
hafi meiri hluta (meira en helming; Ilbfl'lut IDllljoritet) allra þeirra
atkvæða, sem greidd eru á kjörþíngi og gild. þó svo virðist
í fljótu máli, sem af þessu geti leitt sá erviðleiki, sem vist er
nokkuð aðgæsluverður ber á landi, þar sem mýmargirkjós-
endur eiga lángt og ervitt, .að sækja kjörþíug, að kjósa þurfi
einatt um að nýju, ef þessí ákvörðun yrði að lögum, þá þykir
þínginu eingan veginn mega missa sjónar á, að hún aptue,
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einmitt sökum þessa erviðleika, getur orðið bein hvöt fyrir
kjósendur til þess, fyrir fram að yfirvega og fyrir prófkosn-
ingar að koma ser niður á hinu bezta fulltrúa-efni, en það mundi
aptur vera mikilvægur undirbúningur til heilla vænlegra kosn-
Inga og trygging fyrir þeim. Fái þá samt sem áður ekkert
fulltrúa-efnið meiri hluta allra atkvæða, verður að kjósa um
aptur óbundnum kosningum; fái þá enn einginn meir en helm-
ing allra atkvæða, verður aptur að kjósa á ný, en þó bundnum
kosningum, svo, að einúngis se þá kosið milli þeirra 2, sem
höfðu flest atkvæði, eða ef fleiri eru en 2, sem hafa allir jafn-
mörg atkvæði, þá milli þeirra allra, o. s, frv. Af þessari ein-
skorhun atkvæðafjölda þess, sem hver réttkjörinn þingmaður
hlýtur að fá, og sem þínginu þykir ómissandi, til að tryggja
það, að kosningar takist sem bezt" leiða aptur, að þinginu virð-
ist, 2 sérstaklegar, en öldúngis nauðsynlegar breytingar á kosn-
ingarlögunum 1843:

1. Að Skaptafellssýslunum, sem hefur verið skipt í tvær
kjördeildir, verði skipt í tvö lrjöl'dæmi~ svo að austur-sýslan
og vestursýslan verði kjördæmi hvor út af fyrir sig, og
kjósi héðan af hvor sinn þingmann til alþíngis. þess er
fyrst ati gæta, að ef síl skip!!n heldist þar í sýslum framvegis
um tvær kjördeildir, eins og nú er, með kosningu eins þíng-
manns fyrir báðar, þá yrði að gjöra þar mikill isjárverða undan-
tekningu frá þeirri aðalreglu, al'l meir en helmingur atkvæða
ætti að ráða gildri alþingiskosuingu; þar næst, að þeim sýslum
er mjög óhagkvæmt, að vera sameinaðar i eitt kjördæmi, bæði
sökum samgaungu-og viðskipta-leysis milli sýslnanna innbyrðis,
og af því austursýslubúarnir hafa eingin viðskipti við eða kunn-
ugleik til annara sýslna í suðnramtinu; að siðustu standa þess-
ar sýslur eingu fjær all landslagi, erviðleik og öðru serstöku á-
sigkomulagi en t. d, þíngeyjarsýsla, að þeim se skipt, eins og
henni, i tvö kjördæmi, þó ekki verði nema einn kjörstjórinn í
hvorumtveggja kjördæmunum. Af þessum ástæðum varð meiri
hluti þíngmanna á því, að biðja yðar konúnglegu bátign alIra-
þegnsamlegast, að Skaptafellssýslunum yrði skipt í tvö ser-
stök kjördæmi.

2. Að nauðsyn verður á, að kjósa í hverju kjördæmi al-
þingismanninn ser í lagi og varaþíngmanninn ser, eða með öðr-
um orðum, að hver kjósandi til greini, þegar hann geingur fram
til kosninga, hvern hann kjósi til aðalþíngmanns, og hvern
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hann kjósi til vara, Hefur og þessi breyting þótt fyrri og af
öðrum ástæðum nauðsynleg.

þó all þinginu virtist, ai'l með jafnóbundinni kjörgeingi að
fjáreign og öðru, eins og nú var tekið fram, ættu hin önnur skil-
yrði, sem 5. gr. alþingistilskip. til tekur (sbr. vill 4. gr.), vel við, og
bæri 11Víekki, all raska þeim, þá urðu þó nálega allir þíngmenn
á þvi máli, að binda kjörgeingi við þall skilyrði, að þeir skyldu
allir vera undanþegnir þeim rétti, sem þiggja sveitarstyrk, hvar
i þó flestir þingmenn lögðu þá meiningu með fram, að eingan
þann mætti kjósa til alþingis, sem stæði í skuld um þeginn
sveitarstyrk.

Að síðustu varll meiri hluti þingmanna á þvi máli, að sakir
hins margbreytta og nokkuð ólíka skilnings, sem hefði orðill
ii þvi, hvort kjósa ætti strax um aptur, ef annaðhvort réttkjör-
inn þíllgmaðltr ella varaþingmaður skorallist undan, all þigI'Ja
kosningu, þá yrlli nauðsyn að biðja yðar konúnglega hátign,
að láta taka um þetta atriði fram nauðsynlega ákvörðun i hinu
nýja frumvarpi til kosníngarlaganna.

'þar sem ein bænarskráin, sem uú komtil þíngsins, fór því fram,
að tala þingmanna verði her eptir 36 menn, þá eru allir þillg-
menn al'! sönnu á því, si'l ef vald alþingis yrði aukið, þá se tala
þingmanna of lítil, og all margir og veruleglr hagsmunir mundu
þá leiða af þvi, ai'l tveir fulltrúar væru kosnir fyrir hvert kjör-
dæmi. Eins og nú er ástatt, fannst þinginu samt ekki heillar ne
gildar ástæður fyrir, sizt í sambandi með þessum einstaklegu
uppástúngum um hinar helztu og nauðsynlegustu breytingar á
kosÍlíngarlögunum, að sameina þar með uppástúngur ella bæn
um fjölgun alþingismanna.

Samkvæmt öllum þeim ástæðum, sem nú eru teknar fram,
leyfir þingið sel' allra-þegnsamlegast, all biðja yðar konúnglegu
hátign:
1. með samhljóða atkvæðum: að !lðm' konúu!/!f'!/u ltdtign ldti

semja frumvarp til brf'ytiu!lar á lwsuín!larlögll71wrt 8. marz
18-13, 0.'1 le.qgja það f!/rir alþín!/i 1855.

2. að í [rumnarpi því verði settar þessar uudirstððubreut-:
inqur:
a, samþykkt með 19 atkvæðum gegn 2: að kosnillflarrett

Iwfl allir bændur, sem hafa grasrt!lt og gjalda nokkuð
til allra stétta.

b, samþykkt með 20 atkvæðum gegn 1, og sumpart í einu
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hljói'li: að IWSllíngarreU hafi enn fremur, þátt bélaus-:
ir seu :
1. allir embættismenn, sem annaðhvort ltafa embættis-:

href frá konúngl eða stipts,l/fi/'völdunum;
~. vísindamenn, sem tekið hafa lærdómspróf t,ið há-

skóla erlendis eða emhættispróf við prestaskálann í
Rf1/lrjavík, O!Isem ein.'IU1ueru háðir; 0.'1

3. kaupstaðarbor!larar, ef þeir gjalda til sveitar að
minnsta kosti 4 rbdd. árlega, og standa ekki í skuld
um þe!linn sueitarstprk,

e, samþykkt með 13 atkvæðum gegn 7: að einnig hafi
kosníngarretl þeir þurrabúðarmelln, sem ajalda til
sveitar 6 rbdd, árlega.

d, samþykkt með 18 atkvæðum gegn 3: að Irjörgein.'1i se
óbundin við alla fjáreign eða greið,flu til almennra
þarfa, en að þó séu allir þeir undanskildir, sem þi.'Igja
sl'eitarst!/rk.

e, samþykkt mei'l20 atkvæðum gegn 1: aðeiurtinn se rétt-:
líjörinn til alþin.'lis, sem ekki Mjóti meir elt Itelmín!1
allra þeirra atkvæða, sem greidd eru á kjörþillgi og
!Iild; en fái ekkert fulltrúa-efni svo mörg atkvæði,
sku.li Ifjása um aptur ðbundnum kosnin!1um; (ái þá
enn einqism meira en helming atkvæða, skallfjósll PIm
á ný, en að eins í milli þeirra tve!I!lia (eða þeirra,
sem Ilöfðu jafnmör.'1 atkræðl), sem höfðu t hluta allra
atkvæða í siðust« .kosuinqu, eða fleiri.

f. samþykkt með 14 atkvæðum gegn 7: að Skaptafells-
sýslunum (a ustur- O!Ivestllr-S1jslllnni) verði skipt i f!
kjlirdæmi, og kosinn sinn aðlllþÍl1!lmaður, og sinn vara-
þin.'Imaður i hvorri.

g, samþykkt með 20 atkvæðum gegn 1: að heðall af skuli
i hverju kjiirdæmi kjósa aðalþíngmann ser, 0.'1 vara-
þingmann ser; og

h, samþykkt með 15 atkvæðum gegn 5: að áhveðið verði,
ef annarhnor, fulltrúi eða varaþin.qmaður, skorast und-
an, að taka móti kosningu, hvort þá eigi strax að Iljósa
um aptur.

Reykjavík, 6. ágúst 1853.
Allra- þegnsamlegast .

.I. Si!IUrðsson. .1. Guðmundsson.
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'.rseti: Af því Bí. er ekki fleira fyrir í dag, skal eg á-
kveða næsta fuud á mánudaginn kl. 12, og verður þájarðamatl-
málið og verzlunarmálið tekið til ályktarumræðu og atkvæða-
greiðslu.

:Fundi slitii'l.

8. ágúst - þrítugasti og þriðji fundur.
Allir á fundi. Gjörðabók frá síðasta fundi var lesin upp og

samþykkt.
Forseti: Til meðferðar í dag kemur fyrst nerzluuarmdlið

til ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu.
Hinn 5. konúngkjörni þingmaður hafði borið upp þessi 2

breytíngaratkvælli vil'l nefndaruppástúnguna:
1. Að konúugur, af vísdómi sínum og landsföðuelegri 1Im-

önnuu fyrir sannrl velfarnan vor Íslendinga, vilji allra-
mildilegast bægja þeim mðtspyrnum burtu, sem reistar hafa
verið gegn frumvarpi því til frjálsrar verzlunar á íslandi,
er hann hefur látið bera undir ríkisþíng Dana,svo all þetta
frumvarp nái sem fyrst lagagildi.' .

2. Að konúngur, þegar honum þykir tími til kominn, taki allra-
mildilegast til greina þær hendingar um frjálsa yerzhniá
íslandi, sem teknar verlla fram í allra-þegnsamlegasta álits":
skjali þingsins um þetta mál. .

Atkvæðaskráin í málinu er þannig hljóðaudi r
Æt k o æ ð a s k rd

í
verzlunarmálinu.

1. All þessi atriði verði tekin fram í bænarskrá alþingis til
k.olJúngs:
a, P. Pétursson (breytmgnratkvæðl við e, samþykkt af

nefndinni í stað alls niðurlagsatrlðls - sjá e - nefndar-
álitsins, sem hún tekur aptnr): al'l konungur, ar vísdómi

sínu,!, og landsföðurlegri umönnun fyrir sannei velfarnan
vor Íslendinga, vilji allra-mildilegnst bægja þeim mót-
"pyrllum burtu, sem reistar ha fa veeið gegn frumvarpi
því til .frjálsrar verslunar á Íslandi, er hann hefur lriti1l
bera undir rikisflíng Dana, svo að þetta frumvarp fái
sem fyrst lagagildi.
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b, Sami (breytíngaratkvæði við e): að kouúugur, þegar hon-
um þykir tími til kominn, taki allra-mildilegast til greina
þær bendingar um frjálsa verzlun á Íslandi, sem teknar
verða fram i allra-þegnsamlegasta álitsskjali þíngsins um
þetta mál.

e, Nefndin (tekið aptur af nefndinni - sjá a -): að kon-
úngurinn, af vísdómi sínum og landsföðurlegri umönnun
fyrir sannrl velfarnan vor Íslendínga, vilji mildilegast,
þegar honum þykir tími til kominn, taka til greina þær
bendíngar um fljálsa verzlun á Íslandi, sem Í álitsskjal-
inu eru teknar fram, en flýta fyrir afgreiðslu þessa máls
samkvæmt frumvarpi þvi, sem hann mildilegast hefur
látið leggja fram fyrir ríkisþíng Dana.

2. Nefndin: að alþingi riti kouúngi bænarskrá um verzlunar-
málið, og biðji um það (eða þau) atriði, sem her eru sam-
þykkt.
Framsögumaðll1' : Einúngis 1 hinna heiðruðu þíngmanna

hefur tekið ser breytíngaratk væði við nefudaruppéstúnguna, og
hefur nefndin fallizt á fyrri part IleSS; en nefndin gat ekki
tekið breytingaratkvæði sama þíngmallns undir staflið b á at-
kvæðaskránni. og vona eg uppastúngumaður taki það aptur.

Eg vildi einúngis geta þess, viðvíkjandi þvi, sem hinn
heiðraði þingmaður Dalasýslu hreifðí við undirbúningsumræðu
þessa máls, og bað mig upplýsingar um, þá skildist mer, eptir
því sem eg nú seinna fór að hugsa mig um, meining hans vera
sú, hvort ekki væri eins fjærskiIt, að ríkisdagiu Dana skyldi
ákveða fjölda og tölu verzlunarstaða, eins og það, hvort flutn-

íngar mættu eiga ser stað milli kaupstaðauna, inn á firði og
víkur.

En það er aðgætandi. að Ilutningnr inn á vikur og firði
viðkoma einúngis her á landi búsettum kaupmönnum, og svo
landsbúum yfir höfuð, þar sem hitt, um tölu kaupstaðanna,
og hvort útlendingar megi sigla þá upp, viðkemur einkalllega
verzlun útlendra manna her á landi; en allt, sem þeirri verzl-
un viðkemur, álítur nú stjórnin að eigi að bera undir rikisdag
Dana.

P. Petursson: Eg skal gjarnan taka aptur breytingar-
atkvæði mitt undir tölulið 1 b á atkvæða skránni, úr þvi nefndin
aðhylltist hið fyrra .

•1. hreppst. Sigurðsson: það var ein bænarskrá viðvikj-
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andi þessu verzlunarmáli, frá l\lýrasýslu nefnilega, sem beiddi
um kaupstað á Straumfirði, eða að höndlun mætti þar fram fara.
þessa bænarskrá hafði verslunarmálsnefndin undi,' höndum með
öðrum; en eg se af nefudarálitinu , að nefndin hefur ekki í
þetta sinn getað gefið mikinu gaum að henni, vegna þess, að
hún var svo sérstakleg, og beiddi um höndhm á þessum eina
stað, en nefndin hafði verzlunarmálið undir i allt stærra formi,
seli) nefnilega hljóðaði um þá alfrjálsu verzlun; þess vegna
get eg ekki heldur feingið mer orsök til, að framfylgja þessari
bænarskrá í þetta sinn; því mer þykir líka mest áríðandi, að
fá· alfrjálsu verzlunina fyrst, en ímynda mer, þá hún er feing-
in, að þá mundi hægt, að bæta "ið þessum sma-útviðkunar-at-
riðum síðar; því þetta verður ætíð álitið innlent mál, sem al-
þíngi líklega fær þá ai'l ráða. Eg ætla IJÚ ekkert að ræða framar
Um verzlunarmállð í þetta sinn ; því mer þótti nokkuð vera
rætt um það til hlítar á þjóðfundinum, og eg veit ekki betur,
en ai'l það séu allir sama sinnis enn, og þeir voru þá, bæði her
í þinginu og upp til sveitanna, og að hvert mannsbarn, sem vit
hefur, vilji eindregið biðja um frjálsa verzlun, eins og þá var
beðið, og þó að menn hefðu seð þessar mótspyrnur, sem þeir
góðu herrar, kaupmennirnir, hafa sett í þetta mál, og sent fyrir
ríkisþíngið, þá mundi einginn réttur Íslendingur hafa mikið
umvenzt við það, eða hreytt þeirri skoðun, sen} þeir hafa feing-
ið á þessu máli. Eg ætla því að halla mer að því 1. breytíng-
aratkvæði hins 5. konúngkjörna þingmanns, ai'l biðja konúng
nú, að brúka vísdóm sinu og gæzk~, til að bægja í burtu þess-
um mótspyrnum úr verzlunarmálinu, svo það geti feingið á-
heyrslu.

þ.• lonassen : Eg vil einúngis leyfa mer að fara nokkr-
um orðum um þau 3 atriði, sem tekin eru fram í nefudarálitinu,
og þau eru, ef mig minni,' rétt, [iessí : 1, að leiðarbréfin skuli
vera fáanleg á þeim verzlunarstöðum, sem framandi verði leyft
að sigla upp; 2,að verzlunarstöðum þeim verði fjölgað, sem fram-
audi megi sigla upp og verzla á; og 3, að mótspyrnum þeim,
sem frá hálfu danskra kaupmanna séu komnar fi'amá ríkis-
deginum gegn frumvarpi stjómarinnar um frjálsa verzlun á Ís-
landi, verði bægt úr vegi, Hvað 1. atriðið snertir, virðist mer
að vísu, að nefndin hati mikið til síns máls, en þar eð stjórnin
eindregið hefur haldið fram annari skoðun, virðist mer þingið
eigi ekki að að fara þessu atriðL'á flot, þar sem það ekki er
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líklegt, að stjórnin veiti því áheyrslu, og atriði þetta í sjálfu
ser ekki stendur á miklu fyrir verzlunarmálið yfir höfuð.

Á annað atriði get eg með eingu móti fallizt, og hef allt
af látið þá skoðun í ljósi, að það !>e nauðsynlegt og ómissandi
skilyrl'li fyrir frjálsri verzlun her á landi, að vörumagninu og
verzlunarkrðptunum se haldið saman að vissum og sem fæst-
um stöðum (kaupstöðum), og þetta eru svo augljós sannindi,
al'l eg skil ekki, al'l um þau geti verið nokkur efi. Því meir
sem þeim stöðum er fjölgað, sem framandi megi sigla upp til
verslunar, því meir sundrast verzlunar-kraptarnir, og með þeim
hætti verða þeir alstaðar og hvergi. Hvernig geta menn ímynd-
að ser, að frjáls verzlun mundi geta skipzt her og orðið að
nokkru liði fyrir landið, ef allir landsins verzlunarstaðir væru
á borð við Siglufjörð, Vopnafjörð, og út kaupstað ina á Vestu r-
landi? hvað ættu framandi þjóðir að gjöra á slíkum stöðum?
þeir kynnu að sönnu að kema fyrsta árið, en þeirmunrlu að
öllum líkindum brenna sig svo, að þeir kæmu aldrei nptur, Eg
álít þessa fjÖlgll1l kaupstaðanna 31'1- öðru leyti heldur ekki nauð-
synlega, því eg ætlaþað geti ekki hjá því farið, að útkaup-
staðirnir hljóti að laga sig eptir aðalkaupstððunum, hvað verð-
lagið á vörunum snertir, og kemur þá allt niður í sama stað,
eins og þó aðalkaupstaðirnir væru fleiri, ser i lagi með frjáls-
um tlutningum. , því er farið á flot í nefndarálitinu, að framandi
megi sigla U()P og. verzla á Sauðárkróki og á Djúpavogi. Hvað
Sauðárkrók snertir, má að vísu segja það, að hann, ef til vill,
liggi betur við verzlun en Hofsós, og kunnugir menn hafa sagt
mer, að þar se gói'l skipalega, en hún er þaðgagnstæða á Hofs-
ós. það hefði eptir þessu átt betur við öndverðlega. að setja
verslunarstaðinu fyrir Skagafjörð við Saui'lárkrók; en nú er
einu sinni búið al'l setja hann lÍ Hofsðs, og yrði nú kaupstaður
líka settur iSauðárkrók, gæti ekki hjá því farið, eptir því sem her
hagar til, al'l verzlnnin þlt drægist mestmegnis þángað frá Hofsós,
og með því álít eg retti einstaks manns (eða eiganda Hofses-
verzlunar) geingið of nærri, og get eg ekki verið f)ví samþykk-
ur, og það því síður, sem eingin brýn nauðsyn á ser stað,
Nokkuð öðru máli el' að gt'gna, hvað Djúpavog snertir. Þángað
sækja allir innbúar Austur-Skaptafellssýslu, sem, eins og alkunn-
ugt er, elga miklu örðugra með alla aðflutnlnga en aðrir landsbúar,
og það væri því ástæða til þess, al'lhlynna að þeim í öllu, sem
yrði, en eg álít þeir þurfi ekki að verða -út undan, þó framandi
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ekki fái al'l siglaupp Djúpavog, þar eð eg ímynda mér, aðkaup-
maðurinn þar verði að laga sig eptir Seyðisfirði og vöruprisum þar.

Hvað 3. atriðið snertir, má eg játa, að eg ekki þekki
greinilega þær mðtspyruur, sem frá hendi kaupmanna í
Kaupmannahöfn eru komnar fram gegn frumvarpi stjórnar-
innar; en eptir þvi, sem segir í nefudarálitinu, eru þær þess
eðlis, að það er að mínu áliti skylda þingsins, að reyna, að
koma í veginn fyrir þær, Reynslan er búin að sýna það og
sanna, að danskir kaupmenn skoða verzlun hel' á landi frá sinu,
en ekki frá Íslands sjónarmiði; þetta er eðlilegt, en á hinn
bóginn er Íslandlumvarðandl, að sú skoðun ekki verði j fyrir-
rúmi; stjórnin sjálf hefur líka viðurkennt, að þessi skoðun á
málinu sé raung, og eigi ekki við; fletta stendur með berum
orðum í ástæðunum til verslunariaga-frumvarpsins, sem lagt var
fyrir þjóðfundinn ~851. Íslendingar hafa hingað til látið í ljósi
svo mikinn áhuga á þessu máli, að það mætti virðast, að þeir
hefðu tekið sinnaskipti, ef þeir ekki nó, þegar þelrfá vitneskju
um, að verið St! ~ð reyna til, að koma þessu máli i aðra stefnu,
en stjórnin hefur álitið rétta að vera, bera fram þá von og
ósk sína til stjórnarinnar, að hún i visdómi sínum vilji bægja
frá öllum þeim tilraunum, sem þar all lúta, svoþetta amvarð-
andi mál geti leiðzt til lykta á þann hátt, sem hun hefur til ætl-
azt, og ætla eg svo ekki að fara fleirum orðum um málið,

J. P. Hansteln: Eg skal einúngis leyfa mér að tala fáein
orð viðvikjaudi hinu öðru atriði, sem hinu háttvirti 4. kouúng-
kjiirni þingmaður tók fra III. Faðir minn sálugi átti verzlnnar-
staðinn Hofsós, og veit eg ekki til þess, að hann hafi gjört
þann samning við drottin vorn, að niðjar hans skyldu ætíð mega
halda þar verzlun Skagfirðinga, hvort sem það væri .þeim í, ó-
hag eður ekki. Bróðir minn, sem nú á verzlunarstaðlnn Hofs-

. és, mun án efa heldur ekki tileinka ser þvílíkan rett. Vildi
nokkur ímynda ser, að, slíkur réttur ætti ser stað, mætti hann
víst vera grundvallaður á samningi við hinn vonda, og væri
það þá sannkallaður contractus diabolicus. Hvort slíkur samn-
ingur geti haft nokkra flýðingu í atkvæði hins heiðraða þing-
manns I hinum íslenzka landsyfirrétti, veit eg ekki; en hitt
veit egj að aðrir lögfræðíngarvirða hann að vettugi. Annars
beld eg, að verslun þyrfti ekki að leggjast af i Hofsós, þó
leyft væri, að verzla í Sauðárkrék, og yrði altend mikill hluti
Skagafjarðar, sem ætti uær í Hofsós en þángað.
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.1. Samsonssons Eg vil nú líka bæta því her við ræðu
hins háttvirta annars konúngkjörna þíngmanns, þar sem hann
minntist á Hofsós-höndlunarstað, og Saui'lárkróks var getið,
að höndlunarhúsin í Hofsós eru nú mjög gömul orðin, og mundi
þvi ekki verða mjög isjárvert, að færa hðndlunarstaðínn á Sauð-
árkrók, og hygg eg: að því yrði ekkert til fyrirstöðu, ef þar
til feingist fullkomið leyfi.

Framsðqumaður z Viðvíkjandi því, sem hinn 4. konúng-
kjörni þingmaður talaði um Sa uðár krók og Hofsós, að lakari höfn
væri i Hofsós, og að Sauðárkrókur lægi mikið betur við verzl-
un allra heraðsbúa, en þó ætti samt að halda Hofsós, af því
hann væri svo miklu eldri, þá má eg segja, að mer þykir þa"
ærið lítilvæg ástæða, og þar koma fram heldur mikil og ískyggi-
leg fastheldni við hið gamla. Eg held og, að ekki þurfi að
leggja niður kaupstaðinn i Hofsós fyrir það, þó útlendum mönn-
um yrði leyft, að sigla upp Sauðárkrók. Hvað kaupstaðafjöld-
ann snertir, þá ætla eg, að bæði Norðlendinga- og Austfirðínga-
fjórðúngur standi eins vel að, bæði að verzlunarafli og fólks-
fjölda, eins og hver hinna í því efni. Í framhaldi af ræðu
þíugmannsins úr Mýrasýslu skal eg geta þess, að eg hef og
feingið bænarskrá viðvíkjandi uppsiglíngarleyfi á Papós; en eg
lagði hana ekki fram fyrir þá sök, að nefndin þegar á hinum
fyrsta fundi sinum þóttist ekki hafa ástæðu til, að ræða slík
einstök atriði málsins að þessu sinni, heldur hafa fulla ástæðu til,
að fylgja því svona almennt fram, eins og hún hefur nú gjört.

G. Einarsson: það er að skýrast æ betur og betur fyrir
mer stefna sú, er nefndin hefur fylgt í máli þessu, og ljósast
verður mer það, þá er eg sé, að nefndin hefur aðhyllzt breyt-
ingaratkvæði hins 5. konúngkjörna þíngmanns; þó að mer
fyndist því dálitið athugavert við málið upphaflega, þá hygg
eg, ab nefndin hafi gjört rétt í, að taka svona í málið. Mig
gleður það annars mikið, hvað mer virðist að þetta áríðandi
þjóðarmál se að ryl'lja ser til rúms í brjóstum allra Íslendinga,
æðri og lægri, svo að það virðist, sem ætli að rætast, að her
verði eitt sauðakús, og þá ber eg þá öruggu von, að sá eini
hirðir í þessu tilliti, hvað oss Íslendinga snertir, konúugurinn,
af landsföðurlegum vísdómi sinum og mildi bægi þeim rnót-
spyrnum frá, er til þessa hafa tálmað því, að ver feingjum
frjálsa verzlun.

KOllúngs(ulltrúi: Út af orðum þeim, sem her hafa
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fallið, og sem Júta að því, að sumir fjórðúngar landsins hafi
orðið út undan í tilliti til tölunnar á þeim verzluuarstöðum, hvar
útlendir mega koma, skal eg geta þess, að stjórnin í því, að
skipa þetta niður, ekki hefur haft tillit til hinna gömlu fjórð-
únga, hver skipting fyrir laungu er orðin afmáð og þýðíngar-
laus, heldur hefur hún haft tillit til hinnar núverandi amta-
skipunar, og þá er jafnaðarins tilhlýðilega gætt, þar sem tveir
slíkir verzlunarstaðir eru í hverju amti. '

G. Brandsson: það voru nokkur orð í ræðu hins háttvirta
4. konúngkjörna þíngmanns, sem mer þóttu athugaveri'l; hann
talaði um, að utanríkisverzlunarmönnum ætti ekki að verða
leyft, að verzla á fleirum en 4, eða í mesta lagi 6 kauptúnum,
og hélt hanu þá, að kaupmenn á hinum öðrum verslunarstöðum
yrðu að haga verðlagi á vörum hjá ser eptir því, sem það vii'lgeing-
ist þar, sem frjálsa verzlunin væri leyfð; en þai'l sjá þó allir, að
þeim gæti orðii'lþal'l ómögulegt, nema með mesta skaða sínum;
því það ræður að líkindum, að þeir gætu hvorki feingið útlendar
vörur með eins góðu verði, og kaupmenn á hinum tilteknu
stöðum feingju þær, ne heldur, að þeir gætu borgað innlendar
vörur eins vel og þessir, og hver yrði þá niðurstaðan önnur
en sú, að þessir mörgu og smáu kaupstaðir hlytu all missa
smátt og smátt allt verzlunarafl, og yrðu um síðir að leggjast
nillur? og hvað leiddi svo af þessu fyrir landsmenn, annað en
óbærilegan kostnað og erviðleika; því menn verða jafnan að
muna eptir þvi, al'l land vort er bæði stórt og ógreittytlrferðar,
og því ervitt fyrir innbúa þess, að verzla með vöru sína á mjög
fáum stöðum; þvi það vita allir, að her hagar allt öðruvísi
til, en í öðrum löndum, þar sem eru bæði járnbrautir og gufu-
vagnar, til að flýta ferðum manna og fyrirtækjum; en væri
þetta ber hvorttveggja, þá sakaði víst minna, þó kaupstaðirnir
væru færri, en þeir eru nú. það var her á þíngi 1851 tekið
fram með glöggum ástæðum, hver nauðsyn bæri til, að dreifa
frjálsu verzluninnl víðar út, en á þá 6 aðalkaupstaði, sem stúngið
var upp á að yrðu helztu verzlunarstaðir fyrir utanríkisþjóðir;
því jafnframt og menn vildu, að þessir fáu kaupstaðir gætu
vaxið og þroskazt, vildu þeir einnig, að hinir smærri þyrftu
ekki þar fyrir að líða undir lok, né að landsmönnum yrði gjört
svo örðugt fyrir, að frjálsa verzlunin yrði þeim að litlum eða
eingum notum. Sumir hafa verið hræddir um, að útlendir
kaupmenn mundu fælast héðan, ef þeim yrði leyft, að verzla
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á öllum löggiltum höfnum, af því þeir mundu ekki geta selt
[iar vöru sína, eða feingið aptur á móti í skip sín af innlend-
um vörum það, sem þeim nægði, og að þeir mundu þá verba
neyddir til, að selja vöru sína við lægra verði, en þeir gætu
staðið við að láta hana. En það má þó !'já á því, sem þflgar
er fram komið með hin tvö spánsku skip, sem komið hafa
híngah til Reykjavíkur, að það þarf ekki marga kaupmenn til,
að geta tekið á móti þeim og hlaðið þau af innlendum vörum j

því her eru það einúngis 1 eða tveir menn, sem ráhizt hafa í
þetta, og ekki orbib vandræði úr, svo það þyrfti varla að óttast
fyrir, að hinir fáu kaupmenn á ýmsum kauptúnum landsins
gætu þetta ekki eins vel; það er ekki heldur hættara við, að
utanríkismenn yrðu fældir héðan fyrlr það, þó þeir mættu
verzla á fleirum heldur en fáum höfnum; því eg gæti vel í-
myndað mer, að væru þeir bundnir víð borð, með að verzla
einúngis á 4 eða 6 stöðum, að kaupmenn gjörðu þá samtök, til
að gjöra þeim svo ervið kaupin, að þeir neyddust til, að leita
héðan, og koma ekki framar hingað til verzlunar, en sem síður
væri hætt við, ef þeir mættu leita víðar fyrir ser. Eg verð þess
vegna al\ lýsa því yfir, að eg er á sömu meiningu með þetta,
sem eg var 1851, og mun eg eptir henni greiða atkvæði mitt,
þegar þess verður leitað.

A. Einarsson: Eg stend nú einúngis UPPl til að tala fá-
ein orð. Eg er öldúngis hlessa, að stjóruin skuli vera að draga
úr kaupstaðatðlunni, og banua, ah fara til allra löggiltra staða,
ekki ah nefna, þegar búið er ab fara í aðalkaupstaðina fyrst.
þah er merkilegt, að jafnvel sumum þingmönnum skuli aldrei
geta skilizt, hver skaði það er verzluninni, ab vera að kvelja
hana og kreista til fáeinna staða á svo stóru landi, hvernig
sem búið er að brýna það fyrir mönnum, og hverníg sem
reynslan er búin að sanna, að þetta kvelræði er ekki nema til
ills. Eg skal nú ab eins geta þess með einu dæmi, hversu
óþolandi baga það gæti gjört, ef fækkað yrði kaupstaðatölunnl,
sem útlendir mættu sigla upp, framar en her var farið fram á
1851 á þjóbfllndinum, og smákaupstaðirnir yrðu, ef til vill, að
leggjast niður fyrir það. Eg tek til dæmis Reykjarfjörð eða
Kúvíkur í Strandasýslu, þar sem menn hafa kann ske 4 eða 5
hundruð tunnur af lýsi, auk dúns, fiskjar og alls annars, sem
menn yrðu í vandræðum með, og annaðhvort færi til skemmda,
eða að menn hættu öldúngis að afla því, . ef eingin verzlun
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væri þar, eða bannað væri, að sigla þar upp, og slík dæmi mun
vera hægt að finna víða annarstaðar.

Framsö,qumaðllr: -Yiðvíkjalldi því, sem hinn háttvirti
kouúngsfulltrúi nýlega sagði, að stjómarinnar aðalástæða til,
að til taka þessa og ekki aðra eða fleiri kaupstaði, hefði verið
sú, að hún hefði farið eptir amta - en ekki fjórl'lúnga- skipun,
þá er mer nær að halda, að hún hafi eptir hvorugu farið, held-
ur eptir flVí, sem alþingi 1849 og þjóðfnndurinn 1851 tók fram
um þessa aðal kaupstaði ; en þá var meiníngin sú, að útlend-
ingar skyldu f.qrst koma inn á þessa aðalkaupstaði, en síð-
an mega verzla á öllum löggiltum kaupstöðum, og sigla
þá upp. l\leð þvi móti hefði hin gamla kaupstaðaskipun hald-
izt, og þá hefði einginn fjórðúugurinn verið gjörður öðrum
fremur utan af skinni. Eg held því, all þegar stjórnin nú tók
all eins til þessa 6 aðalkaupstaði, þá hafi hún ekkert tillit haft
til amtmanna-embættanna, heldur að eins til uppástúngnanna
heðan um þessa 6 staði.

Forseti: par eð einginn tekur framar til máls, er ályktar-
umræðu þessa máls lokið, og bið eg því þingmenn að gánga
til atkvæða.

Síðan var geingið til atk væða, og fcllu þau þannig:
1. a, P. Peturssonar hreytíugaratkvæði (samþykkt af nefnd-

inni): samþykkt í einu hljóði.
Breytingaratkvæði hins sama undir staflið b .var tekið aptur
af uppástúngumanni, og nefndin hafði tekið aptur uppá-
stúngu sína undir staflið Cj kom því hvorugt til atkvæða.

2. Nefndarinrwr uppástúnga e samþykkt með 19 atkvæðum.
Forseti: Næst kemur þá til ályktarumræðu og atkvæða-

greiðslu konúnglegt álitsmál um jarðamatið. Eg hef látið
prenta atkvæðaskrá í máli þessu, sem eg vona að þingmenn
hafi við höndina til eptirsjónar. Framsögumaður er þingmaður
Skaptfellínga.

í þessu máli voru þessar uppástungur og breytingaratkvæði
fram komin:

1. H. Stephensens:
1. Til að finna hið sanngjarna jarðagjald i hverjum hreppi, út-

nefnist af sýslumanni og sóknarpresti 3 valinkunnir skyn-
samir bændur, sem ákveði jarðagjaldið til tölu vissra ákveð-
inna aura.

~. Yfirmatsnefnd í sýslu hverri se sýslumaður, þar sem hann
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er hæfur, ella í hans stall einhver hæfur maður, útnefndur
af amtmanni, og 2 valinkunnir menn í sýslunni, sem bendi
jarllagjalds-matsmönnum til þeirra galla, sem kunna hafa orll-
ill, leggi jarðagjaldlð til penínga, og reikni út jarðaverðin
til ríkisdala eptir vöxtum 48.

2. Ne(ndarinnar:
Í stað nefndaruppdst, nr.4: all konúngur veiti þessari þriggja
manna nefnd, til þess all standast kostnall við ritfaung og
ritstörf, 100 rbdd. árlega í tvö ár, er verði greiddir þeim
fyrir fram hvort árill úr jarðabókarsjóðnum.

3. P. Peturssonar:
Við nr. 3: að lagt se á vald konúngs, eptir því hvali verk nefnd-

arinnar se yfirgripsmikill, all ákveða hæfilega og sann-
gjarna þóknun handa þessum 3 mönnum; (eða)

Við nr. 3 og 4: all hver þessara nefndarmanna fái 300 rbdd. ár-
lega fyrir starfa sinn, og 100 rbdd. til ritstarfa.

Við nr. 6: all þessum 7 aðstoðarmönnum verði borguð fyrir-
höfn þeirra eptir sanngjörnum reikningi, og sem ekki
má nema meiru en 50 rbdd, fyrir hvern.

Vill nr. 8: bætist inn í: "biskupi og prðfðstum".
Við nr. 9: all þessari grein aptur all orðinu "samþykkti" verði

sleppt.
Til 'vara: all nefndin fái 200 rbdd. til óumflýjanlegra
sendiferða út um landið.

4.• I. hreppst, Sigurðssonar:
All þriggja manna sitjandi nefndinni verði af stjórninni
veittur myndnglelki til, all æskja þess af sýslumönnum, að
þeir útnefni 3 valinkunna og skynsama menn, til að finna
það rétta og sanngjarna jarða-afgjald á jörðum í hverri þeirri
sveit, sem nefndin álítur all þess þurfi nauðsynlega vill, mót
sanngjarnri þóknun, og all sýslumönnum verði gjört að
skyldu, all gegna þessari nefndarinnar ósk.

5. P. Sigurðssonar:
Að í sýslum þeim, er 3 manna nefndin í Reykjavík finnur
ser ekki fært, án þess að senda í héruðin, all lagfæra og
jafna jarðamatið, að henni þá verði af stjórninni veittur
myndugleiki til, að æskja þess, að sýslumenn sýslna þeirra,
ásamt með 4 beztu og skynsömustu bændum í hrepp þeim,
er sýslumaður á heimili í, og hrepps bændur í þeim hrepp
skulu til nefna, kjósi 3 ella 5 skynsama og valinkunna
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menn, til að lagfæra þessa galla, og skal Heykjnvikuruefnd-
in ákveða tölu nefudarmanna, er lagfæra skulu jarðamatið.
eptir þvi er hún álítur starf það mikilfeingt, er þeir eiga a1'l
framkvæma; laun skulu þeir fá (yrir dag hvern, er þeir
vinna að verki þessu, jafnt og jarðamatsmönnum var ákveð-
ið, hvar á móti uppástúnga uefndarlnnar um reisandi nefnd
til heraðanna hurt falli.

6. Nf'f"da rinnar :
Við 9. uppást.; að í stað orðanna: "færði rök a/\ fyrir kOllúlIgi",

komi: "færði rök að fyrir stjórninni".

Atkvæðaskl'cl
í

jnrðamatsmálinu.
1. ll. Stephensen: Til að finna hið sanngjarna jarðagjald í
. hverjum hreppi, út nefni .•t af sýslumanni og sóknarpresti

, 3 valinkunnir skynsamir bændur, sem ákveði jarðagjaldið
til tölu vissra ákveðinna aura.

2. Sami: Yfimatsnefud í sýslu hverri st!: sýslumaður, þar
sem hann er hæfur, eða í hans stað einhver hæfur maður,
útnefndur af amtmanni, og tveir valinkunnir menn í sýsl-
unni, sem bendi jarðagjalds-matsmönnum til þeirra galla,
sem kunna hafa orðið, leggi jarðagjaldið til peninga, og
reikni út jarðaverðin til ríkisdala, eptir vöxtum 4 procent,

3. Nefndin (I. uppéstúnga nefndarinnar) :að konúngur láti
sem fyrst, að verða má, lagfæra og bæta um hina veruleg-
ustu galla og misfellur jarðamatsins, sem fór fram her á
landi árin 1849-1850, einkum svo, að þessi almenni mæli-
kvarði: "tekjur þær, sem gjöra má ráð fyrir af jörðunum,
eptir þeim skýrslum, sem fáanlegar eru", verði lagður til
grundvallar fyrir lagfæringum aðalgallanna hins misjafna
jarðamats í hinum ýmsu sýslum.

4:. Nf'f7ldin (2. uppástúnga nefndarinnar):' að til þess, að laga
og bæta um bæði þessa aðalgalla og aðrar misfellur jarða-
matsins, verði sett þegar í haust nefnd 3 manna, þeirra er
alþingi nú stingur upp á.

5. P. Petursson (breytíngaratkvæði við 7. atriði, samþykkt
af nefndinni): að lagt se á vald konúngs, eptir því hvað
verk nefndarlnnar se yfirgripsmikið, að ákveða hæfilega
og sanngjarna þóknun handa þessum 3 mönnum.

6. Sami (við 1. og 8. atr.): að hver þessara nefndarmanna
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fái 300 rhdd. árlega fyrir starfa sinn, og 100 rbdd, til rit-
starfa.

7. Nefndin (3. uppástúnga nefndarinnar): að hverjum þessara
3 manna verði veitt 300 rbdd. þóknun fyrir þennan starfa.

8. Nefndin (í stall 9. atriðis ber á eptir): að konúngur veiti
þessari þriggja manna nefnd, til þess al\ standast kostnað
við ritfaung og ritstörf, 100 rbdd. árlega í 2 ár, et' verði
greiddir þeim fyrir fram hvort árið úr jnrðabókarsjððnum,'

9. Nefndin (4. uppástúnga nefndarinnar, tekin aptur, og 8.
atriði sett í staðinn): að þeim verði einnig veittir 100 rbdd.,
til all standast kostnað við ritstörf öll, sem að ætlunarverki
þeirra lúta.

10. Nefndin (5. uppástúnga nefndarinnar): að þeim verIIi leyft,
að kjósa ser 3 menn í hverju amti, vesturamtinu og norður-
og austur-amtinu, og, ef við þykir þurfa, 'einn í suður-
amtinu, til þess að skrifast á við og leita hjá allra þeirra
upplýsinga og skýrslna viðvíkjandi jarða matinn, sem þeim
þykir þörf á.

] 1.· Nefndin (breytíngaratkvæði við 12. atril'li): að seinustu orðin:
"og sem ekki má nema meiru en 50 rbdd. fyrir hvern",
falli úr.

12. P. Petursson (breytíngaratkvæðí við 13, samþykkt af
nefndinni) : að þessum 7 aðstoðarmönnum verði borguð
fyrirhöfn þeirra eptir sanngjörnum reikningi, og sem ekki
má nema meiru en 50 rbdd, fyrir hvern .

. 13 -. Npfndin (6. uppástúnga nefndarinnar, tekin aptur; l!ijá 12.
atriði): að þessum 7 aðstoðarmönnum verði hverjum um sig
veitt 50 rbdd. þóknun.

14. .Nefndin (7. uppástúnga nefndarinnar): að anan þann kostn-
að, sem getið er í 3., 4. og 6. uppástúngu (sbr. 7., 8. og
ia atriði), megi greiða. fyrir fram úr jarðabékarsjððnum.

15. P. Petursson (breytíugaratkvæðl við 16. atriði, samþykkt
af' nefndinni): að eptir orðið: "sýslumönnum", verði sett:
"biskupi og pró föstum".

16. Nefndin (8. uppástúnga nefndarinnar): að amtmönnum og
sýslumönnum landsins verði gjört að skyldu, að láta þess-
ari 3 manna nefnd allar þær skýrslur og upplýsingar í te,
sem unnt er og hún beiðist.

17. .1. hreppst, Si!/urðsson(uppástúnga í stað 9. uppástúngu
nefndarinnar; íljá. 22. atr.): a1\ hinni sitjandi þriggja manna
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nefnd verði af stjórninni veittur mymlugleiki til, að æskja
þess af sýslumönnum, að þeir útnefni 3 valinkunna og
skynsama menn, til að finna það rétta og sanngjarna jarða-
afgjald á jörðum i hverri þeirri sveit, sem nefndin álítur
að þess þurfi nauðsynlega við, mót sanngjarnri þóknun,
og að sýslumörmum verði gjiirt að skyldu, að gegna þess-
ari nefndarhmar ósk.

IS. P. Sigurðsson (uppastúnga í stað 9. uppástúngu nefndar-
innar ; sjá 22. atr.): að í sýslum þeim, er 3 manna nefndin
í Reykjavík finnur ser ekki fært,án þess að senda í her-
uðin, að lagfæra og jafna jarðamatið, að henni þá verði af
stjórninni veittur myndugleiki til, að æskja þess, að sýslu-
menn sýslna þeirra, ásamt með 4 beztu og skynsömustu
bændum úr hrepp þ~im, er sýslumaður á heimili í, og
hreppsbændur í þeim hrepp skulu til nefna, kjósi 3 (eða
5) skynsama og valinkunna menn, til að lagfæra þessa
galla, og skal Reykjavíkur- nefndin ákveða tölu nefndar-
manna, er lagfæra skulu jarðamatið, eptir því er hún álít-
ur starf það mikilfeiugt, er þeir eiga að framkvæma. Laun
skulu þeir fá fyrir dag hvern, er þeir vinna að verki þessu,
jafnt og jarðamatsmönnumvar ákveðið, hvar á méti uppá-
stúnga nefndarinnar um reisandi nefnd tíl héraðanna burt
falli.

19. P Petursson (hreytíngaratkv. við 9. uppást. nefnd.; sjá
22. atr.): að greininni verði sleppt.

20. Sami (til vara): að nefndin fái 200 rbdd. til óumflýjanlegra
sendiferða út um landið.

21. Npfndin (breytíngaratkv. í 22. atr.): að í stað orðanna:
"fa!rði rök að fyrir konúngi", verði sett; "færði rök að fyrir
stjórninni".

22. Npfndin (9. uppást. nefndarinnar): að konúngur leggi sam-
þykki sitt til, að I eða 2 menn, annaðhvort af nefndar-
mönnum sjálfum, eða þeim, sem nefndin tstlngur upp á
við stjórnina, ferðist á opinberan kostnað til þeirra héraða,
sem nefndinni fyndist og færði rök að fyrir konúngi að
henni væri ekki unnt að lagfæra í jarðamatið á annan veg,
með því erindlsbréfi, sem nefndin stýngi upp á,en kOR-
úngur síðan samþykkti.

23. Npfndin (10. uppást. nefndarinnar): að alþingi nú, eptir
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meir en helming allra atkvæða, stingi upp á þeim 3 mönn-
um, sem það biður konúng um að setja i þessa nefnd.
Framsðqumnður: það eru alls komin fram 10 viðauka-

og breytingar- atk væði vii'! uppástúngur nefndarinnar í þessu
máli, og vona eg þíngmöllnum se ljóst af undirbúningsumræð-
unni, hvers vegna nefndin hefur ekki getað fallizt á sum þeirra.
Öll, nema hin 2 fyrstu, stefna her um bil i sömu átt og uppá-
stúngnrnar i nefudarálltinu, nefnilega, að halda jarðamatinu
og Ingfæra það. Hin helztu af þessum flokki breytíngarat-
kvæðanna eru þau undir töluliðunum 17 og 18, og lúta þau'
all þvi, að koma í stað 9. uppástungu nefndarinnar, þar sem
minnzt er :i unireisandi nefndina, sem að geti borið að við
þurfi. 17. breytingaratkvæðið sýnist fara fram á, all i stað um-
reisandi nefndar fái 3 manna nefndin vald til, all fá upplýsing-
ar um hið sanngjarna jarlla-afgjald með þvi, at. 3 valiukunnir
menn meti það með sýslumanni i þeim hreppum, sem 3 manna
nefndinni þætti þörf á. En nefndinni þútti isjárvert, all gánga
að þessu breytlngaratkvæði, bæði vegna þess, all þá mundi enn
koma fram i þessu mati ýmisleg sérstakleg skoðun i þeim
hreppum, sem þess væri mest þörf, all breyta henni og koma
heim við almennan mælikvarða, og vegna þess, að það yrði
notagjald einstakra hreppa, sem matið væri fjærst lagi i, all fá
all ákveða hill sanngjarna afgjald, sem þó al1ir þeir brepparnir
færu á mis við, þar sem matið hafði farið næst vegi.

Sama er að segja um 18. breytingaratkvæðið, a;'l nefndin
gat llVi síður fallizt á þall. Eg vil taka til dæmis, hvernig það
mundi fara, ef t. a. m. sýslumaður ÁrnesíJlga, sem býr iStokks-
eyrarhrepp, ætti að velja þar eina fjóra menn, til all meta jarðir
upp i efstu hreppum sýslunnar. Eins ef sýslumaðurinn iGull-
bringusýslu ætti að taka menn úr Reykjavík ella Hafnarfirði,
til all meta fjarlægar jarðir i Gullbringu - og Kjósar-sýslum,
þa ætla eg það ísjárvert, ali rigbinda sýslumenn við, all taka þá
meJU1, sem ekki er ætlandi til að beri fullt skyn a þetta.

5. breytingaratkvæðið hefur nefndin aðhyllzt , því henni
þótti það hyggilegt, sem þar var farill fram á, einkum ar þvi,
að það yrði hvöt fyrir 3 manna nefndina, til að hraða verkinu
sem mest, vanda það sem bezt, og þannig að gjöra allt, sem
auðið væri, ti] all komast hjá umreisandi nefndinni, ef að þess
væri kostur. :þar á móti þótti nefndinni ekki gjörandi, að
fallast á 19. breytingaratkvæðíð; þvi henni fannst ekki mega
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í álitsskjali til konúngs útileka mögulegleika þess, að að því
gæti borið, að umreisandi nefndarinnar þyrfti við á einstaka stað.
12. breytingaratkvæðið hefur nefndin samþykkt af líkum ástæð-
um og hið 5.

En nú er eptir a7l minnast á I. og 2. hreytíngnratkvæðið,
sem fara í allt aðra stefnu en uppástúngur nefndarinnar. En
eg skal geta þess all eins, al'l við þau er tvennt athugavert,
1. það, að hillum beiðraða uppástúngumanni hefur gleymzt, að
til taka, hvort jarðamatið skuli standa eða ekki, og það er þó
aðalatriðið; þvi þall er óskiljanlegt, að Tilja nýtt jarðamat, eins
og í raun og veru þó er farið fram á í þessum breytíngarat-
kvæðum, en láta fló hitt óákve7liðj hvort það, sem er, skuli
standa eða falla. Vill 2. breytíngaratkvæðið er það athugandi,
að þar er sýslumaður rækur i sumum sýslum, og á þá amtmað-
ur að kveðja til annan; en þar er ekki minnzt á, hverjlr út-
nefna skuli hina yfirmats mennina, og ætla eg þessa tvo aðal-
galla næga til, að ónýta það. 3. aðalgallinn lÍ {Jví er §i1Í, a.
það sest ekki, hvali til er ætlað al'l yfirmatsmenuirnir gjöri vill
gallana, "sem þeir eiga að benda matsmöununum á" (I), hvort
þeir eiga að lagfæra þá, eða einúngis gefa undirmatsmönnun-
um snuprur fyrir, hvað skrattalega þeim hafi tekizt, og láta
þá svo élagfærða. Varaforseti gat þess um daginn, að þegar
meta skyldi til peninga, ætti að fara eptir verðlagsskránum.;
en allir vita, hvali verðlagsskrárnar eru og verða að vera mis-
háar og reykandi, bæði meðalverð þeirra, og verllið á hinum
ýmsu vörutegundum, og þætti mel' fýsilegt að vita, hvort fara
skyldi eptir hinum háu el'la lágu. Mer finnst flað'llví ekki reit
hugsað, al'l byggja á reykandi og óáreiðanlegum taxta það
jarðamat, sem þó lÍ að vera stöðugt og áreiðanlegt. "Epti1'
sannqjðrnn. »erði í Iæerj« lti!/'aði'" segir uppástúngumaðnr eigi
all meta j og hann tók það aptur og aptur fram um daginn,
að hann ætlaðist ekki til, og það væri rlÍugt, að hugsa til, all
fá samhljóðun í matið yfir allt land. En þó taldi hann það
einn verulegan galla lÍ þessu jarðamati seinasta, að það væri
svo Qjafnt sýslna í milli, og tók hann dæmi af tveimur jörðum
jafngéðum, sinni í hvoru hérað], en þó ekki nema á milli, og
hafi önnur verið virt á 700 rbdd., en hin á 700 spesíur. En
hver getur nú ábyrgzt þafl, að slikar ójöfnur komi ekki líka
fram eptir fleirri að feri'l, sem hann nú stingur upp á. Eg held
öllum megi vera auðsk ilið, að hún be"; beinlinls að sömu ó-
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jöfuunmn, sem uppástúngumaður hefur sjálfur Magt að vær]
mikilvægur galli.

þ. Sveinlljii1'1lsson: Eg hef leingi ekki staðið upp, -til a~
tala á þessu {,ingi, og ætla eg, að í hið minnsta þíngtíðindin a/\
stærðinni til muni einkis í sakna fyrii' það. Til mála myndar
held eg þó eg verði að mæla fáein orð í þessu máli, sem
er hið merkilegasta af þeim serlega merkilegu, sem á þessu
þíngi hafa verið meðhöndlnð. Af því samt, að úrslit þess á
þinginu virðast að vera auðsæ, og þessi úrslit ætla eg mer
ekki að lasta, hver sem þau svo verða, þá held eg, að eg verði
að drepa fátt eitt á stöðu mina til þessa málsins. Eg kom ó-
verðugur í nefndina, sein um það átti að fjalla, og eg starfaði
að því með sama góða vilja, sem allir mínir heiðruðu með-
nefndarmenn, hverra flestir um tíma munu ásamt mer, hafa
komizt að þeirri skoðun, að við jarðamatið nýja væri, sem
menn segja, ekkert að .qjöra~ eða með öðrum orðum, að það
væri óviðgjðranlegt. En af því, að þessi niðurstaðan þótti Síl

hin lakasta, sem orðið gat, fól' hver einn af vokkur að leggja
höfuð sitt í bleyti, til að finna uPI' eitthvað kröptugt <meðal,
til að halda lífinu í jarða matinu. Eitt af þessum meðölum er
nú það, sem nefndanilitið hefur til búið, og hvers helztu at-
riði standa á þeim atkvæða lista, sem her liggur fyrir; en því
meir, sem eg hugsaði um það og þess samsetningu, þvi meir
styrktist eg í þeirri skoðun, að meðalið mundi gjöra sjúkdóm
jarðamatsins verri, og mundi má ske flýta dauða þess. Sjón
mín, bæði hin innri og hin ytri, var og er í þessu óhindruð
af nokkru skollabandi; því eg er viss um, að þjÓð og stjórn
munu báðar jafneinlæglega óska, að jarðamatið gæti komizt á,
svo vel lagað, sem annið er. Satt er það, eg hef óskorað skrif-
að undir nefndarálitlð, en eg get skírskotað til minna heiðruðu
meðuefndarmanna, að eg, áður en eg undirskrifaði, lét þeim ber-
lega í ljósi skoðull mína sem mer innrætta fyrir mitt leyti, að
hið gjörða jarðamat væri ómögulegt að bæta; þessa mega þeir
minnast; en samt sem áður skrifaði eg undir, ekki af því, að
eg fyrir mitt leyti héldi, að nefndinni, þó hún yrði sett, mundi

"takast, að bæta úr þess brestum, heldur vegna þess, að eg vildi
ekki rýra í augum alls þingsins þær vonir til Reykjavíkur-nefnd-
arinnar, sem þriðjúngur þíngmanna hafði til hennar; og eg vildi
eigi beinlínis setja mig á móti þeim tilraunum, til að endur-
bæta jarðamatið,' sem no margir skynsamir og reyndir mC11II
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héldu al'lRl8etti geta náð æskilegum endalok um ; því svo mikið
traust hafði eg ekki til eigin meiníngar, þar sem hún var hinna
gagnstæð, að eg, fyrir míns eins álit, vildi umhverfa því sann-
mæli: "Betur sjá augu en auga", einkum í því, sem enn er ó-
reynt. Tímarnir sa lina, hvorir réttara hafi.

þall mætti kalla það eins konar dularfúlla bernsku af mér,
að láta á mer heyra, all mögulegt væri, al'l eg yrði kosinn her
áþíngi í Reykjavikur-nefndina, og ef eg gjöri þai'l, þá bii'l eg
mér se virt til vorkunnar. þvi tvisvar verður gamall maður' barn.
En til þess, að taka af öll tvímæli i þessu falli, lýsi eg'því yfir,
al'l eg tek ekki á móti kosningu í þessa Reykjavikur-jarðamats-
nefnd, hvað sem í boði er. Ekki vonin um endurgjald skrípta-
fánganna fyrir 2 ár; ekki vonin um fullkomin laun fyrir ómak-
ið, sem nefndin án efa má bítast við, ekki vonin um hin dýrðlegu
eptirlaun, sem nefndarmenn, i hill minnsta • eg, mættu telja ser
VÍs af landsmönnum, fær hi~ minnsta raskað ásetningi mínum.
Ástæðurnar fyrir honum tek eg ekki af neinu fyrir utan mig;
eg tek þær af sjálfs mín ~igin ástandi. Sá, sem el' á sjötugs-
aldri, sem eg, er þegar með annan fótinn í gröfinni; hann get-
ur fallið, þegar minnst varir, frá hálfkðrruðu verki. Hann Ilsk-
ar ser um fram allt hvíldar og rósemdar, en ekki umstángs-
og umfangs-mikilla umsvifa, einkum þegar þau eru sameinuð
endalausu ansvari fyrir öldum og óbornum; þeir einir ern hæfir til
slíkra starfa, hverra vinnukraptur er óveiktur af ellinni, og sem
all náttúrunnar venjulega gángi gætu vænt ser, að lifa leif/gi,
ef þeir eiga að af ljúka sínu ætlunarverki, og sem væru færir
um, að bera hönd fyrir höfuð ser, ef svo skyldi að bera, að
þess þyrfti við. Eg fyrir mitt leyti vil ekki, að aldir og ðbornir,
ef þeir gáuga fram hjá leiði mínu, hræki á það og segi: "þarna
liggur hann, sem tókst það i fáng, al'l unibæta eiðsvarin verk
landsins heztu bænda, en skildi sig, sem von var, skammarlega
vill þall; fonljarfalli allt það marga og mikla, sem nýtt var og
gott í þeim; sneri upp og niður á þeim, og gjöri'li úr þeim
einskisverðan hræeígraut, sem aldrei verður soðinn".

ll. Sft1Jhmlsell: Eg er á sama máli og hinn háttvirti l.
konúugkjörui þíugl'naflur,að undirstaða sú, sem nú er að byggja
á, se hin éhæfasra, og ekki vinnandi, að lagfæra jarðamat þall,
sem nú er skeð. það er öllum þíngmönnum, eins og mer, auð-
séð, al'l málefni það, sem her ræðir um, se eitthvert hið mikil-
vægasta mál, sem fyrir hefur komið, ekki að eins núna á þíJlg-
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inu, heldur á nokkru alþingi, þar sem þal\ á al'l verða undir-
staða fyrir öllum gjöldum á íslandi seinna meir. Menn hafa
að vísu farið því fram, að þetta jarðamat stæði kann ske ekki
nema í 20 ár. En það getur einginn gefið mer vissu fyrir, að
þal\ verði ekki, ef til viJI, óhaggað í 200 ár. Eg verð al\ játa
þal\, að mig hryllir við, að gefa þeim bótum atkvæði mitt, sem
nefndin játar þó sjálf að eigi fari nærri sanni, og eg hef alls
einga von um, að nein bót verði ráðin á göllunum á jarðamat-
inu eptir þeim uppástúngum, sem niu mauna nefndin hefur
komið með. Eg er nú sannfærður um, að einginn vill verða
orsök til þess, al\ skattgjaldið á íslandi vssni úr þvi, sem er,
en nefndin hefur ekki getað sýnt neinn veg til, að jafna arm-
markana á grundvelli þess. Nefnclin hefur fundið, að afgjald
jarðanna var sá eini mælikvarði, sem eptir ætti að fara, og
því hefur hún aðhyllzt þá skoðun. En hún hefur ekki sýnt
neinn mögulegleika til, afl fullnægja henni eða fylgja henni
fram. 'þessa vegna bar eg upp breytíngaratkvæM mitt, sem
nú hefur orflið fyrir svo hörðum dómi. En sú skoðun hefur
jafnan orðið ofan á, bæði fyr og siðar, að ágóðlnn af eigninni
segi til, hvað eignin se verð. 'það slapp fram Hf vörum fram-
sögumanns, sem eg gjöri ráð fyrir að muni verja nefndarálitið
með öllu réttu móti, að endurbótin lÍ jarðamatinu yrði eptir minni
uppástúngu notagjald þeirra hreppa, sem jarðamatið hefði tek-
izt lakast í. Eu eg skil ekki í, hvernig hann hefur getað kall-
að fletta notagjald. þetta sem allir eiga rétt á, og eg vildi
óska, að allir þeir landar mínir, sem þurfa, gætu orðið aðnjót-
andi.

Eg kannast fúslega við það, að breytíngaratkvæði mín eru
of yfirgl'ipslítil, og eg skal ekki heldur mæla mikið með þeim.
Framsögumaður fÓl' færri orðum Ilm hið fyrra breytingaratkvæði
mitt, en hið siðara. En hann áleit þau óhafandi vegna þeirrar
stefnu, sem í þeim væri; en eg held þvert á móti, að stefnan
ein gjnri þau góð. Hvað hið annað breytingaratkvæði mitt
snertir, þá er það öllum kunnugt, að eigi er hver sýslumaður
hæfur til að gegna þeim starfa, sem þar er farið fram. það
getur opt verið, að sýslumaðurinn sé ókunnugur, þó hann se
innlendur, og þá má nærri geta, hvað lttfemlu sýslumennirnir,
sem ver erum einatt al'l fá, séu kunnugir her, eða hæfir til
þessa, þegar þeir fyrsta sinn setja fót sinn her á land,. og ætla
eg þá nmtmönnum hægast, að tjl taka mennina, þegar svo
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stendur á, undir eins og það er líka hentugast. það var aldrei
ímyndun mín, sem framsögumaður kom með , að mönnunum
rigndi niður, ne þeir spryttu upp af jörðunni, og mer finnst
það ekki eptir neinum skynsömum manni, að koma með þess
konar hluti, sem aldrei geta að borið, ne náð neinni átt. það
var ekki heldur meining' min, eins og framsögumaður sagði,
að eg ætlaði, að yfirmatsnefndin skyldi gefa undirmatsmönn-
unum snuprur, heldur benda þeim hóglega á þá galla, sem á
kunni að verða hjá þeim. Honum þótti það og að uppástúngu
minni um, al'l leggja jarðagjaldið til peninga, að það væri ekki
til tekið, eptir hvaða mælikvarða það skyldi vera; en eg ætlaði,
að þetta væri all-auðgjört eptir þeirri aðferð, sem eg fór fram
á; því það yrði án efa farið. eptir verðlagsskránni, sem mæli-
kvarða. Hann gjörIIi og ráð fyrir þessu, en sagði, all verðlags-
skrárnar væru bæði reykular og misháar í héruðunum. En það
var einmitt meining mín, að svo þyrfti að vera, og þab er
eingum kunnugra en framsögumanui, hversu landaurar eru í
ýmsum héruðum með ýmsu verði. Hann tók til dæmis ull;
en eg veit ekki, hversu almennt það er, að gjalda ull í land-
skuldir; optar held eg all þær séu greiddar í smjöri, einkum í
Skaptafellssýslu, Eu hvað verðlagsskrárnar snertir, þá vil eg
alls ekki, all hin sama væri höfll fyrir mælikvarða alstaðar um
landið; þvi það væri undarlegt, all meta smjörið t. a. m, eptir
sama verði i Skaptafellssýslu og í Gullbriugu-, Borgarfjarðar-
eða Árnes-sýslu, úr þvi það er þó ekki í jöfnu gildi í öllum
þessum sýslum. Framsögumaður sagði og, að eg hefði ekki
hirt um, að jafngóðar jarðir væru nístaðar jafnhátt matnar. það
er nú öldúngis satt, þvi eg ætla, að afgjaldil\, sem kemur í
vasa eigaudans eptir sanll~jaruri jarðarlelgu, ákveði gagn eign-
arinnar, og þá verður afgjaldið jafnan að ráða því, hversu mikill
höfuðstóll eignin er álitin, og það getur munað nokkru, eptir venju
og kringumstæðum i hverju beraði. Framsögumaður leitallist við,
að gjöra þinginu skiljanlegt, og þó grunsamt, dæmi þa II, sem
eg tók af jörðunum, sem matuar voru, önnur á 7, og önnur lÍ

14 hundruð rikisbánkadala, en sagði þó frómlega frá því, að
þær lægu sín á hvorum árbakka; en þar i liggur einmitt þal\,
sem gjörir þær að minni hyggju svo alveg jafnar, en þall er
all þær standa báðar' eins vel að því, að eigandinn hafi gagn
af afgjöldum þeirra. því það er opt mjög örðugt, að nota
ser afgjald jarðanna eptir því, hvað Ungt þær liggja frá kaup-
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stað, o. s, frv., og það getur gjört verulegan mun á gæðum
eignarinnar. Framsögumaður hefur því alls ekki getað skemmt
neitt fyrir mer með dæmi þessu, ne gjört það tortryggilegt.

Hinn virðulegi þingmaður Norður-þingeyjarsýslu bar mer það í
undirbúníngsumræðunni, að eg hefði of hermt galla jarðamats-
ins, og sagt, að það væri frá rótum vitlaust, hvað eg þó aldrei
sagði, heldur, að aldrei mundi verða komið viti í það, sem
frá rótum væri vitlaust; en hinn sami virðuleg] þingmaður hefur
sjálfur borið her um vitni fremuröIJum öllrum '1849, þegar hann
har fram og mælti fastlega með bænarskrá, sem fór því fram,
að jarðamatið væri að þvi, sem þá þegar var fram komið, svo
ósamstemma og farið i svo ólíkar stefnur, að þingið væri beðið um,
að greiða úr því vandræði; nú veit 'eg, að ef jarða matið hefði
verið svo gott og visdómsfullt 1849, eins og honum og hinni
heiðruðu nefnd segist af því nú, þá hefði hann ekki þurft, að
bif'ija þingið, að ráða úr vandræðunum; því vandræði koma aldrei
af góðu viti, heldur af vitskorti. '

það er nú þegar komill að atkvæðagreiðslu í máli þessu,
sem svo er merkilegt og áhrifamikill fyrir þjóMna, og mundi
eg fyrstu!' manna geffl uppástúngum nefndarinnar atkvæði mitt,
ef eg gæti ætlað, að þær leiddu til nokkurs góðs; en það hefur
hvorki nefndin né framsögumaður sýnt mer fram :i; því tiltæki
það, að senda 1 eða 2 menn hingað og þángað út um land, til
ai'l kynna ser það sanngjarna jarðagjald. án þess, að mega,
eptir orðum framsögumanns. spyrja nokkurn mann, leiðir þó
til einskis. það er sorglegt að horfa fram á, ef þai'l verður
upp -lÍ vill atkvæðagreiðslu þingsins, sem öllum landsbúum
gegnir vest, ef éjöfnnður sá í skattgjöldum. sem hvílt hefur
að undanförnu á gjaldþegnunum, á nú að verða að hel berum
rangindum .

./. hreppst. Sigllrðs~fOll: Það hlýttlr ætíð gildi hvers hlut-
ar að vera fólgið í þvi, hvaða arð eða gagn að"eigandinu
getur haft af hlutnum, þegar hann brúkar hann rettilegu; þess
vegna hlýtur gildi hverrar jarhar að vera itlllifalið í þvi, hvaða
eptirgjald að jarðarelgandinn geti feinglð eptir hana í öllum
árum, þegar hann leigir hana, réttilega, þetta er líka kinghæg-
ast og brotaminnst að finna fyrir bændur, þvi það er ætíð, eins
og það vaki helzt fyrir þeim, hvað knnnugar jarðir séu rétt
leigðar; þetta máttu menu. í fyrstu sjá, og hefði það verið-
heppilegra, hefði strax sú aðalregla verið lögð fyrir jarðamats-
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menn, heldur en þessar viðflugtugu reglur, sem komu, og gátu
stefnt allar út í lausa-lopt ; það eru nú líka allir komnir á þá
meiningu. a('l jarðamatið eigi að hindast við sanngjarnt eptir .•
gjald; nefndin hefur gjört ser það að augnamiði, og eg held
þingið se aUt á því í einu hljóði; breytíngaratkvæl'li hins hátt-
virta varaforseta stefnir að því sama; en hann fer svo lángt,
all hann vilt nú láta nefna út menn í öllum sveitum, til að
finna þetta retta afgjald, en þá væri eins og ekkert jarðamat
væri búið að gjöra, nefnilega, þessu jarðamati. sem komið er,

. væri þá for kastað. Nú hefur nefndin, sem kunnugust er þessu
máli, þar hún hefur haft jarðamatsbækurnar og öll skjöl og
skilríki, sem þar til heyra, undir höndum, látið það í ljósi, að
þessi regla, að meta eptir réttu jarða-afgjaldi, hafi víða verið
við hðfð, og það séu því nokkrar sýslur, töluverður partur úr
landinu, sem jarðamatið hafi farið nokkurn veginn rétt fram í,
og kunni því að mega standast þar; aptur séu líka nokkrar
sýslur eða sveitir, sem hljóti að meta UP(1 aptur, eður brúka
aðra reglu, en áður hafi verið höfð, og því gjörðjeg mitt breyt-
ingaratkvæði, að þá skyldi þriggja manna nefndin milli þinga
hafa myndugleika, að heimta útnefnda menn, að finna það
sanngjarnaeptirgjald í þessum rsveltum rétt, þar sem hún
sæi að mætti til að virða upp aptur; hitt þótti mer óþarfi og
kostnaður, að. vera að þessu alstaðar, þar sem það annars
þyrfti ekki. Með þessu mínu breytingaratkvæði vildi eg koma
í veg fyrir, að reisandi nefnd þyrfti nokkurn tíma að vera til;
því eg hef litla trú á, að hún gjöri mikið gagn; því ókunn-
ugir menn, þó þeir reisi yfir, verða ekkert glöggskyggnari um
eigiulegleika jarða, sem þeir verða þá að láta aðra tjá ser,
heldur en þó þei.' sitji kyrrir og fái skriflegar skýrslur- og lýs-
inga)' frá kunnugum mönnum, og mun það verða það helzta,
sem getur stutt þessa Reykjavíkur- nefnd. Að öðru leyti getur
einginn gizkað á! hvað mikill sá kostnaður kynni að verða,
sem bakaðist með því, ef menn færu að ferðast her um landið
i þessum erindagjörðum.

Eg þóttist sjá við undirbúningsumræðnna, að einn þing-
maður hefði misskilið mig; en af þvi, að þá voru orðnar láng-
ar umræður og fjarska-Iángar fundur, vildi eg ekki fara að
taka optar til máls, og verð því að gjöra það nú. Hann sagði
nefnilega, að eg héldi, að laga mætti jarðamatið með því mótí;
að láta hverja sýslu í landinu hafa sitt gamla hundraðatal (þetta
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er nú nokkurn veginn rétt hermt), og að 'skipt yrði síðar virð-
ingarverði hverrar sýslu eptir þessum mælikvarða (en hér er
eins óglögglega orðað, eins og hans hugsjón er óglögg á minni
uppástúngu): en hann sagði, að það væri í augum uppi, að
þessi aðferð væri óhafandi; því hundraðatal jarðanna í' hverri
sýslu munaði svo mikið í samanburði við gæði jarðanna, svo
her af er auðséð, að bann hefur meint, að eg vildi láta hverja
jörð halda sínu gamla hundraðatali, og hefði þá uppástúngan
verið það sama, og að af'híðja allt jarðamat;' bæði það, sem
komið er og umbætast átti i þessu efni, og að það gamla
hundraðatal væri gilt og gott, og skyldi standa óhaggað. En eg
vona, að eingir aðrir þingmenn hafi skilið mig á þessa leið;
því eg tók það glögglega fram, að mer sýndist, að það mætti
binda landið, eða jafnvel hverja -sýslu, við sitt gamla hundrað-
tal, fyrir utan það, sem hundraðatalið kynni að aukast nokkuð
við hundruð þeirra jarlla, t. a. m. benifloia og fl" er áður hafa
verið hundraðalausar, og þar sem menn fyndu ástæðu til, að
setja upp heilar sýslur, og er þó ekki víst, nema að menn
vildu þá setja niður aðrar; en eg vildi þar á móti ekki binda
nokkra jörð við sitt gamla hundraðatal. heldur, að hundraðatal
sýslunnar væri fundið rétt fyeir dæmi, til al\ finna, hvað meðal-
talsvirðing hefði orðið á jarðarhundraðinu i hverri sýslu, og að
stjórnin væri svo beðin um, að þessi meðaltalsvirðing væri svo
brúkuð fyrir mælikvarða í hverri sýslu, þegar farið væri að leggja
út jarðamats- ríkisbánkadala- summumar aptur í jarðahundruð ;
og þó sýslan byndist nálægt sínu huudraðatali, þá getur skeð,
að eingin jöl'i'l í heuui verði með sínu gamla hundraðatali, og
ef það yrði nokkur, þá "æru það þá þær, sem ættu einmitt að
halda sínu gamla hundraðatali, og hefðu áður verið rétt metnar,
og eg vil aðvara menn með þai'l, að þó að hundraðatal á jörð-
um væri nÚ orðið rángt og vitlaust sumstaðar, þá er það eing-
in ástæða fyrir því, að menn þurfi að hafa óbeit á, að heila landið,
eða jafnvel hver sýsla, hafi sitt gamla hundraðatal. þessi sami
þingmaður gat þess, að l\Iúlasýslurllar hefðu áður verið svo
lágt metnar, svo all þær þyrftu því að setjast upp í samanburði
við hinar, þetta getur nú vel verið; eg er því nú ekkert'
kunnugur; hann kann nú að geta dæmt um þai'l. En væri nú
nokkur svo kunnugur, að hann vissi, hvað mikið þær sýslur,
eða jarðir þar, þyrftu að setjast upp móti öðrum sýslum, þá
væri hægðarleikur, að gjöra slíkt. Eg vil t, a. m, setja, að
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meðaltalsvirðing á hundraðinu þar sk yltli vera 20 rbdd., en
maður vildi láta hundruðin þar fjölga um l part, þá væri að.
biðja um, að i þeim sýslum væru lagðir út aptur 15 dalir í
hvert hundrað, það er fjórða parti minna, en jarðamatsmenn
hafa virt það að meðaltali, og þá fjölga hundruhiu á jörðunum
að þessu skapi. þetta ætla eg muni nú helzt verða verk
Reykjavíkur- nefndarinnar, ef hún á aðgeta gjört nokkurt gagn;
því vildi eg ekki setja mig upp á móti, að hún væri sett á
milli þinga til tilraunar, svo að allt mætti verða vandað sem
bezt; þvi þetta er verk, sem á ríður al'lse !tiört sem bezt verð-
ur, þó eg hafi hugsað, al'l það mætti hjálpa við þessu jarða-
mati, og það strax, með þvi, að hafa sinn meðalmælikvarða í
hverri sýslu, þó sin reglau hafi verið brúkuð i hverjum stað;
allir hafa þó haft einhverja reglu.

Eg vil minnast þess, að vil'l þá sömu undirbúnings-umræðu
gat eg ekki skilið ræðuna hins heiðraða þíngmauns frá Stranda-
sýslu, og fér mer þar eins og hinum háttvirta varaforseta. þing-
maðurinn sagði nefnilega, að það mundi mega hafa einn mæli-
kvarða yfir allt land, og þyrfti ekki til þess nema reiknings-
dæmi og góðan reikníngsmann. þetta getur mer nú ekki
skilizt, fyr en hann leggur það betur út, og ber það nú vel í
veiði, þar hann á eptir að tala. Nefndin hefur getið um, sem
dæmi, að í einni sýslu væri meðalverðið á jarðarhundraðinu,
17 rbdd., og í annari væri það líka 30 rbdd.; ætti nú að gjöra
meðaltalsreikning þarna á milli, og sleingja honum á jarða-
matið, þá yrði hann 23l rbdd.; nú þegar lagðar yrðu út jarðirn-
ar í sýslunum eptir þessari reglu, þá fækkuðu öll jarðarhundr-
uð i þeirri sýslu, sem meðaltalið var 17 rbdd., um nærri því
þriðjúng, en hundraðatal á öllum jörðum i þeirri sýslu, sem
meðaltalið var 30 rbdd., fjölgaði þá um fjórða part eða meira, og
væru það dágðð hlunnindi, sem sú sýsla hefði unnið við fortöl-
ur þeirra manna, sem vildu spana jarðamatið hátt. Svona
sýnist mer það. hljóti að fara, ef reikningsdæmið er brúkað til
þess, að búa til úr þessu jarðamati 1 reikníngsmælikvarða yfir
allt landið, og þó eg treysti því, al'l í þessa Reykjavíkur-nefnd-
ina muni kjósast þeir hentugustu og beztu menn, sem muni
helzt 6rmaráð og meðöl til, að koma þessu máli í viðanan-
legt borf, þá þykir mer það vera skylda min, að láta mina
meiningu í ljósi, bæði fyrirþínginu, og þeim, sem í þessa
nefnd verða kosnir, og er hún sú, að þó sú mælisnúra yrði
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nú ltigl'!, al'! menn um aUt land skyldu nú finna það sanngjarna
afgjald jarða (sem er þó það eina), þá er her svo sundurleitt
háttalag og landsmáti og álit manna (því svo er margt sinnið
sem maðurinn er), að þá við gángist aldrei sanngirni ella réttindi í
þessu jarðamatsverki með því, að brúka eitt og sama reikn-
ingstakmark yfi~ allt land her, heldur verIIi þall sú eina regla,
sem se hafaudi, og verði hafandi, all taka sinn meðalmæli-
kvarða í hverjum landspartí, eptir þvl sem upplýsingar og á-
stæður benda al'l lokunum til,

Á. Einarsson: Eg stend ekki upp til þess, að fara
að svara því, sem þingmaðurinn frá Mýrasýslu fór að lepja
upp úr ræðu varaforseta; því eg get ekki svarað betur upp á
spurningu hans, en eg hef áður !!j(irt, og vil ekki leingja með
því þingræðuman heldur stóli eg upp af því, all það datt ofan
yfir mig, þegar hinn háttvirti 1. konúngkjörni þíngmai'ur talaði
á þá leið, sem hann pjörlli.

Eg get all vísu getið því nærri, að sá mali ur, sem er þreytt-
nr af byrðí lífsins og starfi því, sem því fylgir, að rækja skyld-
nr þær, sem manni eru á herðar lagðar, og fær opt að launum
mikið vanþakklætí, vilji skorast undan, að takast vandasöm
störf á hendur; en þá er víst eitthvað afl, sem herðir upp hug-
ann, þegar manni finnst, að bann ætli að hníga undir hyrðinní,
og minnir mann á þessi orð: "Kastið ekki burt yðar örugga
móð •.. ".

Sá háttvirti konúngkjörni þingmaður vildi ekki gefa eptir-:
komendunum tilefni til, að hrækja á leiði sitt, með því,ai'\ tak-
ast þann um talaða starfa lÍ hendur, ef hann kynni að mistak-
ast, en þeir kynnu að hrækja bæði á leiði hans og ræðu, ef hann,
sem kann ske er manna færastur her til þess um talaða starfa,
ekki vildi reyna, að takast hann á hendur, vegna þess, er hann
hefur til fært.

pakklæfið fyrir þess konar verk kemur opt fyrst mörg
hundruð ·árum eptir dauða mannsins. Mig minnir, að á það
se 'drepið í æfi sögu: Páls Vídalíns, að fótaveikin, sem hald-
ið er að hafi dregið honum til dauða, muni hafa verið helztu
launin, er hann fékk fyrir það, sem hann starfaði að jarða-
matinu her á landi, og mun þó verk hans við það hafa orðið
eitthvert það heppilegasta, setn· her hefur verið gjört því
viðvíkjandi, og leingi notað. Tilgápgur jarðamatsins er, að
jafna betur skattana, einkum í því tilliti, að lettaþeim á fátækI-
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ingum, en auka á hinum ríkari, er þá eiga al'l gjalda, að rettri
tiltölu, og þetta er orðin almenn ósk her á landi. 'þannig stóð á
fyrir Einglendingum, þegar Hróbjartur PíI, var að berjast fyrir,
að koma af kornlögunum, og fékk hatur og vanþakklæti fyrir
alla fyrirhöfn sína hjá hinum fyrri vinum sinum og félögum,
en einúngis bar þakklæti hinna fátæku úr býtum; hann gladdi
sig einúngis við það, a1'l fátæklíngarnir mundu minnast sin í
þakklátsemi fyrir starfa þennan, og þetta var í þeirri síðustu
þingræðu hans, enda voru þau fögru orð hans sett á minnis-
varða hans til ævarandi þakklátsemi. Ekki átti Kolumbus
heldur miklu þakklæti að fagna, sem fyrir uppgötvun heillar
beimsálfu fékk einúngis vanþakklæti og ofsóknir meðlifanda
sinna; en síðar hljómaði saníÍlei ksraustin um verk hans. Ekki
gafst stjórnvitríngurinn Pitt á Einglandi upp við áform sitt, þó
ýmsir dómar yrðu fyr og síðar um athafnir haus, og vann með
alefli fram í dauðann að heill fósturjarðar sinnar, þó hann ekki
gæti seð ávextina. þannig hafa miklir og góðir menn orðið
fyrir vanþakklæti fyrirþai'l, er þ~ir hafa unnið í bezta tilgángi,
en þeir hafa ekki ge6zt upp á Ielðinni fyrir það,en hinir eptir-
komandi tímar hafa lært réttilega að meta verk þeirra. Hinn
1. konúngkjðmí þíngmaðnr heit, að bann mundi kann ske deyja,
áður en bann feingi þessum áminnsta starfa lokið; en af því
einginn veit sitt skapadægur, þá gætum við þannig líka haldið,
að þetta yrðu okkar seinustu umræðurnar her á þingi, og ættu
þær þá að lýsa þvi, ab hver vildi vinna í sinni köllun eptir
mætti, meðan auðið yrði.

Hinn háttvirti þingmaður verður líka að gæta þess, að þó
hann afsegi þinginu þetta strax, þá er það stjórnin, eða réttara
sagt konúngurinn, en ekki þingið, sem leggur honum þennan
starfa á herðar, ef svo verður gjört.

P. Petursson: Eg skal nú ekki leingja til muna þingræð-
urnar, það því síður, sem eg Jet það í ljósi við undirbúníngs-
umræðuna, að eg væri ekki fær um, all bera brigð á sögusögn
nefndarinnar um, .að laga mætti jarðamatið, og að ekki væti
nauðsynlegt, að kasta því með öllu. Eg. er á því með nefnd-
inni, að hæfilegt afgjald af jörðunum ætti að vera mælikvarði
fyrir matinu. . En eg sakna. hjá henni hendinga um það, hvernig
þetta afgjald verði fundið, eða nvaða stoð menn geti haft af
jarðamatinuvtil að finnaþaðj þ~í þó jarðamatið kunni víða að vera
byggt á þessu, þá er það þó vist ekki nærri því alstaðar, og
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sizt, al'lþess se alstaðar getið, svo menn sjái, hvar það er. Án
þess eg þori að fara leingra eða dýpra i þetta mál, virðist mer
þó nauðsynlegt, til að finna hill hæfilega afgjald, að menn þekki
það afgjald, sem nú er, og beri það saman við verð hverrar
jarðar eptir jarðamatinu, og kynni þá sumstaðar að mega taka
af þessu samanlögðu meðaltal, og þarmig finna hæfilegt afgjald
sumra jarða; en þó yrði þetta ekki nærri því alstaðar áreiðan-
legt, því víða er hvorttveggja (færri lagi; þess vegna yrði allt
af jafnframt að gæta að kostum og gæðum jarðanna, og bera
afgjaldið og virðinguna saman við þá. En hvernig sem að þessu
verður farið, er eg þó hræddur um, að jarðamat her verði aldrei
serlega nákvæmt, af því jarðirnar eru svo mörgum ófyrirsjá-
anlegum forlögum undirorpnar, og menn geta her ekki skipt
jarðveginum i vissa flokka, og metið gæði jarðanna eptir hon-
um. Nefndin segist ekki hafa þorað að fallast á breytingar-
atkvæði mitt undir töluliðnum 19, af því hún hafi ekki
viljað útilykja mögulegieikann fyrir nefnd þá, sem her yrði
sett, til að senda út um landið; en eg ætla, að með vara-at-
kvæði mínu, sem til tekur, að nefndin skuli fá 200 rbdd. til ó-
umflýjanlegra sendi ferða út um landið, hafi verið byggt fyrir
það, og heit eg það betri aðferð, bæði fyrir nefndina og landið,
því annars kynni að verða gripið til þessa optar, en þörf væri
á. þegar þar á móti all 3 manna nefndinni væru sett viss fjár-
takmörk, þá ætlaði eg, að hún mundi ekki fara út yfir þau.
Hvað hreytíngnratkvæðíð undir tölulið 17 snertir, þá getur mer
ekki sýnzt það svo isjárvert, að ekki væri þvi gefandi atkvæði;
því eg ýmynda mer, að svo geti farið, að mönnum þætti einkar-
gott, að geta gripið til þess, sem þar er farið fram á.

Framsðqumaður : Hinum háttvirta 5. konúngkjörna þing-
manni fannst ekki ljóst, hvernig nefndin hefði ætl azt til að 3
manna nefndin skyldi hafa gagn afjarðamatinu. En það er
tekinn fram i nefndarálitinu sá verulegi kostur við jarðamatið.
að þar eru komnir fram í virðingunni kostir og ókostir jarð-
anna,í sama hreppi og sýslu ser í lagi ~ því þar er jarðamatið
byggt á einni og sömu skoðun og skilningi á aðalmælikvarð-
anum og reglunum, þó menn aptur hafi að öðru leyti í hin-
Um ýmsu sýslum fylgt ýmsri og frábrugðinni skoðun og skiln-
ingi á reglunum, og eg held, að þó nefndin hafi ekki tekið
fram fyrir lagfæringum f)riggja manna nefndarinnar neinar sllJá-

1008



smuglegar reglur, þá hafi hún þó bent fullkomlega á það Í á-
litsskjali sínu.

Mig furðar ekki á því, þll þessi sami heiðraði þingmaðu»
bæri upp breytingaratkvæði sitt undir töluliðnum 20, fyrst hann
hefur skilii'l 9. uppástúngu nefndarinnar svo, sem 3 manna
nefndin mætti senda umreisandi nefndina svo opt sem hún
vildi. En það var aldrei meiningin, heldur hitt, að til þess
yrði ekki tekið nema þvi að eins, að annars væri ekki kostur, og
ekki nema konúngur samþykkti það. Og að ætla til þess eina
200 rbdd., er sama og ekki neitt. Eg hef nú með þessu svarað
þVÍ verulegasta í ræðu hins háttvirta varaforseta, sem að öðru
leyti studdist mikinn part við það, sem eg aldrei sagði. Eg
sagði t. a. m., að taxtarnir vær II reykulir, en aldrei, að það
væri galli, að brúka hvern taxta í ýmsum héruðum,

Hvað ræðu hins 1. konúngkjörna þingmanns snertir, þá er
þai'l satt, að fyrst leingi heit nefndin, að jarðamatið væri ölag-
færandi ; en eg held það þó eins vist, að hann hafi ekki orMð
seinastur til, að stinga upp á þessari aðferð, til að bæta það,
sem nú er komin fram i nefndaralitlnu.

Eg verð og að ætla, að ver getum allir orðið fyrir því,
"að hrækt verði á leiði vor", ef jarðamatið væri nú ónýtt af
þinginu. En mer skildist ekki betur ræða þingmannsins, en
að þetta væri þó nú næst skapi hans, þvi hann áleit jarðamat
þetta "ólagfærandi". En hitt var ekki rett, sem hann sagði,
að a manna nefndinni væri ætlað í nefnderálitinu, "að ónýta
þetta verk bænda"; henni er þvert í móti ætlað, að lagfæra
það.

P. Sigm'ðsson: Eg má vera því fáorðar] um breytíngar-
atkvæði mitt, sem hinn virðulegi þingmaður l\lýrasýslu hefur
fært fram ástæður fyrir sínu; en þau stefna bæðl 'sömu leiðina,
og er það einasta lítill formmunur, sem að greinir þau. En þeg-
ar hinn virðulegi framsögumai'lur kom með þá útleggingu, að
nefndarmenn eptir þvi ættu að kjósast i hrepp þeim, er sýslu-
maður ætti heimili í, þá er það annaðhvort, að hann ekki skil-
ur, eða, sem er líkara, ekki vill skilja; því þai'l skilur hann þó,
að 4 menn eru ekki þeir sömu i breytingaratkvæðinu, sem 3
eða 5; þVÍ þessir 4 bændur, sem hreppsbúar útnefndu, ætlast
eg til með sýslumanni kjósi þessa nefndarmenn, hvar þeim
sýnist i sýslunni. það kann að þykja þar óljóst, að eptir orð-
in: ,,3 eða 5 valinkunnir menn", ekki stendur: "í sýslunni"; en
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eg leit þá eptir Mm jafuframt. það er nefndinni kunnugt, að
yfirmat hefur ekki farið fram á Vestmannaeyjum, og lýsir skýrsla
sú, er þáverandi sýslumaður eyjanna hefur Il,'efið stjórninni,
orsökum þeim, nefnilega, að vegna drykkjusvalls og annarar
óreglu l4e einginn maður á eyjunum til þess hæfur, og sama se
tilfellið, þó hann litist um í næsta hrepp, Landeyjasveit. þessi
skýrsla er ekki í einn, heldur í tvennu tilliti merkileg, fyrst
hvað snertir þá menn, el' hún er stýluð um, að hún segi,' ósatt,
og í tilliti til sjalfs hans er hún hlægileg, að sá maður, sem
um eða undir 30 ár verið hafði lögreglustjóri eyjamanna, og
haft þá alla undir handarjnðri sínum , skuli í endalok vertíðar
gefa í emhættisrlafni og undir embætti •••eið þá skýrslu, að
dr!lkkjllS1Jalli og lmers konar ÓN!llu lmfí svo miðað á fram
undir lögreglustjórn sinni, að nú fínuist ekki einn maður á nllri
eyjunni, sem se hæfur, að framkvæma nokkurt vandasamt. verk,
og svo hafi ólyfjun þessi ori'lið smitrandl, að hún hafi, líkt og
gillklofiun, eitrað það sveitarfélag uppi á þeirri strönd fasta-
Iaudsins, er næst honum lá. Eg hugsa nú ekki til, að þvo
þessa svertu af kammerráðinu, sem hann hefur svo fast nudd-
að á sjálfan "ig; en hvað mennina snertir, þá fer það betur, að
spillingin er ekki eins mögnuð, og skýrslan segir frá. Eg vil
ekki neita því, að drykkjuslark og ým" óregla hafi heldur farið
í vöxt á eyjunum undir þessa yfirvalds lítt nýtu lögreglu"tjórn,
en samt þekki eg nokkra þá menn þar , sem bæði eru regln-
menu og lítt spilltir við drykkjuskap, og i tilliti til Landeyja-
manna, held eg þeir hafi sumir haft þá þekkingu á Vest-
mannaeyjum, að þeir væru eins færir, að gjöra þar yfirmat, eins
og ab meta sinu eigin hreppa, og þar til voru sumir þeirra
yfirmatsmellll í sýslunni, og því get eg ekki þakkall herra
sýslnm:mninum fyrir þessa ósönnu skýrslu, hvorki fyrir hönd
eyjamanna, og enn síður fyrir þá sýslabúa mína, er hann hefur
svivil't.

þa/') var sannmæli, er sá háttvirti varaforseti sagði, að
nú ættum ver að greiða atkvæði í einu því mestvarðandi mál-
efni, og undir því, að jarðamatið geti orðið nokkuð sanngjarnt
og jafnt, verður all líkindum komill saungirui skatta-álögunnar
siðar, Eg get ekki séð, að nefnd her i Reykjavík, hversu vitr-
11m mönnum s.em hún er skipuð, geti jafnað þessa galla, án
þess hún hafi vissa hjálparmenn í héruðum. Eg veit hún getur
fært tölustafi jnrðamatshökanna upp og niður, og horið þær
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nákvæmlega saman, en þurfi all umbreyta verði einnar ella
margra jarða, og þall ýmislega í sömu sýslu, álít eg þall fyrir hana
('Þlnögulegt; því þó ~jálfir þeir, auk heldur aðrir sendimenn,
ferðist til hera/lanna, þá gcta þeir hvel'gi ö()Jazt þekkingu þá á
kostum og ókostum jarllaIIIIa, er [ieir þurfa all leggja til undir-
stöðu vill matið eða lagfa;ríngulla, utan hjá kuunugu mönn-
unum, sem !Jar em fyrir ; eg se því ekki, að reisandi nefurl eða
ókunnugir sendimenn væru til annars, en eintóms kostnaðar.
þett;1 er líka ekki þa/l verk, hvort heldur þall væri algjört byrjað
all nýju, ella reynt að hasla við þetta, sem sagt verður um, þegar
hætt er: nSvona skal þall vera; því nú er þall reIt". Eg ætla
ekki all fara her um fleiri orðum; því breytingaratkvæðið mun
ekki verða láuglift, þegaJ' nefndin fellir það.

St .• lðusson: Eg villurkenni hátíðlega, all þetta mál, sem
her ræMr um, se eitthvert hið merkasta af þeim, sem kornið
hafa fyrir, eins og nokkrir þ'ngmenn hafa sagt, og hin
mesta nauðsyn til,. að það ráðist svo til lykta, sem hollast er;
en eg fæ með eingu móti skillð, að ljær uppástúngur og breyt-
ingaratkvæði, sem komi •• eru fram um, a1l byrja nýtt jarðamat
eptir sanngjörnu afgja1di jarðanna, verði í nokkurn máta aH'ara-
sælli en þetta seinasta jarðamat ; því ef mer gæti orðið það
ljóst, að með þessari aðferð gæti feingizt nokkur meiri vissa
fyrir réttara jarðamati, vildi eg gjarnan aðhyllast það, hvað
sem kostnaði liður; eu þetta er þvert á móti; þvi eg held, að
seinni villan verði verri hinni fyrri. Menn "ita, hvað bygg-
íugarmáti manna er misjafn; sumir byggja með því mesta af-
gjaldi, sem þeim er auðið að fá, aðrir aptur mikið sanngjarn-
lega, og nokkrir með talsverðri festu, og þá minna afgjaldi.
Sumar jarðlr eru vel ræktaðar. en sumar vanræktar, og held
eg, að mönnum yrði gjarnt til, að hafa Itlikið tillit til þess
gjalds, sem nú er á jörðum; og það væri líka rétt eptir skoð-
un hins háttvirta varaforseta, þar sem hann sagði, að afgjaldið,
sem kæmi í vasa eigandans, væri sannur arður eignarinnar, og
þál' á ættu að byggjast skattalögin. þetta er nú að vísu satt,
{TIlekki get eg samt skilið, að jar1leigendur verði skuldbundnir,
að hyggja einúngis með {Jví afgjaldi, sem matið yrfli sann-
gjarnt, heldur mun þeim verða að vera í sjálfsvaldi, hvort þeir
byggja betur eða ver, og raskast þá hin retta undirstaða til
skattgjalds af fasteígnergjöldunum, sem mer skildlst hinn
heiðraði varaforseti miða á; því þá yrði vissara, að taka af-
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gjaldið, eptir sem það gelzt hvert árj en það getur þó ekki
O!'ðið undirstaða til skattgjalds á leiguliðann j því þá ætti hann
al'l gjalda því meiri skatt, sem hann sætti verri kjörum aflands-
drottni, og yrði þall lítil sanngirni. Eg verð því enn sem fyrri
a" ætla, all réttast sé, að reyna að laga þetta nýja mat á þann
veg, sem nefndin hefur bent á, en ekki all kasta því sem ('mýtu,
eins og eg líka let í ljósi við undirbúningsumræðu þessa máls .

.I. Jðnsson: Af því hinn háttvirti varaforseti minntist mín
í ræðu sinni, verð eg að leyfa mer all tala nokkur orð um það
málefni, sem hann drap á. Hann skýrði nefnilega frá því, að
sumarið ]849 hefði eg komill fram með þá uppástúngu, og leitt
það í ljós, að jarðnmatið (undirmatill) væri mjög ósamhljólla og
innbyrðis ólíkt, þar sem það væri komið á í landinu, og nú
vilji eg þó af alefli halda því fram, að þetta jarðamat skuli
haldast eða leiðréttast ; en hvort hinn hattvirti þíngmal'lur er
með þessu að bregða mer um hviklyndi í meiningum mínum
og álitum, þá segi eg það nú, bæði honum og þessu beiðraða
þingi, að eins og eg 1849 sá, hverja stefnu jarða matið tók, eins
er eg nú af öllum þeim mörgu jarðamatsbókum, og þar með
fylgjandi skjölum' og skýrslum sannfærður um, að meiníng mín
sumarið 1849 hefur verið á góðum rökum byggð; en eg hafði
aldrei, hvorki þá né níl, og hvorki með huga ne túngu, upp
kveðið þann dóm y6r jarðamatinu. að það væri með öllu ó-
hafandi eða éleiðréttandi, svo sem það verk, sem frá botni og
grunni væri vitlaust, heldur hitt, að innbyrðis ójöfnuður sýslna
í millum væri fram kominn, og sem þó víst mundi mögulegt
að leiðrétta, eður benda til hvernin leiðrétta mætti. Þegar eg
og fleiri þingmenn sumarið 1849 sáum þetta, var það uppá-
stúnga mín, að þíngið þá strax, áður en leingra væri komið
fram í þessi óefni, ritaði stjórninni, og bæði um lagaboð, sem
slægi á frest y6rmati í landinu, mellan það væri að leiðast í
ljós og upplýsast. hvern in og hvers vegna undirmatið hefði
misheppnazt, og eg ætla hið heiðraða þing og öll þjúðin hljóti
nú að sjá það og viðurkenna, að hinn hæstvirti varaforseti,
sem sumarið 1849 gegndi forsetastörfum, hefði þá gjört rett
og hyggilega, að framfylgja betur, en hann gjörði, þeirri uppá-
stúngu minni, að slá á frest y6rmatinu, því það hefði víst verið
þakkavert, að ekkert y6rmat væri enn skeð a þessum degi;
því nú er það fyrst, sem þetta málefni er farið að skýrast fyr-
ir mönnum í þess einstöku pörtum og ýmsum mismunandi at-
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vikum; nú er þall líka fyrst, eptir það menn sjá, hvar af gall-
arnir koma, sem fært yrði, að gefa nokkurn veginn áreiðanleg-
ar reglur fyrir leiðrettlngu þess, og eg er víst á því, ef yfir-
matinu væri nú óaflokið, en undirmatið þínginu eins kunnugt, og
það mætti nú vera, þá mundi vinnandi verk, að semja þær reglur
handa yfirmatsmönnum, sem yrðu svo ákvarðaðar, hreinar, ein-
dregnar og ljósar, að yfirmatsmenn mundu hafa getað með þeim
ákvellið lángtum meiri jöfnuð, en enn er feinginn.

En það er komið sem komið er, og tjáir ekki að ásaka um
skeðari hlut; en eitt skil eg ekki í meiningum þeirra heiðruðu
þingmanna, sem halda, að jarða matinu verði með eingu móti
við hjálpað, og við hverja tilraun fari æ ver og ver, ef Ieiðrétta
skuli, eða hafa nokkra hliðsjón af þessu nýjasta mati; þei\'
stinga upp á eptir~aldamati i hverjum hrepp, og þó skuli loks
í hverri sýslu vera yfirmat, sem jafni hreppa á milli; en þegar
þeir nú álíta þetta ekki einúngis mögulegt, heldur mjög tryggj~
andi í hverri sýslu, þá skynja eg ekki, hvernin þeir fara að
gjöra þá ályktun, sem hljóti þó að vera byggð á skynseminn-
ar og þánkagángsins réttu reglum, að ein aðal nefnd eða yfie-
mat yfir allt land skuli eingan veginn geta jafnað mesta ó-
jöfnuðinn sýslna í milli, þegar hún þó fær í hendur allar þær
upplýsingar og skýrslur, sem kostur er á og að matinu lúta;
og einn hinn háttvirti þíngmallur fór því á flot, að amtmenn-
irnir skyldu loks koma saman her í Reykjavík, og jafna ójöfn-
uðinu amta í milli, og hvað er það þó annað en yfirmat, og alls
sama eðlis eins og það, sem nefndin hefur stúngill upp á, ein-
úngis með þeim mismun, að þíngill stýngi upp á þremur mönn-
um í þá nefnd, sem það kynni vilja rálla til að sett yrði 1

Eg þarf varla að leiða hinu heiðraða þingi fyrir sjónir,
hve almenn óvinsæld og gremja þjóðarinnar mundi leiða af
því, ef þetta nýjasta jarðamat (sem villast hefur ani'losj'áanlega
verill gjört með miklum og góðum áhuga, alvörugefni og hrein-
skiln i alls úrvals bændamanna í heila landinu, og hverjir svo
mörgum hundruðum skiptir hafa tryggt hreinskilnina í verkn-
aði þess með sáluhjálpareiðum sínum) skyldi verða svívirt svo
út, að það væri gjört ónýtt; því grun«lvöllnrinn til mismunar-
ills liggur, sem opt el' búið ail segja, í binni ólíku sannfæríngu
manna opt nm einn og sama hlut, I)Ó viljim) se hinn hreinskiln-
asti ; það er her í, eins og öllu, sem komið er undir eigin áliti
manna, að varla neinir tveir hitta á hið sama, þegar þeir eru ekki
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bundnir við neinar vissar reglur ; eg vil taka til dæmis: ein
jörð skyldi vera tekin út dag eptir dag, má ske í heila viku,
og ætíð af öðrum og öðrum mönnum, og eg held það megi
fullyrða, að aldrei kæmi út sama álagshæð hjá neinum, og þó
gátu allir mennirnir gjört rétt fyrir sínum eigin sannfæríngum j

því öll mannleg verk hljóta að vera takmörkuð af ófullkom-
legleika, og þó verða menu, en ekki aluizkan sjálf, að gjíiJ'3
hið síðasta úrslit málefnanna. Eg se því eiuga meiri trygg-
ingu fyrir réttlæti þess nýja jarða mats, sem byggt skyldi vera
á eptirgjaldamati 3 bænda í hverjum hreppi; því þar kæmu
eins fram hin ólíku eigin álit manna, eins og þau komu nú
við seinasta matið, og ætla eg þá væri af illu til skárra, ef
nýtt. mat ætti ai'l byrjast, að hiuda það nýjum, skynsömum,
vissum og ákveðnum reglum, frá hverjum eingir matsmenn
mættu i höfuðreglunni víkja. þó eptirgjöldin væru nú lögð til
grundvallar, eins og hinn háttvirti varaforseti stakk upp á, að
það væri hinn sanni sto fn til reUs verðs á hverri eigu þai'l
afgjald, sem kæmi í vasa eiqandans, þá þarf ekki að leiða meiri
rök að því, hvað þetta er valr, en búið ei'; því t. a. m, eitt eða tvö
harðindisár gætu svipt hann má ske meira en helmingi afgjalds-
ins, og þá ætti jörðin að vera orðin meira en hálfu minna verð
en áður, og allt ai'l verða á sífelldu reyki, og eins opt nýtt mat
á hverri jörðu, eins og afgjald hennar kynni að hækka eður
lækka af allra handa orsökum, !Hí jörðin í sjálfu Sel' stæði al-
deilis i stað. Eg ætla það muni því ljóst, að það se mikill
ábyrgðarhluti fyrir !úlIgið, að forkasta hinu seinasta jarðnmati,
og vilja ekki reyna, að hjálpa þvi við, en þó annar langtum
þýngri abyrgðnrhluri, ef þíllgii'l leiddist inn á þá meiuíngu og
ráðleggíngu, að taka afgjiild jarða, má ske eitt. einstakt ár, til
grundvallar, og eptir því sem hver jörð kynni að vera spreiugd
upp í þann og þann svipinn, og þar á skyldi siðau byggja
flest eður öll /!jðld og greiðslur, ekki einasta eigandans,
heldur og svo leiguliðaus, um lángan aldur; og þetta mun þá
eiga að heita og verða það .qúða O.fl ui s dð m sf u ll a jarða-
mat, sem þingmaðurinn sjálfsagt vill koma á stofn í staðinn
þess, sem um var talað 1849. það verður því að fara her, sem
auðið er, og læt eg þai'l í ljósi, að eg enn sem fyrri ætla mer
að gefa mitt atkvæði nefndarálitinu, eins og óhvikull nefndar-
maður, hverjir svo sem hinna heiðruðu meðnefndarmanna minna
týnast burtu úr þeim flokki, sem gefa áliti hennar atkvæði sín.
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.1. P. Hausteim það lá altend að, að Correetor Bestlus
alþíngis þarna við borðsendann mundi taka ser (Iað í fáng, ab
setja ofan í við hinn háttvirta 1. konúngkjörna þíngmaun, sem
áðan talaði; en honum tókst það ekki fimlegar en fyrri, að:vel'8
skólameistari þingsins.

Eg stóð annars upp í þeim tilgángi, að fara fáeinum orðum
um stöðu mína við jarðamatsmálið, sem nú er verið að ræða UTII.

Eg hélt þvi fyrst fram í nefndinni, eins og mínir heiðruðu með-
nefndarmenn mega muna, að halda jarðamatinu, en lagfæra galla
þess, og jafna það með því, að taka til greina hlutfall á milli af-
gjalda una, sem nú eru á jörðunum, og virðingarverðanna, eins
og eg hafði stúngíð upp á í álitsskjali mínu til stjórnarinnar,
og nefndarálitið stuttlega drepur á; en flestum mehuefudarmönn-
um mínum kom þó ásamt um, að það ekki yrði unihætt til
hlítar, og væri óhafaudi. Eg stakk upp á nýju jarðamati eptir
svipuðum reglum og hinn heiðraði varaforseti, nefnilega, að 3
manna nefnd metti hæfileg afgjöld á öllum jörðum í hverjum
hrepp. þessar nefndir vildi eg fyrst láta meta jarðirnar í tilliti
tíl Iandbúskapar, og svo ser í lagi hlunninda-afgjald þeirra, allt
í landaurum eptir álnatali. Síðan vildi eg, að úr hverjum hreppi
væri 1 maður valinn í sýslunefnd, sem rannsakaði aðgjörðir
hreppanefndanna, en þá skyldu sýslumenn reikna not þeirra til
peninga eptir verðlagsskránum, og mætti þá finna virðingarverð
hverrar jarðar með því, all skoða afgjaldið sem 4t} rentu, Sýslu-
menn skyldu svo semja jarðabók fyrir hverja sýslu, og senda
hana til amtmanns, sem með aðstoð sýslumanna ætti að rann-
saka allt jarðamatíð í sínu amti. Loksins ættu amtmenn með
alþingismanna-nefnd all yfirskoða matið fyrir allt land, Eg get
ekki haldið, að þetta mat mundi kosta mikið; því eg álit, að
hreppanefndirnar gætu framkvæmt starfa sinn á haustin, lIllJ leið
og búin er til skýralan til alþlugistolls-greiðslunnat, sem þeir
ættu að hafa ser til hliðsjónar; einúngis ættu þeil' menn, sem
sætu í sýslunefudinnl, að fá hæfilegan ferðakostnað, og mætti
borga hann út úr jafnaðarsjóðum amtanna eptir úrskurðum amt-
manna, en hvorki amtmenn né sýslumenn ættu að fá borgun
fyrir starfa sinn við jarðamatið. Á manntalsþíngum, vorið eptir
að matið hefur fram farið, ætlast eg til að hreppauefndarmeuu-
iruir vinni eif') að þvi, að þeir hafi matið eptir beztu vitund og
samvizku, og að þeim gefist þá um leið kostur á, að lagfæra
það, sem þeim kyuui að hafa yfir sezt.
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Ab endíngu lýsi eg því yfir, ab síðan meðnefndarmenn mínir
eru nú búnir ab breyta uppástúngum nefndarinnar, án þess að
kalla mig til, þá get eg ekki .,gefið þeim atkvæði mitt.

G. Brandsson: pab var eingin nýlunda, ab heyra sögu
þá, sem hinn háttvirti 2. konúngkjörni þingmaður nú sagði,
hvorki fyrir þá, sem voru I jarðamatsnefndinni, né fyrir aðra
þíngmenn; þvi þessi sama uppástúnga hans kom til tals í
nefndinni, og varð þar mikil'l rætt um bana, enda sýnir nefnd-
arálitið það, að ekki hefur verið geingið þegjandi fram hjá
henni. pað er eitt atriði, sem hann tók núna fram, og sem
kom til tals í nefndinni, en þall var það, að jarðamatsmenn
þeir, sem hann stakk upp á, ættu að vinna eið a manntalsþing-
um, eptir að þeir hefðu metið jarðirnar, og átti eiður sá ab
sannfæra menn um, ab matsmenn þessir hefðu unnið að þessu
verki með allri ráðvendni og samvizkusemi ; en í nefndarálit-
inu er þessarar uppástúugu ekki getið, enda finnst mer það á
litlu rilla, þegar nefndin, hvort sem var, gat ekki geingið inn á
skoðun þessa, og héðan af sýnast mer lítil líkindi til, að nokk-
ur þíngmanna fari að gjöra hana að sinni uppástúngu; því það er
nú orðið um seinan, eins og allir mega vita. par sem þessi sami
þingmaður fór mörgum miður völdum orðum um tölu þá, sem
þingmaðurinn frá Strandasýslu áðan heit, og gaf í skyn, að
með henni hefði verið reyut til, að skerða virðingu hins I. kon-
úngkjörna þingmanus, þá verð eg að játa, að mer er óskiljan-
legt, hvemin hann gat farið að draga þessa ályktun af orðum
þíngmannsins, og mer þykir líklegt, að einginn annar hafi skil-
ið þau á sama veg og hann. Eg kannast fúslega við það, sem
þingmaðurinn frá Mýrasýslu sagði áðan; því það var eg, sem
við undirbúningsumræðu þessa máls gaf það i skyn, að sú að-
ferð, sem hann þá stakk U)lp á, til að laga með [arðamatið, og
sem hann nú ítrekaði, væri öhafaudi ; hann heit, að eg hefði ekki
skilið hana rétt, en eg held, að hann hafi ekki skilið hana
sjálfur. Hann vildi, að hver ein sýsla í landinu yrði bund-
in við sitt gamla hundraðatal. og þá líka landið allt; en núna
kom þó fram hjá honum sú uppástúnga, að þar sem sýslur væru
of lágar að huudraðatali, þá mætti auka þar nokkru við, og er
þá auðráðið af því, að jarðahundruðin í landinu fjölga við þetta
fram yfir það, sem hann í fyrstu ætlaðist til, svo eg se nú ekki
betur, en að uppástúnga hans hafi mað þessu riðið sjálfa sig
um koll. Hann hefur sjálfsagt munað eptir því, að eg vill
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undirbtiníngsumræðu flessa máls tók dæmi af l\lúlasýslunum,
til að sýna með, að þessi uppástunga hans mundi ekki geta
orðið notuð, og því hefur harm núna fallið upp á því, að auka
við jarðahundruðin; það er líka fullljóst, að l\lúlasýslurnar ern
Iáng-Iægstar að hundraðatall, einkum hin syðri, þegar þar við
eru borin saman gæði jarða þeirra, sem í þessum sýslum eru; og
beri menn nú þetta aptur saman við jarðadýrleika og jarðagæði
í Skagafjarðarsýslu, þá held eg öllum verði auðsær mismunur-
inn. Árnessýsla mun einnig af flestum vera álitin of há að
hundraðatali í samanburði við aðrar sýslur, og svona getur ó-
jöfnuður þessi komið fram á fleirum stöðum. Eg tala ekkert
um einstakar jarðir i hverri sýslu) þó hundraðatal á þeim
væri ekki rett, svo sem annaðhvort of hátt eða of lágt; því
væri hver sýsla fyrir sig rétt metin að hundraðatali, þá mundi
mega laga þetta, en eins og nú er ástatt, se eg ekki, hvernin
þessu verður við komið, svo í lagi fari. það var áðan nokkuð
hart tekið á því, sem þingmaðurinn frá Suður-þingeyjarsýslu
sagði her á þingi um jarðamatið 1849; en hann hefur nú sjálfur
gjört grein fyrir orðum sinum þá. Eg vil einúngis geta þess,
að þar sem hann þá kvartaði yfir, að of fljótt hefði verið undið
að jarðamatinn, þá eru menn nú orðnir öldúngis sannfærðir um,
að þetta var satt. þetta er enda tekið fram í nefndaráliti nu, og
er það sagt með berum orðum, að timi sá, sem ætlaður var til
undirbúnings, frá því löggjöfin um jarða matið kom út, og þangað
til það átti að byrja, hafi verið mikils til of stuttur, og það
einkum þess vegna, að reglur þær, er stjórnin gaf fyrir jarða-
matinu, hafi verið mjög svo ófullkomnar og vandskildar fyrir
hvern einstakan mann.

Hinn háttvirti varaforseti sagði áðan, að nefndinni hefði
ekki tekizt að benda á neitt, til að laga með jarðamatið. nema
þá sitjamli nefnd ber i Reykjavík, og ferðanefndina ; eu hvernln
þær ættu að verka þetta, væri ekkert getið um; eu hann má
vera of gleymiun eða daufskygn, ef hann man ekki eptir því,
sem stendur á atkvæðaskránni, sem hann hefur prentaða fyrir
ser; því þar er tekið fram með berum orðum í 5. uppástúngu
nefndarinnar, að Reykjavíkur-nefndinni verði leyft, að kjósa
ser þrjá menn í hverju amti, til að skrifast á við og leita hjá
allra þeirra upplýsinga og skýrslna viðvíkjandi jarðamatinu,
sem þeim þykir þörf á, og í 8. uppástúngunni, að arntmönn-
um og sýslumönnum, biskupi og próföstum landsins verði
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gjört að skyldu, að láta þessari þriggja manna nefnd allar þær
skýrslur og upplýsingar í te, sem unnt er og hún beiðist. Af
þessu held eg sérhverjum megi vera fullljóst, að nefndin hefur
bent á aðferð þá, sem henni þótti tiltækilegust, til að laga með
jarðamatið, og það er því ekki rctt hermt, sem varaforsetinn
áðan sagði um þetta.

Hvað breytíngaratkvæðunum viðvíkur undir tölulið 17 og
18, þá stefna þau að nokkru leyti í sömu átt og uppástúngur
nefndarinnar, og er auðs eð á þeim, að höfundar þeirra hafa
heldur viljað færa í lag en úr lagi það, sem nefndill hafði gjört;
þau eru þess vegna nokkurs konar útviðkun frá uppástúngum
nefndarinnar, en taka það smáhrotnara fram en hún, hvernig
aðferð þeirri, sem hún stakk upp á, til að laga með jarðamat-
ið, mundi verða bezt komið við. þó nefndin hafi nú ekki bein-
línis tekið fram þessa aðferð, sem breytíngaratkvæðin gjöra
ráð fyrir, þá getur samt farið svo, að Reykjavíkur-nefndina beri
að likri niðurstöðu; því prófastar og sýslumenn, sem hún á að
leita hjá upplýsinga, mundu opt spyrja sig fyrir hjá prestum
og hreppstjórum, og þessir aptur hjá sumum bændum, svo þó
þessi aðferð yrði ekki beinlínis tekin fram í bænarskráuni til
konúngs um þetta mál, þ,í held eg mætti nota hana fyrir þvi,
ef þurfa þætti, og eingin önnur né betri úrræði væru þá sjá-
anleg.

E. Kúld: það el' hvorttveggja, að þetta er síðasta málið,
er á þessu þingi skal rá 1'1a til lykta, enda se eg, að flestir af
þingmönnullI hafa nú orl'lið til, afl standa upp í máli þessu,
og er þá bezt, að eg sitji ei einn allra eptir, heldur standi upp
líka, en þó ekki til þess, að leingja mikið þingræðurnar úr þvi,
sem komið el'. Hversu góð sem uppástúnga hins 2. konúng-
kj örna þingmanns kann að vera í sjálfu ser, held eg þó ekki,
að hún geti leirbeint mönnum mikið úr þessu við atkvæða-
greiðsluna i III,íIi þessu. En hvað því viðvíkur, sem hann iigr-
aði með, að hann kynni afl stínga upp á við stjórnina Mm en
því, er alþíngi nú fer fram lÍ, þá ætla eg, að einginn geti sagt
neitt um það. Eg veit ekki heldur', hvort að stjóruin lítur
fremur á hans ráð en alls alþingis, að minnsta kosti vona eg
ekki eptir því.

Viðvíkjandi því, sem þingmaður I\Iýramanna bar það móti
nefndaruppástúngunni, að 3 manna nefndin yrði að byggja á
sögusögn annara, þá held eg, að allt jarðamat verði að byggjast
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á sögusögn um annara, allt eins hin svo kállaða "reisandi nefnd"
- (ll. Stephensen: Hún lÍ ekki að spyrja neinn manu að
neinu) -. En það ætla eg að aldrei verði fyrir komizt. 3
manna nefndin hyggir og á annara sögusögn að þvi leyti, sem
hún á að styðjast við jarðamatsbækur þær, eða gjörðahækur
[arðarnatsins, sem nú eru til, og þær á hún og verður hún að
hafa fyrir ser; en eg vil spyrja: er það ek ki næst því, að byggja á
rannsókn sjálfs sín, að hyggja á þeim lýsingum, er eiðsvarnir menn
hafa gefið um jarðirnar, og þær lýsingar munu finnast í gjörðabók-
um jarðamatsins seinasta. Hinn heiðraði varaforseti sagði, að
nefndin hefði .ekki til tekið neitt um það, hvernig finna skyldi
sanngjarnt jarða-afgjald og verð; en eg ætla það lagist nokkuð
í hendi, ef þiugiuu tekst HÚ vel, að stinga UI}P á mönnunum í
nefndina, sem um það verða færir, og stjórnin samþykkir það.

Eg verð að játa það, hvort sem eg verð kallaður fyrir
það Corrector Bestius eða ekki (!)ai'l læt eg mer og liggja
í lettu rúmi), að það datt öldúngis ofan yfir mig áðan, þegar eg
heyrði ræðu hins háttvirta 1. konúugkjörua þingmanns; og
þó skal eg lýsa því hátíðlega her yfir, að það el' lángt frá
mer, að vilja í nokkru tilliti skerða heiður þessa mikla manns;
en eg má þó segja það, að sú ræða hans hefur alls ekki breytt
atkvæði mínu í því efni. Hann sagði, að hann treysti st ei til,
að af ljúka þessum starfa, án þess sel' yrði þakkað það illa;
en eg hef álitið og álít enn slíkan mann, sem hann er, hafinn
yflr lof og last manna. En það, að hann þykist ekki treysta
sel' til starfa þessa, el' mer einmitt vottur þess, að hann þekkir
vanmátt sinn, en litur ei á hæfilegleika sína til þess, og það er
mer aptur sönnun fyrlr því, að hann se færari til þessa en
margur annar, eins og líka hann hefur sjálfur seð í sjálfu ser,
þegar hann bjóst við, að verða kosinn til þess af' oss þing-
mönnum, En þar sem hann barði því við, að hann væri orð-
inn aldraður maður, og mætti þvi fremur öðrum vænta dauða SíIlS,
þá met eg þá ástæðu einkis; þvi oss el' öllum dauðinn jafn-
vis, hvort sem ver erum úngir eða gamlii', og ef bann deyr,
áður starfanum er lokið, þá veit hann -þó, að einginn ætlar hon-
um eða öðrum að starfa að þessu, úr því hann el' dauður, og
þá búumst ver við, að annar verði settur til þess, að eiga að
standa í sporum hans, l\lel' finnst þessi ástæða því ekki sanna
neitt. Hann sagði, að tvisvar yrði gamall maður barn, og vildi
heimfæra það til sjálfs sín, og þess vegna væri hann nú ei
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leingur fær til slíkra starfa, en þessi mótbára hans breytir alls
ekki heldur skoðun minni á þessu, né ætlun minni um það,
hvernig eg mun gefa atkvæði; því einmitt það er meðal rum-
ars óræk röksemd fyrir mig fyrir því, að hann se ei orðinn
barn aptur, að hann skyldi geta getill svona rétt í vonirnar
um, að eg og fleiri þíngmenn mundu greiða honum atkvæði
okkar.

þ .• Iðnassen: Við undirbúningsumræðu þessa máls taldi
eg tormerki á því, all nefnd sú, er sett yrði í Reykjavík, til
þess að yfirfara og leiðrétta jarðamatið. mundi geta leyst þetta
ætlunarverk sitt svo af hendi, all nokkru yrði nær en áður; eg
lýsti því yfir, að eg væri hræddur um, að þegar aðgjörðir nefnd-
arinnar kæmu aptur til þíngsins, mætti, ef til vildi, búast vib
því, að þíngið segði þær ðhafandi, og að þá yrði að yrkja upp
á nýjan stofn; eg sagði menn ættu þetta á hættu, án þess eg
þó beinlínis vildi leggja á móti nefndarinnar uppastúngu, að
kjósa nefnd í Reykjavík í málið, enda sá eg þá ekki önnur
eða betri úrræði, ef jarðamatinu ekki væri öldúngis kastað. Mer
var þá borið á brýn, að eg einúugis vildi rífa niður, en byggbi
ekkert upp í staðinn; en nú vill svo vel til, all hinn heiðraði
varaforseti hefur bætt úr þessu með þeim breytingaratkvæðum
sínum, sem standa á atkvæðaskráuni undir 1lI'. 1 og 2; en það
er sjálfsagt, að hann ætlaði jafnframt til þess, all jarðamatinu
yrði algjörlega kastað. Eg gjöri ekki ráð fyrir því, að þetta
fái meðhald her á þínginu eptir umræðum þeim, er orilill hafa;
en hvali sem því líður, skil eg þó ekki betur, en all hinn hei ilr-
aði varaforseti hafi tekið gl'einilega fram, og leitt skýr rök að
þvi, að jarðamatið se með svo vernlegum annmörkum og mis-
fell um, all því verði ekki viii bjargað, og að hann hafi sÝIJt
fram á það, að með þeirri aðferð, sem hann hefur stúngið upp
á~ megi fá vel sanngjarnt og viðunandi jarðamat, og með litl-
um tilkostnaði, og fyrir mitt leyti aðhyllist eg fullkomlega hans
skoðun á málinu, sem að vísu á þall skil ið, að þingið gefi henni
góllan gaum. Því meira sem eg hef heyrt af umræðum þing-
manna, því meir hef eg sannfærzt um þail, að jarðamatinu se
ekki viðbjargandi; og ail þingið ekki aðhyllist þessa skoðun á
málinu, er eg hræddur um meðfram komi af því, að því þyki, eins
og reyndar el' von, viðurhlutamikið, all kasta jarðamatinu svona
algjörlega, og láta allan þann kostnað, sem af því er flotinn,
verða til' ónýtis; en hvað hjálpar að halda í það, ef það hefur
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svo verulega galla, eins og nefndin og þí'ngið hafa tekið fram?
eða eru þá nokkur líkindi fyrir því, ab nefndin í Reykjavík
geti bætt úr göllunum til hlítar, svo að!tiörðir hennar verði
meira en eintómt kák? og séu lítil eða eingin líkindi til þessa,
hvað gagnar þá, að fresta því, sem fram verður að koma? Hinn
mikilsvirti þingmaður Norður-þingeyjarsýslu sagði áðan, al'l það
yrði óþakklátt, að kasta jarðamatinu algjörlega; þetta kann satt
að vera; en er ástæða til, að styggjast við það, þó því se kastað,
sem ónýtt er? Hann talaði líka um það, að jarðamatsmennirnir
hefðu með alúð og samvizkusemi leyst verk sitt af hendi;
þessu neitar víst einginn; en hvað hjálpar þa/l, þó svo se, ef
verk þeirra eptir á reynist óhafandi? það vita allir, að viljinn
er ekki einhlitur, og að t, a. m, dómarinn getur með bezta
vilja flaskað svo herfilega, að dómur halls getur með eingu
móti staðizt, en dðmurlnn er þá heldur ekki látinn standa,
heldur er hann dæmdur ógildur, og málið dæmt upp aptur;
getur jarðamatið haft meiri reit? þá talaði hinn sami heiðarlegi
þingmaður með eins konar furðu um það, að undirmatsmenn
þeir~ er eptir uppástúugu varaforseta eiga í hverri sýslu að
virða jarðirnar eptir hæfilegu afgjaldi þeirra, skyldu vera færari
um það en jarðamatsnefndin í Reykjavík.í öllu landinu; eg ætla
það þó í augum uppi, að mennirnir í sjálfri sýslunni og sveit-
inni hljóti að fara nær um það, hvernig jarllirnar eru í sýslunni,
og hver se hæfilegur leigumáli á jörðunum, en nefndarmenn-
irnir í Reykjavík, sem, ef til vill, ekki þekkja til nema í ein-
stökum sveitum og sýslum. Yfir höfuð er það mín meiníng,
að með aðferð þeirri, sem hinn heiðraði varaforseti hefur stúng-
ið upp á, megi koma her á góðu jarða mati, og það með litlum
tilkostnaði. Aðferðin, sem við á að hafa, er svo einföld og ó-
brotin, að hlutaðeigendur átta sig undir eins í öllum aðalatrið-
unum, og það því heldur, sem hugmyndir manna eru nú orðnar
miklu skýrari um þetta mál en áður. það er búið að taka það
fram, að jarðamatsmennirnir hafi misskilið reglurnar, sem þeir
áttu að fara eptir; og það mun satt vera, af því þær voru
nokkuð margbrotnar; þetta er ekki að óttast í aðferð þeirri,
sem varaforseti vill við hafa; hún er einföld og skiljanleg, og
því tek eg hana fram yfir þá, sem hinn heiðraði annar kon-
úngkjörni þingmaður hefur borið upp, þó báðar fari í sömu
stefnu. Samkvæmt því, er eg þannig hefleyft mer að til greina,
ætla eg að greiða atkvæði mitt, þegar að fram kemur.
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G. Einarsson: þai'! verður jafnan svo í lífinu, nð sitt sýn ist
hverjum, og svo et' og nÍl UIIl mig og hinn beiðraða 4. konúng-
kjiil'Jla þingmann, er nú settist niður, Eg get ekki. skilið, að
betra verði, að stofna IIjtt jarðnurat, hvort heldur eptir upp.istúngu
varaforseta eða með ferðanefnd, heldur en reyna til, að endur-
bæta Ilettallýgjiil·{)a. Elustöku og sérstð ku gallarnir mundu
ætíi'l verða ofan á, og aldrei fyl'irhyg~.iast með öllu, þegar við
ætti að hafa fl·á rútum tlg á þeim afl hyggja skoðanir einstakra
manna í hverju herai'!inu út af fyrir sig; 113ðmundi reka ávallt
að sömu niðurstöðunni og nú, að það þyrfti að yfirskoðast af
eiuhverri IICfll,1 manna, sem yl·i\j eins og yflrmatsnefud alls
Iarulslus. Uudirstaðan fyrir jarðamatinu CI' nú feingin í skýrsl-
um jarðamatsbúkannn, og eg get ekki efað, að þær skýrslur
séu ii góðum og g-ildum rökum byggðar, og þær geti vart feing-
izt betri né áreiðanlegri. Nú hefur Reykjavíkur- uefurliu þess-
ar skýrelur allar undir höndum, og þá yfirlit yfir allt jarða-
matið í einni heild, og verður allt því undir því komið, hvað
heppilega henni tekst IIÚ, all nota skýrslurnar, og fá það senni-
legasta og skýrasta yfirlit ljóslega tekið fram og heimfært
upp á hib ~jðrvalla og einstaklega án greinarmunar. Eg held og
að hættara yrði vill persónulegu tiliti, ef fal'ib væri heldur eptir
uppástúngum þingurannanua frá Mým- og Ráugárvalla-sýslum
en nefndarinnar, og því ætla eg ráðlegast, að halda ser til
stefnu hennar, en fara ekki eptir 16. og 17. breytingarntkvæð-
illu; því þau gál1ga um of iun í þai'l sérstaklega, Eg held svo
hvort sem er, að mel III þurf aldrei ai'l búast við því, að jarða-
matið verði leyst svo af hendi, að ekki verði fundnar lÍ því
neinar misfellur. Og eg held fullyrða megi, að þó að bilin
alvitri ynni að því, þá mundi þó einhver af mannanna sonum
setja eitthvað út á það; l'V í einginn gjöl'ir svo öllum líki, o.
s, frv.

111. Andrésson: Flestir þingmenn hafa nú tekið til orða
í þessu máli, og virðist mer því siður þörf á~ að leingja ræð-
urnar, meir en orðið er, sem eg þykist nokkurn veginn sjá
þn-i'l fyrir, hvernig málinu reiðir af; þó vil eg með fáum orðum
minnast á það~ sem hinn háttvirti 1. konúngkjörni þingmaður
gat um í ræðu sinni, nefnilega, að lÍ nokkrum fyrstu fundum
nefndariunar hefðu flestir nefndarmenn hallazt að þeirri mein-
ínr;u um jaeðamatið, að því yrði ekki við hjálpað, og væri því
bezt, að fella það með öllu; en þetta átti þó ekki heima hjá
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mer; því eins og mnur heiðruðu meðnefndarmenn vita, var eg
strax á því, að hægra mundi verða, #að lagfæra þá galla, sem
em á því jarðamati, sem komið er, eu að b)'rja annað nýtt
frá rótum, og þetta er min sannfæring enn i (lag, þrátt fyrir
allar þær mótbárur, sem risið hafa gegll þeini skoðun. Mel'
er nokkuð kunnugt um jarhamatið i Árnessýslu; en það getur
nú verið, að hverjum þyki sinn fugl fagur; en án þess þó,
að eg ætli að hrósa því, eða álíta það gallalaust, þá vil eg
þó segja svo mikíi\, að væri mönnum skipað, að gjöra þar
nýtt jarðamat, eða jarða-af.'1ia1da-mat, sem eg álít öldúngis
hið sama, þá mundi þeim mönnum, sem til þess væru settir,
þykja það ser verst til gjört, ef þeir feingju ekki ;III sjá ser
til leiðheiuingar það j arðamat, sem nÍl er .UJlJ gari\ geingill, og
svo mundi vera í fleiri sýslum. það hefur verið sagt af þeim,
sem mest stríða móti nefudarálitinu, ,Ið Reykjavikur- nefudinni
mundi ekki takast, að endurbæta jarðamatið betur en svo, að
þegar það kæmi fyrir næsta alþingi, munrli verðn á því við-
líka miklir gallar og ðjöfuur sem uú; þetta er þvert á móti
minni skoðun ; þvi eg held fast við gamla málshattlnn i "hægra
er að styðja en reisa", og trúi því ekki, að nefndinni, ef hún
CI' heppilega kosin, takist ekki með bærilegum tilkostnaði, að
jafna svo jarðamatið, að það verði nokkurn veginn viðunan-
legt svo sem um 20 ára tímabil; en ekkert jarðamat getur var-
al'l um láuga tíð, án þess ójöfnur komi á það; því sumar jarðir
batna, og aðrar vesua; svo hefur altið verið, og svo mun enn
verða, og það því fremur, sem jarðabætur eru áframfaravegi.

Eg verð aptur að víkja orðum mínum að ræðu hins hátt-
virta 1. konúngkjörna þingmanns; [rvi mer er hÚII minnisstæð,
og eg er viss um, að eg hefði ekki orðið varúðarsamnrl í rníu-
um orðum um halla, en þingmaðurinn frá Strandasýslu, hefði
eg ekki verið búinn að heyra þann harða dóm, sem orð haus
feingu hjá hinum öðrum konúngkjörna þingmanni, en þó að
minni meiníngu láugt of harðan dóm; því satt að segja, hefði
eg ekki verið svo viðkvæmur fyrir sjálfan mig, sem hinn hátt-
virti þingmaður var fyrir sessunaur slun, Hvað hina áminnstu
ræðu snertir, þ:í held eg hennar aðalaugnamið hafi átt að vera
það, að veikja meiningu þeirra þingmanna, sem halda með nefnd-
arálitinu, og á þessu átti eg slzrvon frá hinum háttvirta með-
nefndarmanni mínum, þar hann aldrei halli gjört neinn ágrein-
ing í nefndinni, og treysti eg. því staðfastlega, að þessi ræða
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hans verki í þessu tilliti lítið á hugi manna. En hvað áhrærir
afsökun hans frá þvi, að taka á móti jarðamatsnefndarkosníngu,
þá segi eg fyrir mig, að eg tek það ekki fyrir fulla alvöru, og
ætla mer að kjósa hann í nefndina, eins eptir sem áður, ef til
þess kemur, að i hana verði kosið; þvi eg hef altið ætlað mer að
kjósa ha ull fyrstan í þá nefnd,

K(múngsfulltrúi: Eins og menu muna, hef eg við undir-
húningsumræðu þessa máls, heldur talað á þann veg, að til-
tækilegra mundi verða, að reyna til, að finna upp einhver ráð,
til að lagfæra jarðamatið, eins og nefndin hefur leitazt við,
heldur en að ónýta það með öllu, og til þessa hef eg haft
einkanlega 2 ástæður. Sú fyl'ri er, að eg eptir þeirri litlu
reynslu og þekkingu, sem eg hef, eínga trú get haft til þess,
að nýtt jarðamat, þó það Ull aptur væri fyrir tekið, og á hverj-
um helzt reglum það væri hyggt, mundi takast hetur en það,
sem her er verið að ræða um. Hin önnur ástæða min er sú,
að, þótt margir gallar séu á jarðamatinu, þá fer það þó víða
nærri réttu lagi, og mætti því, að minni hyggju, takast, að laga
það. Eg hef þvi ímyndað mer, að nefnd manna, lík því, sem
nefndin hefur stúngið upp á, mundi geta lagað misfellurnar á
jarðamatinu að miklu leyti, þegar hún væri skipuð duglegum
mönnum, hefði kynnt ser nákvæmlega allar jarðamatsbækurnar
og önnur þar að lútandi skilríki, og þar að auki leitað allra
þeirra upplýsinga út um landið, sem unnt er að fá í þessu
efni. Að öðru leyti 6[111 eg hlýða, að geta þess, að mer er ei
unnt að vita, hvort stjórnin muni aðhyllast þá aðferð, til að
laga jarðamatið, sem her hefur verið stúngið upp á, eða ekki,
og að það er einúngis mín persónulega meining , sem eg þar
um hef sagt.

Af atkvæðaskránni -se eg, að bæði nefndin og nokkrir
hefðraðir ~íngmenn hafa tekið tillit til þess, er eg sagði við
undirbúníngsumræðuna, og því finn eg ei orsök til, að ræða
um þær uppástúngur og breytingar, hvar um þíngið nú þegar
á að gefa atkvæði. Einúngis vil eg geta þess, að eg get ei
vel fallizt á 9. uppástúngu nefndarinnar, eins og hún er orðuð.
Eg held það færi með ser lítinn ávöxt, en þar á mót mikinn
kostnað, að slík nefnd ferðist um landið, til þess sjálf að laga
misfellurnar á jarðamatinu. Eg held þar á mót, að aðalskoð-
un sú, sem felst i 17. og 18. hreytíngaratkvæðunum (þó eg
vegna þess, hve óhaganlega þau eru orðuð, eingan veginn
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geti raðið þinginu til, <Ið aðhyllast þau), nefnilega, al'l kunn-
ugir menu og valinkunnir heima í sveitunum eigi að meta
upp aptur, eða lagfæra matið á þeim jörðum, sem skakkt eru
metnar, en í tilliti til hverra leiihettíugin ei getur farið fram
eptir þeim skriflegu upplýsingum, sem nefndin hefur feingið,
se sú rétta, eins og hún er samkvæm þeirri grundvallarreglu,
eptir hverri allt jarðamatið hefur farið fram; og þá væri má
ske réttast, þar sem svo á stendur, að einn af nefndarmönn-
unum ferðaðist þángað, hvar þess konar leiðréttingar nauðsyn-
lega þurfa fram að fara, svo hann geti seð um, að jarðamats-
leiðrettíngin se þar gjörð eptir þeim sömu reglum, sem liggja
til grundvallar fyrir endurskoðun og Iagfæringu alls jarðamats-
ins yfir höfuð.

Framséqumaður: Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi tók það
fram, að næst væri, að einhver hinna 3 manna ferðuðust sjálfir,
ef við þyrfti; en það hefur nefndin líka ráðgjört og tekið fram
í 9. uppástúngu sinni, en hún þorði ekki að einskorða það
við þá, því kringumstæðurnar kynnu að gjöra þeim það ó-
mögulegt. þó mætti að minni ætlun taka það enn ljósar fram
í álitsskjalillu til konúngs, ef þess þætti þurfa.

Svo hinn 4. konúngkjörui þingmaður er öldúngis skotinn í
1. og öðru breytíngaratkvæðinu, og það svo, að hann var hissa
á öllum þessum ljósu kostum þeirra, og hvaða óræka vissu
þau gæfu um áreiðanlegt jarðamat, og að hann skyldi ekki
hafa tekið fyrri eptir öllu þessu? vesliugsmaðuriun l En mer
finnst uppástúngumaður hafa tekið gallana á þessari sinni að-
fel·ð fullt eins Ijilslega fram, eins og kostina, bæði í breytíngar-
atkvæðuuum sjálfum og í sinum mörgu ræðum um þau.

Heiðraður meðnefndarmaður,konlmgkjömi uumer 2, kom
áðan fram í ræðu sinni á þann veg, sem honum er lagið, og
hann hefur tamið ser á þessu þíngi; mig undraði það alls ekki;
mig furðaði ekkert á því, að haun segist ekki gefa uppástúng-
um nefndarinnar atkvæði sitt, þessum uppástúngum, sem hann
hefur sjálfur samþykkt með því, að skrifa upp á nefndarálltið,
eins og það ber með ser; en á hinu furðaði mig, að hann byggði
þetta niðurlag ræðu sinnar á því, sem ekki var satt; það var
ekki satt, sem hann sagði, að hann hefði ekki verið kallaður
á nefndarfund, þegar breytíngaratkvæðin voru rædd; því eg
sendi til hans, og boðaði honum fundinn, en hann gjörði þau
boð aptur, að byrja í drottins nafni, en hann gæti ekki komið;
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hann mun þá hafa v@ri?l lasinn. Um uppástúnguna hans
er satt, sem hann sagði; hann bal' bana upp í nefndinni, og
(mð var um tíma, ah nokkrir nefndarmenn vildu hafa hana
fyrir vara-uppástúngu ; en seinna snerist nefndinni hngur um
það, og sjálfum þessum beiðraða nefndarmanni með. það er
því undarlegt, að hann, sem nefndarmaður, ritar undir nefnd-
arálitið og er samþykkur aðaluppástúngum þess, en nó er
bann þvert á móti, fyrir það að nefndin hefur tekið upp breyt-
íngar, sem í raun og veru breyta eingu í þeirri aðalstefnu,
sem hann var samþykkur. Eg vil því fyrir mitt leyti leggja
það á vald þíngsins og þjóðarinnar, og jafnvel líka sjálfrar
stjérnarinnar, sem hann sveigði að nú, eins og fyrri, að hann
mundi skrifa um þetta mál, hvernig eigi að meta slíka aðferð,
og hvernig bezt se að stinga slíka besefa,

það er rétt, sem á var minnzt áðan, að nefndi u verður að
leita ser upplýsinga, en svo mun fara um hvert jarðamat. sem
er, að það verður að byggjast á meiri eða minni upplýsingum
annara ; jarðamatsmennimir, þeir skynsömustu og kunnugustu
í hverjum hreppi, munu hafa matið fæstar jarðir, án þess að
spyrja bændurna, sem á jörðunum búa; og þó 3 menn eigi að
gjöra y6rmat i hverri sýslu, þá munu þeir þurfa að leita ýmsra
upplýslngn. En sá er munurinn, að eptir uppástúngum nefnd-
arinnar verður hægra, að koma við þeim upplýsingum, sem
3 manna nefndin útvegar, til þess að lagfæra jarðamatið eptir
almennum mælikvarða og almennum reglum, heldur en nokk-
urn tíma getur orðið eptir þess konar sérstaklegum sögusögn-
um og sérstaklegu mati, eins og upp á er stúngið í 1. og 2.
breytingaratk væðinu,

Forseti: þar eð nú tekur einginn til máls, álít eg þess-
ari ályktarumræðu lokið, og skal eg þá biðja menn að gánga
til atkvæða.

því næst voru atkvæði greidd, og fór atkvæðagreiðslan
þannig:
Töluliður 1. ll. Stephensens uppástúnga: felld með 14 gegn

5 atkvæðum,
2. Sama uppástúnga : var tekin aptur af uppástúngu-

manni eptir atkvæðagreiðslunni um tölul. 1.
3. Nefndarinnar uppástúnga: samþykkt mel') 17 gegn

2 atkv .
.(. Sömu uppástúnga: samþykkt með 17 gegn 2 atkv.
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Töluliður 5. P. Peturssonar breytingaratkvæði: samþykkt með
15 gegn 2 atkv.

6. og 7. voru þá fallnir við atkeæðagreiðsluna um
tölulið 5.

-- 8. Nefndarinnar uppástúnga: samþykkt með 16 gegn
2 atkv.

9. Sömu uppástúnga: var flá burt fallin eptir at-
kvæðagr. um tölul. 8.

10. Sömu uppastúnga: samþykkt með 17 gegn 2 atkv.
ll. Sömu breytíngaratkvæðh samþykkt með 12 gegn

3 atkv.
12. P. Peturssonar breytíngaratkvæM:

"að þessum 7 aðstoðarmönnum verði borguð fyrir-
höfn þeirra eptir sanngjörnum reikníngi": samþykkt
með 15 gegn 2 atkv.

Niðurlag þessa breytíngaratkvæðis var fallið
eptir atkvæðagreiðslu um töluliðinn ll.

13. Nefndarinnar uppástúnga: fallin eptir atkvæða-
greiðslu um töluliðinn ll.

14. Nefndarinnar uppástúnga: samþykkt með 15 gegn
2 atkv.

15. P Peturssonar breytíngaratkvæði: samþykkt með
15 gegn 1 atkvæði.

16. Nefndarilinar uppéstúngar samþykkt með 17 gegn
2 atkv.

17.• /. hreppst, Si,qurðJ·.wnar uppástúnga; felld með
II gegn 6 atkvæðum.

18. P. Siqurðssonar uppástúnga: felld með 12 gegn 2
atkvæðum.

19. P. Peturssonar breytíngaratkvæði: samþykkt með
12 gegn 5 atkv.

20. Sama vara-breytíngaratkvæði: samþykkt með 12
gegn 4 atkv.

21. og 22., Nefndarinnar, var þá fallinn eptir atkvæða-
greiðslunni um 19. og 20. tölulið.

23. Nefndarinnar, uppástúnga : samþykkt með 16 gegn
3 atkvæðum.

Forseti: þá er þessari atkvæðagreiðslu lokið; en þar eð
mer þykir ekki eiga við, að kjósa nú í dag menn í nefnd þá,
sem ákveðið er að stinga upp á að sett verði her í Reykjavik,

1027



skal eg geyma þal'l til næsta fundar, svo þingmenn geti hugs-
að sig sem bezt um þessa kosningu.

'því næst let forseti lesa upp:
1. Álitsskjal alþingis nID stofnun barnaskóla i Reykjavik,

og samþykkti Ilíngið fmð svo hljóðandi:

rr i I k 0 nún g s,
Yðar' hátign hefur allra-mildilegast þóknazt, að láta

bera undir álit alþingis frumvarp til tilskipunar um stofnun
barnaskóla i Reykjavik.

Eptir ai'\ 5 manna nefnd var búin all gefa álit sitt um
fletta mál, var það rætt á tveim aðalfundum þingsins, og leyfir
það ser nú allra-þegnsamlegast, að segja upp álit sitt á þvi.

það sest á ástæðunum fyrir frumvarpinu, að til stjórnar-
innar hefur verið sem} uppástúnga frá stiptsyfirvöldunum til
reglugjörðar um barnaskólakennslu i Reykjavik, en að flestar
af ákvörðununum i uppástúngu þessari hafi virzt þess eðlis,
að stjórnin eigi að skera úr þeim, eins og það mundi verða ó-
þarflega örðugt og fyrirhafnarmikið, ef með málið yrði farið,
sem lö,;gjafarmálefni, að breyta seinna ákvörðunum þeim, sem
gjörðar yrðu, þó reynslan sýndi, að breytingin væri nauðsynleg,
og hafi þvi að- eins verill lögð fyrir þingið þau atriði, sem gjöra
þyrfti að lögum. þessi atriði, sem þannin eru tekin fram í laga-
frttmvarpi þvi, sem lagt hefur verið fyrir þingið, eru i fyrsta
lagi, að Reykjavikurbúar skuli skyldir, að stofna barnaskóla á
eigin kostnað, og i öðru lagi, að foreldrar skuli skyldir, að senda
börn sín i skóla, þannig ab nauMng skuli við liggja.

Eins og þingið nú hefur orðið að fallast á ástæður þær,
sem hafa leitt kirkju- og kennslu-stjórnarráðið til, að ráða yðar
hátign, að leggja ekki fyrir þingið fullkomna reglugjörð um til-
högun skóla þessa, heldur að eins þau atriði viðvíkjandi stofn-
un skólans, sem heyra undir úrskurð löggjafarvaldsins, þannig
hefur alþingi eigi heldur fundið nein önnur aðalundirstöðu-at-
riði fyrir stofnun skólans, sem nauðsynlega þyrfti að gjöra að
lögum, en þau 2, sem þegar voru nefnd og til eru greind í
frumvarpinu.

Hvað nú annað þessara undirstöðu-atriða snertir, skyldu
foreldranna; að senda börn sin i skóla, þá verður alþingi að
aðhyllast þessa ákvörðun með viðbæti þeim, sem tekinn er fram
í ástæðunum, 0i sem reyndar, ef til vill, hefði mátt til greina
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nákvæmar í frumvarpinu: "þf!!/al' foreldrarnir ekki á annan
hátt ~á um uppfræðíng barnanna", einkum þannig, að for-
eldrarnir séu skyldir, annaðhvort að senda börnin iskólanu,
ella þá sjá Um með öðru 'móti, að börnin fái þá kennslu, sem
skólastjórnin álítur nægilega, einkum í bóklestri og kristin-
dómi.

Hið síðara undirstöðu-atriði, sem eptir frumvarpinu ætti að
gjörast að lögum, er skylda su, sem leggja á á Reykjavikur-
búa, að stofna á sinn kostnað og við halda þessum skóla.
þess ber að geta, að eingin áætlun um útgjöld skólans hefur
veri II lögð fyrir þíngið, og um tekjur hans stendur að eins í
frumvarpinu, all kostnaðinum skuli jafna niður á bæjarmenn,
samkvæmt tilskipun um stjórn Reykjavíkurbæjar 27. nóv. 1846,
19. gr., að því leyti fe það, sem til stofnunar og viðurhalds
skólans er akveðið, hrökkur ekki til; en af skjölum þeim frá
kirkju- og kenuslu-stjérnarráðinu málefni þetta áhrærandi, "sem
þíngill hefur haft til yfirlesturs, sest þal'l, all tekjur þær, sem
ætlaðar eru skólanum, auk skólaskatts þess, sem jafna skal
niður á bæjarmenn, eru þessar 3: kennslukaup fyrit· börnin,
bætur fyrir brot gegn skólareglugjörðinni, og loksins gjafir.
Kennslukaupið er gjört ráð fYI'ir að vera ætti fyrir barn hvert
6 rbdd, á ári, en að öðru leyti hefur ekki verið á það ætlast,
hvað mikið kennslukaup þetta eða hinar aðrar tekjur, sem nú
var getii'l, mundu af ser gefa.

Alþíngi hefur nú ekki þótt ~örandi, að taka ákvörðun um þetta
mál, fyr en það hefur verið búið að skýra fyrir ser, hvað mikill
kostnaður mundi leiða af barnaskóla þeim, sem þannig á að
setjast á stofn, og hvaða byrði af því muni leiða fyrir bæjar-
menn, ef þeir, eins og frumvarpið gjörir ráð fyrir, ciga all kosta
skólann.

Fyrir barnafjölda þann, sem nú er í Reykjavik, mundi ef-
laust verða ómögulegt að fá hús á leigu til skólahalds, heldur
mundi ekki verða komist hjá, að byggja til þess skólahús.
Eptir kröfum tímanna mundi verða nauðsynlegt, að stúlku-
börn fái kennslu i bekk eða bekkjum ser í lagi, og mundi
þá fyrir allan skólann ekki veita af 3 kennurum, tveimur handa
piltbörnum, og kvennmanni, til að kenna stúlkubörnum. 80
gjört ráð fyrir, að laun fyrsta kennara yri'li 500 rbdd., að skóla-
húsið feingist fyrir 5000 rbdd., og að til byggíngal' þess mætti
fá lán af opinberum sjóði, móti því, að greiða 6 af hundraði
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af láninu, þánga~ til það væri fullborgað, mundu árleg útgjöld
skólans nema ber um bil 1500 rhdd; þó hafa á annan bóginn
sumir þingmenn álitið, að útgjöldin gætu orbið nokkuð minni,
einkum ef laun hins fyrsta kennara væru lækkuð, eins og á
hinn bóginn aðrir hafa haldii'l; að útgjðldin mundu verða meiri,
einkum ef húsið kostaði meira en 5000 rhdd,

Hvað nú snertir tekjur skólans, þá er ekki við því að bú-
ast,að skólanum bætist mikið með gjöfum, og varla heldur
þess að óska eða vænta, að sektir þær, sem á falli á ári hverju,
nemi mikilli upphæð, og verða þannig aðaltekjur skólans þessar
2: kennslukaup fyrir börnin og skólaskattur á bæjarbúa. Sé
gjilrt ráð fyrir, að af þeim 160 börnum frá 7 til 14 ára, sem
eru í Reykjavík, mundu rúm 100 gánga í skólann, ogværi kennslu-
kaupið, eins og skólastjórnarráðið hefur gjört ráð fyrir, á-
kveðil'l til 6 rhdd, á ári, sem þó sumir þingmenn álíta of hátt
fyrir þá fátækari, mundi þannig í kennslukaup á ári hverju verða
borgað her um bil 600 rhdd., og verður þá eptir, sem jafna
ætti á bæjarbúa samkvæmt reglugjörðinni 7. nóv. 1846, 19. gr.,
900 rhdd, á ári.

Í álitsskjali nokkru frá 16. okt. 18.18, sem er nl eða I skjala
þeirra, sem þingið, eins og áður frá skýrt, hefur haft til yfirlest-
urs, hefur nú bæjarfnIltrúanefml Reykjavíkur-kaupstaðar, næst
því að geta {less, að bæjargjöldin hafi það ár verið her um bil
1200 rhdd., látið í ljósi, ai'l það mesta, sem bærinn mundi geta
risið undir að jafnað væri til barnaskóla, auk nefndra 1200
rbdd., sem ætlaðir voru til annara útgjalda, mundi vera 600
rbdd., þannig að bwjargjöldin yrðu alls 1800 rbdd, þetta getur
ekki skiJizt svo, að jafna megi til barnaskúla 600 rbdd, á bæinn
á hverju ári, heldur að eins á þeim árum, þá bæjargjöldin, eins
og 1848, voru 1200 rbdd., og hefur það fyrir þínginu verið
upplýst, að bæjargjöldin hati reyndar árin 1850-52 ekki verið
hærri, heldur jafnvel, það sem það er, lægri en árið 1848, en
árii'l 1849 voru g,jöldin 1630 rbdd., og í ár vorn þau uppruna-
lega ákveðin til 16íO rbdd., en sett síðan niður í 1300 rhdd.,
og á þeim 2 árum hefðu bæjarbúar þá, ef farið er eptir álits-
skjali fulltrúanefndarinnar, ekki getað greitt 600 rbdd, til skól-
ans, heldur töluvert minna. þeir af þingmönnum, sem kunnug-
astir eru Reykjavík, hafa og eindregið látið þal'l álit í ljósi,
að 4 eða 500 rhdd, viðbót við gjöld þau, sem nú eru, jöfnui'l
beinlíuis niður á bæjarbúa, samkvæmt reglugjörð 27. nóv. 1846,
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muni vera fullþúngar álögur fyrir Reykjavíkúrbúa, og ab ekki
se fært, að leggja meira, að minnsta kosti lÍ þennan hátt, á
bæjarmenn,

Samkvæmt áliti [iessu mundi þá á skorta til útgjalda skól-
ans 4 til 600 rbdd, á ári hverju.

Jafnvel fló þingið verM allra-þegnsamlegast að láta þá
samhljóða sannfæring sína i ljósi, að mjög æskilegt og nauð-
synlegt se fyrir Reykjavíkurbæ, að þal' verði stofnaður slíkur
barnaskóli, sem frumvarpið ~jörir I'áð fyrir, og að skóli sá
komist þar á sem allra-fyrst, þá hefur þíngið samt eptir skýrsl-
um þeim, sem þannig lig~ja fyrir, hlotið að álíta það viður-
hlutamikið, að ráða yðar hátign til, að leggja að svo komnu á
áminnstan bæ byrði þá, sem samfara er stofnun skólans, en sem
eptir skýrslum þessum ekki er vissa fyrir að bærinn se fær um
að bera. 1>íngið hefur þess vegna álitið það rettast, að beiðast
þess, ab yðar hátign allra-mildilegast vilduð slá frumvarpi því
um stofnun barnaskóla í Reykjavik, sem lagt hefur verið fyrir
þingið, á frest, þángað til búið væri að ákveða skólanum tekj-
ur þær, sem samsvari þörfum hans, og hefur þingið í því tilliti
einkum gjört ráð fyrir því, að yðar hátignar kirkju-og skólastjórn-
arráð mundi taka undir nákvæmustu yfirvegun, að nokkru leyti
með I'áði hlutaðeigandi amtmanns og bæjarstjórnar, á annan
bóginn, að hvað miklu leyti mætti koma betra skipulagi á þá
tekjustofna, sem Reykjavíkurbær gæti sjálfur átt kost á, og
þar með einnig, að hve miklu leyti skólinn gæti notið góðs af
Thorcklllii gjafasjóði, þanllig að bærinn yrði færari um, að
bera sjálfur útgjöldin til barnaskóla síns, og á hinu bóginn,
ef þess þyrfti með, hverjar aðrar tekjur eða féstyrk mætti leggja
skólanum, annaðhvort að staðaldri eða þá fyrst um sinn. þingið
hefur þá von, að það þannig muni takast, að ákveða barna-
skólanum í Reykjavik ljær tekjur, sem séu nægilegar til stofn-
ullar og viðurhalds hans, áður en þingið kemur saman næsta
sinn, og hefur alþingi ()Vi dirfzt að beiðast þess, að frumvarp
það, sem her ræðir um, verði aptur lagt fyrir alþingi 1855,jafn.
framt því, að fyrir þíngið verði lagt frumvarp eða áætlun um
tekjur þær eða festyrk, sem samsvari þörfum skólans.

þíngið leyfir sel' þess vegna allra-þegusamlegast að bera
þá bæli fram f)Tir yðar hátigu:
1. með 17 atkv, móti 3: að [rumoarpi því um stofnun barnaskola

i Re!JldavíkJ sem la!ft hefur verið fyrir þingið, verði ,)1f!ið.'I
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á [rest, þángað til ákveðnar tN!I'ði nefndum barnaskóla
tekjur þær eða fest!/rkur~ sem samsvari þörfum skólans.

2. með 12 atkv. mót.i 5: að frUmVal1Jiðverði aptur lagt
fl/rir alþín!/i 1855~jafnframt þvi að frumvarp eða áætl-
un um slikar tekjur eða st,l/rk verði lagt fyrir þingið.

RlJyl.javík, 8. ágÍlst 1853.
All ra-þegnsa ml egast .

•1. Sigurðsson. V. Filt.fell.

2. Álitsskjal alþingis um innieiðslu nokkurra danskra laga-
boða, sem þíngið einnig samþykkti svo hljóðandi:

T i I k 0 nún g s.
Fulltrúi yðar konúnglegu hátignar á alþingi hefur, sam-

kvæmt allra-hæstum úrskurði frá 10. nóvember 1844, og að
boði löggæzluráðgjafans í bréf frá 23. maí seinast liðins, borið
upp á þíngi þessu nokkur af þeim fyrir Danmörku útgeingnu
lagaboðum á árunum 1847-51, og sem til greind eru íbrefi
stjórnarherrans, í þeim tilgángi, að þíngið segði álit sitt um
það, hvort lagaboð þessi ættu við á Íslandi, annaðhvort eins og
þau eru og óbreytt, eður þá með breytingum, sem þinginu þá
er ætlað að gjöra uppskatt.

þíngið kaus 5 manna nefnd, til að yfirvega þetta mál, og
ræddi það síðan á 2 fundum, og .leyfir nú þíngið ser allra-þegn-
samlegast að skýra fri} áliti sínu á málinu, sem eptir fylgir:

t breti löggæzluráðherrans, hvers þegar var getið, eru fyrst
til greind eptirfylgjandi lagaboð, sem spursmál geti verið um
að lögleiða á Íslandi, nefnilega:
1. Opið bréf frá 17. febr. 1847~ um laun talsmanna við hæsta-

rett í sakamálum.
2. Lagaboð frá 5. apríl IS50, sem veitir aðkomandi Gyðingum

leyfi til, að setjast að í rikinu.
3. Lagaboð frá 2B. desember 1850, um hegníngarvinnu.
4. Lagaboð frá 25. apríl 1850, um, að auglýsíngar i dagblaðinu

Altonaer- Mercllr etc. eptirleiðis falli í burtu.
5. Lagaboð frá 3. jan. 1851, um prentfrelsi ; og
6. hefur þíngið tekið til yfirvegunar. hvort kanselibréf frá 9.

nóv. 1847, sem nákvæmar ákvarðar fermíngaraldur barna,
ekki mundi eiga við her á landi.
þíngii'l leyfir ser allra-þegnsamlegast að segja álit sitt um

hvert af þessum lagaboðum fyrh' sig lÍ þessa leið:
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1. Opna brefi1'l frá 17. febr. 1847 er þegar orbið gildandi laga-
boð fyrir hæsta-rétt, og virðist þínginu þvi sjálfsagt, að það
hljóti að gilda fyrir ísland i öllum þeim tilfellum, þegar mál
þaðan koma til hæsta-réttar, og nokkrir þingmanna létu jafn-
vel i ljósi, að þegar svona væri ástatt , bæri eigi nauðsyn til,
að lögleiða það útþrykkilega her á landi, þar sem þail væri
sjálfsagt, að það hefði lagagildi í öllum málum heilan frá landi,
er lögð væru til hæsta-réttar, án slíkrar útþrykkilegrar lög-
leiðslu; en meiri hluti þingmanna (14 móti 4) ályktaili þó, að
biðja yðar hátign allra-þegnsamlegast um, að þetta lagaboð yrði
með berum orðum lögleitt á landi her.

2. Lagaboðið frá 5. apríl 1850 um, að Gyl'língar mættu koma
til íslands og taka ser her samastað, fann þingið ekki ástæðu til
að biðja yðar konúnglegu hátign um að leiða her í lög, bæði
af þeirri ástæðu, að þingið hlaut að álíta, að Gyi'língar ekki
mnndu verða landi þessu, eins og her hagar til, til uppbygg-
ingar, og líka þess vegna, að ýmislegar ákvarðanir Gyðíngum
viðkomandi, sem út komnar eru í Danmörku, ekki hafa her
lagagildi, og þar af gæti leitt i uppá komandi tilfellum vanda
og vafa. Með 13 atkvæðum gegn 6 ályktaði þvi þíngið, allra-
þegnsamlegast uð ráða frá þvi, að þetta lagaboð yrði að sinni
lögleitt her á landi.

3. Lagaboðið fl'á 29. desember 1850, nm hegningarvinnu,
álítur þingið sjálfsagt eigi að liiggilda fyrir í"land, sem hefur
sakalög sameiginleg með Danmörku, og leyfir þingið sel' því
samhuga (16 atkv.) allra-þegnsamlegast að biðja UIII, að þetta
lagaboð útþrykkilega verði lögleitt her á landi.

4.. Lagaboðið frá 21. apr. 1850 um, að auglýsingar þær, er
áður átti að birta í dagblaðinu Altonaer- JJlercurJ o, s, frv.,
.eptirleiðls eigi að falla í burt, álítur þingið þvi fremur ástæðu
til þegnsamlegast að hiðja um að lögleiða her á landi, sem
það er miklu meiri iirðugleikum bundið, að geta feingið aug-
lýsingum þeim, er birtast eiga héðan frá landi i téðu dagblaði,
komið á framfæri, heldur en i Danmörku, og biður þvi þingil'l
samhuga (með 17 atkvæðum) um, að þetta lagaboð öðlist her
lagagildi.

5. Lagaboðið frá 3. jan. 1851, um prentfrelsið, er svo mikil-
væg réttarbót, að þingið samhuga aðhyllist og óskar, al'l það
verði lögleitt sem allra-fyrst her í landi, í stað þeirrar nú gild-
andi tilskipunar frá 27. sept. 1799; þingið hefur einúngis leyft
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ser að taka fram og stinga upp á nokkrum breytíngum í ein-
stökum atriðum, sem það álítur ekki geti átt við í slíku laga-
boði fyrir Ísland, af því her hagar öðruvisl til, en í Danmörku.
Breytingar þær, sem þingið þannig allra-þegnsamlegast hefur
leyft ser að bera upp, eru sem fylgir:

Við 1. §: að fyrir orðin ."ltf~rí ríkinu", komi orðin: .,,!ter
á landi", og þannig al staðar í tilskipun þessari, að minnsta
kosti aptur að 14. gr.

Við 3. §: að fyrir orðin: .,,3 mánuðir" komi ."ú mánuðir";
því það hagar svo til her á landi vegna strjálbyggðar og
samgaunguleysis, einkum á vetrardag, að það getur hæglega
atvikazt svo, að hlutaðeigandi fái ekki vitneskju af bók eða
dagblaði, sem komið er her á prent, fyr en eptir þann tíma,
sem í lagaboðinu er akveðinn, og áleit því þíngið nauðsyn-
legt, að leingja tímann, og urðu 18 atkvæði gegn 1 á því, að
biðja um, all hinn umræddi frestur yrði leingdur til 6 mánaða.

Vill 4. §: þær fébætur, sem þessi grein ákveður, virðist
þínginu, þegar haft er tillit til þess, hvernig her hagar til,
of háar, og ætlar þingið því, all ástæða ~e til, að setja þær
töluvert niður, eður til 5-50 rhdd.; því þingið hyggur, að
þessi fjársekt bæði muni nægja til þess, að afstýra þeirri ó-
reglu, sem sektin liggur við, og líka standa í hæfilegu hlut-
falli við af'brotið; og þessa skoðun aðhylltist þíngið með 19
atkvæðum,

Vii'l 5. §: Fyrri hluti þessarar greinar virðist þínginu
ekki eiga við her á landi eins og hann er, og leyfir þíngið
ser' því, með samhljóða atkvæðum, að stinga upp á þv], að
hann verði orðaður þannig:

Hoer sd, sem á prenti "!Igjar til uppreistar gegll
li011líugillum, eða til þess, með ofríki að bre!lta
stjórnarskipun þeirri, sem á er komin að lð!lum,
skal, o. s, frv.

Við § 6: þar eð fángelsisstl'affi ekki, eins og nú stend-
ur, verður komið við her á landi, hefur þínginu virzt nauð-
synlegt, að stinga upp á því, að þessu straffi, hæði eptir
þessari grein lagaboðsins, og þar' sem (1•.11'1 annarstaðar i því
er ákveðið, verði fyrst um sinu breytt i fjársekt; en þíugið
gjörir ráð fyrir, að það standi ekki á laungu, áður en fáng-
elsisstraffi einnig verði komið við hel' á landi, t, a. m. i Reykja-
vík, og, ef til vill, á Akureyri; en á meðan þetta er ekki
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komið i kring, leyfir þíngið ser aIIra-þegnsamlegast, með 18
atkvæðum gegn 2, að gjöra þá uppástúngu, al'l það í þessari
grein ákveðna fángelsisstraff afplánist her á landi með fe-
bótum, frá 25-500 rbdd. eptir málavöxtum.

Við 7. gr.: Fyrir sektina eptir þessari grein, sem og fyrir
fángelsi það, sem hún ákveður, áleit þíngið að koma eigi
fjársekt, og með 18 atkv. gegn 2 ályktaði þingið, að upphæð
fjársektarinnar væri hæfilega metin frá 25--150 rbdd,

Við § 8, 9, 10: Við þessar greinir (sem og við 2. §)
leyfir þingið ser einúngis að taka fram, að það leiðir af að-
alreglunni um fjársektir á Íslandi, eptir tilsk. frá 24. jan. 1~
að sektir þær, sem i þessum greinum eru ákveðnar, verða á
íslandi helmingi minni en i Danmörku, og að fángelsisstraff-
ið i fyrri lið í 8. gr. hlýtur, af ástæðum þeim, sem þíngið
hefur allra-þegnsamlegast leyft ser að taka fram við 6. gr.,
að breytast í fjársekt.

Við § 11: Við þessa grein þótti þínginu ástæða til að
gjöra þá breytingu, sem gjörð hefur verið i henni fyrir Fær-
eyjar, og að þannig eptir orðil'l "málalok'" verði bætt inn í
þessu: "leiðrettillg11~ sem þó ekki má vera leinqri, en fjórði
partur úr einu uri. timaritsinst, og aðhyllist þingið þessa
breytingu með samhljóða atkvæðum.

Vil'l § 13: þar eð það hlýtur, eins og her í landi hagar
til, að vera bundið ærnum umsvifum og tímatöf, að leita úr-
lausnar dómsmálastjóruarráðsins um það, hvort ástæða se til,
að höfða lögsókn al'l tilhlutun bi ns opinbera út af einhverju
riti, er komið væri á prent á Íslandi, hefur þingið með sam-
hljóða atkvæðum leyft ser allra-þegnsamlegast að stiuga upp
á þvi, að þetta sé lagt á vald og úrslit hlutaðeigandi stipt-
amtmanns, og hyggur, að þetta fyrirkomulag muni eiga bet-
ur vii'l her á landi.

Við § 17: Í þessari grein leyfir þíngið ser allra-þegn-
samlegast. með samhljóða atkvæðum, að stinga upp á því, að
orðin: "lagaboðið~ sem dagsett er 5. dag júlímánaðar 1850
og", verði felld úr greininul, af þeirri ástæðu, að fletta til-
vitnaða lagaboð aldrei hefur verið lögleitt á Íslandi.

l\leð þessum einstöku breytingum leyfir þiJlgið ser í einu
hljóði allra-þegnsamlegast að biðja yðar hátign um að framan-
greint lagaboð verði gjört gildandi her á landi, og um leið, að
í hinum íslenzka texta verði gjörðar aðrar þær orðabreytíngar,
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sem beinlínis liggur við að við þurfi eptir nákvæmri og rettri
útleggingu á frumritinu,

6. Kanselibréfið frá 9. nóvember 1847, um nákvæmari á-
kvörðun á fermingaraldrinum, tók þingið undir yfirvegun hvort
ekki mundi eiga vel við að löggilda á Íslandi, þar sem þai'l
virtist, að eins gæti stundum staðið her á og i Danmörku, að

, 'IÞ

þeim, el' að börnunum standa, gæti verið annt um, að fá þau
fermd, þó ekki hefðu þau náð algjörlega lögboðnum fermingar-
aldri; en alþingi komst þó, með 17 atkvæðum gegn 1, til þeirr-
ar niðurstöðu, að eigi bæri nauðsyn til, að beiðast þess, að ofan-
nefnt bréf yrðl gjört her að lögum að svo stöddu.

þallnig hefur þingið alha-þegnsamlegast skýrt frá áliti
sínu um þau lagaboð, sem frá löggæzluréðherrans hálfu heiu-
línis hafa verið lögð fyrir þíngið, og hann hefur ætl azt til að
lögleidd yrðu á Íslandi, og eru þá eiuúngis eptir þau lagaboð,
sem sami stjórnarherra hefur til gmint að komin væru út i Dan-
mörku á árunum 1847-1851 frá riklsfjárgææluráðherranum, og
þessi látið í ljósi að, eigi mundi nauðsyn bera til að lögleiða
með berum orðum á Islandi, af því þegar væri farið að heim-
færa þau þar, og svo mundi verða gjört eptirleiðis, hvort sem
þau yrðu lögl'l fyrir þingið eða ekki.

þessi lagaboð eru;
1. Lagaboð um eptirlaun, dags. 5. jan. 1851.
2. Lagaboð frá s. d., um skyldu embættismanna, ai'! sjá ekkj-

um þeirra borgið eptir sinn dag með fjárstyrk úr lífsábyrgð-
arsjóðnum,

þingið leyfir s(~r allm-þegnsamlegast að láta þai'l álit sitt
í ljósi, að því virðist það bæði eðlilegast og réttast, að lagaboð
þessi með berum orðum verði Higleidd á Íslandi, þegar það þó
í annan stað er gefið, að eptiT þeim el' þegar farii'l ai'l breyta
hel' á landi, og þó lagaboð þessi eptir eðli sínu að eins snerti
einstaka menn, virðist í þessu atrið] eingin nægileg ástæða
fyrir því, ai'l lagaboi'l þessi fyrir þá skuld ekki séu útþrykki-
lega lögleidd. þingið verður þvi fremur að aðhyllast þessa
skoðun á málinu, sem þvi er kunuugt, að það þykir vafa undir-
orpið, hvort skylda sú, er vissum ernhættlsmönnum her á landi
lá á herðum, að ábyrgjast ekkjum þeirra styrk eptir sinn dag
úr ekkuasjóðnum, hafi færzt yfir á lifsábyrgðarsjóðinn, um hvers
fyrirkomulag, réttindi og skyldur ekkert hefur verið auglýst
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her á landi. þíngið leyfir ser því allra-þegnsamlegast í einu
hljóði að bil'lja yðar konúnglegu hátign um:

1, að lagaboðið um eptirlaun, frá 5. jan. 1851, verði með
berum orðum lögleitt á Íslandi, með eptirfylgjandi breytíngum:
a, með 18 atkv.: að 3. liður 1. greinar. "Hiuu sama eptirlauna-.

rétt - riki~l]árlögunum", verði felldur úr.
b, í einu hljóði : að seinni liður í 2. gr.: "af konúngs- peninq-.

unum", o. s, frv. til enda greinarinnar, falli úr.
CJ með 19 atkv.: að 12. gr. verði felld úr.
dj með 12 atkv. gegn 6: að 14. gr. sömuleiðis verði felld úr.

Breytingar þessar hafa sína ástæðu, sumpart í því atriði,
að það, sem þíngið þannig vill fella úr, getur ekki átt við á
Íslandi, og sumpart i því, t. a. m. vii'l 14. grein, að her i lane!!
mundi torvelt og enda ómögulegt fyrir hlutaðeigendur, að nálg--ast eptirlaun sín á ársfresti.

2. Lagaboðið frá 5. jan. 1851, um skyldu embættismanna,
til að sjá ekkjum þeirra borgið með fjárstyrk eptir sinn dag
úr lífsábyrgðarsjóðnum.

þetta lagaboð leyfir þingið ser. einnig og samhuga allra-
þegnsamlegast að biðja y/'\ar konúnglegu hátign um að lögleiða
her á landi með eptirfylgjandi breytingum:

• við 3. gr.:
a, að í stað orðanna: flvitnisburðarbrefi frá rikisfjárstjórnar-

ráðinu", komi: "skýrteini frá hlutaðeigandi amtmanni".
b, að í stað seinustu orða 3. greinarinnar: ."uppf.qllt hana",

komi: "að hann hafi sent amimanni bðnarbréf til rikisfkir-
stjórnarráðsins um, að mega leggja í lífsáhyrgðarsjóðinn".

3. Lagaboðið 30. júní 1850, um embættislauna-ávísanir.
þetta lagaboð biður þingið allra-þegnsamlegast um að ó-

breytt verði lögleitt her á landi.
ReykjavíK, 8. ágúst 1853.
AlIra- þegnsamlegast.

,I. Sigurðsson. þ. Jðnassen.

Forseti: Næsta fund skal eg þá ákveða á morgun kl, 12,
og verður þá kosið í 3 manna nefndina, og lesin upp nokkur
álitsskjöl og bænarskrár alþíngis.

Fundi slitið.
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9. ágúst - þrítugasti og fjórði fundur.
Allir á fundi, nema hinn 1. konímgkjörni þingmaður, kon-

ferenzráð þ. Sveinbjörnsson, og þingmaður Reykvikinga, júst-
izráð J. Thorstensen, sem tilkynnt höfðu forseta forföll sín.
Gjöri\ab(,k f.·á síðasta fundi var lesin upp og samþykkt.

Forseti: það, sem kemur til aðgjörða i dag samkvæmt
dagskránni, er, að kjósa 3 menn i nefnd þá, sem þingið i gær
ályktaði að stinga upp á að setja skyldi hér i Reykjavík, til að
endurbæta jarðamatið.

Síðan var geingii'l til atkvæða, en áður en forseti las þau
upp, skýrði hann frá, að hann skildi ályktun þingsins svo, að
sá skyldi réttkosinn, sem feingi meira en helming allra at-
kvæða, sem greidd værur og gild á lögmætum fundi alþingis.
þessu mótmælti ein ginn.

því næst fór atkvæðagreiðslan fram, og voru atkvæðin
lesin upp, og féllu þau þannig:

Á þingi voru mættir 18 þingmenn, fjærverandi eptir til-
kynningu 2 þíngmenn, fjærverandi án tilkynningar 1 þingmað-
ur (biskup Thordersen),

Af þingmönnum þeim ]8, sem mættir voru, greiddi 1 (Hav-
stein amtmaður) ekki atkvæði; voru þvi hin greiddu atkvæði
17, meiri hluti atkvæða 9. þessir feingu atkvæði:
Lögfræðingur J. Guðmundsson 15 atkvæði,
Prófessor P. Petursson U
Konferenzráð þ. Sveinbjörnsson 13
Jústízráð þ. Jónassen 3
Landfógeti V. Finsen 2
Assessor J. Petursson 2
Amtmaður J. P. Havstein 1
Kaupmaður þ. Jónsson 1

og urðu þannig þeir 3 fyrstu nefndarmenn.
Forseti skýrði þvi næst frá, að hann hefði feingið upp-

kast til nokkurra bænarskráa til konúngs !frá þinginu; voru
þær lesnar upp og samþykktar, og eru þær þessar:

1. Bænarskrá i prentsmiðjumálinu :

T i I k 0 nún g s,
Til alþingis hafa i þetta sinn komið 6 bænarskrár með 592

nafna undirskriptum frá ýmsum héruðum landsins, sem allar
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fara þvi fram, að alþingið leggi ráð til, að prentsmiðja landsins
i Reykjavík komist i það horf, að hún geti staðið i fullkomn-
um skilum, sem menn megi af henni heimta, og að hin ný-
stofnaða prentsmiðja á Akureyri í NorMendingafjórðúngi fái
jöfn réttindi við þessa sunnlensku prentsmiðju, sem er lands-
ins eign, samt að þingið afli ser og þjóðinni greinilegrar þekk-
íngar á fjárhag prentsmiðjunnar.

AIþíngið fann mál fletta svo mikilsvert, og svo mjög snerta
þarfir og rettindí almennings í landinu, að það tók það að ser,
kaus 5 manna nefnd, til a1l yfirvega það og segja álit sitt um,
og hefur síðan ýtal·lega rætt það á 2 aðalfundum sínum.

þegar í öndverðr! umræðu þessa máls fann þingið, hve
mikil þörf þess var, að fá greinilegt yfirlit yfir ástand og fjár-
hag hinnar íslenzku prentsmiðju; þvi sú eina skýrsla, sem
kunn var orðin, og sem náði til 1851, þótti óljós og ófullkomin,
og sýnist ekki í sem beztri samhljóðun við skýrslu þá, sem
stiptsyfirvöldin nú hafa gefið þínginu; þvi eptir hinni fyr teðu
skýrslu ætti prentsmiðjan á hinum 4 eða 5 fyrstu árum í
Reykjavík að hafa tapað svo, að hún við árslokin 1851 átti
ekki eptir af þeim 6025 rbdd., sem hún kom með frá Viðey,
nema hús það, sem keypt var handa henni í Reykjavík, en á
2 seinustu árunum, eptir þessari síðari skýrslunni, unnið 1100
rbdd., auk þess, sem þau ár hefur geingið henni til viðhalds j

en þíngið sá, að mikið hlaut að vera undir því komið, hvernig
fjárhagur prentsmiðjunnar heldist við, til hvers ráðandi er um
úrslit. þessa máls; því beiddist þingið fyrst, síðan nefndin í mál-
inu, og leks forseti þíngsins, upplýsíngar um ástand og fjárhag
prentsmiðjunnar, en gat ekki feingið hjá forstöðumönnum henn-
ar þá skýrslu her um, sem gæti nægt, til að byggja á full-
komna eindregna meiningu um, hvort bæri að selja prentsmlðj-
una i hendur einstakra manna eða ekki, eins og stiptsyfirvöld-
in höfðu stúngið upp á, og dómsmálastjórnarherra Danmerkur
hefur fallizt á, sem. þingirlU var tilkynnt af stiptsyfirvöldunum
þann ll. f. m. þessi vanþekkíng þíngsins á fjárhag' prent-
smiðjunnar, sem ekki fæst ráðin bót á að þessu sinni, er því
til fyrirstöðu, að þíngið geti ráðið til, að hún verði seld j hend-
ur einstakra manna að svo stöddu, eða svo leingi ekki verður
að fullu ljóst, hvort stiptun þessi vinni landinu meira gagn en
skaða i fjárhagslegu tilliti, og varð því þingið að komast að
þeirri niðurstöðu, að frestað verði sölunni, 1, eptir atkvæða-
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fjölda, þángall til skýrir og skýlausir reikningar sjást yfir gagn
það, sem hún hefur unnið landinu hingall til, mell þeirri til-
högun, sem hefur verið höfð á henni; 2, þángað til útseð yrði
um, hvort ekki mætti koma stjórn prentsmiðjunnar í skipulegra
horf, svo hún gæti betur staðið i þeim skilum, sem af henni
eru krafin, og fullnægt þörfum landsins, sem opinber eign þess,
og hvort ekki einkaleyfi hennar, þótt þau hafi þótt efasöm, og
landsmönnum hingall til fremur í óhag en hag, gætu ekki fyrir
þetta nýja fyrirkomulag á stjórn hennar verill henni til stoðar
og staðið óhögguð.

Erviðleiki sá, að eignast nauðsynjabækur í tækan tíma vegna
strjálbyggðar landsins og fjarlægðar frá þessari einu prent-
smiðju, dýrleiki þeirra, og skortur á þeim, sem her af leiddi,
samt endurminning hinna fyrri tíma, þá prentsmiðjan, sú ein-
asta í landinu, var um hálfa þri1\ju öld i Norlllendíngafjórllúngi,
kom innbúum norður- og austur - umdæmisins til, all skjóta
saman ærnu fe til stofnunar nýrrar prentsmiðju á Akureyri í hinu
forna Hólastipti, hvar á yllar hátign þann 14. apríl f. á. lagt
hefur allra-hæst samþykki. Til að styrkja þessa nýju prent-
smiðju, sem þykir ellegar veikstödd, og, ef til vill, af óþokka
þeim, sem hvílt hefur yfir einkaleyfunum, fara bænarskrárnar
flestar fram á, að báðar prentsmiðjumar geti staðið jafnt að
verki, og að hin norðlenska prentsmiðja fái all nokkru leyti
réttindi þau, sem hin gamla Hólaprentsmiðja hafði, til ein að
prenta allar andlegar bækur, sem út voru gefnar í landinu,
hver prentsmiðja með allra-hæstu konúngsbréf frá 14. júní
1799 var flutt til Suðurlandsins, og sameinuð prentsmiðju þeirri,
sem um nokkur ár hafði verið í Hrappsey í Vestfirðingafjórð-
úngi, sem eign og undir stjórn einstaks manns, en þá var
flutt til Suðurlands, og orðin eign þess svo nefnda landsupp-
fræðingarfélags, hverjar tvær prentsmiðjur sameinaðar eru sú
landsins prentsmiðja, sem samkvæmt allra-hæstum úrskurði frá
28. september 1831, § 2, á að álítast sem landsins eign, stand-
andi undir stjórnarinnar umsjón.

þingið varð samt all álíta, all ef norðlenzku prentsmiðjunni
veittist þessi umbeðni jöfnuður, þá leiddi þar beinlínis af, að
einkaleyfi lands-prentsmiðjunnar yrði all leggjast niður, en þetta
varll þinginu að þykja ísjárvert, mellan ekki væri út seli um,
hvort nýtt fyrirkomulag á stjórn prentsmiðjunnar gæti ekki
hrundill henni í hið eptiræskta horf, enda þó þingið finni veru-
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legar ástæður fyrir nauðsyn fleirrat· nýju prentsmiðju á gildllin
rökum byggðar fyrir norður- og austur-umdæmið, og jafnframt.
gagnsemd þess fyrir landið allt, að tvær prentsmiðjur gætu
keppzt á í landinu sjálfu.

Eins og það er samrúma beiðni allra hæuarskráuua til
þiugsills i þessu máli, að það leggi ráð til, að lands-preutsmiðj-
unni verði hrundið í það horf, að hún gæti staðið í fullum
skilum þeim, sem .af henni verða heimtuð, eins verður þingið
allra-þegnsamlegast að vera þeirrar meiningar, að breyting á
stjlírn prentsmiðjunuar St~eina meða lið, til að koma þessu fram,
þvi þingið ætlar, að stjórnartilhögun sú, sem hefur vel'ið höfl'!
á prentsmiðjuuui, þar sem hún hefur nú um seinustu 9 ára
tíma verið að eins falin stiptsyfirvaldanna stjórn og lIm~ÓII,

það er tveggja embættismanna, sem hafa þær embættisannir
aðrar, sem ómögulega leifa þeim tíma til svo nákvæmrar og
daglegrar tilsjónnr, sem slík stiptun útheimtir, eigi hún að standa
í þeim fyllstu skilum, sem af henui verða krafin, hafi ,"erið
orsök þess, að bæði hafi prentsmiðjan minna af kastað, en menn
væntu, og, ef til vill, með meira kostnaði, eu tilsjónarsamur
og sparsamur forstöðumaður eður eigineignarmaður -hefði þurft við
~Iðhafa, og ætlar þingii'l þvi, að betur mundi gegna, að stjórn á
störfum og reikningum þessarar landseignar væri feingin í
hendur einum forstöðumanni, sem sjálfur væri verkstjóri hennar,
með hæfilegum launum og móti fullgildu veði, og að hann væri
skyldaður til, að skýra stiptsyfírvöldunum á hverju hálfu missiri
frá fjárhag prentsmiðjunnar, og standi þeim við hver árslok
skýran reikning með fylgiskjölum yfir öll prentsmiðjunnar inn-
gjöld og útgjöld, og sýni þeim eða greiði af hendi sjóð hennar,
en stlptsyfirvöldin láti 2 óvilhalla duglega menn rannsaka reiku-
inginn, áður en þau leggja á hann hinn siðasta úrskurð, og gefi
kvittun fyrir" og þykir þillginu tilhögun þessi rétt í sjálfri ser
og samkvæm því, sem við geingst við aðrar sérstaklegar stipt-
anir, t. a. m. démsm.ilasjóðiun, Af þessu fyrirkomulagi virð-
ist þillginu það verða að leiða, að það se á valdi forstöðu-
mannsins, að prenta þnð, sem beiðzt er, og hann ætlar útgeingi-
legt, eða sem aðl'ir eu prentsmiðjan bera kostnað fyrir, og séu
stiptsyfirvöldin með öllu laus við að segja fyrir þvi, nema
hvað biskup landsins annist um, að eingillll sc skortur á nauð-
sylllpgum audlegum eða barna-bókum.

Eins og þingib hefur leyft ser að taka fram, að þetta nýja
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fyrlrkemulag á stjórn prentsmiðjunnar muni ,;eta hrundið henni
í viðunanlegt horf, eins verður I,ingil'l, og þab meðfram af (1-

kunnugleika um efnahag prentsmiðjunnar, að ráða frá, að selja
hana fyrst um sinn, og uns reikningarnir fast skýlausir og
greinilegir. Nokkrum þingmönnum var það al'lsönnu vafasamt,
að hvað miklu leyti mundi gjörandi, að biðja um rannsókn
[iessara reikninga, einkum frá 1844 til 1848, þar eð þeir álitu
vist, að felld væru lok á reikningana fyrir þessi árin á vana-
legnu hátt; en meiri hluti þingmanna varð þó að álíta þetta ó-
sannað, og jafnvel ólíklegt, af þvi að þingið ekki fekk reikn-
inga þessa tíl stuðnings, jafnvel þó þess væri farið á leit, eins
og ál'lur er sagt. 'þingið verður því allra-þegnsamlegast al'lbiðja,
;lð þessir reikningar prentsmiðjunnar verði tilhlýðilega rannsak-
aðir af til þess hærum mönnum á prentsmiðjunnar kostnað,
sem og, að þeir verði auglýsti!' lÍ prenti, eins og allir reikningar
hennar framvegls.

þingið veri'lur þar hjá allra-þegnsamlegast að áskilja, að
undir alþíngi '\Terði borið síðar meir, hvernig með hana skuli
fara, ef það reynist ekki landinu, sem eiganda hennar, með
öllu skaðlaust, ilð halda henni sem opinberri eign sinni; en ef
hún verður seld, ræður þingW til, að einkaleyfi þau, sem menn
ætla hún eigi ml, falli með öllu niður, þar þingib ætlar þau
þá með öllu óhafandi, og leggi fe landsbúa of mjög á vald
eiganda prentsmiðjunnar.

þab er frá öndverðnætlunarverk prentsmiðju þessarar, sem
allt af hef Rr verib landsins eign, ab ella og auka upplýsingu
og menntun landsins; og þal'l sannar einnig allra-hæst kon-
úngshref frá 14. júní 1799, er það áskilur Hólastipti, sem það
sviptir eign og brúkun hinnar gömlu Hólaprentsmiðju, ~jórba
part alls árlegs ágóða hinna sameinuðu norðlenzku og sunn-
Ienzku prentsmiðja' til útbreil'lslu sannrl upplýsmgu i Hólastipti,
hvar af þab þó hingab til einskis hefur notið; þ\'i er þal) þings-
ins eindregin og samhljóða meining, að ef prentsmiðjan verð-
ur seld, þá verði andvirði hennar og eignum hennar öllum
varill til efllngar almennri menntun í landinu.

það hyggar þingið 'að betur hæfi, að lögreglustjórinn í
Reykjavik hafi stjórnlega umsjön þess, sem prentað verður,
heldur en stiptamtmaður landsins, sem hefur hana á hendi eptir
konunglegum úrskurði frá 19. september 1832.

Eptir framan •.•krifuðum ástæðum leyfir þingið ser allra-
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þegnsamlegast, . með atkvæðafjöJda, að bera fram fyrir yðar
konúnglegu hátign til allra-mildilegustu bænheyrslu eptirfylgj-
andi bænir:
1, með 11 atkvæðum gegn 9: að reikningar prentsmiðjunnar,

síðan 1844, að kún komst undir umráð stiptsyfirvald-
anna, vm·ði grand.qæfilega skoðaðir af dugle.qum mönnum,
einum eða tveimur, /tlJr í Reykjavík, á prentsmiðjunnar
kostnað.

2, með 14 atkvæðum gegn 7: að skýrsla um þessa reikninga
prentsmiðjunnar, síðan 1844, verði pl'entuð í lslenzkum
blöðum, kið f.qrsta því verður við komið, og svo reikn-
ingar hennar síðar meir við kver árslok.

3, með 15 atkvæðum gegn 5: að stjórn á störfum og reikn-
ingum prentsmiðjunnar verði fldng!n í hendur forstöðu.-
manni, f.'1rir !tæfileg laun og mót Veði; einni,q að !tann
skýri á hverju hálfll missiri frá fjárhag prentsmiðjunnar
til stiptsyfirvaldannq, og sendi þeim reikníll.q með til-
heyrandi skjölum við hver árslok.

4, með 15 atkvæðum gegn 1'): að stiptsyfirvöldin taki vi' hver
ál·.slok 1eða fJ óviðkomandi dllgle.qa menn, til að rann-
saka ársreikl#n!1 pl'l"Iltsmiðjunnq,r undir stiptsyfirvald-
anna úrsklJrð, og .qefi þau á sínum tíma kvittun Iyrir
hvern kláraðan reikning.

S, með 13 atkvæl'lu••• gegn 7: að stiptsyfirvöldin losist með
öllu við að segja f.qrir, hvq.ðprenta megi eða prenta skuli,
að undanteknum þeim andlegum bókum, sem bisltupinn á
að sjá um að atið le nóg tii .III.

6, með U. atkvæðum gegn 6: að stiptq,mtmaðU7'inn verði
einnig laus við stjórnlegaumlsjó11.þess, sem prentað verður
o.q að sú umsjón heyri undir IÖ!lre!llu.rtjóranll á lögleg-
an hátt.

7, með II atkvæðum gegn 8: en ef llÚ svo f.1fndist ástatt,
þegar Mið væri að auglýsa reikningana, 0.'1 breyta 8tjÓNl
prerdsmiðjllnllar í þetta horf, að prentsmiðjan gæti ekki
kaldizt við að skaðlauS1/" þá að alþín.qi gæfist færi á að
nýju, að leggja ráð til, hvort selja skuli prenismiðjuna
eða ekki.

8, með H atkvæðum gegn 3: að af numin verði öll einka-
leyfi Íslands prentsmiðju, þegar hún verður seld.

9, með samhljóða 20 atkvæðum: Im verð hennar 0.'/ eignir
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JU'-n1l0r allar rerði /iP' eða seinna hrúk"ðal' til ('{IiI/fIm'
almennri menntun í landinu.

Beykjavík, 9. ágúst 11<53.
Allra-þegnsamlegnsr .

•/. Siqurðsson. ll. Stephensen.

2. Bænarskrá i stjórllarbótarmálinu:

T iI k 0 n 11 ngs.
Eins og gjl)f og endurstofnun alþingis jafnan verðm' sá

rninnisvarði um yðnr konúnglegu hátignar I••isæla og ógleyurau-
lega föður og fyrirrennara, Krjstján konúng hinn áttunda, sem
nidrei fyrnist i þakklætisfyllstu viðurkenningu allra Íslendinga,
eins hafið þel' og, vor mlldasti kouúngur, með allra-naðugleg-
asta href! frá 23. sept. 18.18, rót fest í brjóstum allra Íslendinga
hið öruggasta traust og óbiluga VOII um, að sá se og verði
fullur og fastur landsföðurlegur ásetuingur yðar konúnglegu
hátignar, að halda lí fram hinu byrjaðu verki yðar hasæla föð-
urs, þegnum þessa lands og þjóðerni þeirra til íramhaldandi
(frcml1b~ritrnbc) viðreuíllgur og endurreisnar.

Af óbifanlegu og almennu trausti um þennan landsföður-
lega tilgang yðar hátignnr, og um það konímglegt réttlæti yðar
og ást, sem ekki hefur siður komið fram við Íslendinga, en
aðra þegna konúugsveldisins, voru sprottnar 5 þær hænarskrár,
sem alþingi bárust í ár áhrærandi stjómarbót Íslands.

}>illgið varð einhuga og af fullri sannfæringu að aðhyllast
þessa skoðun, og það traust til yðar konúnglegu hátignar ÍJ-

rjúfanlegu heit yrða i allra-mildasta brefi 23. sept. 1848, sem
hænarskrár þessar lýstu þannig yfir ; og einkum varð þingið að
telja vafalaust, al'l auglýsillg yðar hátign al' 12. lIIai 1852, gæti
ekki verið þvi til fyril'stl)ðu, að þingið tæki nú múl þetta til
vanalegrar og lögboðinnar meðferðar, ef henni að eins væri
ekki foitefnt út fyrir þau takmörk, se •• hæði eru afinorkuð með
lðgákveðnuJll verkaheing alþingis, og sem þessi auglýsing virðist
að binda þetta malefni vill.

Þitagið hikaði þvi ekki við, að kjósa ser 5 manna nefnd,
til [iess, að hafa þetta mest umvarðandi mál vort til meðferðar.
Eptir þai'l hún var húin al'l ritn um það og kveða upp álit sitt,
var það rætt á tveimur aðalfundum, og leyfir nú þingii'l ser,
samkvæmt atkvæðagreiðsluuni ail bera upp um það fyrir yðar
konílJlglegn hátign Mit siu og hænir á þessa leið.
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þingið komst briitt að sömu niðurstöðu og nefurl sú, sem
var kosin, þeirri, sem auglýsilIg yðar konúnglegu hátignar 12.
Illa i 1852 virðist eindreg ið al'l bellan til, að, eins og þar er
I'áðgjiirt, að yðar konúngl eg hátign ætlið að hafa upptökin
(tllgt 3nitíllti~rt) í þvi, að leggjll fyrir alþíllgi frumvarp fyrir
stílðu Íslands í fyrirkomulagi kouúngsveldisins, áður en þetta
verði að lögum, f,anllig beri hvorki þinginu nc eigi það með,
að semja algjöl'legt frumvarp með framteknum uppástúngum

.urn hverja sérstaklega grein breytingnrinnar, eða hills nýja fyrir-
komulags lí stjórn þessa lands. En þar í móti varð þingið ah
álíta víst, að bæði mætti það ræða og í allra-þegnsamlegastrl
bænarskrá taka fram þau helztu undirstöðu-atriði, sem þinginu
og landsmönnum er einkar- umhugað um að mildilegast yrðu
tekin til greina, þegar yðar konúugleg hátign leti semja frum-
varpið um þetta mál, og áður en ákveðið )'I'ði að lögum stjórn-
arfyrirkomulag Íslands og staða þess i fyrirkomulagi gjörvalls
konúngsveldisins, þillgið leyfir ser að álíta, að réttur þess,
til að meðhöndla og bera fram IIIál þetta ii þennan hátt se ekki
að eins gefinn því í alþingistilskipuulnni, heldur. einnig, lið

auglýsingin 12. mai 1852 fremur staðfesti þaun rctt, en raski
honum. Og eins treystir þillgil'l þvi allra-þegnsamlegast, 'að yðar
hátign, samkvæmt því, sem lýst er yfir i allra-hæsta bréf yðar
til Íslendiuga 23. sept. 18-18, munið með konúuglegri velþókn-
1111 og af mildri náð hlýða á svo felldar tillögur all,íngis um
þetta mál, ef þær eru að eins verulega byggðar á sérstöku á-
standi og undangeingnum stjémarráðstöfunum yðar hásælu
fyrirrennara til þessa fjarlæga landshluta veldis yðar, og ef
þeim er haldið innan vehanda yl\;lr konúnglegu hátignar allra-
mildustu fyrirheita, bælli eptir þvi, sem yfir er lýst í konungs-
bréfinu 23. sept. 1848, um jafna hluttöku Íslendinga við aðra
samþegna þeirra í hinni almennu stjéruarhét, sem yðar hátign
hafið veitt og fyrirhugað al'l veita öllum þegnum yðrum, og um
hið almenna fyrirkomulag á stjórn gjörvalls kouúugsveldisins,
sem yfir er lýst i allra-mildastri boðun yðar hátignar 28. jan.
1852 að eigi all verða framgeingt i gjörvöllu konúngsveldinu.

því alþingi og allir Íslendingar vona og treysta þvi stað-
fastlega, að eins og auglýsing yðar hátignar 12. maí 1852 ekki'
raskar ab neinu fyrirkomulagi alf,iJlgis og lögum þess, heldur
lýsir yfir, að það skuli haldast i óraskanlegulll skorðum, þáng-
að til fyrir sjálft þingið verði lagt frumvarp til breytingar lÍ því,
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eins hafi aldrei þessi auglýsÍng getað stefnt að því, hvorki að
breyta að nokkru eða draga úr konúnglegum fyrirheitum þeim,
sem yðar hátign hafði þegar aður og óapturkallanlega gefið
Íslendingum i allra-mildasta bréfi yðar 23. sept. 1848, né held-
ur að því, að ekki eigi óg megi einnig ná til íslands það aðal-
fyrirkomulag stjórnarinnar, sem útlistað er og tekið fram í
allra-hæstri boðun 28. janúar 1852 að yðar konúngleg hátign
hafi eindregið fastrliðið að láta verða framgeingt yfir gjörvalla
hluta konúngsveldis yðar.

þíngið er og eindregið sannlært um, að það aðalfyrirkomu-
lag stjðrnarinnar, sem lý'ster yfir og stefnt að í þessari allra-
hæstu boðun, megi einnig verða þessu laudi hið hagfeldasta í
bráð og leingd, ef því er skipað her samkvæmt serstöku ástandi
þessa lands, og miklu fjarlægð þess frá meginríkinu. þíngið
leyfir ser því allra-þegnsamlegast að lýsa yfir hiklaust, að það
einhuga og hreinskilnislega aðhyllist þær grundvallarreglur
fyrir fyrirkomulagi á stjórn íslands framvegis, sem teknar eru
fram í teðri allra-hæstu boðun að eigi að ná yfir og veita
fullnustu um gjörvalla hluta konúngsveldísins,

En eins og þi'ngið þarmig leyfir ser alIra-þegnsamlegast,
og álítur ser bæði skylt og þessum landshluta konúngsveldis
yðar hátignar affarabezt og hollast, að aðhyllast, llð fyrirkomu-
lag stjórnarinnar her á landi verði að aðalundirstöðuuum til
lagað eptir og byggt á þessum grundvallarreglum fyrir fyrir-
komulagi aðalstjðrnarínnar í ;gjörvöl1u konÚ'ftgsvelditm, eins
verður og þingið áð álíta, ·a-ð þétta fyrirkomulag stjómarinnar
her á landi verði meðfram. að laga að allri undírstöðu til eptir
serstöku og frábrugðnu ásigkomulagi þessa lands. þetta er
þíngi/\ ekki einúngis fullkomlega :sanufært um að er öldÚlrI'gj.s
nauðsynlegt, heldur verður þingið einnig aUrá-~gftsarnlegas't að
leyfa ser að álíta, að það se með öllu samkvæmt )'mislegum
sérstaklegum stjðrnarráðstðfunum, sem ·hiilir hásæ{u fyrirrenn-
arar yðarkonúnglegu hátignar hafa látið verða framgeingt ber
á landi, einkum stofnun alþíngis og fyrirkomulagi þess, eins, og
annara ráðgefandi þinga i hinum öðrum hlutum konúngsveldis-
ins; en allar slíkar sérstaklegur stjórnarráðstafanir verður þingið
allra-þegnsamlegast að álíta að hafi verið byggðar bæði á viður-
kennlngum konúnganna nm sérstaklegt og í'ráb"ogðið ásigkomu-
lag og þJobemi íslendinga, og forn réttiud] þeirra, og á hinni
mikilvægu fjarlægð þessa lands frá meginríkinu og veldis-
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stóli kOllún~mta. Ek.ki að eins á samkynja viðurkenningu,
byggðri bæði á hinum sömu ástæðum og á undangeingnum stjórn-
arráðstöfunum yðar konúnglegu hátignar hásælu feðra til þessa
lands, heldur einnig á konúnglegu réttlætl yðar hátignar og
landsföðuelegri umönnun fyrir sönnum og verulegum hagsæld-
um og framhaldandi framförum vor Íslendinga, ætlar þingið að
se óraskanlega grundvölluð yðar hátiguer allra-niildustu fyrir-
heit i brefi yðar 23. sept. 1848 um, að hin almenna stjórnar-
bót, sem yðar háti!!:n hefur af konúnglegri maktfyllíngu og
fúsum og frjálsum "ilja veitt og fyrirhuga71 aÍ) veita öllum öðr-
um þegnum yðrum, skuli einnig og að réttum jöfnuM ná til
vo'r Íslendinga, eptir serstöku og frábrugðnu ásigkomulagi þessa
lands. þingið verður og að leyfa ser allra-þegnsamlegast að
álíta víst, að auglýsíngin 12. mai 1852 einnig i þessu efni lýsi
yfir óraskanlegum ásetningi yðar konúnglegu hátignar, að fyrir-
komulag stjórnarinnar ber á landi skuli vera og hljóti að vera
byggt meðfram á hinu serstaka ástandi og þjóðerni Ísleudinga
og á undangeingnum sérstaklegum stjórnarráðstöfunum ber á
landi; því þessi allra-hæsta auglýsing segir með berum orðum,
al) ekkert skuli verða afrái'lib eða Iögákveðið um stjórnarfyrir-
komulag þessa lands eða stöðu þess í ríkinu, fyr eu alþingi
verði gefinn kostur á, ail kveða npp um þab álit sitt.

AUra-mildasti konúngur! þíngið leyfir ser nú þannig allra-
þegnsamlegast að bera fram fyrir yðar konúnglegu hátign til-
lögur og bænir sínar og allra Íslendinga um hin helztu og
verulegustu atriði i fyrirkomulaginu á stjórn Íslands framvegis,
og á stól'lu þess í fyrirkomulagi kouúngsveldisíns, byggl'l á þeim
grundvallarreglaæ, sem lýst er yfir um fyrirkomulagið á stjórn
gjörvalls konúngsveldisins í allra-hæstri boðun 28. jan. 1852,
bygg\. á og með stöðugu tilliti til hinna undaugeingnu serstöku
stjörnaeráðstafaaa, sem hefur orðið framgeingt her á landi, og
til hillS serstaklega og frábrugðua ásigkomulags innbúa þessa
lands, byggð á allra- milduitu •ó~)úfanlegum fyrirheitum yðar
konúnglegu hátignar sjálfs til Islendinga í allra-mildasta brefi
23. sept. 1848 og allra-hæstu auglýsingu 12. maí 1852.

Svo felldar allea-þegnsamlegustu ,tillögur og bænir um þetta
alls-berjar-málefni Íslendinga treystir þingið örugglega al'l yðar
hátign allra-mildilegast hlýði á og taki til greina með konúng-
legri velþóknun og af mildri náð. \

pegnr nú þingið var al'l hugsa og koma ser niður á þessum
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einstöku undirstöðu-atriðum, vart, þilð að hafa lmgfast og leggja
þá skoðun til grundvallar, að, hve nær sem breytt yrði fyrir-
komulaginu lÍ stjórn þessa Iands, flá Yl'oi sú breyting einkum
að lúta að því, að stjórn landsins yfir höfuð uo tala yrði svo
traust og með þvi afli (fl'ilftig), og svo samfelld (concentrcrct),
sem allsherjar- fyrirkomulag stjórnarinnar i gjörvöllu konúngs-
veldinu fremst leyfði. Og það dylst ekki fyri!' neinum Íslend-
íng, sem hefur v it lÍ, að hugleiða fletta mál, og getu!'> vart dul-
izt fyrir neinum rettsýnum manni, af hverri þjóð sem hann er,
að það er einka n lega og yfir höfuð að tala hin margskiptu
valdstjórnar- og önnur stjórnar-störf (.~II~ítutiollrr), sumpart milli
hinna ýmsu stjórnarvalda með of takmörkuðum verkahring, SUIlI-
part milli hinna ýmsu og á fjarlægum stóðum settu valdstjórn-
armanna, hæði her og erlendis, með þar af leiðandi misjafnri
þekkingu og óJíkri skoðun á málunum, sem gjiira það stjómar-
fyrirkomulag, sem u ú er her lÍ landi, óbagkvæmt og isjárvert,
bæði fyrir innbúa [iessa lands og yfirstjórnendurna í Danmörku,
einkum á meðan svo fá sem eingin málef n i, hverrar og hvað
litilvægrar tegundar sem eru, ~eta átt Ulldir hin síðustu úr-
slit stjórnarvaldanua hel' á landi; heldur verða flestöll, og geta
svo að segja öll án undantekuingar átt undir síðustu úrgreiðslu
eða úrslit hinna ýmsu stjórnarvalda í Danmörku.

Út frá þessari aðalskoðun leyfir Ilingið ser allra-þegnsam-
legnst að ganga. Og verður þinginu að finnast eðlilegast og
}'cttast, að hefja fyrst athugasemdir sinar og allra-þegnsam-
legustu tillögur um fyrirkomulag þess stjórnarvaldslus, sem
gefur þvi sjálfu, í nafni allra Íslendíuga, kost á, að hera þær
upp formlega fyrir yðar konúnglegu hátign, en I)að er um al-
þí ngisst iptuni n<I.

Hið fyrsta, sem frá upphafi og almennt hefur þótt ábóta-
vant við alþingisstiptunlna, eru hin þraungu kosníngarlög þess,
einkum bið óeðlilega og þúnga skilyrði fyrir kosningarrétt-
inum og kjörgeinginni. Eu þíngiþ hefur þegar í annari allra-
þegnsamlegastri bænarskrá leyft Ser að taka fram hin veruleg-
ustu atriðl um þetta mál, sem þingið vonar staðfastlega að yðae
konúngleg bátign muuí mildilegast taka til greina og bæn-
heyra.

Hið annað, sem heint leiðir af þeirri aðalskoðun lÍ fyrir-
komulagi hinna ýmsu stjórnarvalda hel' í landi, sem þingið hef-
ur þegar leyft Ser að taka fram, er f)að, að alþingi hljóti þeim
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mun meiri og I'Srnri verkahring, en það hefur nú, sem þa1\ leið-
ir beint af hinu nýja fyrirkomulagi stjórnari linar i ~jöl'\'Önll
konúngsveldínu, hæði eptir stjórnarskránni og allra-mildastri
boðun 28. jan. 1852, að þegnar yðar konúnglegu hátignar í
hinum ýmsu hlutum konúngsveldls yðar bæði þegar hafa öðl-
azt, og er fyrirheitið að skuli öðlast meiri hluttekning og n-
lyktunarvald í sínum málum, heldur en þeim var veitt með
stofnsetningu hinna ráð.'lefandl þinga, eins og alþingi er enn.
Hin allra-hæsta boðun 28. jan. 1852 segir og með berum orð-
um, að stöndin, sem eigi að komast Ii i Slesvik og Holstein.
eigi að fá ályktunarvald (bf~uttfl1h ~)ll}I1t>i9~rt»í öllum þeim
málum, sem áður lágu undi!' þau, á meðan þau vorn ráðgef:'
andi. því leyfir og þingið ser allra-þegnsamlegast að biðja,
að alþingi íslendinga verði veitt ályktandi eða löggjafarvald í
öllum her innlendum málum.

En þó sú hugsun se fyrir mjðg mörgum landsbúum all-
óaðskiljanleg frá svo rýmkuðu valdi al[líllgis, sem nú var tekið
fram og beðið um, að þá mundu of fáir fulltrúar eiga setu á
þinginu, og en þótt þingið verði yfir höfuð að tala að vera á
sama máli einkum ef jafnmargir konúngkjörnlr menn ættu að
eiga staðfasta þingsetu eptir sem áður, þá hefur þinginu samt
ekki þlltt éumfljjanlegt, að þessu sinni að bera fram um þetta
efni neina serstaka uppástúngu fyrir yðar konúnglegu hátign.
þinginu varð að firmast nægja, að þessu atriði yrði hreif], svona,
bæði í umræðum málsins og í þessari allra-þegnsarnlegustu
bænarskrá, til þess að vekja þar með að þvi allra-mildast at-
hygli yðar konúnglegu hátignar, og svo allra landsmanna, áður
en hið algjörða konúnglega frumvarp um þetta mál yrði samið
og lagt fyrir alþíngi.

En eins og þinginu getur ekki hugsazt nein stjórnarbót
her á landi, né nein föst og veruleg umbót á stöðu Í8lands í
fyrirkomulagi konúugsvelrllsins svo, lið hún ekki hJjóti al) byrja
á og stefna að fleirri rýmkun á valdi og verkahring alþingis, sem
HÚ "ar bent til, þá verður og þíngill nllra-þegnsamlegast al) á-
Iíta, að þar af leiði beinlínis, all fyrirkomulag og umbót hinna
annara aðalstjórnarvalda, í þessu landi sem öðrum, fram-:
Icoæmdarealdsins og dðmsoaldsins, hljóti að komast í fulla
samhljóðull og reti hlutfall við hinn rýrnkaða og aukna verka-
hring lö!/uja{w'Valdsl'ns (alþingis).

'því verður þingið allra-þegnsamlegast að leyfa Ser að vera
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einlh'egið' þeirrar meiníngar, að ein flurfi nauðsynlega að vera
ogá einum stað aðal framkvæmdarstjórn í landinu; all í þei 1'1'i
stjórn þurfi að vera þrír menn, er hafi aðsetur í Reykjavík, eink-
um á meðan alþíngi er haldið á þeim stað, sem þíngið álítur
að ekki se ástæða til að bregða út af.

'þíngið verður því að álita, að landsstjórn þessi hljóti að
hafa á bendi samsvarandi framkvæmdar- og valdstjórnar-vald
því, sem alllíngi yrði veitt löggjafarvald, að svo miklu leyti,
sem fyrirkomulag aðalstjórnarinnar í gjörvöllu konúngsveld-
inu fremst leyfir; að landsstjórnin hafi því á hendi hina síll-
ustu meðferð og úrslit allra þeirra innlendra mála, sem annað-
hvort ekki liggur beint við að eiga beinlínis og að sjálf ..
sögðu undir allra-mildasta úrskurð eður samþykki yðar konúng-
legu hátignar, eins og einkum er sjálfsagt um öll löggjafar-
mál, eða sem ekki verður lögákveðið um, sem önnur þess konar
almenn ríkismál. að eigi að liggja undir síðustu meðferð ráða-
neytis yðar kouúllglegu hátignar (mini~eriel mftJjereljt). þar að
auki verður þingið ai'l álíta, að þessi Iandsstjér» yrði að eiga
setu á alþíngi, til þess að halda þar svörum uppi af hendi
stj órnarinnar.

þar sem nú þannig mun verða óllmflý;janlegt, að ætla
landsstjðrn þessari svona mikil og mikilvæg störf, þá er þíngið
sannfært um, all konúnglegum vísdómi yðar hátignar er það
fullljöst, hve áríðandi ei', bæði að hún se saman á einum stað,
t. d. í Reykjavík, og verði skipuð svo reyndu og menntuðu
maunvali, sem fremst væri kostur á.

Af hinum sömu ·ástæðum er og þingið óbifanlega sannfært
um, að yfirdómsvaldið her á landi þurfi öldúngis nauðsynlega
að öðlast þá rýmkun, sem samsvari því Iyrirkomulng! hinna
tveggja stjórnarvaldanna, sem nó var tekið fram. þingið verð-
ur og að álíta ser því fremur skylt, að leyfa ser allra-þegn-
samlegast að vekja sérdelllslega athygli yðat' konúnglegu há-
tignar að þessu efni, sem hið forna alþíngi Íslendinga hafði frá
upphafi æðsta dómsvald í öllum innlendum málum, og að hreyt-
íng á þessu hófst fyrst fyrir einstaklegar bænarskrár frá ein-
stökum mönnum um, að þeir mættu leggja mál sín fydr hæsta-
rétt, að æðsti dómur í öllum sakamálum þessa lands (D\m •.
trímínalrd) var her aptur stofnsettur að kouúngsboði frá 1807
-1815; að yðar konúngleg hátign, vor æðsti löggjafi og dóm-
ari, hafið lagt niður, að vera sjálfur forseti í hæsta-rstti; og að
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yfirdómur þessa lands hefur til þessa verið svo úr garði gjörð-
ur, bæði a/\ dómandatölu og þeim þraungu kjörum, sem þeir
hafa átt við að búa, að reyndir undirdómendur og góð yfir-
dómara-efni hafa mjög sjaldan fundið ser skaðlaust, að sækja
um yfirdómara-embættin. þar að auki hefur þennan æðsta
dómstól Íslands bæði skort þall afl, og orðið að fara á mis
við það álit landsmanna, sem svo mikilvægu stjðruarvaldi, eins
og æðsta dðmsvaldiuu, i hverju landi er öldúngis ómissandi.

þingið verður þvi að leyfa ser allra-þegnsamlegast að biðja
yðar konúnglegu hatigu, að rýmka svo vald og afl og kjör yfir-
dómsins her á landi, sem samsvari bæði hinu rýmkai'la lög~jafar.
valdi alþingis og framkvæmdarvaldi valdstjðrnariunar, sem' því
hlýtur "að vera samfara. En ekki þarf þingið að taka fram, að
það i þessu efni -álítur sjálf-sagt, að þess se jafnan gætt, sem
beinlínis leiðir af hinni æðstu tign og úrskurðarvaldi yðar kon-
únglegu hátignar, svo att t. a. m. einginn lífleysisdómur nái fram-
kvæmd, fyr en málið er að minnsta kosti bOl'ið upp fyrir yðar
konúnglegu hátign.

Eins og nú þín,;inu hefur aHra-þegnsamlegast orllið að
þykja bæði nauðsynlegt og rétt, að byggja þessi þrjú undir-
stöðu-atriði, sem n~ eru tekin fram, m~ fram á, og með ser-
deilislegu tilliti til hinna sérstaklegu undangeingnustjórnarráð-
stafana til þessa lands, i hina sömu stefnu, og til hins ser-
staka og frábrugðna ástands, þjóðernis og rettinda Íslendinga,
ogá hinni mikill (jarlægtt Íslands frá veldisstóli yðar hátignar,
jafnframt og þíngill þó hefur haft stöðugt og eindregið tillit
til þess fyrirkomulags 8balstjoID8rinmtr, sem lýst er yfir í
allra-mildastri boðun 28. jan. 1852 að eit;j að komast á yfir
gjörvallt konúngsveldið, eins verður og þíngifl ati aðhyllast, að
þvi leyti Ísland SNert••., .þá grein þessa fyrirkonmlagsaðal-
stjómarinnal' í Danaveldi, sem lýtur að þvi, al'l öll hln sam-
'eiginlegu mál kon1Íngsvel~iAAnsskuti eiga undir þal'l eitt og
sama aðalstjórnarvald (til for '8~Il~Iinf}tn Af fæUebe ~nlíg!lfnbtr
f~((tb~ ðorfllt'ning), se~ skipai\verði að lögum. )ingið leyfir ser
því allra-þegnsam!egast að billja, all yðar konúng!lega hátign
mildHegastveiti Islendingutn rétt til, og gefið þeim kost á, ab
:eiga, fyrir kosna fulltrúa sína, ·sem nlþíngi kjósi með meira
ela helming .allra atkvæða, atk1"aeðisrett.i öllum þessum sam-
eiginlegu málum, að rett~ 'tiltölu vib aðra illutakonúngsveldis-
in", á því allsheJjar4likisþingi, sent til þess verður stofnað.
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Hill fimmta undirstöðu-atriði sem þingið allrn-þegnsnmlegust
verður að álíta öldúngis nauðsynlegt að vekja máls á, og biðja
yðar konímglega hát.ign allra-mildilegast all taka serdeilis-
lega til greina, er nm það embættisvald, er hafa verður á hendi,
sumpart sjálft hina siðustu meðferð og úrgreillslu ýmsra mála
heilan af landi, einkum frá landsstjérninni, en sumpart hlýtur
að bera slík mál fram fyrir yðar konúnglegu hátign til allra-
mildasta samþykkis eður siðustu úrslita, t. a. m. einkanlega
alþingismálin.

þingið hefur þegar her lið framan leyft ser að taka fram,
að einkum seu það hin margskiptu valdstjórnar - og önnur
stj ómar-störf sem liggi undir ýms stjúrnarvöld og ýmsa stjórn-
arrneun, bæli i her á landi og erlendis, sem gjöri fyrirkomulag
þall, sem nú er á stjórn Íslands, óhagk væmt og í~járvert, hæði
fyrir innbúa þessa Iands, og einnig fyrir sjálfa yfirstjórnend-
uma í Danmörku. Og þíngið leyfir si~r allrn-þegnsamlegust að
meina, all það ekki geti dulizt fyrir vísdómi yllar kouúnglegu
Idti~nar og stjórn yðar, eins og það er líka ljóst fyrir lrverj-
1I11l Íslending, að fyrirkomulag I,að, sem nú er á hinni síðustu
úrgreiðslu málanna hella II af landi, sem þessum yfirstjérnend-
um er ætluð, hlýtur að verða þeim [rvi óhagkvæmari og- ervið-
ari, sem sitt rlHílið svo all segja liggur lindir hvern, og þeir
eru þar til ekki jafnan hinir sömu, er eiga að hafa hina sí 11-
ustu meðferð og úrslit [iessara mála á hendi, heldur skiptast
þeir opt um, eiugan veginn eptir þvi, sem ekki er heldur að
vænta, hvernig mál þau stefna heilan af landi, sem undir þ;j
liggja, heldur eptir þvi, sem aðalmálunum í meginrikinu þykir
affarabezt og hollast.

þessi margs konur sundurskipting málauna og þessi breyt-
ing yfirstjóruandanna ",jálfra, sem eingum er her á lundi auðill
að vita ella sjá fyrir, fyr en hún er á komin, hlýtur all valda
embættismönnum her á landi hinnar mestu óvissu og vafa um
þá stefnu, sem verði álitin réttust og tiltækilegust í undirhún-
íngi málanna undir hinar síðustu afgreiðslur og úrslit, og olla
því, að sjálf þessi síðasta meðferð og úrslit málanna hljúta að
fara á mis við og skorta þuð almenna og óyggjundi álit og
traust, sem er svo öldúngis ómissandi í þeim efnum, og sem
eiga mætti víst, ef yður konúngleg hátign af vísdómi yðrum
og landsföðurlegrl; náð sæjuð ráð til og veg, að kjósa einn
mann, til að ba fa þessi störf öll á hendi af Íslands hálfu, og
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væri ætlað I,að einum, sumpart að bera öll slík mál héðan af
landi upp fyrir yðar konúnglegu hátign, en sumpart að leggja
á þau hinn síðasta úrskurð, að svo miklu leyti, sem þau væru
ekki svo almenns efnis, að þau yrði að leggja undir allsherjar-
úrgreiðslu ráðuneytis yðar.

þessi vandkvæði og óvissn, sem, eins og nú stendur, þykir
allauðsjáanlega eiga sel' stafi, og leiða af (JVí fyrirkomulagi
á hinni siðustu meðferð og úrgreiðslu hinna vandasömustu og
mest áríðal\(li mála Ileðan af lamll, hlýtur því þingið einnig
allra-þegusamlegast að leyfa ser, að bera UP}) fyrir yðar kon-
únglegu hátign, og vekja máls ií, hvort yðar Initign, s.akir
bæði þessara mikilvægu ástæða, og samkvæmt bæði hinum öðr-
um undirstöðu-atriðum í fyrirknmulagi stjórnariunar her á landi
og þvi aðal fyrirkomulagi á stjórn ~jiirvalls konúngsveldisins,
sem lýst er ytir í allra-hæstri boðun 28. jan. 1852, finnið ekki
af vísdómi yðrum og landsf'öðurlegri náð tilefni til, að fela
einum og sama embæUismanni hina síðustu meðferð allra
þeirra mála, sem ekki, sakir þeirra almenna efnis, yrðu lögð
undir úrgreiðslu sameiginlegra stjérnarvalda fyrir allt konúugs-
veldið, eða ekki gætu náð löglegri afgreiðslu (fo\'fatnín~,:Imæ~iio
lUfgjorrlfr) her á landi.

Samkvæmt öllum þessum ástæðum dirfist nú þíngið, með
20 atkvæðum móti 1, allra-þegnsamlegast að biðja, að í frum-
varpi því, sem yðar konúngleg hátign mildilegast lætur semja
og leggja fyrir alþingi um nýtt og umbætt fyrirkomulag stjórn-
arinnar yfir Íslandi, og til þess að ákveða stöðu þess i fyrir-
komulagi konúngsveldisins, verði allra-mildilegast tekin til
greina:
A. eptirfylgjandi undirstððu-atriði r
1. lið verlwltrillflur Ofl vald alþiuflis nerð] S1'0 aukið, að

þvi verði veitt lÍl!lktulIarvald (lijflyjafaJ'vald) i iHlum
þeim mdhtm, sem aður Imfa legið undir meðferð þess.

2. að ein rerði sett Ofl á einum stað, í Re!lkjavik, þriflWa
manna !I(irsfjórn í landi her, sem kafi d hendi til sið-
ustu úrslita iUI þau vflldstjú1'1Iarverk Ofl framkvæmdar-
rald i íslenzkum málum; sem ekki verður IÖ!llÍkveðið um
að hrjóti að leflflja undir allra-kæstau lÍrs/iUl'ð !Iðar kou-.
lÍufllr!flU ItlÍtigllar eða l'lÍðalle!/tis yðar; að þessir y(i/'-
stjdruendnr eifli setu á alþillgi, Ofl haldi þar srihum uppi
('Irir ltiiml stjomarinnar.

1053



3. ~ð verkahríngur, dómandatala og kjör yfirdómsins lÍ
Islandi verði aukin soo, að hið æðsta dómsvald landsins
verði í fullri samhljóðun við ályktunarvald alþin.'1is í
löggjafarmálum~ og við framkuæmdarnald ll/irstjórnar-
innari oaldstjðrnarmdlum.

4. að Íslendinqum, flP'ír kosna fulltrúa eina, veitisi réttur
til, og verði .qefinll kostur a, að eiga atkuæðisrétt, að

jafnri tiltölu við aðra hluta ríkisins, í öllum sameigin-
legum málum alls konún.qsveldisins~ þeim~ er IÖ.'1ðverða
undir umræður og úrslit eins aðal-ríkisþíngs f.l/rir .'1jör-
vallt kO'llún.qsveldið; að alþíngi kJósi þessa fulltrúa með
meir en helming allra atkvæða.

B. þar af leiðandi, sem þíngið leyfir ser allra-þegnsamlegast
að taka fram sem bendíngaratriði (.t>en~ílline~vunct):

5. hvort yðar konúngle.'1 luitign. samkvæmt hr.eðiþví furir-
komulaqi á stjórnal'völdunum ker á landi, sem þíllflið
hefur nú alb'a-þegllsamlegast .rtúnflið upp á, Ofl á því
aðalf.'1rirkomulagi á .stjórn gjörvalls kUllún.qsveldisills,
sem lýst er yfir að ei!li að komast 4. i allra-hæstri boðun
28. jan. 1852, finnið ekki allra-mildilegast ástæðu til,
að fela einum og sama embættismanni hina síðustu meðferð
þeirra mala, sem lö.qlÍkveðið verði um að ekki eigi undir
úrslit þeirra ráðgjafa, sem þess konar mál lig!lia undir í
gjörvöllu Iwnúngsv(ddinll, eða ekki geti útkljáðst kér á
landi, og að !tann beri síðan þau mál upp f.'1rÍ1· yðar
konúnglegu/uitfgll til allræ-mitdasta úrskurðar eða sam-:

.þykkis.
þessi atriði voru þannig samþykkt í þínginu:

1. með 19 atkvæðum gegn 2.
~. 19 2.
3. 18 2.
4. 20 1.
5. 20

Reykjavik, 9. ágúst. 1853.
AUra-þegnsamlegast .

•1. Sigurðsson. J. Guðmundsson:

3, Bænarskrá í verzlunarmálinu:
Til k 0 n \ú n g 8.

Til þingsins hafa komið 2 bænarskrár um verzlun her á
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landi, önnur frá fundi á })íngvöllum þess efnis, að hiðja þíngið
að minna stjórnina á nauðsyn vora og rett til frjálsrar verzl-
unar, hin frá Hnappadals- og Mýra-sýslum, sem skorar á þíng-
ið, að bera þá bæn fram fyrir yðar hátign, að öllum verzlun-
armönnum, eins lausakaupmönnum sem öðram, allra-mildileg-
ast verði leyft, að sigla upp Straumfjörð, og verzla þar. Til
að íhuga þetta mál settiþíngið 3 manna nefnd; síðan var það
rætt á 2 aðalfundum, og leyfir þingið ser allra-þegnsamlegast
al'! segja um það álit sitt á þessa leið.

Hvað hina síðar töldu bænarskrá snertir, þá er hún of ser-
staklegs eðlis, og fer fram á of einstaklegt atriði í þessu aðal-
máli, til þess að þingið geti, eptir því sem verslunarmalið nú er
komið á leið, og eptir því horfi, sem það nú er í, að þessu sinni
tekið hana til greina, ef)a borið þar um serstaka bæn fram fyrir
yðar hátign.

Af auglýsingu þeirri til alþingis um árángur af þegnlegum
tillögum þess og öðrum uppástúngum á fundinum 1849, sem
fulltrúi yðar hátignar hefur birt og afhent þinginu, hefur þíngið
seb, að yðar hátign næstliðinn vetur hefur borið nýtt frumvarp
um rýmkað verzlunarfrelsi handa íslandi undir rikisþíngið, sem
seinna var slitið, og að fmmvarp þetta hefur í aðalatriðunum
verið lagað eptir tillögum alþíngis og þjóbfundarins 1851.. píngið
ley6r ser aUra-þegnsamlegast, i sinu og all•.a Iandsrnaana nafni,
að inna yðar hátign þegnsamlega og lotningarfulla þökk fyrit
þal'l, hvernig yðar hátign befur af gaezku yðar og landsföður-
legri mildi látið yður vera einkar-umhugað um, að máli þessu
yrði framgeingt, og það bæði svo fljótt, sem verða mætti, og
~íþann veg, sem landsbúum mundi og vel gegna. Jafnframt
leyfir þingið ser allra-þegnsamlegast að minnast þess, ab lifandi
áhugi vakir enn i brjósti allra Íslendinga, að þessu þjóðmáli
mætti verða framgeingt svo fljótt, sem auðið er, og á þann veg
og i þá aðalstefnu, sem yðar bátign fyrir stjórnendur yðar sjálf-
ur hafið stefnt þvi, og að það er óbifanlegt traust þingsins, að
eins og þær mótspyrnur nú eru horfnar, sem hömluðu því, að
málið yrði fullrættog leitt til lykta á riklsþingfnu, þannig muni
og yðar konúngl eg speki mildilegast sjá ráð til, að sigrast á
þeim métspymum, sem virðast að hafa kom,jl) fram, bæði til
að fresta þesso máli og þeim afdrifum þess, sem yðar kon-
úngleg hátign hefur til ætlazt, og allir landsmenn helzt og
einhuga kjósa.
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það hefur sumsé hvorki getað dulizt fyri I' þinginu nc MI'-

um landsbúum, sem hafa átt kost á, að kynna ser dönsk dag-
blöð síðan í vor, hve mikið far sumir danskir kaupmenn og
reiðarar, einkum þeir, sem eiga heimili í Kaupmanuahöfu, hata
gjiirt ser nm, með bænarskrám og ávörpum til rikisþingsins, að
leiða því fyrir sjónir, hver skaði væri búinu jafnvel allri verzl-
Ull og siglingum Dana, en einkum Kaupmannahafnarbúa, ef
yðar hátign gæfuð verzlunina 11(\1' á landi lausa .á þann veg, sem
frumvarpið fer fram á, og virðast þessir kaupmenn einkum hafa
tekill fram 2 atriði í ávörpum sínum til ríkisþingsins til sönn-
ullar sinu máli, annað það, að þó jafnaðartolli megi halda fram
yfir höfuð al'l tala, þá se hann óhafandi við þær þjól'lir, sem,
eins ag t. d. Spánverjar , hafa ójafnaðartoll í lögum sínum
við allar aðra!' þjóðir, og hitt, að það 2 da la lestagjald, sem til
tekið er i frumvarpinu, se svo lágt, að um það muni hvork i
ísland ne ríkis~jóðinn.

pal'l vm' vafalaust bæði hið einasta retla sjónal'lllið og sam-
boðið speki yðar hátignar og Iaudsföðurlegri umönnun fyrir
hagsæld og verulegum framförum Íslands, sem haft var fyrir
augum í verzhmnrlngnfrumvarpi því, el' yðar hátign letuð leggja
f~'rirþjóðfundilJn, 'f:oð lÖf/un á »er z l u n iu u i [ær i fram fra
sjónarmiði ,\'jálfs Ís l an d s", og þessu sama sjónarmiði er
haldið í tillögtun alþlngis og þjóðfundm'ins, og í frumvarpi þv],
sem yi\ar hátign 1t~tuð leggja fyrir ríkisþíngið. En uppástþllg-
ur kaupmanna til rikisþingsius eru byggðar á öðru sjónarmiði,
og því hafa þær farið í aðrn átt; þeir skoða alla lögllll verzl-
uuariunar hel' á landi frá sjónarmiði sjalfra þeirm og þess
hagnaðar, er þeim, sem búsettum í Kaupmauuahöfu, megi standa
nf ve •...J:IUlI hel', en hvorki f";í því sjónarmil'li, hvað ÍslalHli Sf!

hagfeldast. né verzlun gjörvalls konúngsveldisins yf;" höfuð.
petta ætlar þingið að se nokkurn veginn ljóst að se aðalatrið-
ið, sem :í miIJi bel'. Hvað þau 2 atriði snertir, sem kaupmenn
hafa' tekið fram i uppástúngum sínum til rikisþlngsins, og sem
ál'lUl' er getið, þá leyfir þingið sérnllra-þegusamlegast al'l geta
þess, að á meðan aðalmarkaður fisks þess, sem árlega aflast ;í
Íslandi, er á Spáni, þá stendur það á afar-miklu fyrir þessa
verulegu grein verzlunarinnar her, að hún se bundin sem minnst-
um afarkostum; en þetta mundi flÓ fara fjærri, ef Spáuverjum
væri gjört, að greiða her þeim mun meiri toll eða skipgjahl,
heldur en Döuum og öðrum {Ijlll')nm, sem þeir gjtira mun :í [rvi
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í sinum tolllögum, hvort fiskueiuu et' fluttur til Spánar fÍ spánskum
skipum, eba i skipum annara I,júða, en þetta munar allt all
því 3! rhdd. á hverju skippundi, og mundi það þvi ai'! meðal-
tali árlega nema 30-40,000 rfnh1., sem Íslendingar feingju meira
~vrir fisk sinu, ef Spánverjar mættu :-;iglll hingað með sömu
kjörum og aðrar þjú/\ir, Eu væru fleim við uppsiglingu hingað
gjiil'l\ir samsvarandi afarkostir þvi, sem svarar éjafuaðartollln-
um fÍ Spáni, og sem mundi verða rúmra 50 rbdd. gjald af hverju
lestarúmi, þá mundu I,eir alls ekki koma hi'r fremur en nú,
og landsmenn mundu flá enn um ókomnar nlrlir mega sjá á
bak hinum ál\ur áminnsta stórvægilega ágóða af fiskverzlun
sinui ; en að hinu leytiuu mundi hvorki hill danska verzlun yfir
höfuð, ne kaupmenn og reiðarar í Kaupmannahðfn, uppskera
jafnmik inn hag af svo gott sem beru banni gegn Spánverjum
81'1 koma IIt~r, hæðl vegna þess hærra tollgjalds, sem þeir þurfa
al'l greiða, ef þei!' flytja fiskinu á dönskum skipum, en ef hann
væri fluttur á spönskum, og vegna {less mikla tilkostnaðar,
sem reiðarar verða að hafa; því I'VO mun teljast til, að þeir
af þeim flutningum vart muni hafa í hreinan ávinning meira en
5-6000 rhrld., án þess þó tillit ~ehaft til þess, hvort þeir geti
ekki i stall þeirra ferða notað skip sín til annara og arðsamari
flutninga. pall virðist f,vi auðsætt, að heldur ættu þeir að verða
fyrir 1)(~I'sum imissi, ef hmm annars er svo mikill, heldur en
landsbúar fyrir þeim 30-40,OOOrbdrl. halla árlega, sem þeir bíða,
ef Spánverjum verður ekki leyft, að sigla híngað jafnafarkosta-
laust og öðrum þjóðum. Hin önnur ailalbreytíng, sem kaup-
mennirnir og reiðararnir hafa farið fram á í tillögum sínum til
rikisþingslus, er sú, að lesta gjaldið verði hækkað frá 2 rbdd. til
5 rbdd., og hafa þeir bundið þessa hækkun lestagjaldsins eink-
um við 2 aðrar uppástúngur, sumsé, að öll verzlun útlendra og
innlendra lausakaupmanna se af tekin, og að hvorki verði lög-
giltir neinir nýir verzlunarstaðir um hin næstu 20 ár, né að
neinir vöruflutníngar líbist frá kauptúnum landsins inn á firði
og víkur. þab er auðséð, að kaupmönnum þykir til vinnandi,
að greiða hærra Iestagjald, ef þeir gætu áunnið, að öll verzlun
lausakanpmanna yrði af tekin, og að eingum landsbúa leyfðist,
að verzla við .lenda menn, því þá tækist þeim, eptir vild sinni
a1\ þraungva að verzlun landsbúa og draga til sín allan aðal-
hag af frjálsu verzluninni, en hann drægist þá um leið út úr
landinu, þegar þeir ei síður en nú væru búsettir i Kaupmanna-
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höfn eður annarstaðar, er þeir jafnan mundu álíta ser hagfeld-
ast og skemmtilegast; en þegar arður verzlunarinnar þannig
dl'ægis-t út "I' landinu, ,lá væri fyrir þall girt, ab innlendir kaup-
menn gætu her þrlfizt, ella nokkur verzlunarkeppni átt ser stall,
Ol!; fm1\ því fremur, þegar verzlun við lausakaupmenn líka væri
ar tekin, sem er, og mundi enn fremur verða undir frjálsri
verzlun, skiIYI·1\j fyrir þv], all innlendir kaupmenn kæmust her
upp og tækju sel' bólfestu í landinu ~jálflJ, og þá jafnframt arður
O~ ágÍlni verzlunarinnar. þa1'l er ')Ví auðséð, að Kaupmannahafnar-
kaupmenn hafa með uppástúngum sínum til ríkisþíngsins vilj-
að girða fyrir hvers kyn" verzlunarkeppni her á landi, og stefaa
fyrirkomulagi þessarar verzlunur í þ:llI horf, að hún eptir sem
liður væri eingaungn í þeirra hömlum, þó hún yrði getin laus
að nafninu til við útlendar þjóðir, og flV; er ei furða, þó þeir
með þessum fyrirvar» treysti st til, ah hjói'la ~ rhdd, lestagjald í
stað 2 rhdd, gjaldsins, og leiði I'íkisþínginu fyrir sjónir, hvílíkan
••kaða tekjur íslands og ríki'\sjúllurinn haf af svo lágu sk ipsaf-
gjaldi. .Með tilliti til þessa síðasta atriðis leyfir þingið ser allra-
þegnsamlegast að geta þess, all þegar verslunarmálið er komið
í kríng, og verzlnnin el' orðln svo frjáls og hagfeld landsbúum,
sem nú er stefnt að, þá \'00111' þíngið, að skattalöggjöf landsins
muni bráðum verða tekin til algjörlegrar endurhótar, og að þá
muni jafnfrana verða tekið til ýtarlegri yfsvegunar, hvort ekki
reynist al'lgeillgiJegnr og sanngjarn gjaldstofn hin ýmsu ölfaung og
önnur ónauilsyl~ja~ og óhófs-vara, sem tillandsins flyzt, og sem
all líkindum mundi enn meiri flytjast, þegar verslunin væri orðin
ft:jáls; því þá sýnist það liggja beint við, að þeim mun meiri
ébeinlíuis-skatt mætti leg~a lí þess konar gjaldstofn, sem hon-
um væri minna í þýngt fráupllbafi meh lestagjaldinu. Á þenn-
an veg mundi miklu 3uðgefoora, ai'l auka tekjur landsins áeðli-
legri og síður tllfinnanlegan hátt fyrir alla hina snauðari lands-
húa, en þann, sem kaupmenn stinga nú upp á, að leggja 5 rhdd,
lestagjald á alla vöru, hvort sem það er óhófsvara, eða öldúngis
ómlssandi, og hvort sem í Iestarúminu er flutt um 30-'I{Orbdd.
virði, eins og af salti, kolum og timbri, eða margra hundraða
rikisdala virði, eins og er um flesta munaðarvöru.

Um þá uppástúngu kaupmanna, að vöruflut-níngar séu hann-
aðir frá kauptúnum landsins inu á firði og vikur, skal þingið
því síður tala, sem það í ástæðunum fyrir frumvarpi því, er
yðar hátign letuð leggja fyrir rikísdaginn, er tekið fram, og þa~
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réttilega, al'! þetta atriði eigi ekki undir úrgreiðslu ríkisþing~-
ills.

þíngii\ hefur, eins og' allir landsmenn, þal'l éhifaulega
traust, ai'l þessa!' og þvi um líkar mótbárur, sem elugauugu risa
af sérstaklegu lo'.jónarOlil'li á og tilliti tíl hagsmuna einstakra
manna, muni alls ekki fá í nei/IU raskað hlnnl landsföðurlegu
og visdómsfullu stefnu, sem yðar hátign hefur gcfll'l þessu aðal-
máli vor Íslell{]illga nu-ð [ivi frumvarpi, sem yðar hátign létuð
leggja fyrir ríkisþingi~. þessu frumvarpi er ept ir áliti þingsins
svo hyggilega og viturlega fyrir kornið i öllum aðalatriðum,
að kornist verzlunin í það horf, sem þai\ ætlast til, mun hún
verða landsbúum hagfeld, og landinu til viðreisnar og upp-
hyggingar, hvort heldur þall er !IIkol'lai'lút af fyrir sig, eða sem
partur af konúngsveldl yðar, þó einstöku atril'li, sem minna
er í varið, kunni í árninnstu frumvarpi að verða útlendri verzl-
un her í bráð til nokkurrar tálmunar, telur þingil'l þall víst, all
á þessum atriðum muni fá!"t bót ráMn með tímanum,' þegar
reynslan er búin að sSna, al'l þau þurf breytingar við, og skal
þíngii'l í þessu tilliti allra-þegusamlegast leyfa ser, að henda til
þess, all því Ilykir þal'l mjög nauðsynlegt, að leiðarbréf, sé þeim
annars haldið, sem óvíða mun vera, þar sem verzlun er gefin
frjáls (illum þjáðum, megi eiuuig leysa hjá Higreglustjórunum
í aðalkaupstöðum landsins, vegna þess erviðlelka og þess tíma-
spillis, sem af því mundi leiða fyrir útlend skip, að senda eptir
þeim frá fjarlægustu kaupstöðum til amtmanna, þegar þau bæri
þar ab, landi leiðarbréfslaus. Eins verður þingið afl vera á þeirri
skoðun, að leyfi, til all sigla upp all eins 6 aðalkaupstaði, se
of þraungt, ef frjáls verslun á all geta orðið á þessu mjög
strjálbyggba landi að svo verulegum notum, sem til er ætlazt,
og ~ð ekki megi binda of mjög skoðun sína við jafna tölu
slíkra kaupstaða í hverju amti ,fyrir sig, þar eb þau eru mjög
misjöfn að fólksfjölda, efnahag, og að því, hvernig þau liggja
við verzlun Ii þeim tilteknu aða)kl1uptúnnm, í hverju tilliti
norður- og austur-amtíð yrði fyrir þrelngri kjörum en hin ömtin,
ef verslun útlendra kaupmanna væri þar bundin við þá 2 kaup-
staði, Akureyri og Seyðisfjörð. það er því ósk og 'Von þings-
ins, ab útlendingum, áður lángt um líður, verði leyft, að sigla
upp i NorMendíngafjórðúngi Sallðárkrók auk Akureyrar, og í
Austfirðíngafjórðóngi Djúpavog (Berufjörh) auk SeyMsfjarðar,
og það því fremur, sem meginhluti Skaptafellssýslu, sem sjálf
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er kauptúnslaus, og á m.l0g lángt að sækja lÍ aðra kaupstaði,
ga~ti með þessu móti notið að nokkru leyti þeirra hagsmuna,
sem leiða mun af frjálsri verzlun her fyrir öll önnur heruð
landsins,

En Þ(J þíngið telji það æskilegt, að þessum breytingum
gæti orðið framgeíngt, þykir því þó hitt mestu skipta, að frum-
varpi þv], sem yðar hátign letuð leggja fyrir rikisl,íngið, geti
í öllu verulegu orðið framgeingt, og þal'! sem fyrst náð
lagagildi, og þess vegna leyfir þingið ser allra-þegnsamlegast
mel'! samhljóða atkvæðum að bera þá bæn fram fyrii' yðar há-
tign:

að !Iðar "{it~qn, of t'ísdó",i !lðal' o.q landsföðurlegri um-
ön/mn fyrir sannrl velfarnfl1t vor Íslendinga, viljið allra-
mildileqast hægja' þeim mátspstrnum burtu, um reistar
hfl(a verið gefIn frumvarpi þl'í til frjdlsrar nerzlunar á
Íslandi, sem !Iðar hátirln hefur látið bera undir rlkis-:
þín,q Dana, svo að þetta frumvarp fai sem fyl'st laqa-:
gildi.

I\eykjnik, 9, ágúst 18;;'1.
Allra- þegnsa IIIlegast .

•1. ð'igurðsson. P. Petursson•

•lóll Guðmundsson lögfræðingur spurði því næst þíngið að, í
nafni tiðindanefudarlnnar, hvort hækka ætti söluverð alþingistið-
indanna, þó þau yrðu stærri nú eu áður, og sömuleiðis, hvern-
ig þingið áliti að haga ætti útsölu þeirra, þar eð nefndin ekki
gæti felngið neinn til, að takast á hendur sölu þeirra og út-
býringu með þeim kostum, sem hellni þætti gángandi að, og
voru þingmenn á þvi, að þau skyldu nú, sem áður, verða seld
fyrir 1 rbd., og að auki fyrir innfestingu og kápu, og tðluðu nokkrir
þingmenn ÍIr ~jarlægustu sýslunumjafnframt á þá leið, að þeir
vildu reyna að sjá um, að þau kæmust í þær sýslumar.

Fundi slitið.

10. ágúst - þrítugasti og fimmti fundur.
Amr á .fundi, Gjörðabók frá síðasta fundi lesin upp og

samþykkt .
Forseti: það, sem nú liggur fyrir, er að lesa upp álits-
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skjal flíngsins ikonúnglegu alitsruáli 1:1111 jnrðnmotið d islaudi.
Framsögumaður, þingmaður Skaptfellingn, gjörir SVg vel og les
upp álitsskjalið.

Var þá álitsskjalið afhent framsögumanniv J. Guðmunds-
syni lögfl'æðíngi, sem las það Ullp svo hljóðandi:

T iI k 0 n ú n g s,

Fulltrúi yðar konúnglegu hátignar ii þessu þingi ft'kk I,vi í upp-
hafi þess,samkvæmt allra-þegnsamlegast aá liti oguppástímgu ráð-
herra yðar konúnglegu hátignar, 21. mai þ. á., til meðferðar sem
rilitsmál jarðamat I)að, sem fram fór yfir allar jarðeignir her lÍ landi
árin 1849---..1)0, samkvæmt til sk. 27. maí 1848, og reglum þeim,
sem rentukammerið setti fyrir því 1. sept. s, á., það er að skilja
jarðamats- og yfirmats-bækurnar aila,' yfir gjörvallt landið, með
skýrslum þeim og upplýsingum, sem 11111 það em ritaðar frá
æðri og lægri valdstjórnarmðnnum ht'~r á landi. Hefur fulltrúi
yðar hátignar samkvæmt þvi, sem ráðherrann belldir til í álits-
skjali sínu, skorað á þingið um, að taka til yfirvegunar hin ýmsu
efasömu atriði þessa málefuis, er hafa mættu áhrif á, hvernig
{)Ví yrði komið í bezt horf.

þíllgii'l kaus ser því 9 manna nefnd til þess, að hafa þetta
einkar-vandasama mál til meðferðar, og voru í halla kosnir
kunnugir menn úr ýmsum héruðum landsins, sem bæl'li þekkja
vel til hins serstaka ásigkomulags jarða, o. fl, i [ieim hcru~um,
og sem einnig höfðu unnið nokkuð að hinu téða jarðamati. og
haft færi á, að kynna ser hinar ýmsu og sérstaklegu skoðanir
og aðferðir við það. Eptir það þessi nefnd hafði kveðið upp álit
sitt um málið, var það ýtarlega rætt á 2 aðalfundum, og leyfir
nú þingið Sel', samkvæmt umræðunum og atkvæðagreiðsluuní,
að bera upp um það fyrir yðar konúnglegu hátiguálit sitt a
þessa leið.

þingið varð að álíta ser fremst af öllu skylt, ai't rannsaka
og komast að fastri niðurstöðu um það, sem það varð að álíta
hið verulegasta og mest umvarðandi atriði í þessu máli, en það
er, hvort. þetta nýafgeingna jarðalllat se með svo mörgum og
verulegum göllum, að alls ekki se hugsandi nein meðöl eða
ráð, til að lagfæra það, nema Ill~ð svo mikilli Iyrirhöfu og til-
kostnaði, sem nýtt jarðamat frá stofni mundi útheimta, eða
hvort gallarnir væru ekki meiri eu svo, og að eins þess eðlis,
að sjá mætti ráð til, að umbæta þá á annan veg en þann, sem
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væri jafu-umfángs-, umsvifa- og kostnaðar-mikill, eins og við
nýtt jarðamat frá stofni.

þíngii'l komst nú hrritt að þeirri niðurstöðu, sem ráðherra
yðar konúnglegu hátignar í hinu áðm áminnsta álitsskjali sinu,
að jarðamat þetta er 'Ilmeð svo miklum O.fJ verulegum .fJöllulJl 0.'/
fijöfllum", að það ei verður notað svona, eins og það er nú, ,»sem
grundvöllur tilllýrrar jarðabókar fyrir land þetta". En eins
og ráðherrann bætir þar vii'l, 'Ilnema téðir fjallar fyrst verði
bættir", og virðist þal' með að benda til, að það muni vera
auðið, að bæta þá, án þess ai'l raska þessu jarða mati frá rótum,
og hyrja annað nýtt fréÍ stofni, eins verður og þíllgið allra-þegn-
samlegast að álíta, að þó misfellurnar og gallarnir á þessu
jarðamati St~U miklar og verulegar, þegar þai'l er skoðað í Ilpild
sinni, og sem tilvonandi grullll\'ðllur undir áreiðanlega og við-
unanlega jarðabók yfir allt laud þf'tta, þá séu þær ekki þess
eðlis, að jarða matið geti ekki haldizt ai'l aðalundirstöðu sinni
til, lIe að þær einmitt þess vegna verði ómögulega bættar og
lagaðar. þíllgii'l verður Ull allra- þegusamlegast að leyfa ser að
útlista þetta nokkuð nákvæmar, og færa hinar helztu röksemd-
ir fyrir þessari ófrávíkjanlegu meinlugu sinni.

Eins og jarðamatið var lyrir skipað í lögg:jöfinni 27. maí
1848, að hinir skynsömustu. reyndustu og kunnugustu menn í
hverjum hrepp skyldu virða hverja jöl'i'I eptir því, sem hún
geingi sanngjarnlega að kaupum og sölum, og einkum eptir
þeim almennu, ónákvæmu og miður ljósu reglum, sem rente-
kammerið setti jarðamatsmöunuuum, þá gat naumast nokkru
sinni hjá því farið, fyrst, að þessi lögákveðui aðalmælikvarði :
'Ilhið sannfuarna verð jarðanna í kaupum og sðium", yrði,
þegar farið var að koma honum við og heirnfæra hann, bundinn
við mjög margbreytta og serstaklega skoðun og sundurleitt sjón-
armið hinna ýmsu jarðamatsmanna um flai'l, út frá hvaða undir-
stððu eða reglum ætti af'l gnnga, til þess, að finna og ákveða,
og hvað síðan mætti álíta 'Ilsanugjamt orrð jarðanna". En
þetta sjónarmið hlaut allt af að fara eptir ýmsu sérstaklegu .í-
standi jarðanna, sölu þeirra og leigumála i ltVerju heraði sel'
í lagi, sem mjög er og hlýtur að vera misjafnt og breytilegt
í svo víðlendu og strjúlbyggðu landi, sem þetta land er, og
þar næst, að jarðamatsreglurnar, eins og þær voru, hlutu
einnig að verða mjög tilbreytilega skildar, og þess vegna líka
serstaklega heirnfærðar, ba?ðt eptir misljósum skilning! manna
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yfir höful'l að tala, og eptir sérstaklegu og frábrugðnu ásig-
komulagi jarðeignanna, gæða þeirra og galla, í hinum ýmsu
héruðum, Varð því fremur að koma fram svona ýmislegur og
frábrugðinn skilningur á þessum reglum, og ólík aðferð við að
heim færa þær, sem þær bárust svo seint til jarðamatsmannanna
í mörgum héruðum, og svo skömmu áður, en jarðamatið hófst,
að þeim gafst ekki nauðsynlegt ráðrúm til, all kynna Set' þær
til hlítar, ella ~jöra bráða-tilraunir til, all heilli færa þær. -

Óldúngis samkvæmt þessu hefur þetta nýja jarðamat reynzt
þinginu, hvað galla þess og misfellur áhrærir. Þegar það er
borið saman sýslna í milli Ofl amta, þá er virðing eða mat
jarðanna víða hvar mjög misjafnt, og miklu misjaínara, en
svarar söunum gæðum þeirra og hæfilegum leigumala; og flá
má einnig gánga úr skugga um, að, hinar almennu reglur
stjórnarráðsins fyrir jarðamatsmenniua, til að hafa við matið til.
hlýðilegt tillit til hinna sérstaklegu atvika, þeirra el' gæti vald-
ið hækkun jnrðarverðsins, t. d. hlunnindi hennar, ei'la lækkun
þess, t. a. m. veruleg áföll og auðsjáanleg rýrnun jarðarinnar,
o. fl., hafa verið mjög misjafnt heimfærðar og á ólíkan hnit,
bæði eptir hillum frábrugðna og ýmislega. skilningi rnauna á ~jálf:'
um reglunum, og eptir ólíku og sérstaklegu ástandi í hinum ýmsu
héruðum, og fleirri ólíku skoðun á hillum meiri eður minni
sanna hag eður óhag af slíkum einstaklegum atvikum.

Af þessu verður þingið allra-þegnsamlegast að álita sprottna
og í þessu fólgna aðalgalla, újöfnnr og misfellur jarðamatsins,
og að svo mikið og verulega kveði að þessum göllum, all jarða-
matið verði ekki brúkað, eins og það er, í heild sinni, eða se
svo úr garði gjört, að við verði komið þeirri leiðréttingu á þvi,
og síðustu meðferð, sem 5. gr. tilskip. '27. mai 1848 ákveður.

Eu þrátt fyrfl' þessa verulegu galla, þ;i má eingau veginn
missa sjónar á hinu, sem áuunizt hefur með þessu jarða mati,
sem þingið bæði verður að álíta miklu verulegra eu gallana ,
og svo, að jafnvel ekkert eldra jarðamat her á landi er byggt á
svo almennt áreiðanlegr] undirstöðu. þessi aðalkostur þess
hefur einkanlega og eiugaungu náðst fyrir hina sömu lögbol'lllll
aðferð, sem við var höfð, fyrst, ai'! hinir skynsömustu. reynd ustu
og kunnugustu mellll í hverjum hrepp, og sem þess vegna hlutu
að þekkja bezt hill mismunandi gæði og galla, kosti og ókosti
jarðanna innbyrðis í hverjum hreppi, voru með vegleiðslu og
leiðbeiningu sýslumannslns látnir meta jarðirllar eptir einum
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og sama tilteknum mælikvarða, og þar næst, al'! úrvali f)es~ara
sömu manna var falib, eptir hinum sama mælik varða, og með
vegleiðslu eins og sama embættisuranns, að raunsaka og ja flla
jarðamatið ; hverri sj"lu ser í lagi. þó nú bæi'li þessi að lög-
um tiltekni mælikvarði væri heimfærður eptir ýmslegri og frá-
brugðinn; skoðun og á ýmsan veg j l,innm ýmsu sýslum, þeg-
ar yfir fleiri þeirra er litið eður allar, vg þll bið sama hafi
orðið upp á um, all skilja {Ig heimfæra hinar sérstðku reglur
fyrir jarðamatinu, eins og áður er tekið fram að hlaut að eiga
ser stað í hinum ýmsu héruðum yfir höfuð að tala, þá gat samt
varla orðið af f)\ií misst, að í laierjuin eiustðkio» hu'ppi út af
ftp'ir J'i!f, og þa aptur t kverri einstakri .~ýslu ser í latIi,
yrði hinn lögskilJaði aðulmælik varði og hhlar aðrar reglur stjórn-
arinnar heimfærðar eptir einni O!! .I'Öll/ll skoðun 0.'1 fró eiuu
0.1f sama sjouarmið! til hverrar eiustakrar jarðar í ehutm (Jf!
sama hrepp O!I í einni og sðmu sf;~:lmlld~ eptir þeim verulegu
og í raun og veru mismunandi gæðum og gimulU~ kostum og
ókostum hverrar jarðar, sem þessir skynsömustn og reyndusta
og heztu hreppsmenn hlutu að 'wkkja betur til, en nokkrum
öðrum er unnt.

I/inn sanni 0.1f 11erltlPfli mismicmer jarðanna itl1l&Urðis í
kuerjum 1ll'I'ppi og læerri J'Ý.l'lu .1'('1' i la!!i, hyggður á grund-
vallaðri og áreiðanlegri þekkingu og skoðun hiuna skynsömustu
og beztu manna, Idýtlll' þmwi!! aðvera Lomiun (ram í þessu,
siðasta jal'ðam{fti, og vera gjiirður nokkurn veginn áreiðanlega
sýnilegur fyrir hil'> IlIi~jaf)la matsverð jarðunna í kl'e1julll hrf'ppi
og hnerri sýslu ser í lagit yfir hUuð að tala.

Mel'> I}ví lið raunsakn j orðamatsbækuruar svo uákvæmlegn,
sem IHl voru faulI/?,' á, með [ivi að bera saman matsverð
jarðanna í ýrnsum hreppum í einni og sit)}}U sýslu við jarðar-
afgjöldill, sem nó eru, ept ir hillum liiglwi'lnu skýrslum um Imu
til elldurgjaltls alþíllgiskostllni'lal'ills, og með því að þiugmeun,
hvar af margir áttu meiri eðn minni hlut að hinu siðasta jarða-
mati, og flestir þekkja til, lÍ hvern veg það fór fram í hinum
ýmsu héruðum um land al It , hafa borið sig saman, hæði UIU

þetta atriði jarðnmatsius og önnur, hefur þíngii'l komizt að fullri
sannfæringu um, að áunnizt hefur með hinu seinasta jarðamati
þessi verulega og mikilvæga undirstaða: mismunandi virð-
ing jarðanna eptir verulf'.lfa mismunandi stærð þeirra Of!
[arðarmcom], kostum þeirra og ókostum, í flestöllum hillum
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einstðku hreppum, Iæerjum út af fllrir si!!, Ofl i flestiUluJn ð·ýslmn.
landsins, þegar hver þeirra er skoðuð sér í lagi. Og eins og
þíngið verður að vera öldúngis sannfært um, að þessu er svona varið
í raun og veru, eins verður þíngið allra-þegnsamlegast að álíta,
að þetta se svo verulegur kostur við hið síðasta jarða mat, að
fyrir hann verði mögulegt, að bæta um og lagfæra galla þess,
ójöfuur og misfellur, án þess að til þess útheimtist svo marg-
brotin og umsvifamikil aðferð eða tilkostnaður, sem ella mundi
við þurfa, og sem einkum mundi hafa orðið óumflýjanlegt að
hafa við, ef jarðamatið hefði ekki þennan verulega kost í ser,
sem á mætti byggja.

þingið verður því allra-þegnsamlegast að vera á því, að
þessu jarðamati eigi ekki að raska frá rótum, heldur se vel
gjörandi tilraunir, til að umhæta og jafua galla þess og ó-
jöfuur.

þeirrar sömu meiningar hafa og verið amtsyfirvöld lands-
ir:s i álitsskjölum sinum til stjórnar yðar konúnglegu hátignar,
og ráðherra iuuanrik ismálanna virðist einnig að vera á hiuu
sama máli í allra-þegnsamlegasta álitsskjali sínu til yðar há-
tignar 21. maí þ. á.

Eu það er eðlilegt, þar sem um jafnvandasamt mál er að
ræða eins og lagfæl'íugu á ýmsum og margbreyttum göllum þessa
jarðamats, í svo vihlenrlu landi, sem þetta er, og með svo ó-
líku ásigkomulagi búnaðar, jarðeiguanna sjálfra og leigumála
á þeim, og eins og gallar þeir og misfellur, sem þarf að lag-
færa, eru ekki að eins sprottnar af sérstaklegu tilliti til þess-
ara ólíku og sérstaklegu atvika, heldur líka af ólíkum skiln-
ingi á bæði aðalmælikvarðanum og reglunum fyrir jarðamatinu,
þó mjög seli margbreyttar og ólíkar hinar ýmsu aðferðir, sem
hefur verið stúngið upp á til þess, að lagfæra og leiðrétta þessa
galla og ójöfllur.

Eu þar sem t, d, hefur verið stÍlllgið upp á, að finna eptir
hinni afgeingnu j arðamatsvirð iugu meðalverð á hverju fornu
jarðarhundraði í hverri sýslu, og jafna síðan jarðamatið. víst í
einu amtinu, með þeim deilirum, sem kæmu lIálæl!;t þessu með-
alverði á hundruðunum í hverri sýslu, þá er að vísu auðráðið
af því, sem áður er tekið fram um hið samhljóða og réttu mat
jarðanua í hverjum einstökum hreppi ser í lagi og í hverri
einstakri sýslu út af fyrir sig, í flestöllum sýslum landsins, að
þessa aðferð mætti vel hafa til þess, að finna hið retta og
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sanna hlutfall hundraðatölunnar eður dýrleikans á hverri jörð
í hnerrl einstakri sýslu út af f!vír sig. En I,íngið fær ekki
skilill, hvernig þessi aðferð gæti kornið að notum, til þess að
bæta um gallana og ðjöfnurnar, sem eru á matinu innbyrðis
milli hinna ýmsu sýslna og amta, og það þvi síður, sem aðal-
undirstaðan fyrir þessari lagfæringu, hið forna hundraðatal eða
dýrleiki jarðanna er í hinum ýmsu héruðum mjög mis hár og
misjnfn í samanburði við hin SÖIIl'IUgæði jarðeignanna. þingið
getur því ekki lagt það til, að þessi aðferð verði við höfð, til
að lagfæra og bæta ójöfnur og galla jarða matsins.

Hin önnur aðferð, sem hefur verið stwlgih npp á, til ah
lagfæra þessar ójöfllur og misfellur, er sú, að hafa til þess af-
gjöldin, sem nú em á jörðunum, svo að þau, samanlögð i hverju
byggðarlagi, væru höfi'l til undirstöðu fyrir sanngjörnu verðlagi,
og þess vegna sanngjörnu virðingarverði jarðanna í hinu sama
byggðarlagi, og að virðingarverðið, sem nú kom fram í jarha-
matinu í hinu sama byggðarlagi, yri'li ah því skapi hækkað eður
lækkað, sem þessi undirstöðu-mælikvarði þannig benti til, bæði
í hillum einstöku sveitum og sýslum. þessi aðferð, til að lag-
færa hinar helztu ójöfnur jarðamatsins, virðist nú að vísu að
vera í allmikilli samhljóðuu við hinn lögákveðna aðalmælikvarða
fyrir jarðamatinu : 1Jsamlflia1'1llegl verð jarðanna í kaupum o.q
sölum"; því þetta 1Jsanngja1'1la sölu - Ofl kaup-verð" hlaut þó
viðast að fara að miklu leyti eptir þeim arði, sem jörðin gæfi
af Sel', eður þeim leigumala. sem á hana væri kominn.

En þingið verður allra-þegusa rnlegast ah álita, eins og það
þegar hefur leyft ser ah taka fram, að þessi aðalmælikvarði
hafi aldrei verið haganlega valínn , til þess að hafa hann sem
almenna undirstöðu fyrir jarðamati her á landi, af því bæði
leigumáli jarðanna, eins og hann er nú, er mjög misjafn og
eingau veginn í réttum jöfnuði við hin sönnu gæði eður galla
þeil'fa, og af flví að þab hljóta þar að auki ab vera svo mörg
ÖIIIIUl' sérstakleg atvik, sem ráða þvi, að í einu héraðinu er það
almennt álitið 'fJ~..aIl1I!1jarntjal'ðaJ'verð", sem í öðru er áliti/\
miður sanngjarnt. Og þallnig verður einnig þingið að meina,
að þessi aðfe ri'l, til að laga galla jarðamatsius : ab leggja fyrir
því til gruudvallar leigumálann, sem nú er á jörðunum, se ó-
hafandi; því fyrir hana yrðu menn að álíta gefið þai'l tvennt,
sem er fjærri að se rétt, fyrst, að jafngóðar jarðir væru með
nálægt því jafnháum leigumála alstaðar á landinu, og þar næst,
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afl aðalmælikvarði sá, sem var lögákveðinn fyrir jarðamntinu
1848, hefði orðið heimfærður og verið heimfærður eptir sömu
skoðun og frá sama sjónarmiði alstaðar í Iandiuu, af því hið
sanngjarna verð jarðanna í kaupum og sölum samsvaraði nokk-
urn veginn á einu og sama veg al staðar hinum mismunandi
gæðum jarðanna, í hvað fjal'lægum héruðum sem væru,

þingið verður þVÍ allraþegnsamlegnst einhuga að fallast
á þá meiníngu ráðgjafa ytlar hátignar fyrir innanríkismál unum,
sem hann hefur tekið fram í fyr ám innstu allra-þegnsamlegasta
álitsskjali sínu, að sá aðalmælikvarði muni eiga bezt við jarða-
mat her á landi, s em hann hefur tekið fram: ."tekjur þær af
fðrðumu», .••'em .,vöra má ráð ryrir~ þanllig um þær~ eptir
öllum þf'im skýrslum~ sem [danleqar eru, ,fleta aðl'ettu la.tli
reiknazt". þe,saral' sömu meiningar voru og margir þing-
manna þegar 1847, þegar jarðamatslöggjöf þessi var rædd á
all)íngi, og hún kemur bezt heilli víð skoðun flestra hinna
skynsömustu landsmanna, hvers vegna einnig margir jarða-
matsmenn Í ýmsum héruðum landsins hafa lagt hana til grund-
vallar við þetta jarðamat. til að heimfæra hinn lögákveðna aðal-
mælikvarða 1848; og virðist svo, sem í þeim héruðum hafi og
jarðamatíð tekizt næst réttum vegi, og orðið með minnstum mis-
féllum.

þingið verður þvi allra-þegnsamlegast að leyfa sér að stinga
upp á við yðar konúnglegu hátign, að þessi aðalmælikvarði
verði í hverju því tilfellí, þar sem honum verður komið við,
lagður til gl'Uudvallar fyrir þeim umbótum og lagfæringum á
jarðamatinu, sem nauðsynlegar eru til þess, að koma því í við-
ununlega samhljóðun og jöfnuð yfir allt land,

En til þess, að koma við og hara ()ennan síðast nefnda
undirstöðumælikvarða, annaðhvort fydr jarðamatið yfir höful'l,
ef>a til að bæta ill' I)eim göllum og misfellum, sem eru á þessu
síðasta jarðurnati, hefur ráðherrann ekki hent :í neina að fe rl'l,
og verður f)ingið allra-þegusamlegast að álíta, að hún megi
helzt vera með þrennu móti:

1. að jarðamatsnefud, sem se útbúin með glöggu og ein-
dregnu erindisbrefi og öllum þeim skýrslum, sem fáanlegar eru,
og geta lotið að ætIunarverki hennar, ferðist þegar um allt
land, og meti á hverri jörð þær tekjur, sem gjöra má ráð fyrir
að se rétt og sanngjarnt, án alls tillits til hins síðast afgeingua
jarðamats.
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2. að eiðsvarnir menn í hverjumhrepp meti upp aptur, og
án alls tillits til hins síðasta jarða mats, allar jarðir svo, að þeir
leggi til undirstöðu fyrir virðingunni "það fIJ'ald eða tekjur,
sem gjöra má rdð flvil' að sanngjarnt si!", en eiðsvarnir yfir-
matsmenn í hverri sýslu, með forgaungu sýslumanns, rannsaki
aptur og jafni þetta hreppa mat, og setji það í retta samhljóð-
un og hlutfall yfir alla sýsluna; síðan komi amtmenn, með til-
styrk allra sýslumanna í hverju umdæmi, samhljóðun og inn-
byrðis-jöfnuði á jarðamatiö, hver í sinu amti, en arntmenn fynd-
ist því næst allir í Reykjavík nokkrum vikum á undan alþingi,
og jöfuuðu þetta mat í ömtunum innbyrðis, •.iður en það yrði
lagt fyrir þingið til þeirrar síðustu meðferðar og úrslita, sem
tilskip. 27. maí 1848, 5. gr., ætlar því.

Hin 3. aðferð ætlar þíllgið mætti vera sú, en þótt þessum
aðalmælikvarðd væri haldið, og hann lagður til grundvallar,
sem ráðherrann hefur bent til, að hafa þetta seinasta jarða-
mat, sumpart til stuðUll/fiS, en- sumpart hulda því óbreyttu
eða litt, breyttu, bæði á hverri þein'; jÖI'ð, og einlaun í hoerju.
þvi heraði eða sýslu, þar sem gallar jarðamats þessa og ó-
jöfnur eru ekki og reynast ekki svo auðsénar og verulegar,
að þessu verði með eingu móti við komi;'),

Hin fyrsta aðferð, sem hel' er bent til, er, eins og kunnugt er,
hin vanalegasta í öllum löndum, og víst i sjálfu ser hill áreið-
all legasta, þegar hún er ai'l öllu svo undirbúin, sem skyldi, bæi'li
að mannvali því, sem jarðamatið er falið á hendur, að glöggu
og vönduðu erindisbréfi, og að öllum fáanlegum skýrslum UIIl

unrlaufarið fJárnl1lgn jarbanua, skuldsetningu þeirra og fl. þess-
ari aðferð var og þegar haldið fram með miklu afli og allgild-
um ástæðum af einstöku þingmönnum, þegar hin nýja jarðar-
matslöggjöf val' rædd 18-17. En bæði tillit til hins mikla kostn-
aðar, sem af slíku jarðarmati mundi leiða, og til þess, hversu
þær 2 öldúngis samkynja jarðarnats-tilraunir misheppnuðust her
um 2 seinast liðin aldamót, og svo mn ske einkum það verulega
ai'lgeingilega í þein-i aðalástæðu, sem þá var einkanlega tekin
fram i frumvarpi yðar hátignar, að hinir skynsömustu og reynd-
ustu og kunnugustu menn í koerjum 11I'cpp hlytu að vera fær-
astir til, að meta jarðirnar, og þó með lángturn minni kostnaði
fyrir land allt - allt slíkt tillit og skoðun mun einkum hafa
knúið þingið til, að fallast á þá aðferð jarðauratsins, sem stúngið
val' upp á 1847. þinginu verður og nú allra-þegusamlegast að
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finnast næsta isjárvert, og margt verulegt því til vandkvæða,
að stinga upp á, afl umreisanrli jarða matsnefnd ferðist nm allt
land, til að lagfæra galla þessa jarðamats i því það er ekki að
eins hinn afar-mikli kostnaður og hinn mikli tími, sem til þessa
mundi útheimtast, ef nokkur von ætti að vera um, að lagfær-
ingar þessar YI'lIu leystar viðuunnlega og áreiðanlega af hendi,
sem g,jiirir slíka uppástúngu viðsjála, heldur og einkum það,
að þes~i aðferð mundi verða skoðuð, sem hún fremur stefndi að
nýju jarðamati fra stofni, en að Iagfæringu á [iessu, sem af er
geingið, og mundi hún því, ~uk hins mikla kostnaðar, sem af
henni hlýtur að leiða, og hvernig sem það tækist, verða fyrir
óvinsæld og tortryggni flestra landsmanna, einmitt fyrir það,
að öllum hinum betri og skynsamari hluta þeirra var fyrir svo
fáum árum falið, eptir sínum sáluhjálpareiði , að meta jarð-
irnar sanngjarulega, og ef að nú þetta mat )Tði víða, og hvað
vel og rétt, sem f,all kynni að hafa tekizt í sumum héruðum,
umbreytt fyrir svo gott sem nýtt jarðamat 2 eða 3 urnreis-
andi jarðamatsmanna, þá mundi þai'l mjög leingi sakna þess
trausts og álits og vinsældar, sem slíkrl almennri undirstöðu fyrir
hinum ýmsu skyldum manna í iunhyrðis- viðskiptum og opin-
berum gjðldum er svo öldúngis ómissandi.

Með þessum athugasemdum við hina fyrstu jarðamatsaðferð
metnar þíngii'l allra-þegnsamlegast að það hafi að miklu leyti
sýnt, hve ískyggiJeg einnig hill önnur aðferðin hlyti að reynast í
öllum afleiðingum sínum, þar sem hún yrði að lúta að því,
eingu síður en hin fyrri aðferðin, að ónýta að miklu leyti hið
seinast afgeingna jarðamat, og raska hinni verulegustu undir-
stöðu þess, en mundi þó reka að brunni hinna sömn. gallanna
og misfellanna, sem nú gjöra þetta nýja jarðamat óbrúkandi í
heilu lagi, þeim nefnilega, að skoðun hinna ýmsu jarðamats-
manna í hreppunum, sem ættu að meta og ákveða þær sann-"
gjörllU tekjur, sem gjöra mætti ráð fyrir, mundi verða, eins og
fyrri, helzt til of serstaklega bundin við það, sem í þeim hreppi
væri bæði að áliti manna og í raun og veru algeingast. Mundu
því koma fram, einkum í heilu umdæmi, eins sundurleitar skoð-
anir fyrir matið á "sallnrdörnum leigumála", eins og nú hefur
orðið upp á um, að meta "sallll!dal'nt farðauerð", þar til ætlar
þíngið, að eingau veginn megi eiga víst, né að fyrir það verði
girt með neinum 'áreiðanlegum reglum, að þessir nýju jarða-
matsmenn, sem opt og víða mundu verða flestir hinir sömu, og
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þess, ai'l jafna og laga þessar misfellur, og því se ekki heldur
þai'l einasta úrræði, til ai'l jafna þær, þai'l, að nú þegar væru
teknir til þess umreisandi menn yfir <Illt land, sem mundi valda
afar-miklum kostnaði fram yfil' það, sem þíngii'l ætlar að í raun
og veru útheimtist, til að bæta UIII flesta og mestan hluta þess-
ara galla, og sem þar að auki yrðu því ai'l eins færir um, ai'l
laga þessa galla og misfellur til hlitnr, og koma nægilegri og
fullri samhljóðun á j<lri'lamatii'l yfir gjiirvallt landið, ai'l þeir ann-
aðhvort fyrst verðu miklum tíma og tilkostnaði, til að kynna
sel' þetta jarðamat. og allar hinar verulegustu misfellur þess,
bæði með því, ai'l rannsaka þai'l nákvæmlega, og kynna sel' hin-
ar ýmsu a i'lfel'ðiJ' um þai'l og framgángsmáta frá rótum, og; með
því, ai'l .••krifast á um þessi efni vii'l hina áreiðanlegustu og hyggn-
ustu og reyndustu menn í ýmsum fjórðúugum, eða að þeir, ef
þeir byrjuðu strax án undirbúnings ferðir sínar, til ai'l lagfæra
jarðamatið, væru útbúnir með mjög nákvæmu, einskorðuðu og
gliiggu erindisbrefi, sem ekki mætti vænta ai'l yri'li þó búið til
svo nákvæmt og fullkomið, sem skyldi og fJöl'f væri á, nema
einmitt af þeim mönnum, sem væru áður húnir að kynna ser
til hlítar þetta jarðamat og hinar ýmsu misfellur þess, og hvað-
an þær væru sprottnar.

þíngii'l hefur því allra-þegnsamlegnst ori'lið að komast að
þeirri uiðurstððu, að biðja yðar konúnglegu hátign, að setja
mildilegast þegar í haust nefnd 3 manna her í Reykjavík,
sem þíngið nú ætlar að leyfa ser að stinga upp á eptir
meira en helming allra atkvæða, til þess, að þessi 3 manna
nefnd sumpart lagi sjálf og umbæti, og sumpart, að svo miklu
leyti sem hún treystist ekki sjálf til þess, undirbúi til lögunar
og umbóta þá galla og misfellur, sem {leir nefndarmenn finna,
bæði fyrir ýtarlegt rannsak sjálfra þeirra á jarðarmatinu. að á
því reynast, og með því, að skrifast á um þessi efni, og leita
um þau upplýsínga hjá einstökum hinum skynsömustu og
reyndustu mönnum í hinum 4 landsfjörðúngum.

Og eptir það þingið að lokinni ályktarumræðu þessa máls,
hafði, með 17 atkvæðum gegn 2, fallizt á, að bera upp við yð-
ar konúnglegu hátign þessa uppástúngu, og hafði, með 16 at-
kvæðum gegn 3, einnig við tekið, að leyfa sel' allra-þegnsam-
lega st að stínga upp á þeim mönnum, sem þíngii'l áliti hæfasta
og færasta í þessa 3 manna nefnd, hefur það á nýjum aðal-
fundi, eptir meiri hluta allra atkvæða, sem greidd voru og gild,
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komið ser saman UIU að stinga upp á, og allra-þegnsamlegast
biðja yðar konúnglegu hátign, mildilegast að setja þessa menn
í nefndina:

Lögfræðing Jón Guðmundsson, alþingismann, með Ii, atkv.
Prófessor, dr. theo!. Petur Petursson, með 14 atkv,
Yfirdómara, k.onferenzr. þ. Sveinbjörnsson, með 13 atkv.
þingið verður nefnilega að leyfa ser að álíta nokkurn veg-

inn vist, að eins og það treystir þvi, að þessi 3 manna nefnd
verði sett til þess færum mönnum, að lagfæra og bæta um
galla þessa jarða mats, eins muni þessari nefnd einnig geta
tekizt, að lagfæra og bæta um meiri eða mestan hluta þeirra
galla og misfelIna, sem nú eru & jarðamatinu, og sem teknir
eru fram ber að framan. þingið hefur einnig áður leyft ser að
taka fram her að framan, að það yrði að álíta hin aðgeingileg-
ustu og vissustu og jafnvel einustu úrræði og veg til að lag-
færa aðalgalla og ójöfnur þessa jarðamats. þann, sem ráðherr-
ann hefur bent til, '1lekjUl'þær af jörðunum, sem gjöra má
1'ó(l fl/rlr", eður "kæfile!lt af!,jald þei1'l'a, eptir þeim upplýs-
ín!lurn, sem fáatlle.qar væru"; þetta verður _og þíllgið að leyfa
ser að biðja yðar konúnglegu hátign að uppáleggja þeirri 3
manna nefnd, sem sett yrði, svo að hún væri bundinn við, að
leggja þennan mælikvarða til aðal undirstöðu fyrir lagfæringum
sínum.

Að öðru leyti finnur þingið ser ekki fært, að taka fram
'neinar smágjörvar eða serstaklegar reglur fyrir því, hvernig
þessum mælikvarða eigi serstaklega að koma við, bæði í ein-
stökum tilfellum, eða yfir höfuð að tala.

þingið treystir þvi allra-þegnsamlegast, að ekki verði misst
sjónar á, að þar sem það hlýtur uú að stinga upp á, að ein
3 manna nefnd verði sett, til að lagfæra jarðamatið yfir allt
lend, þá megi eiga vist, að reglur þær, sem hún setji ser fyrir
Jagfæringunum og Ieiðréttinguuum eptir þessum aðalmælikvarða,
verði bæði almennar, og komi almenni niður, og á einn ",'efi
alstaðar, annaðhvort fyrir það, sem h110ser ser fært að leysa
af hendi i þessu efni, eða fyrir óumflýjanlegar sendiferðir til
þeirra stalla, sem hún treysti st ekki sjálf til að fullgjöra lagfær-
ingarnar. Og með þessu álítur þingið ekki að eins fyrirbyggt,
heldur og ómögulegt, að nokkurt líkt, sérstaklegt, við einstöku
hreppa eða heruð bundið tillit geti átt ser stað í þessum lag-
færingum, eins og nú komu fram í jarðamatlnu, og sem einmitt
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og einkanlega g.Jora þessar lagfæringar nauðsynlegar, þar sem
þó þessu sérstaka tilliti aptur verðm halllið óröskuðu í jarða-
matinu víðast og yfir hiifui'l að tala, að svo miklu leyti, sem
það er grundvallað á sérstakri og árelðanlegrl þekkingu jarða-
matsmanna á mi SIIIIIIla 1111i gæðum og gðllum hinna einstöku
[arða í sama hreppi, og hinna einstöku hreppa í sömu sýslunni.

það gefur og ai'l skilja, að þú aðalmælikvarði sá, sem I'áð-
herrann hefur hent á, og þíngi/', verður að aðhyllast, muni
nægja til þess; að hinir sömu 3 menn geti leiðrétt aðalújiifl1uð
þann, sem er á jarðamatínu , bæði milli sýslnanna innbyrðis
yfir allt land, og milli hinna einstöku hreppa í þeim fáu sýsl-
um, þar sem þar á reynast (',jii/im r, fHí hvorki nægir sá mæli-
kvarði, nú á við, til að lagfæra þá galla og misfellur ii jarða-
matinu, sem þíngið hefur tekið fram í 3. Ilokkiuum her að fram-
an, um hið misjafna mat :i bænrlak irkjujðrðurn, kúgildum, o.
s, frv•.

Til þess að jnfna allar slíkar misfellur verður þingið að
telja víst, ai'l 3 manna nefndin, eptir það hón er búin að leita
Ilm undirrót þeirra, og þær ýmsu aðferðir, sem hafa verið við
hafðar í þeim efnum, allra þeirra upplýsinga og skýrslna, sem
aui'lið verður að fá, einnig geti sett ser sjálfri þær hentugustu
og heztu aðalreglur, til að jafna hverja tegund þessara galla
mn sig, sem megi koma víð alstaðar lÍ einu og sama veg, og
þannig einnig geta kornið nokkurn veginn samhljóðull í þessar
greinir jarðamatsins. En þíngið varð að álita bæði óþarft og súr
of vaxið, að þessu sinni að kveða upp um þessar reglur neina
uppástungu. þíngið hefur þegar opt leyft ser allra-þegnsam-
lega st að sýna fram á, ab, ef þessi 3 manna nefnd yl'Öi sett,
þá hlyti hún að leita sér ýmisleg ra áreiðanlegra og glöggra
upplýsinga, ekki að eins frá sýslumönnum og arutmðnnum, PI'ÍI-
föstum og biskupi landsins, sem yrði að gjöra að skyldu, að
Iátá 11enni þæl' skýrslur og upplýsingar í te, sem þeim væri
atlðii'l og nefndin beiddist eptir, heldur einnig úr ýmsum húr-
uðum landsins, bæði ~jær og nær. Undir þessum upplýsingum,
nákvæmni þeirra og áreiðanlegleik, yrði það mjög mikið komið,
hvað miklar og gúi'lar lagfæringar nefndin sjálf gæti leyst af
hendi; þvi verður og þingið að leyfa ser allra-þegusamlegast, að
stinga upp á,að 3 manna nefndinni yrði leyft, að kjósa ser til-
tekna menn, t. d, 3 í hvoru amti, í vestur-amtinu og í norður- og
austur-amtinu, og, ef við þætti þurfa, einn í suður-amtinu, til þess
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lið mega, gegll vissri hæfilegri borgun eða þókuun, eptir sann-
gjörulIm reikningi, eiga aðgáng að þeim um þær skýrslur og
ulllllýsíngar, sem henni finnst nauðsyn 1Í að ana ser, bæði um
ástand ýmsrn héraða yfir höfnð al') tala, þær ýmsu reglur og að-
ferð, sem jarðamatsmenn hafi brúkað í hinum ýmsu .sýslum,
og fl.

1?íllgið hefur þegar leyft ser að taka fram, all þessi allferð
til að lagfæra jarðamatið. mundi ekki að eins verða hin líkleg-
asta og affarahezta, heldur og einuig hin lángkostnallarmillnsta.
Ef þeir 3 menu væru' teknir einkum meðal embættismanna í
Ileykjavik, þá mundi ekki þurfa, að launa þeilll þennan starfa
stórkostlegum la UllIIlll, heldur að eins hæfilegri þóknun, eptir
því, sem þeim ynnist all leysa miklar og verulegar lagfæringar
af hendi ;í [iessu jarðamati, og eptir þvi, hvað verk þau, sem
ai'l því lytu, væru umfángsmikil. þingið varð að álíta réttast,
að hafa þÚkllUII þessa að upphæðiuni til öldúngis óákveðua, en
all leggja {HIð á vald yðar konúnglegu hátignar, að ákveða af
visrlóm] yðrum og réttlæti upphæð [iókuunariunar, eptir þvi,
sem verk nefndarinnar reyndist verulega og vel af hendi leyst,
og Vllrh þinginu að finnast, að í svo felldri ákvörðun lægi bein
hvöt fyrir nefndarmenn, að gjöra sitt hið ýtrasta til þess, a/\
hl/fa fram svo miklar oggóðm lagfæl'íngar á þessu jarðamatí,
sem henni fremst yrði auðið.

Af hinum sömu ástæðum fannst og I)íuginu ekki ráðlegt,
að einbinda það við vissan tiltekinn tíma, hve nær nefndin
skuli hafa af lokið störfum sinum, en þótt þíngið verði að meina,
að hún geti nokkurn veginn lokið því á tveimur árum; því
þetta hlýtur!)ð vera kom Kl undir svo mörgum og ýmislegum
atvikum, sem ekki er auðið að sjá fyrir, (Ig þar til meira uudir
því komið, að nefndin leysi þennan starfa sinn svo vel af hendi,
sem unnt er, heldur en að hann verði fljótt af hendi leystur.

En af því þíngið hlýtur að sjá fyrir,. að bæði þurfi þessi
nefnd, þegar i upph a fi starfa sinna, að takast mikil og kostn-
aðarsöm ritstörf á hendur, setn þínginu verður að þykja ofætl-
un, svona með óákveðinni þóknun fyrir sjálf hifi önnur störf,
að nefndarmenn leggi út kostnað til af sínu fé, og af þvi þing-
inu finnst geta auðsjáanlega borið að þvi, að fyrir nefndina
geti komill einstök óumflýjanleg ferðalög eða sendiferðir til
einstöku héraða, til þess að leita nauðsynlegra upplýsinga, þá
verður ftíugið að leyfa ser að biðja yðar konúnglegu hátign,

1075



að samþykkja, að lll'iggja manna uefndinni, setu sett verðu r,
t.il að lagfæra jarða matið, verði greitt fyrir fram, fyrst 100 rbdd.
árlega í 2 ár til kostnaðar við ritstörf, og þar að auki 200 rbdd.
til tlumflýjanlegra sendiferða út um Iaudið,

pess verður og þingið allra-þegnsamlegast að biðja yðar
kouúnglegu hátign, að allur þessi og annar kostnaður, sem
leiðir af þeirri lagfæríngu jarðainatsins, sem nú hefur verið
stúngið upp á, ve rði greiddur fyrÍl' fram úr jarðabókar-sjéðnum.

Af öllum framanskrifuðum ástæðum leyfir nú þingið sér
allra-þegnsamlegast að stinga upp á og biðja:
1. með 17 atkvæðum gegn 2: að ?Iðm' hdtign lat}, sem fyrst

að oerða mel, laflfæl'a og bæta um hina oerulequstú flalla
og misfellur [arðamatsins, sem fór fram her í laudi ár-
iu 1849-1850, einkum suo, að þessi almenni mæli-
kvarði, "tekjur' þær, s em fl.iöra ma rað fyri7' af
jörðunum, eptir þeim skýrslum, se m [á an l eq a r
e I' u", 'verði lagður til grulldlJallar' f!/rb' lagfærínf/u1/2
aðalgallaunll hius misjafna [arð amats í hinum ýmsu
:•.ýslull/ .

2. með 17 atkvæðum gegn 2: að lIðar kO/tÚ7lf/le!/Ilatifllt, til
þess að laga Of/ bæta um, bæði þessa aðalf/alla Ofl aðrar
misfellur [arðamatsins, setji þef/ar í haust nefnd.') manna,
þeirra el' þingið nú le!dir .rer að still!/a upp á.

3. með 15 atkvæðum gegn 2: að það 'verði á valdi rIðar
kOllúllgle!lu Ilátlgllar, eptir því, Itvaðvuk uefndarhmal'
ð'e yfir!/ripsmildð, að ákveða Itæfilega og sart1tf/jal'1la
þóknun handa þessum :1 mönnum ..

4. með 16 atkv. gegn 2: að !Iðar kOIlÚ71fllegluiti!/ll veiti þrt;'t;'-
ari þriflrda manna nefnd, til þet;·s að standast kostnað við
ritfau7lg Ofl ritstörf, 100 rbdd. arlegtt í 2 ár, er oerði
!/reiddir þeim fl/rir fram hoort arið úr jarðabókarsjóðnum.

5. með 17 atkv. gegn 2: að :1 manna nefndinui verði le!/t~,
að ~jósa ser :1 menn í hvoru amti, nestur-omtime Ofl
norður- Ofl austur-amtinu, of;' rf við þykir þurfa, riun
i suðuramtinu, til þess að skrifast á við og leita Itjá
allra þf!lrra upplýsíuga O!Ið'kyrt;'1navið1Jílrjltudijarðamat -
inu, sem þeim þykir þörf a.

6. með 15 atkv. gegn 2: að þessum 7 aðstoðurmihmum verði
borguð fyrirltöfn þeirra eptir t;'allII.'1jömulItrei/miu!/i.

7. með 15 atkv. gegn 2: að allur sá kostnaður, sem getið er
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í 3., 4. og 6. (og tJ.) uppdstimgu-atriðinu, megi greiðast
fl/rir fram úr jm·ðabókar,rjóðnum.

8. með 15 atkvæðum gegn 1 og 17 gegn 2: að biskupi og
amtmimuum, pró/ostum og sýslumönnum landsins verði
gjört að skyldu, að ldta þessari ;) manna nefnd allar
þær skýrslur og upplýsingar i te, sem unnt 'er og kim
beiðist.

9. með 12 atkvæðum gegn 4: að þriggja manna nefndinni,
sem sett verður, vl'1,ði oeittir 200 rbdd. til óumflýjan-
Ir..qra sendiferð'a út um landið.
þar að auki leyfir þingið ser, með 16 atkvæðum gegn 3,

að stinga upp á og biðja allra-þegnsamlegast, að yðar kon-
úngleg hátign mildilegast kveðji þessa 3 menn í hina áminnstu
3 manna nefnd (2. uppá st.), sem þingið hefur stúngið. upp lÍ
fyrir kosningu á serstökum aðalfundi, eptir meiri hluta þeirra
atkvæða, sem greidd voru og gild:
Lögfræðing J. Guðmundsson, alþinglsmann, sem fékk 15 ath.
Prófessor, dr. theol, P. Petursson, 14
Yfirdómara, konferenzráð þ. SV(!i7llljörnssoll, - - 13 --

Reykjavík, 10. águst 1853.
Allra-þegnsamlegast.

Jón Si,'111l'ðssOIl. Jón GuðmÚlldssoll.

Eptir að (,íngið hafði samþykkt álitsskjalþetta, heit kon-
11llflsfulltl'iti svo hljóðandi ræðu:

Háttvirtu a l þ í n g i s m e u n l
ástkæru landar!

Nú, þegar alþingi enn eitt sinn hefur lokið störfum sinum,
og sá tími bráðum er fyrir bendi, er ver eigum að skilja her
samvinnu vora og samvistir. má það án efa þykja vel við eiga,
að Vet' rennum augunum til baka aJ.ltur yfir það stig afpjól'llifi
VOt·U, sem stigið er á þessum tíma; Að sönnu er stig þetta
stutt, en það er þó að minuihyggju ekki með öllu ómerkilegt;
því í hvert skipti, sem alþ:ngi kemur saman, mun þar lýsa ser
á einn eða annan hátt, og stundum á marga vegujhvaða skoð-
anir þá drottna mest í huga þjóðarinnar. petta þing virðist
mer hafa lýst því;a.ð straumur timans og hans biltíngar ekki
hafa verið án áhrifa á. hugsunarhátt þjóðarinllar, og að ýmsar
skoðanir, er fYI'ir nokkrum Uma rík~u í hugskoturn margra manna,
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nú eru, ef ei uldúngis breyttar, flá samt orðnar töluvert öðruvísi
lagaðar, og stefna nokkuð í aðra átt.

Síðan þíng þetta var selt, hefur oss horizt viss fregn um,
að ríkisþingið- í Danmörku hafi samþykke boðskap vors allra-
mildilegasta kouúngs um konúngserfðimar í ríkinu, og er það
gleðilegt í fleiru tilliti, en ser í lagi vegna þess, að nú má ætla,
a() stjórni" óhindruð geti farið að leggja hönd á hið mikilvæga
verkefni, að koma á þeirri stjórnarskipun i öllu konúugsveldiuu,
sem konúngur vor líður hefur boðað. Ver megum ætla, að Ilá
muni einnig greiðast stjórninni vegur til, að yfirvega, hvernig
stöðu vors elskaða föðurlands í ríkinu verði bezt og haganlegast
fyrir komið.

pcr hafið, heiðruðu alþingismenn! lýst því yfir fyrir stjórn-
inni, hver skoðun yðar se á því, hvernig bezt verði fyrir kornið
nokkrum af þeim verulegustu atriðum áhrærandi stöðu íslands í
~örvöllll rikiuu; (Ig þel' hafið gjört þetta með fleirri einingu og
stillingu, með þeirri lotningu fyrir auglýstum vilja hans hátign:H'
kouúngsins, og með þeirri umönnun og umhyggju fyrir vel-
ferð O~ þörfum föðurlandsins, sem góðum þingmönnum hæfir.
Hafi yður nú, heiðruðu alþingismenn! tekizt, að laga svo hend-
íllgar yðar í [iessu efni, að þær geti orðið stjórninni leiðarvísi.',
til að koma vel fyrir, og ráða vel til lykta þessu vandasama og
mikilvæga málefni, þá voga eg að segja, að þetta þing hefur
leyst afhendi eitthvert hið mikilvægasta starf, er alþíngi nokkru
sinui hefur rætt og til lykta leitt.

Af hinum öðrum málum, er í þetta sinn hara afgl'eidd verið
héðan fl';í þinginu, hafa fáein feingið aðrn endalykt. en eg vildi
hafa óskað, en mótmæli mín gegn því, er meiri hluti þíng-
manna í þessum málum hefur fallizt á, hafa þó ei verið sprottin
af öðru, en innilegri sannfæringu um, hvað bezt gegndi, hvað
sómi þíngsills útheimti, og hvað landinu væri haganlegast; því
serhver góður maður ætti að láta ser vera það hugfast, aldrei
að leggja alþingi önnur ráð en þau, sem eru svo spakleg, 81'1
þau eflt fái álit og sóma þingsins bæði í bráð og Ieingd, efi

þar á móti sporna af alefli móti því, að nokkuð það fái fram-
gáng á þingiuu, þótt það kunni all hafa einhvern tilteygjandi
eða fýsilegan blæ í fyrsta áliti, sem þó, þegar betur er að gætt,
og nokkuð líður frá, reynist miður hyggindalega hugsað, og þess
vegua í eingu getur aukið álit þingsins eður gagn landsins ; þvi
þetta er og hlýtur eptir eðli sinu ætíð a1\ verða samfara ; já! nl-
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þíngi ætti og mætti, efvel væri Iihaldið, vera auga lnndsins, ef eg
mætti svo að orði kveða, en þá ætti s.erbver að gjalda varhuga
við, að fyrir hans tilstilli aldrei drægi neinn mökkva eður myrkva
fyrir auga þetta.

þegar eg kom hingað i þettasinn:,., til að takast þau störf
á hendur, er konúngsins mildi hafði trúað mer fyrir, var eg ekki
án kvíða og áhyg~u.Á einn bóginn þekkti eg veikleika minn
og vankunnáttu, og á hinn bóginn voru mer ei ókunnir ýmsir
erviðleikar tímanna. þessum kvíða er níl ekki af mer hrundið,
al'l þvi leyti, sem eg geing að því vísu, að stjórnin, þegar til henn-
ar kemur, muni finna margt af mlnnihálfn miður af hendi leyst,
en vera hefði átt; en al'l öðru leyti hafið ;er, háttvirtu alþíngis-
menn! létt mikilli. áhyggju af mer; því þer hatið allir án undan-
tekníngar sjllt mer þá alúil, gúðvild og .tÍnlægnj, meðan lÍ
samvinnutíma vorum her hefnr staðið, að þetta.hefurei elnúugis
leu störf mín, heldur og einnig giiin stöðu miaa hel' við hlið y~ar
ánægj{)sama. Fyrir þessa góðvild y1l <Il' og alúð votta eg yðul'
öllum, -heiðruðu alþingismenn! mitt innilegasta þakklæti.

þíngið hefur i þetta sinu g:jört, sem menn kalla, hreint
fyrir sinum dyrum, því [Hl/') hefnr aflokið, og að fullu afgreitt
öll þau málefni, sem það hefur tekið til umræðu og meðferðar
í þetta sinn. þetta el' nú af): miklu leytil\~ þakka framúrskar-
andi' dugnaði, ástundun óg Iipurlelka þess manns, er í þetta
sinn hefur hart forsetastörflná hendi. Eg leyfi mer því, bæl'ti
i þingsins og mínu nafni, all votta hinum háttvirta forseta mitt
virðiugarfyllsta þakklæti fyrir [,á ágættJ forstöðu, er bann veitt
lI~fur þíng~örfnllum. Sjá)f.~ míns vegna tinn eg mer einnig
skylt, ai'l þakka honum innilega alla þá góbvild, mannúðleg-
leika og ,ístú('), er hann nú, eins og leingi og opt að undan-
förnu, hefur sýnt mel'.

Mínar heztu og innilegustu þakkir kann eg einnig hinum
heiðraða varaforseta fyrir þá einlægni, velvild og aðstoð, er
hann hefur veitt mer á þessu þingi.

Loksins endurtek eg, i því eg nú að öllum líkindum i
seinasta sinni ávarpa yl'lur fvá flessum stað, mínar innilegustn
þakkir til yðar allra, háttvirtu alþingismenn! og þá einkanlega
til þeirra af yður, með hverjum eg gegnum lángan samvinnu-
tíma hef unn i1'1 all þeim störfum, er ver einhuga vildum miða
skyldu til þess, sem er allra vor ósk og áhugi, að efla heill
og heiður vors élskaðaföðuelands.
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því næst heit forseti svo hljóðandi ræðu:

Góðir herrar og alþíngismenu!
Þegar nú er að því komið, að ver skulum skilja, að aflóku-

um störfum þeim, sem hafa verið alþingi fyrirlögð í þetta sinn,
þá er það eðlilegt, þó ver berum saman hugmyndir vorar og
vonir og óskir, þegar ver geingum til þíngs þessa, við það,
sem vel' höfum nú séð og reynt, og fram komið er á þinginu.
Eg ætla eg muni ekki herma mjög rán gt, þó eg segi, all mjög
fáir, hvorki af þíngmönnum né öðrum út í frá, muni hafa litið
sérlegum vonaraugum til þessa þíngs í neinu tilliti, heldur muni
ekki allfáir hafa hugsað, að það væri fremur fyrir siðasakir
haldið, og það bezta, sem það gæti afrekað, væri það, ef það
gæti verið saman fjórar vikur, og skilið svo skaplega. En þetta
hefur, ef til vill, ekki sakað í neinu tilliti; því af litlum el' til
lítils að ætla, og takist honum eitthvað betur eða fimlegar,
eu við var búizt, þá þykir það heldur framar vonum, en hvað
ófimlegar kynni að fara, virðist heldur til vorkunnar. Eg veit
nú að vísu ekki, hverjir dómar felldir verða um þetta þíng,
og eg vil heMUJ' ekki segja um það neinar spár; en það veit
eg, að í einlægum vilja og viðleitni, til að vinna í sameiningu,
með eindrægni, kappi og skynsemd, til þess, sem landi og lýð
mætti reynast bezt og hollast, hefur þetta þing ekki staðið á
baki hinna fyrirfaraudi; og það er sannarlegt gleði-efni, að
hinar alþýðlel!;u raddir, eptir minni eptirtekt, koma sífellt meir
og meir fram með vaxandi kjarki og greind, og sannfæra meir
og meir alla hina góðu og sanngjörnu menn, bæði æðri og
lægri, en hinir fara allt af sifækkandl, sem vilja virða lítils þjóð-
raddirnar, og eyða þeim og kæfa niður með makt sinni og miklu
veldi, ekki gætandi þess, að hið ytra vald er mjór og veiga-
lítill reyrsproti, sem brestur í hendi hinna voldugu og hinna
dramblátu, þegar minnst varir. það er því gleðilegra fyrir oss,
þegar allir, æðri og lægri, geta með eindrægni stefnt að sama
takmarki, sem þjóð vor er fámennari, kraptarnir veikari, og
vaninn ríkari, að eiga allt undir öðrum, en ekkert undir ~álf-
um ser.

Mál þau, sem fyrir þetta þíng bafa komið, hafa eingan veg-
inn verið lítil væg, þegar á allt er litið. Af konúngs hendi hafa
reyndar ekki verið fleiri mál til meðferðar en 5; 1847 og 1849
voru þau 6 í hvort sinni en þessi mál !iafa öll verið þínginu
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fremur örl'Jug viðureignar. Málið u1h lögleiðslu danskra lagaboða
hefur i ser fleiri en eina harðla merkilega réttarbót, sem er
prelltlögiu og liigin um eptirlaun ; en málið um jal'ðamatið
eru án efa allir samdóma um að se eitthvert þai\ umfángsmesta
vandamál, sem rætt hefurverið her lÍ þingum. Öll þessi kon-
únglegu mál eru leidd til lykta á þínginu. Frá landsmönnum
hafa komið til þíngsins ans 55 þegnlegar uppástúngur og bæn-
arskrár, Um 4 af þeim málum, sem uppástúngurnar fara fram,
hefur þingið ályktað að elnga nefnd skyldi kjósa, einni var
vísað til stiptamtmanns aðgjörða eptir þingsins ályktun, og ein
var tekin aptur. Um þau mál, sem hinar aðrar þegnlegar uppá-
stúngur og bænarskrár fóru fram, voru settar 12 nefndir, og
hafa þær allar Iokiðætlunarverki sínu, og Ilíngið einuig rætt
þessi mál til lykta, svo að ön þau 17 mál, sem þíngið hefur
tekið til meðferðar, eru útkljáð, og bænarskrár eða álitsskjöl
samdar til konúngs i þeim öllum, nema.einu, um erfðafestuna.
sem þíngið ályktaði, eptir loknar umræður, að ekki skyldi
senda um neina bænarskrá til konungs. þessi II mál, sem
þíngið hefur sent bænarskrár um eptir þegnlegum uppástúngum,
eru flest mjög merkileg og landinu harðla áríðandi, svo sem
t. a. m. um stjórllarf.'l/rirlwmulagið hel' á landi 0.'1hluttekníl1g
Íslands í rikisheildinni, um »erzlun arfrelsið, um bðt á pen-
in.qaskortinum eður um bdnkastofnun, um hát á kosnin.'1al'lög-
unum til alþill!!is, um tryggíng laganna með undirskript
kOlll'tll.'1S,um sveitastjórllarlögin, um kÚllstjórnarlögin, um
bÚllaðarllkóla, um lagfæring á stjórn prentsmiðjunnar, o, s,
frv. Eg ætla, að serhver sá, sem innilega óskar framför
þessa lands, muni óska, að stjórnin gæti komið öllum þessum
málum vel lÍ veg til næsta þings, og þykja vera velafrekað, ef
svo gæti orðii\.

En þó eg ætli, að þingið hafi leyst ekki alllitið verk af
bendi, þá er það ekki svo, að eg geti eígnað mer þátt í því,
nema að þvi leyti, sem eg hef ekki tafið fyrir með því, að leingja
umræður um efni málanna, afþví eg álít það fremur geta spillt
góðri reglu, en bætt, þó alþíngistiJskipunin veiti forsetanum rétt
til þess. Hafi eg að öðru leyti ekki' tafið fyrir þinginu með
tilhögunum mínum, þá er það allt og sumt, sem eg get elgnáð
mer; eu þar tilhefur mest-aðstoðað mig hið eindrægnisfulla kapp
þíngmauua, að leysa sem hraðast og laglegast af hendi málin,
og sú vinsamlega alúð, sem þeir hafa sýnt mér í hverju því,
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sem þal' til hefur getað miðað. Eg \'0113, að einginn hinna
háttvirtu þingmanna rnisskilji það, þó eg ser i lagi nefni hinn
virðulega þingmann Skaptfellínga, sem hefur haft og með
stökum dugnaði leyst af hendi framsöguna i vandasömustu-og
yfirgripsrnestu málunum á þessu þingi. Skrifarar og aukaskrif-
arar þingsins eiga einnig þakkir skilið fyrir dugnað sinn og
starfsemi, og það má með sanni segja, að allir þeir, sem hafi.
átt störfum að gegna fyrir þingið, hafa unnið að þvi eptir
bezta megni. Hinum háttvirta varaforseta mri eg ser i lagi
votta þakklætisfulla viðurkennlugu mína fyrir hans stai'lfðstll og
sífellt óbreyttu vinsemd og alúðarfúlla aðstoð mer veitta; eu þar
að auki ætla eg, að honum beri, kann ske einna mest allra
þingmanna, þökk fyrir þann þátt, sem hann hefur átt í, að halda
við og efla gott sam heldi og eindrægni á þinginu.

Hversu mikið þíng þetta ávhinum hæstvirta kouúugs-
fulltrúa að þakka, er mer varla unnt að segja, enda veit eg,
að allil' þingmenn, hver ísiIlli stað, kunna að meta það, sem
vert er; eg er viss um, ai'l allir viðurkenna samhuga og dást
að, hversu prýðilega hann hefur gegnt sinni vanda miklu köllun
i alla staði á þessu þingi, hversu ljúfmannlega hmm hefur
umgeingizt þingmenn, hversu viturlega og góðmfHllllega bann
hefur tekið tillögum allra á þinginu, og hversu fúslega hann,
jafnvel með ábyrgð sinn i, hefur stutt að þvi, að þingið gæti
feingið nægan tíma til, að leysa starf sitt, jafnframt og hann
þó hefur, eptir skyldu sinni, gætt þess, að tíminn væri vel
notaður, svo sem kostur var á. Hvað mer viðvikur ser í lagi,
votta eg honum minerbeztu þakkir fyrir alla þá góðvild og
aðstoð, sem hann hefur stöllllglega veitt mer. það er full-
komlegt traust vor allra, að tillögur ba ns við stjórnina mn
þau mál, sem ber hafa verið afgreidd, verði eins mikils megn-
undi, landi og lýð til heilla, eins og eg veit, all þær verða
bornar fram i þeim anda og með þeim sannfærandi krapti,

, sem þingið væntir.
:þegar raddir vorar þagna her á alþingi i þetta sinn, er

þab mín ósk og allra vor, að sá alvoldugi og algól'li haldi
sinni hendi yfir konúngi vorum, yfir þessu landi og þessari
þjóð, og yfir þessu þingi, að það megi 'al meir og meir sýna
það, að það er öflugasta máttarstoi'lin undir öllu voru þjóð-
frelsi og allri framför þjóðar vorrar.
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Að því búnu mælti kOllúllgs{ulltl'úi:
Í nafni kOlu'mf/s lýsi efI þá !/fil'~ að þessu ([lþín!/i er

slitið!
þá kallaði 'einn þingmanna:
II Leinqi lifi lilJllúugUl' uor, Friðrik kinn sj öundi!"

og tóku allir þingmenn undir það í einu hljóði; síðan val'
geingið af þingi.
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