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I.
Frumvarp

til,tilskipunar um sunnu- og helgidaga-hald á íslandi.

1. gr.

A sunnudögum og öllum öllrum dögum, sem eptir lögum
þeim, er nú gilda, á a/\ halda heilaga, skal öll ónauðsynleg vinna
og allar skemmtanir hætta frá morgni dags þángað til einni
stundu. eptir nón, einkum um messutímann, þómei'l· þeim
lJákvæmari ákvörðunum, sem til eru teknar í tilskipun þessari.

2. gr.

Á tíma þeim, sem til er tekinn í 1. gr., skal einginn starfa
IlI'I utanbæjarvinnu eða annari vinnu, sem svo mikill skarkali
\'el'ður af, að það trufli aðra i hugarfari því, sem, eptir tilgángi
sunnu- og annara helgi-daga', hæfir þess konar tíma. En eins
og vinna sú, er lýtur ab heimilisstörfum, eða sem menn stund
um geta þurft Yw ser eða öðrum til bjargar, er undan þegin
áður nefndu banni, eins skal það ekki heldur bannað, að nota
tíma þennan ulÍJ heyskapartimann, til að þurrka hey og hirða það,
þegar ekk'i má'drága þennan starfa sökum votviðra. Fiskimönn-
um skal ðg 'heimiit á tíma þeim, sem iii er 'tekinn í 1. gr., ekki
einúngis a6 vinna .að nauðsynlegum störfum, sem ekki mega
dragast, til að bjarga veiði skap sínum og veiðitðlum, heldur'
skal þeim einnig leyft, þegar mikið liggur við, einkum í fiski':'
leysisárum, eður í þeim fiskiverum, þar sem brim og gæftaleysi
tálma mjög sj.Ósóknum, að ,róa til fiskjar og leggja net eða J;)ðir.
Mala má og ímylnum á þessum tímum. Farmðnnum, erneyð-
ast til, að .leita til hafnar, skal Dg"leyft, að ferma og afferma og
bæta skip sín, og rnáhjálpa þeim til þess, sem þeir þurr., e .

Ferma má einnig og,aJferma á þeslNtD líma skip, þegar svo stendur
á, al> nota verður til þess gott veður og hagstæðan. vind. ~tl
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skal slíkt ekki gjöra, meðan á sjálfl'Í messunni stendur, nema
bl'ýn nauðsyn beri til.

3. gr.

Á tíma þeim á ~urmudögurp og öðrum helgidögum, þegar
hoi'lið er, að hver maður skuli hætta þess konar vinnu, sem til
er tekin í 2. gr., skal hætta kaupum og sölum í búðum kaup-
manna og annara sölumanna, og skal þeim búðum lokað. þó
skal Jyfsölum heimilt íí öllum tímum dags, að selja Iæknisdóma;
þa~ skal og allt undan skilib, ,sem þurr til abJgúkrRllar sjúkum
mönnum, eður þegar svo stendur á, að einhver þarf skjótrar
hjálpar við, samkvæmt reglu þeirri, sem tíl er tekin í 2. gr.

4. gr.

Gest~jafar eður aðrir, sem hafi. veitingahús, me~a ekkí lÍ
sunnu- og helgi-dögum láta gC!oOtisetjast að hjá ser, fyrri en
einni stundu eptir nón, og því siður mega þeir leyfa neinar
flr}'kkjur et"la spil inni hjá ser; en leyft skal gestgjöfum og
veitingamönnum og öðrum þess konar mönnum, sem hafa mat
eður aðrar hressingar á boðstólunr , af> veita þær þó fyr se.

5. gr.

Almennar skemmtanir, allir háva~amiklir leikir og athafnir,
og einkum að menn fari margir saman á veiðar, er bannað lÍ

tíma þeim, sem til er tekinn í 1. gr., en ekki er hverjum ein-.
stökum manni bannað að fara á veiðar, nema um messutímann.
Alls konar óp og háreysti skal og harðlega bönnuð á tíma þeim,
sem til er tekinn i 1. gr, einkum um messutímann, bæði úti á
strætum og inni i húsunum, og skulu lögreglumenn gæta þess,
og taka þá' höndum, ef lÍ liggur, sem á móti' brjóta. þess skal
og g~tt, að hörn gjöri eingan hávaða á strætum, og að fólk
flykkist' ekki saman í kirkjugarðinum eða úti fyrir kirkjudyrun-
um, einkum um messutímann.

6. gr.
Ekki skal þiJlg halda á drottinsdögum ella helgum dögum,

enda þó kornið se fram yfir þann tíma, sem til er tekinn j 2. gr.,
eða gegna fóget. eður skjalaskrifara-stðrfum, halda skipti fundi,
uppboðsþing, eða gegna nokkrum öðrum dómstörfum. 'þó er þa!)
undan skilið, þegar svo sténdur á, að dómstörf eður önnur al-
þýðJeg störfverða ekki dregin ai') skaðlausu fyriráriðandi málefni.
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Ekki skal heldur stefnR eða boða neinn fyrir dóm eðay6r-
vald á sunnu- efla helgi-dögum, nema brýn nauðsyn beri til, og
þess se því krafizt af retti þeim ella því yfirvaldi, sem stefna
Iætur;' og skal þó ekki stefna lesin -á meðan á messu stendur.

7. gr.

Ekki skal heldur halda sveitafundi eður aðra almenna fundi
nema á rúmhelgum dögum; þó Inega sveitastjórar halda auka-
fundi eptir messulok á sunnudögum og helgidögum, þegar lÍ

liggur, og hentugleikar sóknarprestsins leyfa. Beri svo við, að
þeim, er hlut eiga að máli, liggi mjög mikið á, að einhver al-
mennur fundur se haldinn á sunnudögum eða helgidögum eptir
fjórðu stund, og fundinum er svo háttað, að það getur ekki tafið
þá, sem lÍ honum eiga að vera, frá, að fara í kirkju, og ekki er
hætt við, að hann valdi neinni óreglu, þá mega lögreglumenn leyfa,
all hann se haldinn á þeim tíma. Se ekki þétta leyfi íeingið,
má ekki gjöra neina auglýsingu um fund, sem halda á Ii sunnu-
degi eða öðruII) helgum, hvorki í 'blöðum eða á annan hátt.

8. gr.

Ekki má kenna í neinum skólum á sunnudögum og helgi-
dögum um messutímann ..

9. gr.

Daginn fyrir sunnudaga og helgidaga má ekki halda neina
dansleiki, og eingar almennar skemmtanir, leingur en í mesta lagi
einni stundu fyrir lágnætti. í páskaviku el'la á kóugsbænadag,
og kvöldin fyri!' frá miðnptui, má slíkt með eingu móti leyfa.
AlJan kóngshænadag skulu menn ekki gegna neinum (íþarfa-
störfum. Slík störf og allar skemmtanir á almennum skemmti-
stöðum skulu einnig bannaðar fyrsta dag í hinum þremur stór-
hátíðum.

10. gr.
Fébótum skal það sæta, ef brotið er móti þessarl tilskipull

vorri, og skulu þær vera í fyrsta skipti 32 skk. til 10 rbdd.,
annall skipti 1.-20 rbdd., þriðja skipti 5-40 rbdd, Verði nokk-
ur optar brotlegur, skal herða á hinum ákveðnu fjársektllll1.
Bætur þessar ná til allra, sem taka þátt í brotinu, svo sök á
verði gefin, hvort sem þeir sjálfir brjóta móti lagaboði nu eða
koma öðrum til, að gjtira það; en þegar sektin er ákveðin, skal

4



farið eptir þvi, hvað hver hefur til unnið, t. a. JR. !iiá , sem hefur
ólöglegar veitíngar á sunnudögum eða helgidögum, fær harðari
hegníngu en gestirnir. þar að auk skulu gestgjafar þeir,auk
sektarinnar, gjalda jafnmikið fé, og þeir hafa ábatazt við laga-
brotið, og þegar þeir brjóta i þriðja skipti, skulu þeir einnig
missa rétt til, að hafa atvinnuveg þann, er þeir hafa þannig
ránglega með {arH'!.

11. gr.
Fjársektirnar skal gjalda i fáta:kra-sjóð, og geti hlutaðeig-

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

12. gr.
Ef að brotið lýsir serlegum mótþróa eða augljósri fyrirlitn-

ing á kristllegri siðsemi, má annaðhvort hækka fjársektina
fram yfir það, sem til er tekið i ]0. gr., eða, eptir því sem á
stendur, dæma hinn brotlega í fangelsi til vatns- og brauðs-
hegningar í Reykjavíkur-þínghá, og í vaudarhagga-refsíng ann-
arstaðar á land illu.

13. gr.
Embættismenn þeir, el' lögreglu eiga að gæta, eiga vand-

lega og hyggilega að sjá um, að fylgt se reglum þeim, sem
eru í þessari tilskipun vorri. Sé nokkur i vafa um, hvort eitt-
hvað, sem bann vill gjöra, geti staðizt eptir tilskipuninni eður
ekki, getur hann leitað álits lögreglustjóra, og ef honum virð-
ist það ekki vera á móti grundvallarreglum tilskipunarinnar,
getur hann leyft það. Virðist lögreglustjóranum, að brot á móti
tilskipuninni hafi komið af fyrirgefanlegum misskilningi, skal
hann að eins vara hinn við, og, ef þörf er á, gefa út auglýsing
mönnum til leillbeiníngar og viðvörunar, og tjáir ekki upp frá
því, að afsaka sig með þekkingarleysi eða misskilningi.

14:. gr.
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 við, má amtmaður skera úr málinu samkvæmt
tilskipun dags. 24. dag janúarmán. 1838, 10. gr.

15. gr.
Prestar skulu á hvern þann hátt, sem við á, stuðla til, að

breytt se eptir þessari tilskipun vorri, og reyna til með við-
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.•öron og áminuingum, a1\ aptra mönnum frá, að brjóta móti
tilskipuninni, og einkum láta ser vera ann t um, að innræta
mönnum þá sannfæring, 3ð þeir verði fúsir á, að færa ser guðs-
þjónustuna í nyt. :þeir skulu einnig við og við, og að minnsta
kosti einu sinni' á ári, brýna ýtarlega fyrir söfnuðinum, hve á-
ríðandi það s~ að sækja opt kirkju með guðrækilegu hugarfari.
Prófastar og biskupinn skulu einnig, bæði á embættisferðum og
endramær, reyna að komast eptir, hvort þessarar tilskipunar
vorrar er gætt.

16. gr.
þessar framantöldu ákvarðanir gilda ekki um þá, sem

sýna þjónum kirkjullnar ósóma og ofbeldi, eða á annanglæpsku.-
fullan hátt trufla helgi kirkjunnar, og skulu þeir sæta refsíng-
um eptir fyrirmælum og aðalreglum laga þeirra, sem um það
gilda. En það, sem í tilskipun dags. 29. dag maímán. 1744 er á-
kveðið um drottinsdaga- og annara heldidaga-hald, og ákvarðanir
þær, sem þar eru um refsingar fyrir helgidagabrot, skal nú tek-
ið úr lögum.

Ástæður
fyrir frumvarpi þessu.

Alþíngiðá tslandi bað árið 1847 meðal annar. um, að
tilskipun þeirri, sem gefin er handa íslandi, og dags. 29. dag
maímán. 1744:, um helgihald á drottinsdögum og öðrum helgi-
dögum, af því hún á ekki leingur við tímann, og ákvörðunum
hennar þvi að miklu leyti ekki er fylgt, nema ieinstökum atriðum
sumstaðar á landinu, verði breytt á þarm hátt, að efni hennar
ætti við nauðsyn og þarfir þessa tíma.

Yfirvöldin á Íslandi hafa sagt álit sitt um þetta mál, og
hefur meiri hluti embættismanna þessara verið mótfallnir þvi,
ab tilskipun dags. 29. d, maimán. 1744 yrði endurbætt, en látið
þar á móti í ljósi það álit sitt, að i stað hennar ætti að koma
ný tilskipun um sunnu- og helgidaga-hald, og sömuleiðis, að
löggilda mft',Ui á Ísla'ndi tilskipun dags. 26. dag marsm, 18(5
fyrir Danmörku, ef hinar einstöku ákvarðauir hennar væru lag-
abar eptir þörfum landsins.

Sa mkvæmt þessu er samið frumvarp til tilskipunar band"
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islandi um sunnu- og helgidaga-hald, og er það by;.;gt. á til-
skipun dags. 26. d. marzmán. 184;;, en sleppt eða breytt þeim
atriðum hennar, sem ekki áttu við bagi islands, eim; og sjá má
af því, sem flÚ skal segja um einstakar greinir frumvarpsins.

við 2. gr.
Eptir uppástúngu ýmsra embættismanna á íslandi er ber

bætt við því atriði, að róa megi til fiskjar á sunnu- og helgi-
dögum, og er líka þegar gjört ráð fyrir þ"í í reglugjörð dags.
8. dag janúarmán. 1834, 14. gr., 4; en þó er haldill, að gjöra ætti
þá takmörkun íÍ því, að það skuli einúngis ·leyft, þegar svo
stendur á, að fiskileysi er, eða þar sem svo er brimsamt, að
mjög vandgæft er til sjóróðra,eilJs og sumstaðar stendur á,
einkum í Skaptafells-, Rángarvalla-, og nokkrum hluta Árnes~
sýslu.

Pví, sem til er greint í 2. gr. tifsk. 26. d, marzmánaðar
1845, um að vinna á jörð húsmanna og daglaunamanna, er her
sleppt, því það á eigi vjð ,i Íslandi.

Tilsk. 26. dag marzmánaðar 1845 gjörir einga tálmun íÍ ferð-
um manna, og verði ákvarðanir hennar löggiltar á Íslandi, verður
þar heldur ekki nein þess konar tálmun á gjilrð. það hefur
reyndar verið álit rnannaá íslandi, sem byggt hefur verið á ti/sk.
29. dag maimán. 1744, 22. gr., að það væri óviðurkvæmilegt, að
fara fram hjá kirkju, þar sem á messu stendur, fyr en henni
er lokið; en ekki hefur þó virzt þörf á, að taka það serstak-
lega fram í hinni nýju tilskipun.

Ákvörðunin í tilsk. 26. dag marzmánaðar 1845, þar sem
barmað er, að aka þúngum vögnum i kaupstöðum, á ekki við á
íslandi. Aptur eru þar aðrir flutuingar, sem líkt er varið,
einkum með klyfjaða hesta um lestatimann ; þvi bæði er tölu-
verður starfi við, að leggja á og klyfja, og Jíkaver()ur mikill
skarkali á strætum, þegar farið er með stóra lest afklyfjuðum
hestum. En sökum þess, að ætla má, ab slíkt beri mjög sjald-
an við um þann tíma dags á helgidögum, sem her el' talað
um, og af'! reglumar í 2. gr. geti átt við, ef svo ber undir, án
þess það se nákvæmar til greint, þá hefur ekki virzt þörf Æi

neinni sérstakri reglu her að lútandi.
það, sem stendur i tilskipun 26. dag marzm. 1845, 4. gr., á

ekki við á íslandi, nema seinasta atriði greinarinnar j en þar eð
þetta er einúngis áminning um kristilega siðsemi, virðist ekki
þörf á, að taka það fram í lögum.
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við 3. gr.
pað mun reyndar vera orðin almenn venja í Reykjavík, þó

ekki fyr en nú á seinni árum, að loka sölubúðum allan sunnu-
daginn; og af því að þetta hefur borið góða ávexti, til að sporna
við ðreglu, hafa nokkt-ir embættismenn á Íslandi stúngið upp á
því, að þetta yrði Kjól·tað almennri reglu í hinni nýju helgidaga-
tilskipun ; en þó virðist gildari ástæður mæla fram með, að gjöra
reglu þá að lögum á Íslandi, er stendur í tilskipun 26. dag
marzmán. 1845, sem leyfir verzlun í sölubúðum á helgi-
dögum einni stund eptir nón; því opt yrði það mjög bagalegt
fyrir menn, sem komnir eru í kaupstað (einkum þá, sem komnir
eru sjóleiðis), að geta ekki notað seinni hluta sunnudagsins til
verslunar.

Ueglum þeim, sem til eru teknar í tilskipun 26. marzmán.
1845, 6. gr., um markaði og sölutorg, er her 'sleppt, því þær eiga
ekki við á Íslandi.

við 5. gr.
Sá hluti 8. greinar í tilskipun 26. dag marzmán. 1845, sem

ætla má að eigi við á Íslandi, einkum það, sem til er tekið um
veiðifarir, er tekinn inn í frumvarp þetta, og sökum þess, að
þeim er líkt varið og hverri annari sýslu, þeirri er hávaði verð-
ur af, og um er talað í 9. gr., þá hefur þótt vel tilfallið, að
.taka bæði þessi atriði saman í þessari grein.

við 7. gr.
pessari grein ber saman við ll. gr. í tilskipun 26. marzm.

1845, nema al\ því leyti, all "sveitastjórn" er sett í staðinn fyrir
"sóknarstjórn", og "lögreglustjól'll" i staðinn fytir "lögreglustjóri",
,og eru þá hreppstjórar með taldir. Reyndar er enn ekki reglu-
leg sveitastjórn til annarstaðar á Íslandi en í Reykjavík, og
hefur því rál'lgjafi kirkju- og kennslu-málanna, sem skrifazt hef-
ur verið á við um þetta efni, haldið, að þessi grein ætti ekki
vel við á Íslandi, en bæði geta ákvarðanir þær, sem i grein-
inni standa, gilt um aðrar almennar samkomur en sveitafundi,
og líka hafa embættismellll á islandi fallizt á ákvörðull þessa,
með þeim orðabreytingum, sem hafa verið gjörðar á henni.

við 8. gr.
Ákvörðun sú, sem stendur í tilskipun 26. dag marzmán.

1845, 12. gr., getur ekki átt við, nema um skóla á Íslandi.
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við 9. gr.
þessi grein er að mestu samhljóða tilskipun 26. d. marzm.

1845, 13. gr., og er einúngis orðum vikið við, eptir því sem til
hagar á íslandi. '

við 10. gr.
þessi grein samsvarar 14. grein í til sk. 26. marzmán. 1845,

þó með þeirri breytingu, að sektirnar eru lækkaðar um helm-
ing, samkvæmt tilsk, 24. dag janúarmán. 1838, 3. gr.

vil') 11. gr.
Sökum þess, að lögreglusjóðir eru ekki til á íslandi, nema

í Reykjavík, er það ákveðið, að sektirnar skuli renna í fátækra-
sjóð, það er að skilja, i Reykjavik í fátækra-sjóð bæjarins, og
annarstaðar í hrepps-sjóðiua, og þar ef) tilsk. 16. dag nóvem-
berm. 1836 er ekki lögleidd á íslandi, þá skulu ákvarðanirnar
í tilsk. 24. dag janúarmán. 1838, 9. gr., koma í stað hennar.

við 12. gr.
í stað vatns- og brauðs-refsingar, eptir tilskipun 26. rnarzm.

1845, 16. gr., verður annarstaðar en í Reykjavik að koma vandar-
haggarefsíng, samkvæmt tilsk. 24. dag janúarm. 1838, 4. gr.

vill 14. gr.
þessi grein er eins og 18. gr. í tilsk. 26. marzmán. 1845;

þó er því bætt við til skilningsauka, að amtmaður megi skera
úr þess konar málum, þegar ekki liggur meiri hegning við en
fjársektir.

, við 16. gr.
þessi grein er samhljóða tHsk. 26. marzmán. 1845, 20. gr.;

þó er tilsk. 29. maimán. 1744. sett í staðinn fyrir lögbókarinnar
6-3, og tilsk. 12. dag marzmán. 1735.

9



II.
Frumvarp

til tilskipunar um stofnun barnaskóla Reykjavík.

1. gr.
f Reykjavík skal stofna skóla, sem öll þau börn, er þar

eiga heima, geti notið þeirrar kennslu i, er þykir nauðsynleg
fyrir hvern mann.

Svo má og, fyrir hæfilega borgun, taka í þennan skóla
önnur börn, þegar því verður við komið, án þess hin missi í.
Að. því leyti fe það, sem til stofnunar og viðurhalds skólans
er ákveðið, hrökkur ekki til, skal jafna kostnaðinum niður á
bæjarmenn, samkvæmt tilskipun um stjórn Reykjavíkurbæjar,
dagsettri 27. dag nóvembermánaðar 1846, 19. gr.

2. gr.
Stjórnardeild kirkju- og kennslu-málanna skal falið á hendur,

með ráði stiptsyfirvaldanna á Íslandi og annara þeirra manna"
er hlut eiga að máli, að skipa fyrir um fyrirkomulag skóla
þessa og skyldur bæjarmanna við hann, samkvæmt reglum
þeim, sem ákveðnar eru um þess konar skóla í Danmörku,
þó með þeirri tilhögun og breytingum, sem eptir þörfum lands-
ins og ásigkomulagi bæjarins' eru nauðsynlegar eður ákjós-
andL '

Ástæður
fyrir frumvarpi þessu.

Árið 1830 var stofnaður barnaskóli i Reykjavík, og var
þá gjört ráfi fyrir 20 skólabörn um úr bænum, og átti að greiða
1 rhd, mánaðarlega fyrir hvert þeirra. 1>6 var leyft, að taka
'6 fátæk börn í skólann fyrir hálfa borgun.

það var samt ofvaxið alþýðu, að greiða 12 rbdd. árlega, og
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þó gjaldið væri seinna lækkað í 6 rbdd., gátu þó fátækir alþýðu-
menn ekki gl'eitt það. Af þessu leiddi, að skólinn varð fremur
borgara- en alþýðu-skóli, og að skólabðrnln fækkuðu mjðg; því
margir efnagóðir foreldrar kusuheldur, ah láta kenna börnum
sínum í heimahúsum, og þar eð skólinn átti ekki annað afl styðj-
ast við, en gjald þetta, komst .han/l heáðum í þrot. þai', sem
á brast, var skotið til úr ~jafasjóði Thorchillii barnaskóla.
Seinna komust mellll þó að raun um, .að þetta var ekki sam-
kvæmt tilgáJlgi þeim, sem sjóður þessi var stofuaður í, er fe
þetta, eptir gjafabrefi skólastjöra Thorcltillii frá 1759, var ætlað
til þess, að koma upp stiptun handa hinum mest þurfandi og
fátækustu börnum í Kjalarnesþíllgi í Íslandi, og átti ai'l verja
vöxtum höfuðstólsins í þarfir þessarar stiptunar og skóla handa
fátækum börnum í nefndu þíllgi, og áttu þau að fá þar húsa-
skjól, föt og mat, svo hrein legt og sómasamlegt væri, þángað
til þau gætu sjálf haft ofan af fyrir ser. Af þessu þótti það
auðséð, að tilgángurinn var ekki að eins, að útvega börnunum
kennslu kauplaust, heldur eiunlg nauðsynleg föt og fæði, o. s.
frv., eður að með þessu var áformuð uppeldisstiptun, sem böruin
gætu feingal allt í, sem þau þyrftu, er þau gátu ekki verið heima
í foreldrahúsum. Eptir ulldirlagi stiptamtmauns þess, er þá var
á Íslandi, var það því af stjérnnrdeild kirkju- og kennslu-málanna
ákveðið í breti dagsettu 15. júlí 1848, að tillög Thorchillii skóla-
sjóðs til barnaskólans í Reykjavík skyldu hætta f1'á byrjun
janúarmánaðar 1849.

En þá hætti þessi skóli undir eins. Samt var einlægt meiri
og meiri nauðsyn lÍ fullkomnari og betur lagaðri skólakennslu
en þeirri, sem færi var á að fá í Ueykjavík, eptir því sem fólk-
ið á seinni ál'UIII var sífellt að fjölga í bæli um, og er því í til-
skipun 27. nóvember 18.16 ætlazt til, að slíkur barnaskóli verðl
stofuaður Nefnd sú, el' líður var fyrir barnaskólanum, rellst
þVÍ í, árið 1847, að snúa ser til alþingis með bæli um, að sú ósk
yrði fram borin, að lagt yrði fyrir næsta alþingi frumvarp til
reglugjörðar um barnaskóla í Reykjavík, eptir viðlikcí tilhögun,
sem barnaskólar hafa í hinum dönsku kaupstöðum, og þar eð
þingið vísaði beiðendunum á, að fara máli þessu fram við hlut-
aðeigandi yfirvöld, urðu 4 af meðlimum nefndarinnar til, að semja
slíkt frumvarp, sem að því búnu var sent stiptamtinu. Stipt-
amtmaðurinn og biskupinn, S~1D eptir tilskipun 'J.7. nóvember
1846, 19. gr., . eru yfirumsjónarmenn skólakennslumálefna í
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Reykjavík, álitu þó frumvarp þetta ekkihentugan grundvöll,
ari, byggja nýtt lag~bof) á um skóla kennsluna þar, og skrifuðust
þvi' lÍ við dómkirkjuprestinn- og bæjarstjórnina í Reykjavík um
málið-, og 'sömdu að því búnu nýtt frumvarp til reglugjðrðarum
skólakennslu fyrst um sinn iReykjavík, og sendu það stjórnar-
deild ,kirkju- og kennslu-málanna, og hefurstjórn~rdeildin einnig
feingið frá yfirdómaranum í hinum íslenzka Iandsyfirrétti og
dómkirkjuprestinum ogbæjarfógetanum í Reykjavik beiðni um,
að áður umgetið frumvarp með breytingum þeim, er stjórnin
kynni alhílíta nauðsynlegar, annaðhvort strax fái lagagildi, eður
aö' þai\c að öðrum kosti verði borið undir alþingi lÍ þessu sumri,
svo að málið geti á æskilegan hátt orðið útkljáð.

Her verður þá að íhuga, hvort fara eigi með allt saman mál-
efni þetta-eins óg löggjafarmál, eður hvort það að minnsta
kosti að nokkru leyti geti orðið útkljáð eins og stjórnsrmálefní.

J;egar þess er gætt, að í hinu nijög svoIánga og ýtarlega
fi'uin\lilrpi stíptsyfirvaldanna er fjöldi af ákvörðunum um til-
Ilögun skólan1l, abferð á kennslunni, skóla-agann, o. s. frv., sem
eru eingaungu þess reðlís, að stjórnin á 'að skera 'úr þeim,
virðistþab bæði óel'llilegt og éviðfelldið, að gjöra þau að lög-
gjafarmálefni ; því bæði er það, að fulltrúar þjóðarinnar, sem
eiga þátt i löggjöfinni, feingju á þann hátt þá hlutdeild í
stjórnarmálefnum, sem þeir eiga ekki að hafa, og líka geta
menn varla búizt við því, að allur þorri þingmanna þekki nógu
vel mál þetta, sem svo er sérstaklegt. og eru varla aðrir en
þeir, sem þekkja staðinn, og eru kunnugir sk6lamálefnum,
fullfærir um, að dæma um þetta mál.

J;að mundi líka leiða af því, að fara með mál þetta eins
og löggjafarmálefni, að það yrði gjört óþarflega örðugt og fyrir-
hafnarmlkið, að breyta seinna ákvörðunum þeim, sem gjörðar
eru, þó reynslan sýndi, að breytíngin væri nauðsynleg, eða að
minnsta kosti ætti vel við, og að eins lyti að þeim atriðum,
sem beinlínis væru stjórnarmálefni. Auk þessa eru að lykt-
um nokkrar ákvarðanir' í frumvarpi stiptsyfirvaldanna, sem vafi
getur verið á um hvort við eigi, og er þó ekki að búast við,
eins og áður er sagt, að þíngið geti skýrt til hlítar þau atriði,
þó þau verði borin undir það.

En þó það nú, eins og hill' er sagt, án efa virðist réttast,
að láta stjóruina hlutast til um fyrirkomulag barnaskólans í
Reykjavík, eru samt tvö atriði í hinni áður nefndu reglugjörð,
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sem gjöra þyrfti að lögum, og ætti því að {\jöra serstakt laga-
frumvarp um þau, og leggja þ;tð fyrir alþingil'l. þessi atriði
eru: að. ~eykjayí~UJ'bú~r skulu vera skyldir, að stofna barna-
s~ól~áeigin ~~stnað, og að foreldrar skulu s~yldil', aa senda
bqrn!)ín .í skó\i\, þegar. þau ekki á.annan bátt sjáum' upp..,
fr~ðíng þeirra, og &kal nauðún!/ við lig,qja, og er ,það að mestu
leyti samhljóða því, semskiplIð er í 1)í'IIOlörku •

. það gæti ,að vísu verið efi á, hvort ai'li\~varðanir þessar
séu ekki heimilaðar í lögum þeim, sem gilda á Íslandi, einkum
tilskipun dags. 27. dag nóvemhermán, 1846; en það hefur hó
virzt réttast, að leiða þær í lög mehsérstöku lagaboði, og getur
þá alþíngið við umræðu þess feingið færi á, að láta í ljósi ósk
sína og álit um þetta mál.

Auk þess er þess beðizt í 2. grein frumvarpsins, að stjórn
kirkju- og kennslu-málanna verði gefið vald til, eptir að hún,
hefur felngið þau álitsskjöl frá Íslandi, er þurfa þykir, að semja
reglugjörð um tilhögun skóla þessa, samkvæmt reglum þeim,
sem ákveðnar eru um þess konar sk~la j Danmörku, þó með
tilhögun þeird og breytíugum, sem ~ptir þörfum .landsins og
ásigkomulagi bæjarins.eru nauðsynlegar eður ákjósandi. i
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m.
Frumvarp

til opins bréfs um fjölgunþíngs\aða i Árnessýslu.

Af þeim fimm hreppum, er nú eiga þingstað saman á Hró -.
arsholti, sem eru VilIingaholts-, Hraungerðis-, Gaulverjabæjar-,
Stokkseyrar- og Sandvikur-hreppar, skulu.tveir hinir fyrst nefndu
fraillVegis eiga þingstab á Hróarsholti, en Gaulverjabæjar-hrepp-
ur fá þinghús út af fyrir sig í Gaulverjabæ, og Stokkseyrar ..
og Sand vikur-hreppar fá þinghús saman lÍ Eyrarbakka -.

Að öðru.leyti eru hreppsbúar skyldir til, eptir fyrirmælum
sýslumanns, að gjöra við og laga hið forna þinghús á Hróars-
holti, svo ekkert verði að fundið, og' byggja ný þinghús i þeim.
þínghám, þar sem þau vanta.

Ástæður
fyrir frumvarpi þessu.

Amtmaðl1~inR í Sunnlendíngafjó"ðúngi .hefnr sent innan-
ríkisr;Ír.gjafQnum tvö bænarbréf frá hreppstjérunum í VilIínga-
holts-, Hraungerði s-, Gaulverjabæjar-, Stokkseyrar-, Sandvikur-,
Skeiða-, Gnúpverja- og Selvegs-hreppum innan Árnessýslu,
þess efnis,að teknir verði upp aptur hinir fornu þingstaðir, i
hverjum þessarahreppa, sem lagðir voru niður um aldamótin,
eg er þar í skýrt frá, að þetta hafi verið gjört einúngis tilhægð,,;
arauka fyrir elllhruman sýslumann, er þá var, en af því hafi
leitt ýmisleg óhægindf og ervibisauki fyrir sýslubúa; einkum
hafi þeir orðjð að fara' lángarleiðir til hinna nýju þingstaða,
sem fleiri hreppar hafi átt saman; og þó hafi vantað nauðsyn-
Jegan samkomustað í hverjum hrepp til hreppaþinga og annara
funda i sveltarmálefnum; þar að auki sðu nú sumar þinghár
svo stórar og fjölmennar, að' manntalsþinginu getl. ekki orðj~
lokið. á einum degi, og sýslumaðurinn sé svo önnum kalinn
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við skattatekjuna, að hreppstjórar og aðrir geti ekki ráðfært sig
við hann í sveitarmálefnum. Loksins er því hreift, að það mundi
að mörgu leyti verða að góðu halði, ef sýslumaður kæmi á ári
hverju í alla hreppa, o;.!:yrðl þessu framgeingt, ef þingstað yrði
aptur komið á' i hverjum hrepp.

Sýslumaður hefur í :;íliti sínu URl mál þetta skýrt frá, al'!
sameining þíllgstaðalllla hafi í ðudverðu kOllliztá eptir sam-
komulagiJilillurn ~ýslllh1anns,þes~, er þá var, og sýslubúa, og
viti menn ekki til, að þeir hafi næstu tímana á eptir fundið til
nokkurs óhægðarauka af því, því menn hafi þá að vísu orðið að
álíta breytinguna vel rilfallua, og til flýtis fyl'Ír sýslumanninn,
án nokkurs tðluverðs ierviðisauka fyrir sý!'ilubt'la, en nú se allt
öðruvísi ástatt, og þíngstödin svo marghrotin, ab sýslumaðurinn
á sumumþingstöðum verði all leggja saman nótt og dag; og
SI; það því vel til fallið, að taka upp nokkra nýja þíngstaði, er
það mundi létta störf sýslumannsins á hverjum einstökum stað,
og lim leið verða til hægðarauka fyrir hreppsbúa. Aptur á mót
hefur sýslumaðurinn haldið, að það væri hvorki sanngjarnt,
nauðsynlegt eður vel tilfalllð, að taka upp aptur: alla hina
fornu þingsraði ; því bæl'li væri það, að manutalsþingin tefðu IJá
sýslumanninn frá öðrum nauðsynja-störfum, og líka hitt, að þíng-
húsabyggingin í hreppum þeim, .sem HtHr væru, mundi valda
æruum kostnaði, sem hreppsbúar mundu una illa, og loksins
væri sú tíma töf og ferðalög, semhreppsbúar f1annig kæmust hjá,
svo litils vert, að það gæti ekki komið til greina í máli þessu.
Af þessum rökum 'hefur sýslumaðurinn stúngið upp á, að þing-
stöðum þeim, sem nú eru, verði breytt á þann veg, að af þeim
fimm hreppum, sem nú eiga þingstað· saman að Hróarsholti,
sem eru.Villingaholts-, Hraungerðis-, Gaulverjabæjar-, Stokks-
eyrar- og Sandvíkur-hreppar, skuli þeir tveir fyrst nefndu
framvegis eiga þíngstaasaman á' Hröarsholti, en Gulverjabæjar-
hreppur fá sinn. eiginn þingstað á Gulverjabæ, og Stokkseyrar-
og Sandvíkur-hrepparþingstað saman á Eyrarbakka.

Á hinn bóginn álítur sýslumaðurinn það ástæðulaust, að
taka upp nptur serstaka þingstað! fyrir Skeiðahrepp og Gnúp-
verjahrepp. er varla nokkur búandi þessara hreppa eigi leíngri
leið að Sand læk, þar sem þingstaðueinn er nú, en að fara megi
á tveim stundum, og tala J!;.ialdþ~gna se að eins ber um bil 70.,
og geti þeir f.ví hæglega orðið afgreiddir á einum degi. Líka
hefur sýslumaðurinn haldið, að ekki mundi tækilegt, að
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breyta þingstað þeim, sem Selvegshreppur nú á ; því þó hrepps-
búar eigi nokkuð leingri leið á þíngstabinn, en búendur í hinum
tveimur fyr greindu hreppum, séu samt í þessum hreppi að
eins 19 gjaldþegnar, og þeir efnaminni en aðrir sýslubúar, ol
mundi þe.im því veita erviðara, að byggja nýtt þínghús í hreppn-
um af eigin rammleik, en eptir tiltölu að eiga þátt! viðurhalds-
kostnaði þinghúss þess, er þeir nú nota, og að ferðast þángað
einu sinni á ári, og það einmitt á þeim tíma, er margir þeirra
eiga önnur erindi þángað.

Eptir uppástúngu Sýslumannsins yrði þannig tveimur þing-
stöðum fleira i Árnessýslu en nú er.

Í áður nefndum bænarbréfum var þess ekki getið, hvort
hreppsbúar væru samhuga hreppstjórunum i þessu efni, og
lagði innanrikisráðgjafinn því drög fyrir, að komizt yrði eptir
þvi hjá þeim, og leiddi af því, að búendur í Selvogs-, Gnúp-
verja-, Hraungerðis-, Sandvíkur-, Stokkseyrar- og Gulverjabæjar-
hreppum, þar sem hin fornu þinghús eru lögð niður, hafa að
öllu leyti fallizt á bænarbréf hreppstjóranna, og jafnframt lýst
því yfir, að þei,' væru fúsir til, að bera kostnað þann, sem leiddi
af þínghúsabyggíngunni í hverjum hrepp. Sýslumanninum
þ<Ítti þó ekki ástæða til, að breyta áliti sínu um málið, og fellst
stiptamtmaðurinn einnig á það, um leið og hann sendi álit
hreppsbændanna.

'það er nú að visu svo, að lyktir þessa máls ekki eru
einúngis undir því komnar, að þinghárnar séu ekki svo afar-
stórar, að manntalsþinginu verði ekki lokið af á einum degi,
eins og nú er ástatt me'/')Hróarsholts-þinghá, sem þvi bráð nauð-
syn ber til að skipt verði í fleiri þinghár, heldur einnig undir
vegaleingdinni tilþíngstaðarins og torfærum þeim, sem á leið-
inni eru, ásamt fleir~ þess konar ásigkomulagi, sem þeir einir
geta matið, er kunnugir eru á staðnum. Skýrslur þær,. sem
fram eru komnar, gefa þó ekki næga ástæðu til, með lagafrum-
varpi þessu um fjölgun þingstaða i Árnessýslu að gjöra fleiri
breytingar en þær: sem leiddu af þvi, að Hróarsholts- þinghá,
eins og stúngið var upp á, yrði skipt í fleiri þinghár. Og þó
mál þetta þurfi ekki að lögum að bera undir alþingi, hafa menn
samt haldið, að vel ætti við, að bera það undir þiJlgið, er Sýslu-
maður og amtmaður ekki eru sýslubúum samdóma.
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Allra-þeqnsomleqast álit ráðherrans innanrikismdlanna
um [arð a m a t ið, dags. 21. maí 185.'1.

Amt mennirnir í íslandi hafa sent stjémarrriði innanríkis-
málefnanna jarðamatsbækur þær og skjöl, sem samkvæmt til-
skipun 27. maí 1848 hafa vel'i1'l samin i því skyni, a1'l nýr
jarðadýrleiki yr1'li settur í öllu landinu.

A þessum yfirgripsmikIll og torveldu störfum, eru níl svo
verulegir gallar og újtifnur, að það ei verður notað sem grund-
völlur til nýrrar jarðabókar fyrir land þetta, nema tCðir gallar
fyrst verði bættir; og eins og hið íslenzka alþingi eptir nefndrar
tilskipunar ~ 5 á að segja álit sitt um það hundraðatal, er "
sinum tima á að jafna niður á allar landsins fasteignir, áður en
endileg ákvörðun I,al' um er gjiirð, þannig verð eg allra-þegn-
samlegast ni'l álíta það hezt haga, að yllar hátignar fulltrúi
leggi fyrir nefnt þing öll jarðamatsstörfin ásamt með amimann-
anna þar að lútandi álitsskjölum, og afl hann skori á þingið, ai'l
taka til yfirvegunar fleiri efasöm atriði i málefni þessu, er hafa
munu áhrif á, hvernig máli þessu verði komið í bezt horf.

Eins og eitt þvílíkt höfuðau-iði vil eg þar hjá leyfa mel'
allra-þegnsamlegast SI\I' í lagi að taka fram, að það virðist, sem
menn við jarðamatið hafi haft allt of mikið tillit til jarðanna
verðs í kaupum og sölum, hvað án efa að nokkru leyti er
komið. af þeim ákvörðunum, sem þar um finnast í tilskip-
un frá 27. maí 1848, § 3, og i erindlsbréf virðingarmann-
anna frá 1. sept. s. á.; en þar eð peningaverð jarðanna er svo
mjög komið undir mörgum þeim kringumstæðum, er velzt geta
á ýmsa vegu, t, a. m. hörðum eða góðum árum m. m., og þm'
jarðir í íslandi þar að auki sjaldan gánga a~kauIJum og sölum,
og mikill partur þeirra, t. a. m. kirkna- og kóngsgóz og krists-
fjárjarðh', næstum þvi aldrei, svo getur almenn hugmynd um
jarðanna peningaverð í kaupum og sölum trauðla myndazt á Ís-
landi, svo á verði hyggt. þar á móti gæti það vel verið, all tekjur
þær af jörðunum sem gjöra má ráð fyrir, þannig sem þær, eptir öllum
þeim skýrslum, er fást kunna, geta að réttu lagi reiknast, væri sá
höfuðmælikvarði, eptir hverjum ser í lagi meta ætti jarðirnar, þú
á þann hátt, að serhverja jörð ætti að meta til peningaverðs með
því, að meta tekjurnar til höfuðstóls eptir þei ni almennu peninga-
leigu 4S (eður með öðrum orðum, að margfalda tekjurnar með 25).

A þetta atriði. álítur stjórnin nauðsynlegt að benda þinginu.
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Lagaboð
(sem fylgfIi konúngl. álitsmáli, hver dönsk lagabort ættu að ná

lagagildi á Íslandi)
um preutfrelsi, da.,!s. 3. d. janúal'Jn. Uf.51.

1. gr.
A sérhverju riti, sem út kemur frá prontsmiðjum her í rík-

inu, skal standa nafn þess, er prentar, og hvar ritið se prentað,
Er af þessu er brugðið, sektast prentarinn, og ef hann finnst
ekki, þá sá, sem hefur ritið til sölu og útbýtíngar, febótum f"á
5 til 200 rbdd.

2. gr.
Ef rángt er sagt til prentara, skal b~ta ft'á 10 til 500 rhdd,

Hin sama sekt liggur og við fyri,' þann, sem veit, að rángt er
frá sagt, og hefur ritið til sölu eða útbýtíngar.

3. gr.
Rithöfundarnir skulu hafa ábyrgð af efni bóka [ieirra, sem

prentaðar verða her í ríkinu, þegar þeir hafa sagt til nafns
síns í ritinu, og þar að auki voru annaðhvort búsettir j ríkinu,
þegar ritið kom út, eða [ieir voru háðir dómsmáhull stjórnar-
innar, þegar málið var höfi'lal\.

Ef einginn slíkur höfundur hefur nafngreint sig, liggur á-
byrgðin með sama skilmála á útgefanda ritsins, og því næst n
kostnaðarmanni, eða þeim, sem hefur það til sölu. Ef nokkrar
af hinum tilteknu ákvörðunum vantar, til þess al'l einhver þeirra
manna, sem nefndir hafa verið, verði krafður ábyrgbar1 þá ligg-
ur ábyrgðin á prentaránum.

Þegar margir gefa út eitt rit í félagsskap, og einn ein-
stakur maður gefur sig fram sem útgefanda nokkurra nægi-
lega afmarkaðra kafla i ritinu, hafa hinir útgefendurnir einga
áby"gl'l af hinum sömu köflum.

Serhver þeirra manna, sent þannig verða að hafa ábyrgð-
ina, er skyldur til, þegar þess er af honum krafist, og hann
vill ekki sjálfur hafa ábyrgðina, ð/') gefa þær skýrslur, sem
nauðsynlegar eru, til all sanna; að ábyrgðin liggi á einhverjum
hinna áður nefndu; þó skal slík áskorun gjörast, áður en 3 mán-
uðir eru liðnir, f"á því hin fyrsta auglýsing um þab, að ritið s.t
á prent komið, hefur verið birt í blöðunum; ella hefur hann
einga ábyrgð af ritiuu.
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4. gr.
Af sérhverju flví riti, sem ekki er stærra en 6 arkir, skal

prentarinn jafnframt því, sem hann lætur af hendi ritið úr prent-
smiðjunni, og i síðasta lagi áður en 1 stund er liðin, frá því
hann byrjaði að láta ritið af hendi, senda eitt exemplar af því
á lögregluhúsið, og skal hann þegar fá kvittun fyrir því, ef hann
beiðist. Ef af þessu er brugðið, skal bæta 20 til500rbdd. bótum.
Ef einginn prentari er nafngreindur á bókinni, eða rángt er sagt til
nafns hans, og ekki verður komizt eptir, hver prentað hafi, lendir
ábyrgðin á kostnaðarmanninum, eða þeim, sem heldur ritinu fólu.

5. gr.
Sá, sem ræður til uppreista á prenti gegn konúngl, eða..

til ofbeldisáhlanpa á rlkisþlnglð, til að raska I'Ó þess og fJ'ið-
helgi, eða til að koma breytíngu á stjórnarlag það, sem ákveð-
ið er í grundvallal'lögum ríkisins, með ofbeldi, skal útlægur af
landi, eða gista í ríkisfángeIsi í 5 ál' eða fleiri,' eða alla æfi,
eptir málavöxtum.

6. gl'.
Sá, sem á prenti dróttar að konúuginum ráuglátum eða sví-

virðilegum athöfnum, leyfir ser smánandi dóma og orðatiltæki
um konúnginn, eða fer um hann meiðandi ummælum, hegnist
með fangelsi frá 3 mánuðum til 2 ára. Sömu hegningu skal
sá og sæta, sem á líkan hátt brýtur við dottninguna, ekkju-
drottninguna, konúngsefuíö eða ríkisstjórann.

7. gr.
Ef nokkurt rit et út gefið, sem meiðir útlend ríki, sem eru

í vináttu við konúng, annaðhvort með því, að lasta og smána þá,
sem ríkjum ráða, eða drótta heimildarlaust að slíkum stjórnum
ránglátum og skammarlegum athöfnum, þá skal hinn seki sekt-
ast með 3 mánaða til 1 árs fangelsi, eða bæti hann 50 til 500
rbdd, Fyrir dóm og lög skal hann þá að eins draga, ef stjórn
sú, er hlut á að máli, æskir þess.

8. gr.
Ef nokkurt rit er prentað, sem gjöl'Ír gis að trúarlærdómum

eða guðsdýrkun nokkurs trúarbragðafélags. sem nú el' hel' i
rikinu, skal hinum seka hegnt með 1 til 6 mánaða fángelsi.
Sömu hegningu sætir sa, sem lætur prenta klámrit, eða hann
bætir 100 til 500 rbdd. hótum.

9. gr.
Ef nokkur skerðir virðingu annars á prenti, með því annað-
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hvort að drótta að honum heimildarlaust þeirri hegðun, sem
gjörir hann óverðugan virðingar sinna samborgarmanna, eða
nefnir hann þeim nöfnum, sem ~Iðeins slík hegðun gefur honum
heimild til, þá skal honum hegnt með fangelsi í 3 mánuði til
1 árs, eða fébótum frá 100 til 500 rbdd, Bæta skal og fyrir
annan ástæðulausan áburð, sem verða má virðingu þess, er
fyrir verður, til hnekkis, sem og fyrir ókvæðisorð eða skammar-
yrði, frá 10 til 500 rhdd., eða fángelsi ft'á 14 dögum til 3 mán-
aða. Í öllum áður nefndum tilfellum ber þar að auki að dæma
hill óviðurkvæmilegu 01'(') eptir kröfum þess, sem meiddur er,
dauð og ósögð. .

10. gr.
Fyrir prentaðar greunr í blöðum um einstaka menn eða

heimilishætti, sem raska heimilisfriði, skal bæta M'á 20 til 100
rbdd.

ll. gr.
Sérhver, sem þykist vera áreittur Í einhverju tímariti, eða

sem æskir að leiðrétta það, sem um bann er sagt í ritinu getur
krafizt, að veitt se viðtaka borgunarlaust í það tímarit auglj~-
ingu um, aðunál se höfðað út af áreitninni, sem og um málalok,
eða um tilvísun um leiðréttlugu í öðru riti.

þessa viðtöku skal veita auglýsingu hans í annaðhvort
tveggja hinna fyrstu blaða af tímaritinu, sem næst koma út, eptir
ab hann hefur æskt viðtökunnar með vottum.

Ef leitt er hjá ser ab gegna þessari skyldu, liggja vii'l þVÍ
20 til 100 rhdd. bætur, og má þraungva hlutaðeiganda til, að
veita auglýsÍngunni hina eptiræsktu viðtöku í hlaðið, með þvi
að ákveða sektir fyrir hvern dag eptir dóms-atkvæði.

12. gr.
Upptækt verður ekkert rit, uema eptir dómi, þegar það er

þess efnis, sem hegníngarvert se samkvæmt 5., 6.,7. eðaS, grein
þessa lagaboðs.

13. gr.
Dómsmálastjórnarráðið ákveður, hvort áfrýja skuli ritum

fyrir sakir efnisins að tilhlutun hins opinbera. Hald má, þegar
svo á stendur, einúngis leggja á ritið eptir úrskurði rannsóknar-
dómarans.

U. gr.
Heimilt er, að nytja iUII í ríkið útlend rit. Ef dómsmála-

20



stjórnarráðinu virðast 'slík rit þess efuis, að hegningar se vert, og
ef einginn af þegnum Dana konúngs getur haft ábyrgð af útbreiðslu
þeirra, getur fóget.inn baunað þeim, sem hefur ritið til sölu eða
útbýtíngar, að úthluta því framar her irikinu, og skal banni
þessu, eptir iIð búið er að stefna þeim, sem bönnuð hefur verið
sala ritsins, tafarlaust fylgt fram, eptir því réttarfari, sem lög-
boðið CI' í sakamálum. Ef dómurinn staðfestir bannið, skal
ák\;eða Í fló mnum, hversu lángt megi líða, þángað til ritið er
sent burt úr ríkinu, eða að Öðl'UUl kosti verði gjört upptækt.
þennan dóm skal þl'isvar birta að tilhlutun hins opinbera í tíl'l-
indum stiptisills og í Berlingi, og má að því húnu hvorki skrifa
framar eptir ritinu, selja ne út býta þvi her í ríkinu, og afbrigð-
um gegn forboðinu skal hegnt með 50 til 500 rhdd, bótum, eða
fángelsi í 14 daga til 6 mánaða.

15. gr.
Ef :3 slíkir dómar CI'U lagðir á eitthvert tímarit eða fleiri

slík rit, sem einu er útgefaudi að, á tveggja ára tima, má ákveða
í hinum síðasta þessara dúma, að fletta rit eða önnur tímarit,
sem hinn sami maður gefur út, ekki megi flytjast inn í dkið,
nema því að eins, að dómsmálastjóruarherraun leyfi það. 1,'01'-

boðið se birt og afbrigðum gegn því hegnt, eptir því sem tH
er tekið í U. gr.

16. gl'.
það, sem ákveðið er í þessu lagaboði um prentuð rit, á sér

einuig stað um alls konar rittegundir, sem prentaðar verða með
"mechaniskum meðölum".

Sömuleiðis má heimfæra ákvarðanir þær, sem gefnar eru
um prentuð rit, að 4. gr. frátekinni, að siau leyti upp á eir-
stúngnar, tréstúngnar og steinpreutaðar myndir og aðra líkíng-
arfulla uppdrætti. þó skal ábyrgðarmaður ritsins, svo framar-
lega sem þær (a: myndirnar, uppdrættiruir) eru út gefnar með
einhverju riti og svo sem hluti úr því, ei(loig hafa ábyrgð af
myndunum.

. 17. gr.
þetta lagaboð gildir í staðinu fyrir lagaboðið, sem dagsett

er 5. d. júlimán. 1850, og ákvarðanir þær, sem áðtw eru gefnar
um prentfrelsi.

Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur að breyta.
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B.

VIÐBÆTIR.
Lagaboð og' reglugjörðir stjórnarinnar.

sem út cm kom nm', siðan alþíng'i var slitið
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Lög UDI kosnÍngar
til þjóbfundar þess á Íslandi, sem heitið er í komingsbréf

23. sept. 1848.

Ver Friðrlk~hinn Sjöundi, af guðs
náð Danmerkur konungur, Vinda og Gauta,
hertogi í Slesvík, Holsetalandi, Stórmæri,
þettmerski, Láenborr, or, Aldinborg, Gjörum
k unn ugt: Eptir að Ver höfum meðtekið þegnlega bænarskrá
Vors trúa alþíngis og álitsskjal þess um það, hvernig bezt mætti
koma fyrir kosníngum til þjóð fundar þess, sem heitið er í bréf
Voru 23. sept. 1848, bjóðum ver og skipum á þessa leið:

§ 1.
Á þjóðfundi þeim, sem heitið er í bréfi Voru 23. sept. 1848,

skulu vera 46 menn, 40 þjóðkjörnir, eptir þeim reglum, sem
her verða settar, og 6, er Ver munum kjósa.

§ 2.
Hvert lögsagnar-umdæmi, með þeim ummerkjum, sem þab

nú hefur, skal vera kjördæmi ser, og kjósa tvo fulltrúa til
þjóðfundar þess, sem um er getið í fyrstu grein. þó skal
Skaptafellssýslu skipt í tvo kjörhluta, sem híngað til.

§ 3.
Rétt á ab kjósa fulltrúa eiga þeir einir:

a) sem hafa óflekkað mannorð; því má einginn sá kjósa,
sem sekur er orðinn að lagadómi um nokkurt það verk,
sem svívirðilegt er ai') almenníngsáliti, ekki heldur neinn sá,
sem mál hefur verið höfðað á hendur um s1íkt verk, nema
hann se dæmdur alsýkn saka;

b) sem eru þrítugir að aldri, þá er kjósa skal;
e) sem eru fjár síns fullráðandi ;
d) sem leggja til sveitar af efnum sjálfra sín,og ekki standa

í skuld fyrir sveitarstyrk;
••.) "em eiga mel) 5i& sjálfir; þó má einnig sá kjósa, sem öðl'-
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Ulll el' háður, ef bann veitir heimili forstöðu, eða er verzl-
unarfulltrúi. eða er útskrifaður úr skóla jn sem hafa verið heimilisfastir í kjördæminu hið síðasta ár;

fl) sem Oss eru þegnskyldir.
§ It.

KjörgeinglJr til fulltrúa á þjóðfundinn er hver maður, sem
hefur fimm um tvítugt, þegar kosið er, og hefur þá hæfilegleika
til að bera, sem til kosningarréttar þarf (~3). þó má [rann
kjósa, sem á heimili, utan kjörþíngis, eh, verið hefur í (lVí
skemur en eitt ár. .

§ 5.
Fyrir kosningunum skulu vera bæjarfógetinn Reykjavik

og sýslumenn, hver í sinni sýslu.

§ 6.
Prestur hver skal með hreppstjórum, eptir ráðstöfun kjðr-

stjóra, semja nákvæma skýrslu yfil' alla þá menn í sóknum hans,
sem kosningarrétt hafa og kjörgeingil' eru. Skal skrá þessi
með fullum nöfnum, aldri, stétt og heimili, fyrst til greina þá,
sem kosningarrétt hafa (§ 3), og síðan þá aðra, sem kjörgeingír
eru (§ 4). Í Heykjavik semja skrá þessa dómkirkjupresturinn
og oddviti bæjarfulltrúauna.

§ 7.
þá er nafnaskrár þessar eru samdar, skulu þær vera til sýn-

is öllum í þinghúsinu í Reykjavik, og hjá hverjum sóknarpresti
ella, o.g skal því lýsa á vanalegan hátt, að minnsta kosti hálf-
um mánuði fyrir kjörþingi.

§ 8.
þyki nokkrum einhver sá vera nefndur á kjðrskranum, sem

ekk.i hafi það til að bera, er veiti kosningarrétt eða kjörgcingi,
eður að nokkrum manni se þar ránglega sleppt, á hann, ef'hauu
vill hafa leiðrettíng þess, að tjá það kjörstjóra og leiða rök tíl,
að minnsta kosti 4 dögum fyrir kjör()íng, en kjörstjórinu skal
síðan kveðja bann til þlngsins og aðra, sem hlut eiga í máli.

§ 9,
Kosningar skulu fram fara næsta vor, svo tímanlega sem

má, og, ef nokkur kostur er á, ekki síðar, en litlu fyrir fardagu.
Amtmenn skulu með ráði' kjörstjáranna kveða á kjiil'þíngisdag-
inn og þingstaðinn i hverju kjördæmi, og skal þíng vera sama
dag, ef verða má, í öllum kjördæmwn í sama amti. Skal
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siðan hvet' kjörstjóri auglýsa á vanalegan hátt dag og stað og
stundu, þá er kosning skal fara fram, að minnsta kosti 8 dög-
um á undan.

§ 10.
Kjörstjóri hver skal kveðja til aðstoðar með ser tvo valin-

kunna menn, er vel þekkja til í kjördæminu, og skal hann
taka eið af þeim, og skipta síðan verkum með þeim.

~ § ll.
Kjörstjóri og aðstoðarmenn hans skulu vera komnir á kjör-

þíngisstaðinn hina ákveðnu stund, og hafa meðferðis allar kjör-
skrárnar úr kjördæminu (§ 6), og athugasemdir, sem við þær
eru gjörðar (§ 8), ef nokkrar eru.

§ 12.
Kjörstjóri skal taka til starfa, með al'l brýna fyrir kjósend-

um, hve mikils varðandi kosníngin Sl\ og annist hann síðan,
að hún fari fram sem skipulegast.

§ 13.
Áður en til kosninga er geingið, skal Ljöl's~jórnin leggja

úrskurð á athugasemdir þær , sem fram ern i komnar við kjör-
skrárnar. þessir úrskurðir skulu ritabir i gji1l'l'labók kjörstjórn-
arinnar.

§ 14.
Skal að svo búnu gánga til kosninga á þann hátt, sem kjör-

stjóri segir fyrir. Kjörstjórnarmennirnir skulu þá fyrst rita at-
kvæði sín í kjörbækurnar, á þann hátt, sem her á eptir segir,
og haga svo til, að ekki sjáist, fyr en upp eru lesnar kjör-
bækurnar. Síðan gánga hinir kjósendurnir fram til atkvæða-
greiðslu i þeirri röf'l, sem á er kveðin. Hver sá, er neyta vill
kosningarréttar síns, skal koma ~iálfllr á kjörþíngi, og, þá er
hann geingur fram til kosningar, nefna tvo menn með full ••
nafni, steU og heimili, A.t,kvæðin skulu a~s toðarmenn. kjörstjóra
rita í tvær bækur ; skal annar þeirra rita í bók ser nafn kjós-
anda, og þm- við nöfn þeirra manna, sem hann kýs; en hinn~
aðstoðarmaðurinn skal rita í al'lra hók nöfn þeirra manna, sem
kosnir eru, og undir hvert þeirra nafn kjósandans. Síðan skal
hver aðstoðarmaður fyrir sig lesa upp fyrir kjósanilll atkvæði
hans, og Ieiðretta, ef miibúkazt heiur.
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§ 15.
Eillgilln má kjósa þann , sem utan kjörþíngis hýr, nema

það se sannað fyrir kjörstjórum, að hann se kjörgeingur, og
vilji takast kosninguna á hendur i þvi kjördæmi og eingu öðru.

§ 16.
þá er atkvæðagreiðslu er lokið, skal að nýju bera saman

kjörhækurnar, og lesa upp greinilega, og leiðrétta enn, ef mis-
bókazt hefur. Síðan skal telja saman atkvæðin fyrlr hvern
þann mann, sem kosningaratkvæði hefur felugið, og kveða sið-
an upp fyrir þíngheiminum.

§ 17.
þegnr kosningunni er svo lángt komið í þeim kjörhluta

Skaptafellssýslu, er fyrri skal kjósa, skal taka kjörbækurnar
og innsigla með signetum kjörstjórauna. En þá er kosið er i
síðari hlutanum, skal, áður geingib se til atkvæðagreiðslu, taka
innsiglin frá kjörbókunum ill' hinum hlutanum, og lesa þær upp
greinilega. þá er kosningunni er lokið, skal leggja saman
atkvæðin úr báðum kjörhlutum, og kveða síðan upp:

§ 18.
þeir tveir menn, sem feingið hafa flest atkvæði, skulu vera

fulltrúar kjördæmisins. Hafi tveir eða fleiri jafnmörg atkvæði,
skal aldur ráða, eða hlutkesti, ef þeir eru jafngamlir.

§ 19.
þingmönnum þeim, sem kosnir eru, skal hirta breflega

kosninguna; skulu kjörstjórarnir allir rita þal' undir nöfn sín,
nema einhver þeirra se kosinn; því þá nægir, að hinir riti undir.
Svo skulu þeir og birta kosninguna amtmanni, en amtmaður
aptur stjórnarherra iunanrikismálanna,

§ 20.
Hver maður, sem innan kjördæmis á heima, er skyldur til,

þá er hann verður þess vís, að hann er kjörinn, undir eins að
kynna kjörstjóra bréflega, hvort hann geti tekið það erindi á
hendur eða eigi. Ef hann skorast undan, skal kjósa um aptur,
ef þess er kostur, á sama hátt og áður er sagt. •

§ 21,
þá el' Vel' með opnu brefi stefnum mönnum þeillt~ er kosnir

verða eptir þeisum kosningarlögum, til fundar í Reykjavík,
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munum Vel' til taka ná~væm~ega,hve nær fundurinn skuli vera.
Skulu I,íngmenn, þá er þeir koma til fundarins, hafa með ser
kjörbrCf sín til skýrteinis.

§ 22.
Fundarmenn fá 3 rbdd. i fæðispeninga hvern dag, sem þeir

eru á fundinum. En meðan þeir eru á leiðinni, heiman að til
þingsins og heim aptur frá þinginu, fær hver þeirra 4 rhdd. um
(iaginn i fæðispeninga og ferðakostnað.

Kjörstjól'Oarmelluiruir skulu hafa borgun eptir opnu breti
6. júlí 184.8.

Her eptir eiga allir hlutaðeigendur ser þegnlega að hegða.
G,.fið í höll Vorri á Fr ið rik sb or o, 28. septemhert 1849.

Undir hendi Vorri og innsiql).

AuglýsÍng
um siglingar til Krossvikur á Akranesi.

Konlmgur hefur í úrskurði sínum 16. dag þessa mánaðar
skipað fyrir á þessa leið.

Leyti það, sem gefið er. verzlunarmönnum i Reykjavik
í opnu brefi ll. dag maímánaðar 1847, að sigla til Krossvíkur
á Akranesi, skal vera i gildi 3 ár til, frá 1. degi janúarmán-
aðar þessa árs, þó skulu þau skip, sem þeir ætla þar að
hafa til verzlunar fyrir sjálfa sig, ef þau koma f,'á útlöndum,
áður sigla til Reykjavíkul', og skal þar sýna heimildarskjölin,
einkum þau, er að vörn mót sjúkleika lúta Að öðru leyti
gilda á Krossvík skilmálar þeir, sem ákveðnir eru í opnu bréf
28. dag desernhers 1836, um verzlun á löggiltum kauptúnum.
þar að auki skulu lausakaupmenn hafa leyfi til, sömu 3
árin með sömu skilmálum, að sigla til Krossvikur og verzla
þar, þó ekki nema í júnímánuði hvert ár.

þetta hirtist her öllum hlutaðeigendum.
Í stjárnardeild innanrikismdlanna, 17. dag malmán. 1850.

1) Undir íslenzkuuni í lagabo'6inu sjálfu itendur:.,28. ok t ö b e r".
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Opið bref
um, hve nær manntalsþíng skal halda í Norður-Múlasýslu.

Ver Friðrik binn Sjðundi, af' guðs
náð Danmerkur konungur, Vinda og Gauta,
hertogi í Slesvik, Holsetalandi, Stórmæri,
þettmerski, Láenborg og Aldinborg, Gjörum
k unn IIgt: Ver höfum feingill þegnlegar tillögur Vorra trúu
alþingismanna um, hve nær manntalsþíng megi halda í Norður-
Múlasýslu, og bjóðum nú á þessa leill:

Í þeim þíngsóknum i Norður-Múlasýslu, sem vegur liggur
til yfir örðuga fjallvegi, má fresta, all halda manntalsþíngin,
þángall til í júni-mánuði ella í júlí.

Eptir þessu eiga allir 'hlutaðeigendur ser þegnlega all hegða.
Gefið í höll VOr1·i Fr ið rik s b or q, 18. lÍt/lÍst 1850.

Undir Vorri kmlÚllf/I(!flU hendi Ofl ill IIsiflli.

Tilskipun
um nokkrar breytíngar á erfðalögunum á íslandi.

----~---

Ver Friðrik blnn Sjðundl, af guðs
náð Danmerkur konungur, Vinda og Gauta,
hertogi í SlesYÍk, Holsetalandi, Stórmæri.
þettmerski, Láenhorg og Aldinhorg, Gj ör um
kunnugt: Eptir að Ver höfum meðtekið þegnlegt álitsskjal
Vorra trúu alþíngismanna um frumvarp, er fYl'ir þá hefur verið
lagt, til nokkurra breytínga á erfðalögunum á Íslandi, bjóðum
Ver nú og skipum f~'1'irá þessa leið:

§ 1.
Eptir þennan dag skal mismunur sá, sem eptir dönsku og

norsku laga 5-2-29 skyldi vera á arfahlutum karla og kvenna,
vera af tekinn á landi Voru Íslandi.
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§ 2.
Börn hins látna og annað nfspreingi skulu her eptir, eins

og hingað til, vera nánustu erfingjar hans, svo einginn annar
erfir fyrir frændsemis sakir, meðan nokkurt þeirra er til. Um
niðja-arf skal það éraskað standa, sem boðib er í D. og N. L.
5. b., 2. kap., svo að, ef ham er andað á undan hinum Iáma,
skulu börn þess; sem eru barnabörn hins látna, koma í stað
þess, og taka [rann arfahlut, et' því hefði borið, ef það heflfi
Jifai'l, en ef barnsbarn er líka andað á undan hinum látna, og
lifa hösn þess, þá skulu þau koma í stað þess, og eins skal
fara, ef'barnsbarn kynni að vera dautt og ætti börn á lífi eptir,
og svo framvegis, meðan nokkur niður er til. Að öðru leyti er
það sjálfsagt, að barnaböm halda óskertum erfðarétti sinum
eptir afa og ömmur, eins og áður, samkvæmt tilsk. 4. okt.
1833, 22. gl'., þótt faðir þeirra eða móðir hafi með dómi
misst erfðarétt eptir foreldra sína.

§ 3.
Sé ekkert arfgeingt afkvæmi til, en faðir og móðir hins

látna lifa, erfa þau hann ein saman. Se, eins og lög bjóða,
fullur félagsskapur milli hjóna, þarf ekki á skiptum að halda.
En ef það er ekki, skal skipta arfinum að helmingi milli þeirra,
nema þau séu skilin með dómi fyrir hórdómssök. því þá skal '
það þeirra taka allan arf, sem ekki hefur brotið.

~ 4.
En ef faðir er andaður eða móðir, þá tekur það þeirra,

sem er á lífi, helming arfs, en hinn helmingurinn hverfur undir
börn þess þeirra, sem andað er, en það eru alsystkin eða hálf-
systkin hins hitna, og skal skipta jafnt i millum þeirra. En
ef nokkurt þeirra er dautt, koma börn þess eða aðrir niðjar i
stað þess, eptir því, sem fyrir er mælt í 2. grein, En ef
einginn niður er á lífi eptir það af foreldrunum, sem andað
er, tekur hitt allan arfinn.

§ 5.
Ef báðir foreldrar eru látnir, hverfa arfahlutar þeirra undir

börn þeirra, sem eru systkin bins látna. Ef öll börnin hafa
sömu foreldra, erfa þau öll jafnt, en ef þau hafa það ekki,
erfa þau börn, sem foreldra eiga saman, þann part, sem borið
hefði undir föður þeirra eða móður, ef lifað hefði, og börn
beggja foreldra hins látna eeía þvi með tvennu móti. Nú er
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eitt af systkinum hins látna áður dautt, og lifa börn þess, þá koRta
þau i stað föður sins eða móður, og eins skal fara, þá er eitt-
hvert af börnum systkinanna er andað, og lifa börn þess, að
þá koma þau í stað fóður síns eða móður, og svo framvegis,
eptir því, sem fyrir er skipað í 4. grein.

Meðan einhver er á lífi af afkvæmi samfeðra eða sammæðra
systkina, tekur hver af þessum knérunnum (greinum) helming
arfs, hvort sem erfingjar eru margir eða fáir, náskyldir eða
fjærskyldir ; en se einginn á lífi af öðrum knérunninum, tekur
hinn allan arf.

§ 6.
Ef ekki eru niðjar til, foreldrar, systkini, eða afkvæmi þeirra,

þá taka afar og ömmur hins látna arf á þann hátt, að föðurfor-
eldrar hins látna taka helming arfsins, en móðurforeldrar hinn
helminginn, og er síðan skipt með þeim að jöfnu. Ef afi er
dauður eða amma, taka börn þeirra eða annað afkvæmi arfa-
hluta þeirra, eptir þeim reglum, sem settar eru í 4. og 5. gr.
um arfforeldra, systkina og niðja þeirra. Ef annaðhvort af'föður-
foreldrum eða móðurforeldrum er andað, og á ei »gin börn
eða afkvæmi á lífi, hverfur arfahluti þess undir hitt, eða þess
afkvæmi. En se i þessari erfð einginn fóðurfrændi til, erfa
móðurfrændur allan arfinn, og séu ekki móðurfrændur til, þá
erfa föðurfrændur.

§ 7.
Ef einginn er á lífi úr erfð þeirri, sem um er getið i 6.

grein, hverfur arfur undir lángafa og lángömmur og afkvæmi
þeirra, og skal þá allt fara samkvæmt ákvörðunum þeim, sem
gjörðar eru í þeirri grein: að hver forfeðra-grein fær sinn arfa-
hlut, meðan einhver af þeirri grein er á lífi; en þegar ein grein-
in er liðin undir lok, fellur arfur undir þá aðalgreinina, sem
henni er nánust, og að þegar ekki er nema ein þeirra til, hverf-
ur allur arfurinn undir hana. þannig skulu foreldrar föðurafa
og föðurömmu, eða ættbogar þeir, sem frá þeim eru komnir,
allir saman taka helming arfs að jöfnum skiptum, og foreldrar
móðurafa og móðurömmu, eða afkvæmi þeirra, hinn helminginn.
En se t. a. m. einginn af forfeðrum föðurafans á lífi, ne af-
kvæmí þeirra, hverfur sá arfahluti, er sú grein hefði átt að
taka, undir forfeður fóðurömmu og þeirra niðja; en se ekki
heldur neinn erfingi til þeim megin, taka afkvæmi móðurafa
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og móðurömmu allan arf að jöfnum skiptum, eða ge ðnnur
þeirra undir lok liðin, flá sú af þeim, sem uppi ei'.

§8.
Se ekki heldur neinn maður á lífi, er arfgeingut se eptir

7. grein, hverfur arfur hins látna undir lángafaforelrlra hans
eða afkvæmi þeirra, og skal að öllu leyti fara eptir þvi, sem
ilkveðið er í nefudri greill, og greillunum þar á unilan. þar með
eru takmörk þau af tekin, er lögin hafa stundum sett við 7.
mann.

§ 9.
Undanfarandi greinir miða einúngis til að ákvarða, á hvern

hátt ættingjar skulu taka arf, en Ilm ásigkomulag frændsemi
þeirrar, er arftökurétt veitir, skal það standa óraskað, sem
hingað til hafa )(lg verið. En þar eð L. 5-2-33 verður ekki
leingur við komið beinlínis, eins og orðin liggja, viljum Ver í
þess stað ákvarða, að hvert barn, sem getið er utan hjónabands,
skuli eiga arftðkurett eptir föður og föðurfrændur, ef foreldr-
arnir hafa látið það MOI'1ll í ljósi, áður en barnið fæddist, að
þau ætluðu að eigast, annaðhvort með því, að beiðast lýsingar,
eða með því, að kaupa leyfisbréf eu ekki hefur getað orðið af
hjónavígslunni, sakir þess, að faðirinn hefur dáið litlu síðar, eða
sakir sinhverrar annarar tálmunar, er honum verður ei gefin
~ök á, og helzt alla æfi hans, t. a. m. veikindi eða hertekníng.
Til þess barninu veiti hægra, að sanna arftökurétt sinn, þegar
svo stendur á, eins og her er um rætt, Ilá viljum Ver ánýja
fyrir prestunum þá skipun Vora, að þeir riti í kirkjuhækurnar,
þegar beðizt er lýsingar, samkvæmt því, sem boð;ð er í tilsk.
30. apríl 1824, 5. gr., sbr. konúngsbréf 7. desember 1827.

§ 10.
Ef faðir kostar töluverðu upp á eitt eða fleiri af börnum sín-

um, eptir að þau eru komin upp, annaðhvort til að mennta þau
betur til þeirrar stéttar, sem þeim er ætluð, eða til að gjöra þau
fær um, að festa ráb sitt efla komast i atvinnuveg, eða til að
efla frarnkvæmdir þeirra eða auka velgeingni þeirra á annan
hátt, en honum þykir sanngjarnt við hin börn sín, að draga þennan-
kostnað og styrk af arfahluta barnsins, end a se þetta sýnilegt,
annaðhvort af því, að hann hafi í því skyni skrifað upp út-
gjöld sín, eða af öðrum ljósum skýrt einum, þá skal sá afdráttur
fram fara, og skal bæði draga af föðurarflnum, og af þeim arfi,
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er börnin kynnu að fá eptir móður sína, þegar hún hefur átt
Ielagshú með föl'lllrnum. 'það skal vera aðalreglan, að það,
sem faðirinn hefur skriflegt eptir sig látið, skal vera full sönn-
un fyrir því, sem hvert barn hefur feingið fyrir frafn. En komi
áreiðanlegar líkur fram þar á móti, eða ef það lýsir ser, a~
þess konar útgjöld eru talin barninu, sem ekki ættu að réttu
að telja því upp í arf, annaðhvort vegna þess, hvernig út-
gjöldum þessum er varið í sjálfu ser, eða eptir efnahag bús-
ins, eða hafi verið kostað upp á hin börnin, án þess það hafi
verið skrlfað upp eins, eða sé eitthvað auðsjáanlega virt of
hátt, þá skal skiptaráðandi ihuga allar kringumstæður nákvæm-
lega, og ákveða síðan, hvort afdrátturinn eigi að fara fram, eða
að hve miklu leyti. Geti barnið skilað þeim hlut aptur jafn-
góðum, er það hefur feingið, kemst það hjá, að gjalda verð það,
er hluturinn var metinn til. Sé ekki svo ástatt, jna þó ekki
skildagalaust telja barninu upp í arf verð það, er hluturinn var
keyptur fyrir, heldur skal einnig líta á gángverð það, er þá
er á peningum, eptir því sem á stendur, og yfir hqfuð ekki
meta hlutinn hærra, en sanngjarnt er, svo að jöfnuður verði á
við hin börnin. þyki þess þörf, til að fá áreiðanlega grein fyrir
öllu því, er til álita skal koma um afdráttinn, þá skal skipta-
ráðandi kveða til valinkunna og réttsýna menn, af frændum
eða nákunníngjum hins látna, til að segja álit sitt um málið.

§ ll.
Ef barnið hefur feingið meira fé fyrir fram, en nemur arfa-

hluta þeim, er þvi ber, fær það að visu eingan arf, en verður þó
ekki skyld að til sem skuldunautur.að borga það .•sem það hefur
tekib á móti fyrir fram einúngis upp í arfsvon sína. En hafi
faðirinn, af rángsleitni við skuldaheimtumenn sína, gefið börnum
~ímJm þvílíkar gjafir, að hann eða bú hans vinnst eigi til, að
horga skuldaheimtumönnum, þá skulu slíkar gjafir ógiltlar að
lögum.

§ 12.
Veiti móðir einstökum börnum sínum styrk, eptir að faðir

er dauður, fJá skal telja þeim þann styrk upp í arfahluta þeirra
síðan, ;\ sama hátt og eptir sömu reglum, sem fyrir er mælt
i 10. og ll. gr. um föðurinn. þallnig skal einnig breyta,
se það seinni maður hennar, er veitir þeim slíkan styrk, sem
ráðandi felagsbús síns og móðurlunar. Sama er og að segja
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um þann styrk, er föðurforeldrar ella móðurforeldrar veita
barnsbarni sinu, eptir að barn þeirra sjálft er látilt

§ 13.
Nú hefur barn feingíð styrk fyrir fram upp í arf sinn eptir

fM ur og móður, ella annaðhvort þeirra, og deyr fyrri, en á börn
á lífi, þá skal draga þann styrk á síðan frá arfshluta þeirra eptir.
afa þeirra "Og ömmu, á sama hátt og með sömu skilmálum og
ák\'eðið er um barnið sjálft.

§ 14.
'það er, eins og áður, bannað, all selja eða veðsetja arf þann,

er maður á í vændum; eigi má heldur gefa slíkan arf. 'þó skal
eigi varna börnum eða öðrum niðjum, að afsala ser arftökurett
í hendur þeim, er þau eiga arfsvon al'l, hvort sem það er gjört
fyrir nokkuð eða ekkert, séu þau annars fullveðja og fjár síns
ráðandi; se ekkert skilyrði haft, skal þetta vera jafnt skuld-
bindandi fyrir börn þess, er afsalar f!1oerarf, eins og fyrir hann
sjálfan, Sama er og, ef einhver sá erfingi, sem ekki er niður
hins, afsalar scr arftökurctt í hendur þeim, er bann stendur til
all erfa.

§ 15.
Auk skyldmenna þeirra, sem talin eru í 2.-8. gr., á einn-

ig það hjóna, sem lifir eptir, rétt á, að taka arfahlut eptir hið
látna. Eigi hið látna afkvæmi á lifi, er erfðarétt hefur, þá skal
arfahluti hins vera jafn því, sem arfahluti eins barns er að lög-
um; þó má hann aldrei vera meiri en svo, að hann samsvari
fjórðúngi af öllum arfi hins látna, þegar frá hefur verið talið
það, er gefið kynni að vera einstökum niðjum eða öðrum, sam-
kvæmt 22. gr. í tilskipun þessari. 'þó ekki se barn til, skal,
samt miða við þann hluta, er það hefði átt að fá, þó sá arfa-
hluti skiptist milli fleiri niðja, er koma í stað hins látna barns.
Eigi hið látna ekkert afkvæmi á lífi, hverfur þriðjúngur arf.
eptir það til hins, er leingur lifir.

§ 16.
Ver höfum veitt því bjðna, er Ieingur lifir, þau réttindi i

15. grein, sem eru í flestu miklu haganlegri og minni annmörk-
um bundin, en þau, er L. 5-2-19 veitir, þar sem leyft er að
taka hrððurlóð, þegar svo er ástatt, sem fIar er getið, eða næsta
grein þar á eptir, þar sem hjónum er, leyft, að virða ser re sitt,
og skerða með þTi að nokkru leyti sameign þá, sem tíðkanleg
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er meðal hjóna; skal því allt það ógilt vera, er greinir þes~nr
ák varða nm þetta efni. Að öðru leyti er þai'l sjálfsagt, að þal'l
hjóna, sem leingur lifir, eignast arf sinn eptir hitt með sama
rétti og hvern annan arf, og ná þar alls ekki til þær ákvarð-
allir, sem hin fylTi lagagrein, er þegar var nefnd, hefur sett
um bróðurlóð það, er þar getur nm. Hjón eiga og kost á, eins
og áður, að leita þess háttar samningum staðfestingar, er ann-
aðhvort af taka eða takmarka sameign þá á milli þeirra,. er
almennt tíðkast milli hjóna.

Réttur sá skal haldast, sem L. 5-2-25, sbr. 26. gr.,
veitir ekkjum, að taka festargjöf eða morgungjöf, þá er maður
hennar hefur áður gefið henni, og skal taka þetta af óskiptu
búi. Að öðru leyti viljum Vei', ni\ það skuli óbreytt standa,
sem boðið er í L. 5-2-24, og hillum öðrum ákvörðunum um,
hvað það hjóna, sem lelngur lifir, megi taka af óskiptu felags-
búinu, sem eign siua.

§ 17.
Ef það hjóna, er fyrri deyr, á eingau [iann ættíngja á lífi,

el' til arfs nær, eptir því erfðatali. sem her er sk ipað; þá tekur
það, er leingur Iifir, allan arf. Rettnr hjóna, til að- erfa hvort
annað, hæði sá, er her er getið, og sá, er talað er um í 15. gr.,
hverfur sjálfkrafa, þegar hjónaskilnaður verður; hann !ikalog
ekki haldast, þegar þau eru eptir leyfisbrefi skilin að borði og
sæng.

§ 18.
Ekki er maður skyldur, að skipta arfi eptir konu sína and-

aða með börnum þeirra ómyndugum, alla þá stund, sem hann
ekki kvongast á uý , nema því að eins, að kaupmálabréf eða
aðrar gildar ákvarðanir gjöri slík skipti nauðsynleg. það er
og á hans valdi, að veita konu sinni með arfleiðsluskrá sama
rétt, og hann hefur, til að sitja í óskiptu búi, En se eingin
slík ákvörðun gjörð, skal amtmaður mega veita ekkjunni leyfi
þetta, ef hún sannar með áreiðanlegum vitnisburðum, að llÚIil

sé ráðdeildarsöm kona, el' kunni vel að fara með fe sitt. þetta
leyfi mega einnig amtmenn veita foreldri IIVí, sem leill~ur lifir,
IIÓ ómyndug stjúpbörn sen, ef líkindi eru til, að vitni þess,
sem er hotinu forsvarsmaður barnanna, eða eptir áliti annara
áreiðanlegra manna, að stjúpfaðir eða stjúpmóðir muni sjá þeim

fyrir sæmilegu framfæri og uppeldi. Nú situr það hjóna, er
leingur litir, í óskiptu búi, og bætist því eitthvað, sem eigi
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ke III It I' búinu við, einkum að erfðum eða gjöfum, þá þarf ekki
að leggja það í búið, ef skipta er beðizt þá þegar, ái'lur þa/')
hefur runnið þar i1111.

§ 19.
Réttur sá, er það hjóna, er leingur lifir, hefur til, að sitja

ióskiptu búi, samkvæmt undanfarandi grein, hverfur jafnskjótt,
ef það gil'tist aptur. En þegar svo el' ástatt, og skipta skal,
eða þegar það hjóna, er leingur lifir, verður að láta skipta, þó
það giptist ekki á ný, eptir því, sem fyrir el' mælt í 18. gr.,
þá skal skiptaráðandi sjá um, að stjórn búsins mæti sem minnst-
um haga, að verða má. Skiptin á að byggja lÍ framtölu bús-
ráðanda ~álfs ri eigum og skuldum búsins, að svo miklu leyti,
sem erfíngjar og ~jál'haldslllenll þeirra fallast á hana, og skipta-
ráðandi ekki finnur neina serlega ástæðu til, að reingja hana
fyrir hönd hinna úmyndugu. Og {ltÍlt frarutalan þyki eigi í alla
staði rétt, skal samt ekki selja fjármuni búsins, nema nauðsyn
beri til, heldur skal láta virða {lá af óvilhúllum mönnum. þeg-
ar Bli arfahíutar barnauna em fundnir .í IlI'nll<lII hátt, skal þá
greiða af hendi, eða varðveita, eins og vera ber, ef þau eru
ómyndug, samkvæmt því, sem fyrir er mælt í tilskipun 18.
febr. 18-17, UIII fjád'orráð ómyndugra á Íslandi.

§ 20.
það skal Iteðan af leyft vera hverjum einum, "elli er 18

vetra að aldri, og með fullri skynsemi, og ekki á arfÞ;eillgt af-
kvæmi, að ráðstafa öllum eignum SÍlIllIlI með arfleiðsluskrá,
eins og honum ~iálfl1m líkar, án þess leita þurfi staðfestiugar
til konúngs. þó má annað hjóna ekki svipta hitt þeim hluta
af arfi eptir sig, er 15. gr. veitir þvi tilkall til, nema það hafi
gefið sjálft til þess sumþykki sitt.

§ 21.
Ef sá, sem gjöra vill arfleiðsluskrá, er settur undir forráð

annara, annað hvort vegna eyðslusemi eða annara serlegra or-
saka, þá verður ekki gild arfleiðsluskrá hans, nema honum se
veitt leyf af nmtmanni til að gjöra halla. Sömuleiðis þarf og
slaðfcl>tíllg amtmanns til [iess, að sá maður, el' gjörður hefur
vel'Íi'l órnyndugur, geti kallað aptur að IÖ(.!;lWl arfleiðslu þá, er
staðfest hefur verið á teðan hátt, eða hverja aðra eldri, er hann.
k ynni að hafa gjört, áður en hann varð ómyndugur,
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§ 22.
Sá, sem á arfgeinga niðja á lífi, skal eig;, reft á, að gefa

fjóri'>úng úr fe sínu, hvort sem hann ráðitafar því hamla ein-
stökum mönnum, eða handa kirkjum, skólum eða fátækum, eða
til annars þvílíks augnamíðs.

§ 23.
Til þess að arfleiðsluskrá se löggild, ef nokkur af hlutað-

eigendum vill reingja, á hún að vera bréfleg , og skal sá, er
arfleiðir, annaðhvort hafa ritað nafn sitt undir bana, eða k ennzt
við hana, annaðhvort fyrir Notarius publious, eptir því, sem
fyrir er skipað í opnu breti S. janúar 1823, sbr. konúngsbréf
5. apríl 1826, eða fyrir tveim vitnum, er til kvödd hafa verið
í því skyni, og ritað á arfleiðsluskrána vottorð sitt; skulu þau
geta unnið eið að því, ef þörf gjörist, að arfleiðandi hati þá
verið með fullu ráði, er hann ritaði, í viðurvist þeirra, nafn sitt
undir arfleiðsluskrána, erla kenndist við Itana. Se arfleiðandi
ólæs á skrif, skal lesa arfleiðsluskrána skilmerkilega upp fyrir
honum, og skal Notarius eða vitnin sanna, að svo haf verið
gjört. Um arfleiðsluskrár skal þá eina til vitna taka, er séu
svo valinkunnir og réttsýnir, að ei verði neitt með rökum al';
þeim fundið.

þegar vitni skal leiða um arfleiðsluskrá, livort rétt se, skal
ætíð kveðja til lögerfíngja hins látna, og þegar fram kemur
önnur arfleiðsluskrá eldri, og gagnstæð þeirri, er sanna skal að
rétt se, skal einnig kveðja til þá, er arfleiddir voru í hinni fyrri
skrá, til að vera viðstaddir vitnaleiðsluna. 'Se sá, er vitni vill
leiða, óviss um, hverja mfgeinga frændur hinn látni eigi eptir,
eða hanu veit ekki til, að þeir sðu á Íslandi, þá má leiða þings-
vitni sem fyrst, og þarf eigi að k veðja til frændur þá, sem
þeim, er þíngsvitni vill leiða, er ókunnugt nm, eða sem fJær-
staddir eru, eptir því sem nú var sagt, en sýslumaður skal setja
þeim valinkunnan og kunnugan svaramann. og skal hann, ein"
og dómarinn sjálfur, gæta réttar þeirra við þingsvitnis-leiðsluun.

§ 24.
Verði maður snögglega og hættulega veikur, og vilji gj()ra

arfleiðsluskrá, má víkja frá reglu þeirri, sem sett er í 23. gr.,
að arfleiðslnskrár skuli vera bréflegar, Arfleiðslan má þá fara
fram munnlega, í viðurvist tveggja tilkvaddra votta, er sen svo

•að ser gjiir\'ir, sem arfleiðsluvottar eiga að vera, og til tekið el'
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i 23. ~r.; þó skulu þeir menn tafarlaust skrásetja efni arfleiðsl-
unnar, og rita nöfn sín undir. En slík arfleiðsluskrá skal heita
sem aptur tekin, ef arfleiðandi verður aptur heill heilsu, og á-
nýjar hana ekki, áður 4 vikur eru liðnar, á þann hátt, sem á-
kveðið er um bréflegar arfleiðsluskrár.

§ 25.
Reglur þær um arfleiðsluskrár, er standa í greinunum hcr

að ,framan, skulu einnig haldast um þess konar gjafabref, sem
ekki er ætlazt til að gildi fyr en að gjafaranum dauðum, þó
með breytingum þeim, el' leiða af, að gjafabrefið er nokkurs
konar samningur,

§ 26.
þegar bú er ekki tekið til skipta, eptir því, sem fyl'Ír er

mælt í þessari tilskipun Vorri, fyrir þá sök, að hlutafleigandi
situr í óskiptu búi með ómyndugum börnum, skal ekki lúka
skiptaráðanda ~jald það, sem skipað er í aukatekjureglugjörð
10. septemb. 1830, 28. gr.

§ 27.

Breyting sú, er tilskipun þessi gjörir á erfðalöguuum, verð.
ur fyrst löggiId um þann arf, er fellur til eptir 31. desember
1851, en um arfleiðsluskrár, arfsalshréf og kaupmálagjörninga,
sem samið hefur verið fyrir þann dag, skal fara eptir lögum
þeim, er hingað til hafa verið i gildi. þó skulu arfleiðsluskrár
þær, er áður eru samdar, vera löggildar staðfestíngarlaust, ef
þær eru að lögum og efni samkværnar tilskipun þessari, þó
þær séu ekki samkværnar lagareglum þeim, er hingað til hafa
verið.

\
Til þess, ai'l efni þessarar Vorrar tilskipunar því óhrlgðu-

Jegar, skuli verða kunnugt öllum hlutaðeigendum, viljum Ver,
að hím bæði verði hirt á vanalegan hátt, og þar að auki svo
mikið prentað af henni, að hver hreppstjóri geti feingið eina.
þar að auki skal birta hana vill kirkjur, á þann hátt, sem skip-
að er í tilskipun 8. október 1824, § 2, sbr. konúngsbréf 7.
desember 1827, 3, og vonum Vel' einnig, að prestar, hrepp-
stjórar og aðrir, sem eru í þeirri stétt, að þeir hafa tækifæri
til, að leiðbeina alllý~u, láti ser annt um, að gjöra öllum kunn-

§ 28.
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ar re~lur f.essiII'<lr tilskipunar Vorrar, einkum efnið í 23. og 24-
gt·ein.
Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur ser þegnlega að hegða,
(}pfið í "(;fl Vorri Kristj ánsð or q, !JS.. september 18S0.

Ulldir Vorri konlÍllfl1efl1l hendi Ofl innsigli.

Opið bref
ti/rlr Island

um skyldu emhættismanna og ekkna þeirra, nð gjalda til
jafnaðarsjóðanna.

Epf.ir uppástúngn stjómardeildar innanrikismálanna og
samkvæmt bænarskrá aJIlíngis hefur konúngl [rókuaat 6. þ.
m. allra-mildilegast all fallast á, að emhættisrnenn og ekkjur
þeirra skuli h('r eptir, af tíundbæru lausafé sínu, greii'la Iilg-
skipuð gjðld til jafnaðarsjóðanna, jafnt sem bændur.

þetta hirti .•t hel' IiII II III hlutaðeigendum.
Í stjðrnurdeild innonrlkismdlauna, 8. júni 18;;1,

Konúngleg 3nglýsÍng
til Íslendinea.

Vel' l'riðrU{ hinn Sjöundi, af r;uðs
náð Danmel'Imr konungur, Vinda og Gauta,
herlogi í Slesvík. Holsetalandí, Stórmæri,
þcttmerski, Láenborg og: AJdinborg. G j ö r U nl
k unn 11 g t.: Oss hefur borizt í hendur ávarp frá 36 þegn-
um Vorum á Í:slandi, CI' setið hafa á þjóðfundi þeim, er
haldinn vat' í Ileykjavlk ál'ii'l sem leii'l, og ætlað var, ab segja
álit sitt UlII lagnfrumvarp (Iab um stöðu Íslands eptirleiðis í fYl'ir-
komulagi ríkis Vors, CI' lagt var fyrir fundinn, samk væmt allra-
mildasta boði Voru, svo og allmargar bællarskrál' frá mönnum
úr ýmsum héruðuui landsins. Í hæuarskrrirn þessum cr kv Mt;l CI
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yfir, að stiptamtmaður Vor á Íslandi, sem var fulltrúi vor á
fundinum, sleit fundi þessum 9. ágúst f. á., áður en fundarmenn
höfðu lokið umræðum sínum um ti~ð lagafrumvarp, og eru jafn-
framt bornar upp ýmsar kröfur og óskir viðvikjanrli stöðu Ís-
lands í ríkinu.

Fyrir þessar sakir hefur Oss þótt hlýi'!n, ab lýsa því yfir,
að Oss þykir mjiig illa hafa til tek izr, <Ið tilgáJlgllr sá, sem
fundinum var stefnt saman í, samkvæmt bl·i·fl V oru . 23. sept.
1848, var ónýttur með því, ab bæði nefnd sú, sem kosin var á
fundinum, og eins Ilestallir fuudarmeun, er í ofannefndu ávarpi
hafa fallizt lí álitsskjal nefudarinnnr, hafa látið í ljósi [ivilikt
lílit um samband Íslallds við konúngsríki Vort, sem hersýnilega
f'l' ga~nstætt sHi(')u landsins, eins og 1n'1II er að reHu lagi. þa(')

hefur f'illkul/l HI'i;'} fal'Í(') fram á, a;'} Íslalld geti krafizt í öllum
þeim málefuum, er snerta flai'l eingnungn, ekki að eins a;'} öðl-
list réttindi, sem serstakur hluti ríkisins, eins og gjiirt vat' rái'l
(yrir í lagafrumvarpi því, er lagt var fyrir fundinn, heldur einnig,
<Ið ÍslalHI standi jafusiðis konúngsrik inu, og að þab eigi rétt á,
að f:í íulltrúaþing, el' eigi sem mestan þátt, sem oJ'i'li(')gellll', í
hinu æbsta stjóruarvuldi, o~ einkum hafi ótakmarkað vald til,
að Iikveða skatta og út~.jijld, ab eig-a æðsta dúm eitt ser, og
a(') þvi St\ stjúl'lIail nl' I';li'l~jiif\llll Sel', {'J' a Ili I' eigi ail veri! í~lelld-
íllga~, og hafa :íhyl'lolii'l(VI'il' hinu í"lellzka þjói'll,íngi; 3]1tl11' lÍ móti
el' afl eins tl'kii'l frmu, afl Íslalld skuli hafa kouúug og kon-
úngserfðir saman við Dunruörku, en ab öðru leyti skuli það
vera komið undir samkomulagi, hver önnur málefni eigi að vera
sameiginleg með Íslalldi og Danmörku ei'la Uðnllll hlutum ríkis-
ins. Eu þai'! er hvorttveggja, að alls eingin heimild er fyrir
kröfum þessum, eptir' því, sem staða Íslalllls er ml, enda
mundu [rær lÍ hinn htlginll ekki verba Íslandi nema til óhnm-
ingju, flg leiða til sunrlrúngar hins danska veldis, CI' Vel' getulU
aldrei leyft.

Vegna þess, að sIik ar' níllgal' hugmyndir UIlI hina réttu og
eðlilegu stöðu Íslamls virðast, eptir því sem að framan er
sagt, vera komnar inn viða UIU þetta land Vort, hefur Oss eigi
þótt ráðlegt, að svo stöddu að leggja fram og leita álits um
lagafrumvarp um stöðu Íslands í fyrirkomulagi ríkisins; þar á
móti er það Vor konúnglegu- vilji, Ili'! hið íslenzka alþingl, el'
stofnað var af Vorum hásæla föður, skuli á lögskipaðan hátt
halda á fram sýslu sinni, með þeim takmðrkum, sem því eru sett
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að lögum, þángað til sá timi kemur, að Oss þyki ráð, að á-
kveða aðrar reglur um stöðu Íslands í fyrirkomulagi rikisins,
sem þó ekki verður fyr, en leitað hefur verið álits alþingis um
það, samkvæmt því, sem heitið er í tilskipun 8. marz 1843,
79. gr. Samkvæmt þessu skulu í ár fram fara nýjar kosningar
til alþingis þess, sem að lögum á að koma samal) næsta ár.

Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur ser að hegða.
Grfið í uu Vorri Kr i s tf ánsbo r q, 12. maí 1852.

Ull dir Vorri Iwnúllglpgu hendi og innsiqli.

Opið bref,
er ákveður nákvæmar gl'eiðslu alþingiskcstnaðarins,

Ver Friðrik hinn Sjöundi, af guðs
náð Danmerkur konungur, Vinda- og Gauta,
hertogi í Slesvik, Holsetalandi. Stórmæri,
þettmerski, Láenborg: og:Aldinbory" Gj ör u m
kunnugt: Eptir frumvarpi alþingis hefur Oss þótt hlýða, að
ákveða nákvæmar reglur þær, sem til eru teknar í opnu breti,
dagsettu 18. dag júlímánaðar 1848, um greiðslu alþingiskostn-
aðarins, og skipum Vel' því fyrir á þessa leið:

Eptirleiðis skal greiða alþingiskostnað af afgjaldi sjálf s-
eignarkirkjujarða, eins og af annari sjálf..,tdgn, að prestsmötunni
einni undanþeginni.

Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur ser að hegða.
Gpfið í I"öll Vorri K r i stjáll Sh01'gJ 2. daf/ marzmanaðar 1853.

Ulldir Vorri kontÍlI!/lef/lt hendi og innsiqli.

Auglýsíng
um siglingar til Krossvíkur á Akranesi.

){onúngur hefur iúrskurði sínum 2. dag þessa mánaðar skipað
fyrir á þessa leið:
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Leyfi þai'l, sem gefið er í auglýsíngu dags. 17. dag maím.
1850 til þess, að sigla til Krossvíkur á Akranesi til verzl-
unar, skal enn vera í gildi i 2- ár, frá 1. degi janúarmánaðar
þessa árs, með skilmálum þeim, sem ákveðnir eru í téðri
auglýsingu.

þetta birtist hel' öllum hlutaðeigendum.
Í stjórnardeild innanrikismdlanua, 4. da!! marzmán. 1853.

Opið bl'ef,
er ákveður nákvæmar tiundargjald til prests og kirkju á ÍslaJlfti.

Ver Friðrik llinn SjöUlldi, .af guðs
náð Danmerkur komingur, Vinda og Gauta,
hertngi í Slesvík, 1I0lsefalulldi, Stórmæri,
þettmerski, Láenhorg og Aldinhorg,

G j ö r u ol k IInn II gt: ai'l Oss hefur þóknazt, eptir þegn-
legu frumvarpi alþingi" um tíundargjald til prests og kirkju á
Íslandi, a71 skipa fyrir á þessa leið:

1. §.
Tiund til prests og kirkju skal eptirleiðis greiða annað-

hvort í peningum eptir meðalalin verðlagsskraarinnar, eða í
góðum og gildum aurum. þeir, sem greiða tíund, mega kjósa,
i hvoru þeir heldur gjalda.

2. §.
'þegar goldið er í vörum, skal greiða alin fyrir alin; 'þó

mega vörutegundir þær, sem goldið er í, ekki vera í lægra verði,
en meðalalin verðlagsskráarinnar. Sjóarbændur skulu eiga kost
á, að greiða tíundir þessar með gjaldgeingam þorski (hertum),
hvaða verð sem á honum er í verðlagsskránni.

3. §.
Kirkjuforstjórar skulu ætíð gjöra kirkjum skil á kirkju-

tíund eptir meðalalin verðlagsskráarinnar.

4. §.
þessar ákvarðanir skulu koma í staðinn fyrir 7. grein í til-
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skipun dagsettri 17. dag júlímánaðar 1782, ag er hÚII því nú
tekin úr lögum.
Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur ser þegnlega ai'l hegða.
Gefið í I,öll Vorri Kris~jdnsbor!l, 18, daf! marzm, 185:1.

Undir Vorri konÚllf!lc!lll hendi Of! innsigli.

Opið bref,
er breytir opnu breti, dagsettu 4. aag maímállaðar 1778, um

rekarétt á Íslandi.

Ver Friðrik hinn Sjöundi, af guðs
náð Dmuucrkur konungur, Vinda og Gauta,
hertngi í Slesvík, Holsetalaudi, Stórmæri.
þcUmersl,i, Láenhorg og: Aldillborg. Gj örum
k unn ugt: að eptir að Ver höfum meðtekið þegnlegt álits-
skjal alþíngis um frumvarp, er fyrirþai'l hefur verið lagt, til
nokkurra breytinga á 0\lIlU breti, dagsettu 4. dag maimánaðar
1778, um rekarétt á Íslandi, bjóðum ver nú og skipum fyrit' á
þessa leið:

1. §.
Vogrek þau, sem eptir opnu breti dagsettu 4. dag maimán-

aðar 1778, 3. §, heyrðu sýslumönnum til, og níl em Higð tH
dórusmálasjóðsins, skulu jarðeigendur eignast fyrst um sinu,
ef eigaudi f1eil'I'a kemur ekki .i rétturn tíma (2. §) og helgar'
sel' þdll.

2. §.
Nú kemur vogrek :1 ~jöru manns, og skal jarðeigandi

skyldur, hið bráðasta ai'l lýsa nákvæmlega stærð þess, ásig-
komulagi og merkjum, ef nokkur eru, fyrit' sýslumanni, el' þá
skal láta tvo eiðsvarna menn virða vogrek. 'þegar vogrek el'
metið 5 rbdd, virði eður meira, skal sýslumaður skýra amtmanui
frá því, og lætur hann þá lýsa því í yfirdóminum, og getur eig-
andinn eitt ár og sex vikur eptir lýsingu þessa helgað Sel' {Iað
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hjá amtmanni; en ef vegrek er ekki 5 rhdd. vi ri'li , skal því
ekki lýst í yflrdórninum, en eigandi getur þll helgað ser það
hjá sýslumanni eitt ár og sex vikur, eptir að því hefur verið
lýst fyrir honum.

3. §.
Ef sú raun verður á seinna meir, að leigan af fe dóms-

málasjóðsins og aðrar tekjur hans hrökkva ekki til gjaldanna,
og getur hann ekki misst tekjur þær, sem hann hefur hingað
til haft af vogreki, skulu jafnaðarsjóðirnir bæta honum miss-
inn eptir tekjum þeim, er dómsmálasjóðurinn hefur haft að með-
altölu fimm seinustu árin af vogreki II sjálfseignarjörðum.
Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur ser þegnlega að hegða,

Gf'{ið í hnu Vorri Kri s tjd n s bo rq, 2. dag aprilm. 185.'1.
Undir Vorri konúnglegu hendi og innsiqli.

Bréf
stjárnarherra innanrikismálanna til stiptamtmannsins yfir
Íslandi (ofl amtmanna) um úrskurð þann, er kOllllnflur la,qði
d út úr bænarskrd alþingis 1849, daqs. 20. júlí, um breyt-
in!Ju lÍ verðla!ISskl'lÍnum.

Árið 1849 ritaði hið íslenzka alþíngi konúngi allra-þegn-
samlegasta bænarskrá þess efnis, að ýmsar breytingar yrðu
gjörðar á því, hvernig verðlagsskrárnar á Íslandi eru samdar
nú sem stendur, en hinn 2. d. þessa mánaðar hefur konúngur,
eptir allra-þegnsamlegastri uppástúngu stjórnarherra innanríkis-
málanna, lagt svo feldan úrskurð á málið, að eigi þyki nægi-
leg ástæða til, að fylla þessa bæn alþíngis, og að það því fram-
1'egis skuli sitja við reglur þær, sem settar eru í allra-hæstum
úrskurði 16. d. júlímánaðar 1817, og tilskipun, dagsettri sama
dag, um árlegar verðlagsskrár á Íslandi, en þó sku1i hlutaðeig-
andi yfirvöldum á Íslandi boðið, að gjöra það heyrum kunnugt,
að til grundvallar fyrir hinum árlegu skýrslum til verðlags-
skránna skuli ávallt hafa verðlag varníngsins, eins og það var,
þar sem varníngurinn hefur verið borgaður í peningum, og er
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stjórnarherra innanriklsmálanna jafnframt heimilað vald til, all
sjá um þai'l, er þurfa þykir í þessu efni.

Samkvæmt þessu verð eg all mælast til þess vill herra
stiptamtmanninn, að hann vilji sjá um, all greindur allra-hæsti
úrskurður verði almenningi kunnur í am ti því, er konungur af
náð sinni hefur trúall yður fyrir, svo að eptir honum verði farið
framvegis, þegar skýrslurnar til verðlagsskránna verða samdar.
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Yfirlit

yfir bókasafn hins íslenzka alþíngis við útgaungu

ársins 1853.

-*-
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Nr. 1. L ii fl 'I) i .I' i.
1 Norska Lov (á diimku), Khavn. !xOO.
2 lama bók (á íslenzku).

3-719 Schous Fororduíuger, med Register, lIiiO-18~19. 26 bindi.
30-7:) Fogtrnanns og Usslngs Hescript- Samlillg rned Regíster, 16fi()-183i.

46 bindi.
76-78 Ússíngs Register. 1.-3. b.

79 Rescript-Samlingen 183ó-1845.
!l0-82 Lovsamlíng 1850-1852. 3 bindi.
~3-125 Collegial-Tidendc 1798-1840. 43 bindi.

126-133 Ny Collegial-Tidende 1841-1848. 8 bindi.
134-138 Departements-Tidende 1848-1852. 5 bindi.
139-140 Grágás: Havniae, 1829. 1. og II. bindi.

141 Járnsíba. Ha vnías, 1847. •
14:l Gulaþíngslðg Magnúsar Lagabætis. Ilavníae, 181i.
143 Rosenviuge: Supplement til Rescripter for Geistligheden.
144 Instruction for Laudphysicus.
145 Taxt for Apothekere i Danmark 1844.

146-147 Forslaga til Finantslov fra 1. April 1851 til 31. Marz 1853.
148-149 Aumærkninger, til sðmu.
150-151 Finantslove, fyrir sömu ár (1851-53).

152 Forslag til Finantslov fra 1. April 1853 til 31. i\Iarts 1854.
153 Anmærkninger, til sama.

líí4-155 Samliug af Love og Tractater for Norge 1814-1838. 2 bindi.
156 - for Norge. útgetl'6 1845.
157 Love og Anordninger etc. for Norge ved Schmidt 1851.
158 Les code francoís.
159 Safn af tilskipunum, útgetl'6 af Iandsyúrrettiuum (vantar 1 örk).
160 Instrúx fyrir hreppstj6rnarmenn á Íslandi.
161 Octroy-eður kauphtindlunarskilrnáli 1763.
162 B. Thorsteinsson: om kongelige og andre Afgívter,
163 Staats-Grundgesetz fúr Schleswig-Holstein.
164 Schack: Brev-Contotr og Formulatbog.

11;5-17~ Budgetter 1841-48. Regnskabs-Overslgter 18H -46.
179-182 J. F. W. Schlegels Astræn. 1.-4. bindi.

183 Örsted om 'I'yverie 1809.
184-185 P. K. Anchers danske Lovhistorie. 1. og II. D.
18G-187 Paus's gamle norske Love. I og II D.

188 Sveriges Rikes Lag, gíllad och antagen 1734.
189-190 Lovsamling for Island. 1. og ll. D. ii expl,
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NI', ll. Stjól'Il{l'æði (Politik Ofl suauu«).
In Tíðíndt frá nefndarfundum ísl. embættismanna.

192-196 - alþingi Íslendinga 1845, 1847, 1849, 18;'1, lR5H. f> bindi.
197 Fjórir þættir um alþíng.
198 þrjár ritgjiir'0ir.
19!) Islandica: í einu biudi ; þar er:

a, S. 1\1. Holm : om Jordbranden paa Island 1783.
b, W. Erichsen : Island og dets Justitiarius JI.f. Stephensen.
e, Th. Sæmundsen : Island fra den' intelleetuelle Side betragtet.
tl. B. Einarsson: Om de danske Provlndsialstænder med speoielt

Hensyn paa Island.
e, B. Gunnlaugsson: de mensura et declinatlone" Islandiæ.
f, II. Einarsen : Om Ager- eg Skov-dyrkning i Island.
t::., G. Thomsen: Om Islands Stilling i det livrige Skandlnavíen, me'Þ

tveimur fylgjandi kvæðum,
h. Voyage en Islande et au Grtienland. Prospectus,

200 Sibberu: om Provindsialstænder.
201 Fribert : Ilaandbog om dtto.
202 Holsteíu . om Provindsialstænder. 2. OpI.
203 O. Muller : Om Valgret og Valgbarhed.
204 Jl.fittermeyer: 1\Iundlichkeit.

205-216 Tidender fra Roeskilde StænderíorsamJing 1836-1848. 12 bindi.
217 -229 - Nörre- Jyllands 1836-1848. 13 bindi

230 Rigsforsamlingens Forhandlinger . 18,18-1849.
231-233 Rígsdags Tidende (Folkething) 1. Sessíon 1850. 1. -3. B. 2 expl,
23~-235 (Landsthíng) 1. Session 1850. 1.-2. B. 2 exp!.
236-238 (Folkething) 2. Session 1850. 1.-3. B. 2 expl.
239-240 (Landsthíng) 2. Session 1850. 1.-2. B. 2 61.p!.

241 Anhang til Rigsdagstidenden 1850 2. Sessíon (Lovforslage),
242-246 'Poltty : Evropæische Verfassungen. 1.-5. bindi.

'247 Sismondi: Studisr ;;fyer fria Fólkens Forfattníngar.
2~8 -253 Thaarups Statistik. 1. -6. bindi.

254:Forsell: Statistik úfver Sverrig.
2M Braun-Tvethes Norges Statístik.

21i6-257 Biilow-Cummerow: Preussen, I. og n. Th.
258 Sama: Evropæíscbe Staaten.

2MI-262 WiJlanme: Statístiske Blade. Nr. 1-8. 4 hefti.
263 llolberg: Danmarks og Norges Stae.
264 Baggesen: den danske Stat.

~6(,)-286~Statistisk Tabelværk. 1.-22. h.
287-292 Sama (ny Række). 1.-6. b.

293 Den uys Matríkcl for Danmark.
2\H Malthus: Iiber die Volksvermebrung.

29~-2U6 Mohl : die Polizei Wissensehaft. 2 bindi.
297 Prittwitz: Theorle der Steuern.
298 IIoffmann: dteLahre von Steuern.
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~I·.

2UO 8ponnek: Om Tuldv.esenet.
300 Udvalg af Skrivter om Fængsel,
301 Pcchrnann : Om Veivæsen.
302 Salomon: um sama efni.
B03 Rothe : Danmarks industrielle Forholde,
'104 Ulda]]: M:edecinal-Forfatningeu.
sos P. Vidalín: Deo, Regi, Patriæ.
306 Fjeldstæd : om en ny Handels - lndretning.
307 Johnsen. Jarðatal á Íslandi.

308-316 Ný felagsrit 1.-9. ár. 1-9.
317 Díscours de Thiers.
318 A. S. Örsted: For den danske Stats Oprotholdolse i den. Heelhsd.
3H) Die Herzogthúmer Schloswtg-Hoísteín und das Königrelch Danemark,

actenrnassige Geschichte der danischen Politik seit 1806.
320 C. F. Wegener: Aktmæssige Bidrag til Danmarki Histurie i det Hl. Aarh.

I. D.
321 Sami: Om Hertugen af Angustenborgs Forhold til det holst. Oprör.
3')') P. A. l\Iunch: Om Skandinavísmen,
323 J. S. A. Worsaaa: Om en forhistorisk saakaldet "tysk'; Befolkniug

Danmark.
32-1 P. A. Munch: Skandinavismen etc. Bemærkninger "ed Wnrsaaes Skrívt,
325 J. J. A. Worsaae: Svar paa Professor P. A. Munchs andet Stridsskrlvs

om Skandinavísmen. Med Bemærkninger af en .,Islænder".
326 L. Kr. Daa: Om Professór Munchs antískandinaviske Historie.
327 Th. - b.: Forstig paa at stille de skandinaviska Folkeafdelinger dsres

rette Forhold til hverandre.
32tl X. A.: Grundforfatning for Kongens hele Rige.
329 A. F. Tscheruíng : Antydninger til en Forfatuing for den danske Sam-

stat.
330 TL N. Clausen : Om Nationalitetens Væsen og Beryduíng.
;{31 C. F. Wegeuer: Forsvar for Danm. Kongers og Kongelmses. navnlíg

Priuds Christlans og Geraalindes Iulde Aneret efter Lex Regta. Et
Man usoript 1852.

332 Det kougel. Budskab og Geheime-Archivar Wegener.
Ba,l l>irckinck-Holmfeld: Actstykkerne betr. Arvefðlgesagou.
331 A. S. Örsted: Over det den forenede Rigsdag forelagte kongelige Bud-

skab om Arvefðlgen for den sarulede danske Stat.
aS5 Vor Stilling.
;l3G Betænkning over det kongel. Budskab anl, 'Ihronfðlgens Ordníng, afgivon

af den foreneele Rigadags Udvalg.
aS7 Sincerus : Flyvende politíske Blade, Nr. 1-4.
3il8 I'. Schíern : Om Londoncr Tractnteus Forhold til det danske Kongehueet

gamle Arverettigbeder m. m.
:Jil\l Dírekiuek-Holrnfeld : l\1unarkillk Regjerings Program for Hsslstaten Dan-

mark.
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NI'.
3-10 EH ny .,blaa Bog., af A. Ö.
341 Kougen og Valgfrihedcn. 1 blat 8.

342 Oplysond e Bemærkn. til Skrivtet : Rigsdagen og Ministeriet.

a4.3 A. S. iÍrstcd: Yderligere oplysende Beruærku. i Auledniug ar d st den

forened e Itigs.lag forclagte kongel. Budskab m. m.

IJH Ellevte ordentligo Storthíng ; en Salllling af Karakterskíldringer.
345 Dantelsen og Boeck: Om Spedalskhed med Atlas.

a.til J. Neugebauer : urganische Darstellung der gesarumtsn flnanz ielleu Staats-

verwaltnung und des Controllwesens, lll. w., in den k. k. Staateu

(Austurríki).

217 Th. Sæuumdsen : Island fra don intollectuelle Side betr.

:HS Tslændernes Haab til Kengen.

34\) Selmer : Om Daarevæseuets Iudretuíng.

il50 Monrad : (;jengangeren.

31;1-352 Noback: Hau dclswissenscbuft. 1. og 2. h.
853 Kóngs Skuggsjá.

3;)4 Íslenzkir auuálar.

fl55 Laxdæla.

35G I{ ,í nnakssaga.

~;) 7 Kristnisaga.

:Jö8 Gunnlaugs sag a o],llISUtlJ~lJ.

::lö9 EyrbyggjasaF<!'

,HW V íga - Glúrussaga.

361 Hervararsaga.
:Hi:l Sagan af Hratukelí Freysguta.

30:J--J66 l'inni Jobannæi historia ecclesiast iea l:ilandiæ. I.- ..1\': \-
,HH P. Petersens hist. eccl, Islandiæ.

'lli8 Vegener : Fridrik den Sjettes Kr.in ike. 4 l\Xpl.
36\1 G. L. Bad on: dansk-nursk historisk Bihliolhek.

;Ii () --:nli Engclstuft : Uníversttets- og Skole-Anualer, I HtHi .- 1>:\lil. 7 bindi.

377 Miuuínr; Stepháns IJórarinssunar.

378 Therkelsens ælbaga.
i37~ --:lRO Landasktpuuarfra.öi íslenzk. 1. og 2. b.

:l81 Garlieb: Veilednim; til Kjiibstatl.Beskriveher.

382 --400 Arnts Boskrivelser. 1. -1\J.

·101 Neerg aard : Öster - Flalkebjerg - Herred.

41):!-403 Hcuderson : Itelaml. 1. og rr. D.

404 Scuytte : Om Hekla (in d.),

4(1f> M. Stephonsen . Vulcancn i Vester- Skaptofells Syss el.

iOö S. l\I. Holm: Olli .lordbr.uiden l'aa bland.
j ()7 II «rrcbow: Tilj"Jrladelige Efterretuiugor.
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Nr.
408 Troi!: Brev rörande en resa till Island.

409 -410 Eggert Olavsons Reise i Island. I. og II. D.
411-412 O. Olavius : Oeconomisk Reise i Island. I. ogll.D.

413 Funch : 7 Aar i Nord- Grönland. (finnst ekki)
414 Schleisner: Nosographie.
415 S. Thorarensen: Om Uaar og dets Virkninger.
416 ll. Finsen: Om Folkemængdens Formíudskelse. Oversat ved H. E.

417-418 Stielers Atlas (með útskýringum).
419 Beskrívelse til de islandske Sóekort.
420 Islandske Söok ort,

IV. Búnaðarrit O{I þar að lútandi.

421 Zeuthen: Om raae Jord ers Opdyrkning.
422 Kortfattet Undervisnillg i Agerdyrkníng. 2 expl,
423 Jensen: Anvisning i Landbrug.
42.l Honum: Om Engvandíng.
425 Carstans : Om He.Ieu.
426 Hoegh: Anvisning til Jordbrug,
427 "T. Usslng : De danske Lamlbotorhold.
428 Thaer : Grundsæt.nlnger i Landoeconomien.
429 Lundequist: Handbok i Svenska Landbruket. 18JO.
4~0 Aarsberetning fra Landhusholdníugs Selskábet. 18·1\1.
431 Huhert : det vil-le Fyrrerræ,
4:\2 Dreier: do danski Foderurter.
4:33 Hiegels: Om Træplautuing.
434 Rafns Hörbog.
43f) Jacobsen : Havebog fur Bönder. 2 cxpl.
4il6 Michelsen og Paulsen : Danmarks l!esteavl.
437 Darvil: Om Veddcliibshesteus Behandling.
438 With: Om Ilestekjíid. (finnst ekki)
4:19 Neergaar.I: Ilestcns Exterieur.
440 Viborg og Rafn: Om Been til nærenda Föde.
441 Hoffmann - Rang: Om ~~ralkeki;er. (finnst ekki)

442 --473 Halds 'I'Idsskrivt for Landooconomie. 2.-11. B. 32 hefti.
474 -4fl2 Luno: Landoecououiísk Thl ende. \) Aarg.

483 Bðrreeen : Menig' l\laIld~ Apostel. 3 expl.
484 Koch : Bondens Brevbog.
485 1II. Stephensen: Hugvekja til gó'l:ra innbúa Íslands.
486 Olavius: Tilraun um lítunargjiirb.
487 Liebig: Agricultur- Chemie.
488 Sama: chemiske Breve,
489 Johnsen: Hugvekja um peníngabrúkun etc,
49\1 'I'herstelusen : Hugvekja nm skabsemi áfiingl'a dr) kkja.
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491 Gíizsche : A. Jobansens Li •. ~g Le •.net.
492 G. F. Urs in om Uhre.

V. Orðabækur orI ýmislegt.
493 Molbeck : Dansk Ordbog.

494 - 508 Brockhaus: Conversatíons Lexícon, 1.-15. B.
509-513 Sama: Convers. Lexic. der Gegenwart, med Atlas, 1.-5. n.
514-517 Heinsius: Volksthumliches Wörterbuch. 1.-'. B.
518-519 Dictionaire de I' Academie. 2 B ..

520 1\1' Culloch: Comniercial Dictionary 1844.
521 ~Ims Núdværge.
522 M. Stephensen: Forsvar for Islands foruærmede Övrighed.

523-525 Kröyer: Danmarks Fiske, 1.-3. B. 3 expl.
526 Holst: den lille If orriblæser.
527 Lardner: Om Dampmaskinen.
528 Moríns Technik.
529 Annual l\Iiscellany 1848.

[,SO-532 Fjölnir, 1.-9. ár. 3 bindi.
5:J3 Almanak do Goth a 1851.
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YFIRLIT
Y fi r

þau málefni, sem borin hara verið upp á alþíngi
1Sá3.

I. Konilnglell'frumvörp.
1. Frumvarp til tilskipunar um sunnu- og helgi-daga-

hald á Íslandi (viðbætir A. bls. 3-lQ), bls. 16, 19; nefnd-
arálit og undirbúníngsumræða, bls. 120-176; ályktarumræða,
228-298; álitsskjal til konúngs, bls. 719-725.
(Nefnd: ll. Stephensen, þ. Jðnassen, St .•Iðnsson, P. Pet-

ursson, n. G. Thordersen ; formaður og framsögu-
maður : llannes Stephensen).

2. Frumvarp til tilskipunar um stofnun h a rna skó I a í Rey kj a-
ví k (Viðb. A. bls. 11-14), bls. 16, 20,106,107,120; nefndar-
álit og undirbúníngsumræða, bls. 728-777; ályktarumræða,
bls. 867-897; álitsskjal til konúngs, bls. 1028-1032.
(Nefnd: ll. G. Thordersen, 1'. Finsen, E. Kúld; viðbætt

síðar: þ. Seeinbiðrnsson, .1. Thorstensen ; formaður:
H. G. Thor de r s en ; framsögumaður. 1'. Finsen).

3. Frumvarp til opins bl,er" um fjölgun þingstaða í Ár-
nessýslu (Viðb. A. bls. 15-17), bls. 20; nefndarálit og
undirbúningsumræða, bls. 299-318; ályktarumræða, 427-
434; álitsskjal til konúngs, bls. 665-666.
(Nefnd: þ. Sueinbjðrnsson, Al. Andrésson, P. Sigurðsson;

formaður: þ. Sveinldörnsson; framsögumaður: M.
Æn dr é s son).

II. .'onúngleg álitsmál.
1. Um jarðamatið 1849-1850 (Viðb. A. bls. 18), hls.

16-17, 20,61,391, 606; nefndarálit og undirbúningsumræða,
bls. 897-954; ályktarumræða, bls. 991-1027; álitsskjal til
konúngs, bls. 106]-1077.



(Nefnd: .J. P. Ilaostein, Jð» Guðli/lmds,mn, Jðn Jðnsson ,
Ó. Sioertsen, þ. Sveinhjijrllssou, Ásg. Einarsson,
Guðm. Brandsson, .1. Samsonsson, 1U. Ændrésson;
formaður : Ilanstein ; skrifari og framsögumaður:
Jón Guðmundsson).

2. Um að hve miklu leyti skuli lögleiða á Íslandi {HlU a 1-
mennu lagaboð, sem út hafa komil'l í Danmörku frá
1847-1852 (Viðb. A. bls. 19-22), bls. 17-19, 21, 106;
nefndarálit og undirbúningsumræða, bls. 607--646; ályktar-
umræða, 827-859; álitsskjal til konungs, bls. 1032-1037.
(Nefnd: þ. Jðnesseu; Haostein, Jðn Guðmulltlsson, JÓtt

Si!lurðsson, Jón Kristjánsson; formaður: þ.•1tJ71as-
srn ; framsögumaður: .Ió II Gu ð mun dsso u).

III. þegnlegar ul'I,ÍlstÍlngur,
sem nefndir eru sett",' ura, o~ lJa'lIltrskár ritaðar til konúngs.

1. Uppástúngur frá þingvallafundinum 1853, og frá fundi að
Kollabúðum s, ár, um, að konúngurinn veiti sem fyrst
frjálsa verzlun á Íslandi, bls. 22,23, 25-26j inngángs-
umræða, bls. 26-27; nefndarálit og undirbúningsumræða,
bls. 960-975; ályktarumræða, bls. 983-991; bænarskrá til
konúngs, bls. 1054-1060.
(Nefnd: ll. St"plu'1lun, Hacsteiu, .Ión Guðmundsso1l;

formaður: ll. Stl!pllelIS('1l; framsögumaður : Jó II

Guðmu1t d s s on s,
2. Uppástúngur fl'á þingvalla - og þórnes-fllnllinum 1853, og

úr Árnessýslu, um, Hð alþing] sendi konímgi bænarskrá nm
frumvarp til laga um frjálslegri sv e i tas tj ó r n á Ís-
lan eli, bls. 22-23, 176; inngángsumræða, bls. 27-34;
nefndarálit og undlrbúningsumræða, bls. 468-506j ályktar-
umræða, bls. 674-719; bænarskrá til konúngs 859-864.
(Nefnd: Fl. Stephensen, St .• Iðnsson, P. Pétursson, Jðn

Guðmundsson, .1.P. Haostein ; form, og framsögu-
maður: 11. Stepltensen).

3. Bænarskrá frá Kollabúðafundinum 1853 um, a ð k o n úug-
ur staðfesti með u n d i r s k r ip t sinni íslenzku
þeirra lagaboða, sem eiga að gilela á Íslandi, bls.
15, 23, 49; inngángsumræða, bls. 34--38; nefndarálit og
undirbúningsumræða, hls, 221-227; ályktarumræða, 413-
426; bænarskrá til konúngs, 958-959.



(Nefnd: .Ión GlIðmull(IJJ'J'01/~If. Stephensen, P. Sif/urðs-
son; form. og framsögum.: .Ión Gnðmuudssoll).

4. Bænarskrá ÚI' Snæfellsnes - og fleiri sýslum vestanlands.
um ýtarlegri friðun á sel, eður um hreytingu á
veii'liJögunum frá 1849, bls. 24, '39-40,106; ínngnugsum-
ræða, bls. 39-43, nefndarálit og undirbúningsumræða.
bls. 195-221; ályktarumræða, hls. 318-338; bænarskrá til
konúngs bls. 52:3-524.
(Nefnd: þ. Svein~jijr1lJ'soll, Ó. Sioertscn , .1. Jðnsson ;

formaður: þ. Srein'1ijrnssou; framsögumaður: Ó.
Sivertseu).

5. Bænarskrá úr Skagafjarllar- og Norður- þíngey'jar-sýslu um
betri t il h ög un á stjórn prentsmiðjunnar, bls. 24,
50; inngángsumrælla, Ills. 55-57; nefndarálit og undirhún-

_ingsumræða, bls. 525-560; ályktarumræða, bili. 779-808;
bænarskrá til konúngs, bls. 1038-1044.
(Nefnd: H. Stephensen, P. Pétursson, J..• /áIlSSOIl, Ján.

GuðmUlldsJ'Oll, Ó. Sioertsen ; form. og framsögum.:
II Stephensen).

6. Bænarskrá frá þíngvallafllndinum 1853, og frá Skagafjarð-
ar - og Suður- þíngeyjar-sýliilu, u III b re y tin g u á k os n-
íngarlögunum, bls. 22, 25, 49, 151; inugángsumræða,
bls. 57-59; nefndarálit og undirbúningsumræða, bls. 392-
412; ályktarumræða, bls. 506--523; bænarskrá til konúngs
bls. 975-982.
(Nefna: Jðn Guðmundsson, ll. Stephensen, þ. Seein-:

björns,fOlI; formaður og framsögumaður: .lán Guð-
mundsson).

7. Bænarskrár úr Gullbringu -, Skagafjarðar - og Mýl'a-sýslu,
um breytingu á hú ss tj ú r n a r l ö g u nu m, bls. 15-16,23,
24-25; inngéngsumræða, bls. 63-68; nefndarálit og undir-
búningsumræða, bls. 338-368; ályktarumræðn, bls. 435-458;
bænarskrá til konúngs, 670-674.
(Nefnd: P. Petursson, U. Brandsson, .1. P. lJavsteiu,

þ. Sveillbjörnsson, þ. Jónassen ; form.: þ. Sveiu-
björnsson; framsögumaðun P. P et urs S ou).

8. Bænarskrá frá Suður- þíngeyjarsýslu um stofnun bú n a i'I-
ars k ó Ia á Íslandi, bls. 50, 150, 176;inngángsumræi'la, bls.
68-75; nefndarálit og undirbáningsumræða, bls. 368-390;



ályktarumræða, bls. 458-468; h;N13I'skr<Í til konúngs bls.
667-670.
(Nefnd: .J. Kristidnsson. E. Júíld, Ás,,!. Einarsson j "iðar

við hættir: þ. Svein!dÖl'llS,fOH, St. Jónsson; form.:
þ. Sveinbjörnsson j framsögumaður: E. Kú Id).

9. Bænarskrá frá Þingvallafundinulll 1853 um hagkvæma og
hentuga bót á p en in g asko r t in u m, bls. 60, 119; inn-
gangsumræöa, bls. 104-]06; nefndarálit og undirbúnlngs-
umræða, bls. 808-825; ályktarumræða, bls.864-866; bæn-
arskrá til konúngs, bls. 955-957.
(Nefnd: .J. Thorstensen, þ. Jonassen, .TónGuðmundsson j

form. og framsögum.: .1. 'I'luir s t en sen),
10. Bænarskrá frá þíngv:\lIa - og Kollabúða - fundinum 1853,

einnig f1'á háðum þíngeyjars)"slullum, um stj Ó rn arh lit. á
Íslandi, samkvæmt heit yrðum konúngs í kóngsbrefinu 23.
sept. 1848, bls. 22, 50, 60, 61, 92, 176; inugángsumræða,
bls. 107-119; nefndaralit og undirbúningsumræða, bls. 648
-664; ályktarurnræða, bls. 725-728; bænarskrá til konúngs
1044-1054.
(Nefnd: Jon Uuðmundsson, P. Pétursson, H. Stt!pken-

sen, þ. Sveinbjörnsson, V. Fills('n j formaður og
framsögumeður. Jð n Guðm undsso1l).

ll. Bænarskrá frá Gullbringusýslu, um, að ~j a I'to II u r iII II

verði þar í sýslu goldinn eptirleið is eptir sömu reglum og
annarstaðar á landinu, og að m a II n t II I s fi sk a gj a l IIið
verði af tekið, bls. 92, 176; inngángsumræða, bls. 177-183;
nefudarálit og undirbúniugsumræöa, bls. 560-573; ályktar-
umræða, bls. 595-605; bænarskrá til konúngs, bls. 777
-778.
(Nefnd: G. Brandsson, þ. Jáuasseu, Af. And/'8sson;

form.: þ. Jðnassen ; framsögum.: G. Bran tl ~·son).

IV. þe",nlegar tll)plÍstún",nr•.
sem nefndir eru settar um, en engur bn-narskrar ritaðnr til I{onúngs,

Bænarskrá úr Húnavatnssýslu um, afl innleidd verði e rf'ð a fe sta,
einkum á klaustragösunum lÍ Íslandi, bls. 107, 176; inn-
gángsumræða, bls. 183-195; nefndarálit og undirbúníngs-
umræða, 591-595; ályktarumræða og atkvæðagreiðsla , bls.
(}4.7-648.



(Nifnu: þ. Jánassen, St .• TtíIlSSOIl, .Ión Guðmundsson, P.
Petursson, AS!I' Einarsson; formaður þ. Jðuas-:
sen; framsögnmaður St .• JÓnsson).

v. þegnlegar oppá~dlíngllr,
som Tísað hefur verið til annara þfngnefndll.

Til nefndarinnar, 11mstofnun ba 1'11 a ol'h'ó Ia í Heykja-
vík, og til nefndarinnar um stofnun blÍn a ðar-
s It- fÍ l a.

Uppástúnga frá ht'tendUIIUI11í Kjésar- og Kjalarues-hreppum, að
í Kjalarnes-þingi verði stofnabur jal'ðyrkj'uskóJi af Tkorchlllii
skóla- sjóði, og að greinileg skýrsla um fjárhag hans verði
sem fyrst auglýst lÍ prenti, bls, 107, 120.

Til nefndarinnar, um fjöl!lltll þín!l.!'t aða í Ál'1les-
sýslu.

Uppástúnga frá húendunum í þingvallahrepp um, að þeir fái að
hafa þingstað ser á þíngvöllum; bls. 119.

Til nefndarinnar 11m J a I' ð a mat ið.
Uppástúnga úr Dalasýslu um, að jarð~matið 1849-50 verði

látið niður falla, en all allar jarðir á Islandi verði taldar fram
til tíundar eptir ~t:~iaIdi þeirra, öll jarðarkúgildi tíunduð,
einnig á kirknagózinu, o. s. frv.; bls. 61-63, 93; sbr. bls.
903-906.

Upppástúnga úr Barðastrandarsýslu um sama efni; bls. 63, 93;
sbr. bls. 903-906.

U ppástúnga úr Ísafjarðar-sýslu um, að ef jarðamatið verði fellt,
þá verði jarðarhundrahatalið jafnað eptir seinustu virðingu,
svo, að hundraðatal sýslunnar stæði óbreytt; bls. 24, 49.

Til nefndarinnar U1Il ver Z /11 n a r fl' e I sið.
U ppástúnga úr l\lýl'asýslu, um verzlun á Straumfirði ; bls. 61,

92; sbr. bls. 969.
Til nefndarinnar um u-nd.i r s Icr ip t !ronú1lgs undir

hin íslenzku 1ii!1.
Uppástúnga frá Suður-jrlngeyjarsýslu um, að konúngur setji her

íslenzk lög, og undirskrifi þau sjálfur; bls. 49, 59.
Til nefndarinnar um betri tilltö.'1un á stj árn p r en t-

sm i ð-JU1lllar.
Uppástúnga úr Eyjafjarðarsýslu um, að prentsmiðjan á Akur-

eyri fái jafnan rétt til, að prenta allar andlegar bækur, sem
prentsmiðjan sunnlenzka ; bls. f)(), 92.



Til nefndarinnar um. bl'f,!/tíll!IU d kOSllill!lfll'lti!l-
unum:

Uppástúnga frlí Eyjafjarðarsýslu um, ab kosningarlögin 18:l!J
verði gjöri'l gildandi; bls. 61, 92.

Uppástúnga frá þingeyjarsýslu um sama efni, og um a11)íng-
istollinn; bls, 61, !J2; sb". bls. 43--46, og 393.

Tillu,/lIllnrimwl' um hót fí penínf/askortinum:
Uppástúuga f,'á kaupmanni C. :F. Siemseu í Reykjavik um

"vebbánka fyrir Ísland"; bls. 119.

VI. þegnlegar UI)pástÍln",nr,
sem lí.að hefur \erið frá þinginn, og cigi hafa YCI'ið ft'ingnal' þingncfndulIl

til meðferðar.

1. L ppástúnga frá Kollabúðafundinum 1853, um þá fl e i I' i
gjaldstofna, sem á megi jafna n l þ iug is k o s tn a ð in u m;
bls. 43-4(j.

2. t-pp;ístllllgUl' tvær fr,'Í þingvalla fundinum og þó,'nesfulld-
inum ]853, um breytingu til hráðabyrghar' lí skattgjalds-
lög unu m; bls. 22, 23, 46-49.

3. Uppastúnga úr Uángárvallasýslu, um breytingu á auka-
tekjureglugjörðinni, 10. sept. 18.'3" bls. 50,75-81.

4. lJppástúnga frá þíngvallafundinum 1853, að á ö 1111 III j ör b-
u m og fasteignum í landinu hvílijöfntíundarskylda;
bls. 50; 59-60; 81-91.

o, Uppástúnga frá sama fundi, um að alþíngi gángi hlífðarlaust
eptir skýrslum og greínilegum I' eikníngum, a, yfir a l-
Þ ing isk 0 s t II a ð i 1111 og greiðslu haus, b, yfir inn- og útgjöld
j a f'n a ð a rsj ó ð s in s í s uð ur a m t inu ; bls. 22; 9:3-104.

6. Uppástunga frá sama fundi um, að alþing] kosti kapps um,
ai'l á prent komist ál it þau og up p á s t ú n g u r, ef [rær hafi
áttser stað, sem k o uú u g s fu l l t.r ú iu n, forsetinn og hinir
k o n ún g kj ö r uu á þj ó ð fu n d inum hafa ritað stjérniuni um
tilhögun stjórnariunar her á landi; bls. 22; 107, 1l0-1l6.

7. Páll Sigurðsson, þingmaður Uángvellínga, uppástúnga
um, að alþingi bæri upp U III kv Ö rt Ull fyrir stjórnina y fí I' fa "-
arbanni þvi, er amtmaður Norðlendínga, Havstein, lagði
fyrir alþingismann Húnvetnínga, Jósep Skaptason;
bls. 29B; 573-591 (sbr. bls. 4-11).



REGISTUR
y fi r

hin helztu efni í tíðindum frá alþingi

1853.

Afrettir og afrettaskil, sjá "sveitastjÍtrn".
"Altonaer.l\lel·clIr" dagblað (að augl)singar í þvi séu tekn-

ar úr lögum), sjá .,Iagaboð".
Alþingi, þíllgsköp.

Gildi kosninga til þings; nýkosinn varaþingmaður ræk-
ur, þegar þingmaðurinn sjálfur el' til, bls. 4-11 (sbr.
bls. 573-5911).

Breytlngri skipun alþingis, sjá "stjórnarbót".
Um retta nefndarkosningu, (llar þarf ekki til 1 allra
atkvæða) bls. 38-39.
Leinging [iingtimans, bls.605-606, 955.

Alþingis-kostnaður, skýrslur um hinn undanfarna, bls.
93-104.

-- hversu nú skal gjaldast, viðb. B. 43.
-- jafnari greiðsla á honum, bls. 23; 43-46.

Alþingismanna nöfn, bls. 1-2.
A I Þ ing ist i i'l i IIel i n 1853, prentunarskilmálar þeirra, upplag,

forstöðunefud og útsala, bls. 51-54, lOGO.
ÁrJless)sla, fjölgull þingstaða þar, bls. 20; 299-318;

427-4;35; H65-666; viðb. A. 15-17.
Auglýsing konúngs til alllingis, 23. mai 1853, um a r a ng ur

af uppástúngum alþingis 1849; bls. 13-16; sbr. viðh, B.
bls. 25-4H.

-- konúngs til Íslendinga 12. mai 1852, viðh, ll. bls. 40-42.
Auk a sk r if'a ra r á alllíngi 1853, bls. 17.
Auk a t e kj ur eg l ugj ö rð iu, 10. sept. 1830, bls. 50, 75-81.
Ávisallil' embættismanna launa, sjá "Iagaboð".
B á n k i, stofnun hans, sjá "penillgaskortllr".

I) sbr, alþ.nð, 1845, h18. 8-9.



II a r n a sk ó l i, stofnull hans í Reykjavik, bls. 16, 20,106, 107,
120; 'i:J8-ii7; 867-897, 1028-10:32; viðb. A. ll-ll.

Br e nn iv í ns t ol lu r, sjá "llam:Jskúli í Reykjavik",
Búk a s a f'n a l þ í n g is, bls. 825, viðh. C.
Bú n a ð ru-s k ó l i, (stofuun hans) bls. ~O, 150,177; 68-75; 3{j8

-390; 458-468; 667-670.
Dómsmálaráðgjaflnn, href hans, bls. 18-19, ~j1Í "lagaboð".
Embættismenn alþingis, bls 12-13; 21.
E P ti r I a u n, sjá, "lagaboð".
II án k i, stofnun hans, ~já "peningaskOl,tur".
Erfba I iigiJl, viðb. ll. hls. 30-40.
Erfða fes ta, bls. 107, 176; 183-195; 591-595; 647-648.
Fasteignartiund, sjá "tíund" .
.F íí tæ k ra- framfæri, ráðstðfun, stjórn, sektir, sjá "sveitastjórn".
Ee r m ing a r n l d u r b a rn a, sjá "lagaboð".
Fjölgun þingstaða, sjá "Árnessýsla".
Forseti á þjóðfundinum, sjá "konúngkjörnil'''.
:F ri ð u n á sel, sjá "veiðilög".
Eul l t r úar frá Íslandi á almennu rlkisþiugi alls konúngs-

veldisins, sjá "stjórnarbót."
Gjaftolla-greiðslan, einkum í Gullbringusýslu og Reykja-

vík, og manntalsfiskagjaldið þar og í Snæfellssýslu, bls. 92,
176; 177-183; 560-573; 595-605; 777-778.

Gyðíngar, að þeir megi dvelja her, sjá "lagaboð".
Gu Ilbríngusýsla, sjá "gjaftollsgreiðila".
Hagatollur (af hestum í Reykjavík), sjá "barnaskóli".
Há t ið a belgi, sjá "helgi".
Hegníngarvinna sakamanna, sjá "lagaboð".
Helgi hátiða og sunnudaga, bls. 16, 19; 120-176; 228-298;

719-725; viðb. A. 3-10.
Hj ú, kaupgjaldsbækur þeirra, vitnishurðarbækur og vitnisburðir,

sjá "hússtjóm".
Hreppstjórar, sj;í "sveitastjórn".
Húnavatnssýsla, þingmaður og varaþingmaður þaðan, bls.

3-11; 573-591.
II ús stj ó r n, skyldur og réttindi húsbænda og hjúa, lausarnenn,

þurrnbúðarmenn, o. fl., Ills. 15-16, 23, 24-25; 63-68;
338-368; 435-458; 6iO-674 .

•Laf'n að a r sj ó ð ir n ir, skyldur embættismanna að gjalda til
þeirra, viðb. B. 40.



Jafnaðarsjóðurinn í suðuramtinu, skýrsla um hann, bls.
22, 93-104.

Jarðamat á Íslandi, hls. 16-17, 20, 61, 391, 606; 897-954;
99l-1027; 1061-1077. Viðb.A. 18.

Jarðatiund, sjá "tíund".
Kaupstaðir, fjölgun þeirra, sjá "verz]un".
Kirkjutíund, ~já "tekjur" og "tíund".
Krossvík á Akranesi, uppsigling þar, viðh, B. 29, 42:-43.
Konúngkjörnir og konúngsfuJltrúi og forseti á þj ó ð-

fun d inu m, skýrslur þeirra og álit til stjóruarinnar, bls.
22, 107; llO-1l6.

Kosn ing forseta og annara embættismanna alþingis, sjá "Em-
bættismenn".

KosníngarJög til þj óð f'un dar in s, viðh, B. bls. 25-29.
Kosn-ing a r l ö g til alþingis, breyting á þeim, bls. 22,25,49,

151;57-59; 392-412; 506-523; 975-982.
Lagaboð, almenn, sem út hafa komið fyrir Danmörku 1847-

1852,borin undir þingið, og að hve miklu leyti, þau eigi
að ná til Íslands! , bls. 17-19, 21, 106; 607-647; 827-
859; 1032-1037:;(viðb, A. 19-22).

Lan d stj ó rn á Íslandi, sjá "stjórnarbót".
Laun málaflutníngsmanna við hæsta-rétt fyrir að verja

sakamál, sjá "lagaboð". '
.Laun embættismanna, sjá "Ávísanir".
Lausamenn, ~á "hú~stjórn".
Leiðarhref og lestagjald, sjá "verzlun".
Lí fsábyrgðarsjóðurinn, að embættismenn SeU skyldir, að

. sjá ekkjum sinum farborða með tillögum til hans (í stað
þess, að þeir lögðu fyr í ekkjusjóðinn), sjá "lagaboð".

Ljóstollur, sjá "tekjur". .
Lög, undirskript konúngs undir þau" sjá "undirskript". 2-4.

- út komin, síðan alþingi var 1849, viðb. B. 25-46.
l'tfálaflutníngsmenn fyrir hæsta-rétti, !'já "laun" og "lagaboð".
Manntalsfiska gjald, sjá "Gjaftollagreiðsla".
Manntalsþíng, sjá "Múlasýsla".
MótolIur i Reykjavík, sjá "barnaskóli".
Múlasýsla nyrðri, manntalsþing þar, viðb. B. 30.

1) þau helztu þessara lagaboða eru tilgreind bls. 18; auk þeirra, sem
þar eru tekin fram, ræddi þingið mikið UIII, lið Uigleiða her kansehhr. 9. nóv.
1847, ilD! fermín,araIdur barna.



N e fll II [II'iggja manna, til að rannsaka og laga jarðamatið, sjá
,,jm'ðamat". .

Pe u iug a s k o r tur, og bót við honum, bls. 60,119; 10-1-106;
808-S25; 864-866; 955-957.

Pre ntfr e l s i, 11iggjiif um þnð, viðh. A. 19-22, sjá "lagaboð".
P I'e IItsrn i ðj a landsins, breyting á stjórn hennar; rettindi henn-

ar og einkaleyfi (prentsmiðjan á Akureyri), bls. 24, 50;
55-57; 525-560; 779-808; 1038-1044.

Presta - tíund og tekjur, sjá "tekjur" og "tíund".
P r e.s t s mat a II dregst að eins fl·á afgjaldi bændakirkna- jarða,

þegar þar af skal greiða alþingiskostnað, viðh, B. 42.
Uá ð her r a einn y61' íslenzkum málum, ~já "s~jórnarbót".

undlrskript (með konúngi) undir íslenzk lagaboð,
sjá "undirskript".

Hekarthtur, löggjöf um hann, viðh, B. 44-45.
Hey kj a vík, stofnun ba rnaskóla þar, hagatollur af hrossum,

mótollur og skipsuppsaturstollur, sjá "barnnskóli".
gjaftolls - og manntalsfiska- gjald þar, sjá "gjaf-

tollsgreiðsla".
kaupmenn [iar og verzl un, sjá "verzluu".
bæjarstjórn þar, sj~ "sveitastjórIt".

Hæð u I' konúngsfulltrúa og forseta, bls. 3-4; 1077-1083.
Selur, friðaður, og selveiði, sjá "veiðilög.
Skaptafel1ssýslul'IlaJ'~ að ÚI' þeim verði tví} kjördæmi, sjá

"kosllingnl'Wg til aIlJíllgis".
Sk att gj a I IIs 1(j!!; i II, hreyfing þeirra til l)J'áðabYI'gða, bls. ~l,

23; 46-49.
~pari sjóðir, sjá llpeníllgaskortur".
Stjórnarbót;l Íslaudi, bls. 22, 50,60, Hl, B2, 17H; 1(:)7--

119; H.18-(j(jJ; 725-728; 104-l-]();)4.
St r a u 111q Ö I' II II r, uppsiglíng þángal'l, sjá ,,\'Cl'zluII".

Sunuudaga - helgihald, sjá "helgi".
Sv e i tas tj é r n , eður stjórn sveitarmálefua á Íslandi. hl~.

22-23, 176; 27-3.1; 468-500; 674-,7W; 859-86.1.
Sýslus tj ó fll, sýsluráð. sýslusjóðir, sjá "gveitastjlÍrn".
Tekj ur presta og kirkna, hvernig þær eigi að reiknast 0;

gjalda, viðb, ll. 43-4"1.
Ti IIII dir, til presta og kirkna, sjá "tekjUl'".

af öllum jörðum í landinu, bls. 50; f}H-60; Sl-Hl.



Tómthúsmenn, sjá ,,~sníngarlög", og "sveitastjóru".
í Reykjavík, sjá "barnaskóli".

Thorchillii sk ó lasjóð ur, sjá "barnaskóli" og "btinaðar-
skóli".

U nd irskri p t k on úngs undir íslenzku þeirra lagaboða, sem
eiga að ná gildi á Íslandi, bls. 15, 23, 49; 34-38; 221-
227; 413-426; 958-959.

Vei/'lilögin 1849, breyting á þeim, eður friðun á sel, bls.
24, 39, 40, 106; 39-43; 195-221; 318-338; 523-524.

VerðlagsskráI', bls. 14-15; vilHt. ft 45-46.
Verzlun og nrzlunarfrelsi á Íslandi, bls. 22, 23, 25':"-26;26

-27; 960--975; 983-991; 1054-1060.
Y fí rdóm u ri II II, og y6rdómendurnir, sjá "st.iórnarbót".
þingstaðir, fjölgun þeirra, sjá "Árnessýsla".
þíngvallahrell}Hlr, sjá "Árnessýsla".



P r e ~ t 1) i II u r.

Bls. 3, línu 25: vort les vors.
~, 1. 12: 37 les 32.
348,1. II og 17: húsbóndanum les húsbóndanum.
657, I. 35: breytíngaratkæði les bendíngaratriði.
1031,1. .w: sleiðg les slegið.


